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Be gebruikers van mijn Idioticon moeten
we 1 acht slaan op het volgende
A.

KLINKERS EN TWEEKLANKEN.

De uitspraak der klinkers en tweeklanken is niet altij d in
overeenstemming met het beschaafd Nederlandsch. Zij \vijkt
vooral er van of in de volgende ge vallen :
I. De lange (volkomen of zuivere) a, de scherplange ñ en
de scherplange o worden op gansch e i g e n a a r d i g e wijze uitgesproken. Alen zie de beschrij ving van die klanken in de
Klank- en Vormleer (die n a de Woorden lijst zal verschijnen).
Toch heb ik voor die klanken geen n i e u w e, maar wel de
gewone teekens der algemeene taal gebruikt : a en as (voor a),
ce (voor e) en oo (voor o). Ik deed het, niet alleen uit een
typographisch oogpunt, doch vooral om de bruikbaarheid van
mijn Idioticon te bevorderen. In de Klank- en Vormieer z,-tl ik
t r a c h t e n— dat is het j uiste woord, want de phonetische dialectkunde verkeert nog in een periode van wording; -- een phonetisch
systeem van spelling toe te passen.

2._Beantwoordt een klank van mijn dialect aan een klank
der algemeene taal, heeft hij, phonetisch, dezelfde k l e u r doch
niet denzelfden d u u r, zoo gebruik ik de gewone letterteekens.
De korte klanken- d, e, i, a van man, hesj5e, zin, donne worden
in mijn dialect g e r e k t. De lange klanken aa, oe, ui ie, uu,
b. v. van gebaal, e zoekt, gestuikt, ziekle, ge buukt, ze k kt
worden in mijn dialect v e r k o r t. Toch schrijf ik die woorden
met de gebruikelijke letterteekens, om aldus het werk van den
taalkundige, die mijn Idioticon wil raadplegen, te vergernakkelijken. Ook de gewone spelling houdt hiermede geen rekening,.
alhoewel de algemeene taal eveneens dit verschijnsel (inzonderheid.
de verkorting der lange klanken) oplevert.
3. Ou klinkt als au. Daarom heb ik beide klanken door
een z e l f d e teeken . au voorgesteld: dauw, bauwen.
B. MEDEKLINKERS.

i. De uitspraak der medeklinkers is b ij n a g e h e e l- in
overeenstemming met het beschaafd Nederlandsch. 1k schrijf dos:
z' es flood (en niet : z' ez dool).
Dikwijls heb ik, tusschen haakjes, de uitspraak— eveneens a p p r o x i m a t i e f bij gemis van juiste teekens -- verbeeld.
B. v. AFBUSTELE.N (uitspr. avbuslalan).

. H wordt n o o i t in mij n dialect uitgesproken. Ik heb ze
evenwel behouden (in de voorbeelden) om de reeds opgegeven
reden (nl. de bruikbaarheid van het Idioticon).
-

3. De wij zigin gen — zeer k e n s c h e t s e n d voor mij n dialect -door assimilatie, of syncope, apocope, paragoge en andere gram matische figuren aan medeklinkers (en klinkers) toegebracht, zijn
in de aangehaalde voorbeelden bewaa.rd : a'geen (= aangeven),
2' es, hie ester (= es er), aseme, enz.
C. TEEKENS.

ee (enkele malen gebruikt) = scherplange e : weeg. Het
kapje, boven de laatste letter, duidt een samentrekking aan
eleen (= geleden).
a (ebruikt bij de verbeelding der uitspraak) =.onduidelij ke
IC

: afsmautan.

( ) duidt aan dat een of meer letters (door assimilatie,
apocope, enz.) in het aangehaalde - voorbeeld, door v e l e n (niet
door all en) in de uitspraak worden . weggelaten : afoej5ikkel(d)

.kommen, ze(eg)en.
Ret uitlatingsteeken ' duidt aan dat, een letter (door assimila.tie, apocope, enz.), in het aangehaalde voorbeeld, door'a 11 e n in
de uitspraak wordt weggelaten : da' kind, i' Sejtembere, a'maken,
enz.
D. Als HOQFDVORM gebruik ik — evenals . de geleerde,
lien ik tot leidsman heb verkozen (BoEKENOOGEN, de Zaansclze
Volkstaal) -- den dial e et v o r in indien deze eery - af w j king van
zeker .belan g vertoont. Ik heb de uitspraak v o o r, e e n s t e m rust
als regel aangeflom:en. Hoofdvormen : avend (met , aaond) ; asemc
(niet adem) ; erde (niet aarde).; duvele (niet duivel), - Doch om
de opzoekingen to ver emakkelijken vermeld.'ik : c Aarde, yr.
— Wordt niet gehoord. Zie Erde. >
Wordt, naar een al g e m e e n e n regel, een klank van een
zelfde groep woorden,in de uitspraak op g e 1 ij k e wijze veranderd,
dan behoud ik dien klank in den hoofdvorm. Hoofdvormen:
,

.

baard (niet bord); gierigaard (niet gieregord) ; bouwen (niet .bauwen),

-afhouden (niet afhauwen). -- Het spreekt vanzelf dat ook de
vormen bord, bauwen, enz. zijn opgenoomen met verwijzing naar
den hoofdvorm, waar het dialectwoord wordt behandeld.
Men zie overigens de volledige uiteenzetting van het
genomen s y s t e e m in de Klank- en Vormleer.
-
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A.
A (met korte a), vr. Mv, aen, daarnaast ats :
verkl. atse (meestaluitgespr. ads;}), Kruisk' A, o.
Alphabet. DB, Men zegt ook ~ Kruisi:' ABC, o.
- Spr, Geen A kennen (of keunen) zoo groot as 'n
schuurdeure, niets kennen, zeer dom, on wetend en
ongeleerd zijn. Ook : geen A uit (of veur) 'm B
kenne« (of keunen) , Z. hierover STOETT, Ned, Spr.
n r I; Ned. was. en J.
A (rnetkorte a), tw. Uitroep van walg. A! uia'
vuilerik! CV. - Uitroep van schertsende verwondering.A! ge zijt het glj'e! J. M, A zoo! A bal M.
.l(met korte a), bw. AI. 'k Ben hier a', Estie

(is hij] a' kommen? J.

- De I van al valt ook dikwijls weg, door assimilatie in : alblj' (abij), algauwe (agauwe), aiuerre
[averre), alzoo (azoo), alzulk (azuk), altoos (atoos),
aitijd (atijd), algellj'k (agelijk), alwere (awere), aIwaar (awor), algintere (agintere), aldaar (adorl,
alteeare (ategare), allemale (am ale). altemeits (atemaits), alteenegare (ateenegare); door apocope in
weeral(weera), De klemtoon ligt nooit op a en deze
klank blijft kart. Het ongeleerd volkje vooral assimileert. Zie J. i. V. A / st. en Vorl1zl.
Aalkuipe, vr. lie ZEEKKUIPE.
Aalmoese, Yr. my. aalmoesen. Daarnaast ALEMOESE. Aalmoes. DB. - Om ziin aalmoese gaan,
bedelen. Hie zal nog om zijn aalmoese gaan.
Aamviji(uitspr.
(uitspr. oomvijl
v), m.
oomv/l met
met zachtlange o),
Aamvijl
(niet 0.) Mv. oomvijls. Aanbeeld. Vg. Eng. anvil,
Ags. anfilt, Zie FR. VERC. Ned. Wdb.
Aamvijlbeetele luitspr,oomvlj'lbeet"l" met zachtlange 0), m. Beitel die boven in een opening van
bet aanbeeld gestoken wordt en dient om ijzer af
te houwen, lie VUYLST. Amb. Smid, i. V. AAMBEELDBEITEL.

Aamvijlblok (uitspr. oomvlj'lblok met zacht"
lange 0), mv, Aanbeeldsblok. lie VUYLST. Amb.
Smid, i. V. AAMBEELDBLOK.
Aan, vz. en bw, Men spreekt dit w. met zuiveren
£i-klank uit (juist als de Franschen hun w. dne),
Daarom zoude men moeten schrijven an, vermits
in ons dialect de korte a voor n gerekt wordt (zie
Kl. en Vorml.). <c: In de volkstaal nog vee'lal an, dat
ook bij vroegere schrij vers zeer gewoon was). Ned.
Wdb. In het mnv. ane, aen, an en in 't rijm oak
anne. Zie Mnl. Wdb., FR.,VERC.Doch hier en daar,
vooral in de overgangszonen mijner dialectstreek
hoort men weI eens aan (uitsp. met de eigenaardige
luid-Oostvlaandersche lange a), daarom schrijf
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Idz'oiz"c~n,

ik aan in onze W oordenlijst; in de opgegeven
voorbeelden even wel an. Over het assimileeren der
n aan den volgenden consonant, zie KI. en Vorml.
- An e stik, aan een stuk, zonder ophouden.
CV.J.
- Weten an hoeuele, eig. weten hoeveel het
kost. Fig, erg gefopt, bedrogen zijn; erg bestraft;
bekeven worden. Hie hee da' perld) gekocht, mor
hie za(l) uieten an hoeuele. G Jhet dor weer let uit..
gestoken, mor as ge thut's komt, zilde weten an
hoeuele,
- Men zegt : an 'nhuis lien maand werken
(niet over). CV. R. J.
- An iet zien, bemerken, geware wer(d)en, er
door weten, verzekerd zijn. DB. J. Ik zag a' zy'n
doeneng e dat hie plz'chteg was. ' k Wierd a' zfn
maniere(n) geware dat hie me toe! wlj's en was.
Soms met persenen.' k Zag an hem dat er iet schol.
- Er es iet an de boiere, de melk, "t eten,
't drenken, enz., er is iets slechts, iets eigenaardigs,
iets ongewoons aan; iet an de boter gerieken, gesmaken, door den reuk, den smaak een gebrek aan
de boter bemerken.
- An iemand zlj'n, de beurt hebben. A' wie es
't ? Jt Es a' 1ny', "t es an hem.
- In brand.De stoof es an/ de lampe was al an.
-Men zegt: Van (niet an) de teerenge steruen,
Ziek lz'(gg)en van (Diet an) den typlzuus. Overvloe(d) va' (Diet an) geld. Gebrek van (niet an) tYd.
-In (niet an) 't bier sat drenken, in (niet an) iet
ziek eten. In (niet an) iet stooren.Professer in (niet
an)dJuniversitait,student in (niet an) de normalschole.Ge vendt in (niet an) ons ne uriend.Plesier,
zin in (niet an) iet hen of uenden. R(jk in (niet an)
deugden.Hz'e koopt hem arm in (niet an) de boeken,
I J (oiet an) stikken, aan stukken. I' (niet an) riemkes trekken, i' (niet an) kruimels vry'ven, In (niet
an) iet deelnemen.ln (niet an) tet behage(n) schep.
pen. Ne frank i' (niet an) cens betalen, - Op (niet
an) iemand tetureken, Op (oiet an) I n hUlS zy'n of
staan, (tusschen den eersten en den tweeden zitdag
als voorloopige kooper beschouwd worden. Op(niet
an) iemand roepen. op (niet an) iemand of let
denken,evenals: op iemand of iet paizen (peinzen).
- Veel verdrt'et mee (Diet an) zlj'n kinders hen.Twz'e en t7m'ee' (niet twee an twee), drlj' en drlj'e,
enz. Zie DB. J. ev.
-Er a' zlj'n, in het spel verloren zijD, de slechtste of minst aangename rol moeten vervullen.CV.J.
- Gefopt, bedrogen zijn.Sl'es hee Pt"erskoe gekocht
en hl'eester(iser)leelekan.Erveurhonder(d)frank
a' zlj'n. Ned. Wdb. - Dood zijn. Legt hl'e flOg?

AANAARDEN
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AANEENFLIKKEN

Neej, hie ester an. — Ten onder zijn. Dienen uil

-- De samentrekking ambeen (voor verl. dw.

hee alt/d dom geboerd en nui estie (is hij) er an.
— In contraventie geslagen zijn. De lavaier ester
an. In de boet geslagen zijn. Hie ester veur lionde, (d) frank an. -- Zat zijo. Sirs esterferm an.
— Gevangen zijn. De moordeneere was er schoon

ambeden, aanbeden) grijpt geen plaats (verg. ge.
leen voor geleden, gestreen voor gestredetn), het-

an. -- Zwanger zijn. J. — Zoo ook (voor al die
zegswijzen) : er a' g'raken, er a' moeten, er
iemand a' maken. Zie J; voor bet voorlaatste,
T. en Ned. Wdb. -- Er a' vaste zfn, er aan
gelegen zijn. Dor es veel a' vaste; er en es niet

a' vaste.
— Er a' rieken, euphemisme voor : zich zat
drinken. Tiestejongen, -'het er a' geroken! —
Er a'gezeten hen, zat zijn. Zie ZITTEN.
— Er es schrfven an, er es desschen an, er es
eten an, enz. er moet heel veel geschreven, ge-

dorscht, gegeten worden om klaar te komen, om
alles gedaan krijgen, om alles op te eten. Met een
ontkenning is deze zegswijze zeer gewoon : Er en
es gee' schrjven, geen desschen, geen eten an, er

moet zooveel geschreven, gedorscht, gegeten worden dat veel schrijven, veel dorschen of veel eten
zelfs niet kan helpen. Verg. J.
-- Er en es geen doen an, niets helpt, niets
baat. Diene jongen es g'heel bedoorven, er en es
Been doen niemeer an. Er es wel doen an, het kan
nog verholpen worden. Verg. J.
— Noch an of omtrent, in It geheel niet aanwezig. Ikke, dat gedaan ? Wel, 'k en was er noch
an of on trent. J. CV.
— Van nou (of nut) af aan, van nu af. J.

-- De volgende uitdrukkingen, door Dr. W. DE
VREESE als gallicismen vermeld, zijn mondgemeen : ' k Ben der gevoeleg, ongevoeleg, onverschilleg an (niet veur); — dat en g-el jkt er nie
an (niet op, alhoewel men zegt : dat en trekt er

nie op); — 'k interessere mf dor an; — de
straat en 't land .ern an (zoowel als Knee) elkanker of anee' verbonden; -- 'k zai an (zoowel als
tegen) hem; — he werki an twie frank jer dag ;
he verkooj5t dat an ne frank d'elle; ze verkoopen alles a' gerenge, matege, civiele jr/zen,
enz.; — 't es dank an hem. Zie DE VREESE,

Gall., 5 1 4, 5 1 7, 5 2 7, 533, 54 1 9 544, 57 8 , 580; de
schrijver teekent overigens, voor de meeste dier
uitdrukkingen, dit algemeen gebruik aan.
— Aan (an) vormt samengestelde ww. met den
zin van : hard en voortdurend. Zie de hieronder
volgende werkwoorden, ook J. CV. Men voegt er
dikwijls maar (mor) bij. Ze zengen altild an,
alt/(d) mor an. Loop(t) mor an! Verg. Ned.
Wdb., bl. 54,j.
— Aan (an) vormt nog samengestelde ww., die

meestal enkel in It verl. dw. gebruikt worden met
kommen. A'geree' (aangereen, aangereden) kommen bet. al rjdende aankomen. Doch, in zulke
zegswijzen, hoort men wel meer af : afgeree'
kommen. Zie AF.

Aanaarden, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AANERDEN.

Aanbeeld, o. Wordt niet geh. Zie AAMVIJL.
Aanbidden (uitspr. ambiddan, met klemt. op

gene bewijst dat het w. niet tot de eigenlijke
volkstaal behoort.

Aanbraien, ww. Zie AANBREIEN.
Aanbreien (uitspr. ambraien), bedr. zw. ww.
Aan een reeds gebreid stuk (b. v. een kous) nog
een stuk bijbreien. CV. J.

Aandj akken (uitspr. andzakkan), onz. bedr.
zw. ww. Voortdjakken. Die koeiers dzakken mor
altjfd an. -- Djakkend aanjagen. G' em meugt de
koeen azoo nie andzakken.

Aandoen (uitspr. andoen), ww. Wdb. DB. CV.
-- Roeren, treffen. Da' doe mjj an! Aileen in den
3° pers. enk. en met een persoonsnaam als voorwerp. CV. J. — Zemand den duvel andoen, hem
zeer doen schrikken. — Ook : plagen, kwellen. J.
Aandraaien (uitspr. androuian), bedr. zw.
ww. Weverswoord : de keten door fribbelingen
aan den drom hechten. VT, ye jaarg., 164. J.
Aandraaiere (uitspr. androuiara), m.; mv.
drouiers Wever die aandraait. J.

an-

.Aandraen, ww. Zie AANDRAGEN.
Aandragen (uitspr. andra(g)an), bedr. St. WW.
Wed. Geiegen laten, ter harte nemen. 'k En
dra(g)e mf dat nie an, ik laat mij daaraan niet
gelegen. Hie en draagt hem zjfn kinders nie an,

hij houdt er zich in It geheel niet mede bezig. Zie
Mnl. Wdb. KIL. R. J.
Aandrouien, aandrouiere. Zie AANDRAAIEN,
AANDRAAIERE.

ganduivelen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AANDUVELEN.

Aanduvelen (uitspr. anduvalan), onz. zw. ww.
Voortauvelen (d. i. kwellen, tergen). Hie duvelt
mor al4fd an. — Voortprutsen. — A'geduveld
kommen, aangeloopen komen (met gedruisch, geweld).
Aandzakken, ww. Zie AANDJAKKEN.
Aaneenbakken (uitspr. aneembakkan), onz,
ww. Onder het bakken samenkleven. CV. DB. J.
Aaneenbrengen (uitspr. aneembrengan), bedr.
ww. Door woorden in verband brengen, los en.
dwaas vertellen. Pier kan let aneembrengen. Zie
AANEENKNOOPEN, AANEENSTOOTEN.

Aaneenbronselen (uitspr. aneembronsalan),
bedr. zw. ww. Aaneenflansen. DB.
Aaneenbroddelen (uitspr. aneembroddalan),
bedr. zw. ww. Hetz. als AANEENBRONSELEN. Zie
aid. R.
Aaneenduivelen, ww. Wordt niet gehoord.
Zie AANEENDUVELEN.
.Laneenduvelen (uitspr. aneenduvalan), bedr.
zw. ww. Slordig aaneendoen. Wie heet er dat
anee'geduveld?

bid), bedr. st. ww. Altijd onscheidbaar. 'k He God

Aaneenflikken (uitspr. anee'flikkan), bedr. zw.
ww. Aaneenflansen. R. T. CV. J. — Los en
dwaas vervaardigen, vertellen, enz. nem Brief,

ambeden dagen nacht. Z. Ned. Wdb. DB. CV. J.

'n historie anee'flikken.

AANEENFOEFELEN
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— Over de assimilatie in dit w. en in de volgende, zie Kl. en Vorml.
Aaneenfoefelen (uitspr. anee'foefalan), bedr.
zw. ww. Aaneenflansen. DB. CV. R. J.
Aaneenfribbelen (uitspr. anee'fribbalan), bedr.
zw. ww. Fribbelend aaneendoen, b. v. draden,
garen, enz. J.

Aaneenfrnten (uitspr. anee'frutan), bedr.
zw. ww. Aaneenflansen. Wie hee dat hier amaal
anee'gefruut? Zie FRUTEN.
Aaneenfrnntselen (uitspr. anee' fruutsalan),
bedr. zw. ww. Aaneenflansen. CV. R. T.
Aaneenfrautsen (uitspr. anee fruutsan), bedr.
zw. ww. Aaneenflansen. Dat en es nie anee'ge.

nou•d, 't en es mor anee'gefruutst.

Aaneengeraken (uitspr. anee'grakan), onz.
zw. ww. Met elkander aan 't vechten geraken.
CV. R. T.
Aaneengraken, ww. Zie AANEENGERAKEN.
Aaneenhalpen, ww. Zie AANEENHELPEN.
Aaneenhangen (uitspr. aneenangdn), onz. st.
ww. Met elkander vechten. Z' hangers al aneen?
-- Met elkander doen, heulen. Z'hangen aneen
as klessen. R. T. — Nie meer aneenhangen, zeer
ziek zijn. Trezek' en hang' nie meer aneen. —
Samenhangen (van eene rede). 14"a' da' ge dor
zegt, en hang' nie aneen. Dat en es nie aneen
t hangen, dat is niet te begrijpen. Ironisch : dat
hangt anee(n) 4/k gekap(t) strood. J.

.Aaneenhelpen (uitspr. aneenelpaa), bedr. st.
ww. Daatnaast AANEENHALPEN. Doen veclaten,
doen twisten of ruziemaken. Kastokere (kwaadstoker), ge zil(t) ze nog aneenhelpen. R. T.

Aaneenkloppen (uitspr. anee'kloppan), bedr.
zw. ww. Door kloppen vereenigen. J.

Aaneenkneutselen,

ww. Zie AANEENKNUT-

SELEN.

Aaneenknoopen (uitspr. anee'knoojz5an), bedr.
zw. ww. Hetz. als AANEENBRENGEN. Zie ald. .Knoojt dat aneen, tracht dit te verstaan ! Uitroep
van verwondering. Verg. J.
Aaneenknnitselen,W W.Z.AANEENKNUTSELEN.
Aaneenknutselen (uitspr. anee'knuitsalan),
bedr. zw. ww. Daarnaast AANEENKNEUTSELEN.
Knutselend samenstellen, verbinden, vereenigeri.

cv.

Aaneenkoeken (uitspr. anee'koekan), onz. zw.
ww. Aaneenkleven, aaneenplakken. Die kole' koeken aneen. DB.
Aaneenkomen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AANEENKOMMEN.

Aaneenkommen (uitspr. anee'komman), onz.
onr. ww. Beginnen te vechten. Tonie en Triene
kommen aneen.

Aaneenkrijen, ww. Zie AANEENKRIJGEN.
Aaneenkrjjgen (uitspr. anee'kr/(K)an), bedr.
St. ww. Vereenigen, verbinden, aan elkaar krijgen
of doen. R. T. J. De twie eindekies (van 't jaar)
anee'kr/(g )en. R. --- Aan elkander krijgen. En
-

stook(t) ze nie op, ge zilt ze nog anee'krij(q)en, d. i.

AANEENTEMMEREN

doen twisten of vechten. R. T. -- Verstaan. 'k En
ka' zjjnepraat nie ance'krjfg-en? -- Met eenige
moeite vervaardigen, schrijven, vertellen, enz. Sies
en ka' no geenem brief anee'krI(g)en!

Aaneenlappen (uitspr. anee'lappan), bedr. zw.
ww. Door lappen aaneendoen. T. — Aaneenflikken, aaneenflansen. J. T. R. CV. -- Slaande
aaneendoen. De maitser lapt de sleenen aneen!
— ne Zieken anee'lappen, hem weer op goeden
voet brengen. CV. — Opstellen. nem Brief, nem
boek anee'lappen. -- Los en dwaas uitvinden en
vertellen : ' n historie anee'lappen.
Aaneenlasschen (uitspr. anee'lasschan), ' bedr.
zw. ww. Door lasschen of wellen aaneensmeden.
Fr. sender. VUYLST. Amb. Smid . AANLASSCHEN.
Aaneenliggen (uitspr. anee'lz(gg)an), onz. st.
ww. Vechten, ruzie maker. L7(gg)en z'al aneen ?
Aaneenmaken (uitspr. anee'nzakan), bedr. zw.
ww. Samenstellen, aaneendoen. CV. T. J.
Aaneenpalen (uitspr. anee'palan), bedr. zw.
ww. Aaneengrenzen (spr. van land). Z' land en
't mine jbalen aneen. Elliptisch : Sies en Pier
pa/en aneen, bun land paalt aaneen.
Aaneenplaasteren (uitspr. anee'Olaastaran),
bedr. zw. ww. Met plaaster aaneendoen. CV. J.
Aaneenpruitsen, ww. Zie AANEENPRUTSEN.
Aaneenprutsen (uitspr. anee'pruitsan), bedr.
zw. ww. Aaneenflansen. Die ker (kar) en es mor
anee'gepruitst.

Aaneenslaan (uitspr. anee'slaan), bedr. st.
ww. Door slaan '(b. v. nagelen) aaneendoen. J..0 V
AANEENSLAGEN.
Aaneensmeden, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AANEENSMEEN.

Aaneensmeen (uitspr. anee'smeen.; smeen met
zachtlange e), bedr. zw. ww. Al smedend vereenigen. Twie stikken Ozer anee'smeen.
Aaneenspeten (uitspr. anee'spetan), bedr. zw.
ww. Spetend (met spelden) aaneendoen. R.. T. J.
Aaneenspinnen (uitspr. anee'spinnan), bedr. st.
ww. Spinnend aaneendoen. CV. -- Door uitdenken tot een geheel maken. CV. T. J. -- Verstaan.
Keunde z f' gebabbel anee'ssinnen ?

Aaneenstooten (uitspr. anee's tootan), bedr. zw.
ww. Aaneenflansen. CV. — Uitdenken, verzinnen. Hie kan iet anee'stooten! E lieksk' (liedje)
anee'stooten. J. T. -- Verstaan. We kander zuk
nen dornme praat anee stooten?

Aaneenstroppen (uitspr. anee'stroppan), bedr.
zw. ww. Met een draad of eene koord toetrekken. J. -- Verward samenhangen, sprekende van
zaken, welke door het water worden meegesleurd.
Takken en strood, 't es al anee'gestropt.

Aaneenstniken (uitspr. anee'stuikan), bedr.
zw. ww. Wijze van aaneenlasschen (zie ald.) : de
twee aaneen te lasschen stukken ijzer worden door
stuiken (d. i. door op een der uiteinden te slaan)
aan elkander geweld.
Aaneentemmeren (uitspr. aneentemraran),
bedr. zw. ww. Timmerend aaneendoen. CV. J.
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$aneent m;neren, ww. Wordt niet gehoord.
Zie AANEENTEMMEREN.

Aanoenvallen (uitspr. anee'vallan), onz. St.
ww. Met elkander aan 't vechten vallen. CV. T. R.
,A 1ponzetten (uitspr. anee'zettan), bedr. zw.
ww. Aaneenvellen. Bij VUvi,ST. 4mb. Smid
AANZETTEN. — Met elkander doen vechten of
riizie maken. Toe, zet ze ne keer aneen! R. T.
Aaneenzijn (uitspr. anee'z/n), ww. Vechten,

ruzie maken. Zen ze nog nie aneen ? R.

Aaneenzitten (uitspr. anee'zittan), onz. st.
ww. Vechten, ruzie maken. Alle da(g )en zitten ze
-

ne keer of twie aneen.

.&anerden (uitspr. anerddn), bedr. zw. ww.
Aarde rond den voet eener plant doen. Pato(dd)ers
anerden. Zie CV. : AANAARDEN. J.: AANEERDEN.

Aanfribbelen ( uitspr. a'fr7bbelan), ww. Aandraaien. Zie aid. en J.

— Over de assimilatie in dit w en in de volgende, zie Kl. en Vorml.

Aanfruten (uitspr. a frutan), ww. Aanwroeten, frutend aan jets hechten of vastmaken. Wie
heet dat weer a'gefruut? — Voortdurend fruten.
Diene molfruut an!

AANKOTERE14

Aanhanwere, m. Zie AANHOUDERE.
Aan4iebben, ww. Wordt niet geh. Zie AANHEN.
&anhen (uitspr. anen), bedr. ww. Medebrengen, vorderen. Dat hee veel last an. J. -- Het
hee mV an, het roert, treft mij. J.

Aanhooren ( uitspr. anooran), bedr. zw. ww.

-- Onscheidbaar. Zie hierover Ned. Wdb. en Mnl.
Wdb. DB. CV. R. J.

Aanhouden (u; tspr. anauwan), ww. Buiten echt
met iemand liefdesbetrekkingen hebben. CV. R.
T. J.
Aanhoudere ( uitspr. auauwara), m. Mv. (a)anhauwers. Aanhouder. -- Woordeuspzel : Den
anhauwer mint. 't Wordt schertsend gezegd, als
men van iemand sprcekt, die met een vrouw aanhoudt.

Aanhullen (uitspr. anullan), bedr. zw. ww.
Aarde rond de aardappelen doen. Ge moet die
jato(dd)ers anhullen.
Aanjaen, ww. Zie AANJAGEN.
Aanjagen (uitspr. a ja(g)an), bedr. of onz. st.
of zw. ww. Voortdurend jagen. Die Pa(g)ers en
wer(d)en nie moe, ze ja(g)e mor altid an! Zie
JAGEN.

Aangaan (uitspr. a'gaan), onz. onr. ww. Wdb.

D,B. -- Weggaan. Hie genk an ! CV. T. R. J. —
Gaat an! Als afkeuring. J. -- Voortdurend gaan.
Me zille mor altfd a'gaan; anders overvalt ens
den avend.

Aangeborentheid (uitspr . a'gaborant jet), yr.;

zonder mv. W at aangeboren is. Verstandeg zjfn,
-

dat es 'n a'geborenthiet.

Aengebra nd (uitspr. a'^abrant), bn. Wdb. —

Spr. her riekt dor a'gebrand, het stinkt er, het
deugt er niet. J. Ook : 'I es er nen a'gebranden
huitsepot. — De pot, de pap es a'gebrand, het

Aankauten (uitspr. a'kautan), ww. Hetz. als
AAN KLAPPEN . J.

Aanklappen (uitspr. a'klappan), onz. bedr.
zw. ww. Voortgaan met klappen. DB. CV. —
Wijsmaken. Ze kan 't iemand a'klappen! DB.

SCH. J.
Aankloppen (uitspr. a'kloppan), onz. zw. ww.

Wdb. — V ooitdurend kloppen. the klop(t) mor

alt Jd an.

Aankneutselen (uitspr. a'kneutsalan), bedr.
zw. ww. Aankleeden (op zonderlinge wijze). Ge

gaat er niet goed, niet pluis, er is ruzie. Ook (van
een meisje) : zij gaat zwanger. Verg. J.

21' va'da g)e zoo ordeg - a',gekneutseld.

.&angedaan (uitspr. a'gadaan), bn. Gekleed.
die es 'vies a'gedaan. J. — Dronken. Sies es 'm
beets' (beetje) a'gedaan.
Asugeen (uitspr . a'geen met zachtlange e), onz.

ww. Vdb. — lemand jet a'knoopen, iemand jets
wijsmaken.

Qf bedr. st. ww. Wdb. -- Scbooven of hooi met
een lange vork naar den lader werpen (op wageD,
tas, enz.). A'geen es 'n keunste (kuost). — Weverswoord. De draadjes een voor een van den
schrank nemen en van elkander verwijderen ; het
zijp gewoonlijk kinders, die a'g een.VT, Ve jg.,164.

AANKOMMELING.

-

Aangeendere (uitspr.

a'geendara

met zacht-

lange e), m.; mv. a'g eenders. lemand die hooi of
-

koren aangeeft. Zie AANGEEN.

Aaugejaagd (uitspr. a'g ajaacht), bn. Zenuw-

achtig. Zie G op ANEJAAGD.

Aaugeraken (uitspr. a'grakan), onz. zw. ww.
Vriend worden. J.
Aangeven, ww . Wordt nt geh . Zie AANGEEN.
Aangevere, in. Wordt niet gehoord. Zie AANGEENDERE.

Aangraken, ww. Zie AANGERAKEN.
Aanhauwen, ww. Zie AAN1IOUDEN.

Aanknoopen (uitspr. a'knooban), bedr. zw.
Aanknutselen, ww . Zie AANKNEUTSELEN.
Aankomeling, m. Wordt niet gehoord. Zie

Aankomen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AANKOMMEN.

Aankommeling (uitspr. a'kommalenk), m. Mv.
a'kommelengen. tseginneling. Diene jongen en es
inor nen a'kommelenk. Da' verken en es nie vulgroeid, 't en es mor nen a'kommelenk. Zie CV.
KIL. — Ook ; nieuwe pachter, nieuwe huurder.
Bij J. AANKOMMER.

Aankommen (uitspr. a'komman), onz. onr.
ww. Verl. dw. : a'kommen (niet a'gekommen).
Zie KOMMEN . — Beginnen. DB. CV. — Vet worden. Die koee(n) kommen an. Da' verken es goed
a'kommen. — In zijne zaken voorui kumen. Dienem beer komt an. — let zien, hooren of voelen
a'kommen, zien, hooren, voelen dat jets gaat gebeuren. DB., J. C V.
.&ankoteren (uitspr. a'kotaran), bedr. zw. ww.
Ophitsen, aauwa1d eren. .Kotert ou werkvolk wat

AANKOUTEN

an. DB. J. Bij CV : AANKEUTEREN. -- Het vier

bet doen opvlammen door middel van
den koterhaak. — Voortdurend koteren (in 't vuur,
de stoof).

a'koteren,

Aankouten, ww. Zie AANKAUTEN.

Aankrabben (uitspr. a'krabban), onz. zw. ww.
Voortgaan met krabben. Tie zille moeten a'krab,ben om gedaan le kr (g)en. — Hard loopen. Zie
ze mor a'krabben! A'gekrab(d) kommen.
Aankrgen, ww. Zie AANKRIJGEN.

Aankr9gen ( uitspr. a'kr^(g) an), bedr. st. ww.
In brand krijgen. CV.
Aankweek (uitspr. a'kweek), m. Zonder mv.
Het aankweeken. DB.— Het aangekweekte. DR.
Aanlaadsele (uit spr. a'laatsala), o. Zonder mv.

Het bezinksel op de binnen wanden van een vat,
een flesch, enz. 't Es auwe win, 'k zie, veel
a'laadsele vam binnen op de flessche. J. — Ook
van de tanden. ScH. (Biv.)

Aanlaan, ww. Zie AANLADEN.
Aanlaohen ( uitspr. a'la'an), onz. st. ww. Voort-

durend lachen. I' plootse (in plaats) van 't hoerken, la(ch)en z' an Zie LACHEN .
Aanl&den (uitspr . a'laan), onz. zw. ww. Verl.
dw. : a'gelaad (niet a'geladn, aangeladen). Zie
LADEN. Hetz. als AANLASTEN bij DB. Zie het w.
bij SCH. (BIv.); CV. R. J. - Voortdurend, snel
laden. Om da' leste veer haver binnen te kry.

( )en, zilleme moeten a'laan.

Aanlappen (uitspr. a'lappan), bedr. zw. ww.
lemand let a'lajben, hem iets onaangenaams
geven of doen nemen. Lapt den beer min manke
koe an. — lemand twie Lenten a'lappen, hem
twee pinten doen verliezen ; ook bij iemand twee
pinten bier drinken en ze niet betalen. --- Iemand
z in dochter a'lappen, iemand zijne dochter aansmeren. — Voortdurend lappen. Lap mor an, lap
mor an, schoelappere!
,AAnl,aten (uitspr. a'latan), bedr. st. ww. In

zijn auibt laten. J. — Laten aanhouden (b. v.
schoenen). J.
Aanereden, ww. Zie AANLEEN:

..anleen (uitspr. a'leen met scherplange e),

bedr. zw. ww. Aanleiden. Wdb. — Aanbinden.
nen Druivere, ne peereleer a'leen, ze langs den
muur leiden en ze er vastbinden. DB. Zie LEEN,
LEEDEN.

Aanleggen (uitspr. a'le(gg)an), bedr. zw. ww.
Het er nor (of het er nie nor) a'le(gg)en, (niet)
handelen zooals 't zijn muet om het gewenschte
doel te bereiken. Hie roil rake zfn, mor hie en
legt 't er nie nor an. Hie legt het er nor an, em
orm te wer(d)en. — Goed a'le(gg)en, vet worden.
Hie begint goed an te le(gg)en. Verg. J. —
A'le(gg)en, e strood a'le(gç)en, met een stroo

meten om te zien wie het dichtst bij de stekke ligt
(bolspelwoord).

Aanleiden, ww . Wordt niet geh. Zie AANLEEN.
Aanmaitsen, ww. Zie AANMETSEN.
Aanmakelen (uitspr. a'makalan), bedr. zw.
ww. Makelend tot stand brengen. J.

AANROEPEN
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Aanmetsen (uit spr. a'maitsan), onz. zw. ww
Aanmetselen. DB. J. -- Voortdurend, haastig
metsen. Maits(t) mor an. g'en tilt tech niegedaan
krf(,g) en. -- Zie METSEN.
Aannaaien (uitspr. annouian), bedr. zw. ww.
lemand let annouien,

iemand iets wijsmaken.

Aannemen (uitspr. anneman), bedr. st. ww. Zie
AANPAKKEN . Nie annemen, niet gelooven. CV. —
Goe' van annemen, verstandig, vlug, met gemak
leerend. Da' mannek' es gee' van annemen. Ook :
slich(t) van annemen of ka' (kwaad) van annemen, niet gemakkelijk lets vattend, leerend. Zie
KIL. : << Aennemen, leeren. Discere, addiscere,
comprehendere intellectu. * — Spr. Beter van
innemen as van anneme' zijn. CV. J.

Aannouien, ww . Zie AANNAAIEN.
Aanoekeren (u itspr anoekar?n), onz. zw. ww.
Aanwoekeren, uitermate vermeerderen, sprekende vooral van onkruid. Tengels en destels oekeren an.

.anpakken ( uitspr. a'pakkan) , onz. bedr. zw.
ww. 1)aarnaast soms (A)ANNEMEN. Helpen nemen, pakken. Ik moete den eemer nor de
koestal dra(g)en, pak ne keer an. Hie en wil nie
a'.pakken. — Aanranden, aantasten. Turd' hem
a'. pakken? Durft ge met hem vechten? Op den
openbaren weg aanranden. Twie zwar(tlgemaakte
keerels he (hebben) mf gisteren avend a gepakt.
— Snel gaan, loopen. [4ikt hoe da' z' a'pakken !
— Aanleeren. Hie paki hetgemallek an.
— Het raadsel van den lantaarnaar;steker
Ik pak an (namelijk de ladder),
Ik ga weeg (van huis),
Ik set an (de ladder aan de lantaarn),
Ik ga op (de ladder),
Ik doe open (het glazen deurtje van de lantaarn),
Ik steek an (het licht),
Ik doe toe (het deurtje),
Ik kom of (van de ladder),
Ik pak an (de ladder),
Ik ga weeg.

Wat tusschen haakjes staat, wordt door den
persoon die het raadsel opgeeft, niet uitgesproken.
Aanpikkelen (uitspr. a'pikkalan), onz. zw. ww.
Snel aanstappen. J . Bij DB . AANPEKKELEX.
A'gepikkel(d) kommen ; schertsend : aankomea.
Ze kom(t) ginter a'gepikkeld.

Aanplakken (uitspr. a'plakkan), bedr. zw. ww.
Schuld aanzetten. C V. J. — lemand let a'plakken, aanwrijven, ten laste leggen. OUDEM. J3/dr.
— Voortdurend plakken.
Aanprs (uitspr. a'prfs), m. Zonder mv. Aan-

prijzing. Zqn waar en deug(t) nie, er es te veel
a'prfs bj.

Aanprossen (uitspr. a'prgss?n), onz. zw. ww.

Voortaurend prossen, broddelen.

Aanrijden (uit spr. a'rian), onz. st. ww. Snel

aank open. Ze r^en an. Hie kwamp a'gereen !

Aanrijen, ww. Zie AANRIJDEN.
Aanroepen (uitspr. anroepan, zonder assimi-

latie, klemt. op roe), bedr. st. ww. — Onscheidbaar. 'k Anroepe God en al zin Hailegen. Zie
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Mnl. Wdb. — Scheidb. Voortdurend roepen.
Roepft) mor an, Sies en zal tech nie kommen ! In
dat geval met assimilatie : a'roepan, en met den

klemt. op a'.

Aanscharten (uitspr. a'schartan), onz. zw.

ww. Hard, voortdurend werken om gedaan te

krijgen. De smed moet a'scharten. — Hard loopen.Zie dienen haze mor a'scharten. A'geschar(t)

kommen. - Zie SCHARTEN.

Aanschaven (uit spr. a'schavan), onz. zw. ww.
Hard, voortdurend schaven. Den temmerman zal
moeten a'schaven om veur den avend gedaan
t'hen.

Aanscheeren (uitspr. a'scheeran met scherplange e), onz. st. ww. Hard en voortdurend loopen.
Kjkt hoe dat hie a'scheert! — Voortdurend
scheren. Scheer(t) mor an, barbier!
Aanscheren, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AANSCHEEREN.

Aanschieten (uit spr. a'schietan), bedr. st. ww.

Schietend aanbrengen. CV. B. — Grond a'schieten. Ned. Wdb. Doch men schiet niet aan met den
ploeg, maar wel met de spade. — lemand'schieten, hem aantasten, aanranden. Mnl. Wdb.

Aanschokken (uitspr. a'schokkan), onz. zw.
ww. Voortdurend schokken. Die kerre schok(t)
loopen. K7k(t) ne keer

mor alt/d an. — Hard
hoe dat hie a'schokt!

Aanschreemen (uitspr. a'schreeman), onz. zw.

ww. Voortdurend schreemen . Zie SCHREEMEN.
Aanschuiven (uitspr. a'schuivan), ww. Hetz.
als AANRIJDEN.

Aanseezen (uitspr. a'seezan), ww. Hetz. als
AANSPODDEREN. Zie ald. -- A'g-esees(d) kommen,

snel aangeloopen komen.

Aansla an (uitspr a'slaan, onz. bedr. onr. ww.
Hard, voortdurend slaan. Die twie desschers slaan
dapper an. -- Bescbimmelen. Die torten (taarten)
zin a'gesle(g)en. Zie bij DB. een gelijkende beteekenis. CV. « Ik zal bier ook by voegen, dat, als
men de Anemonien niet wel en laet opdroogen,
voor dat men die weg legd, ende sluyt, dat die
beschimmelen en aenslaen, het.welk veroorsaekt
datse niet voorts en komen, ende vergaen. » H. J.
B. REYNTKENS, Sorgv. Hov. I, bl. 62. •- Het

wordt nog gezegd van planten (vooral aardappelen
en graangewassen), die, zonder eigenlijk te beschimmelen, op den akker zelf, door overvloedigen regen of vochtigheid, zwart worden en hun
natuurlijke kleur verliezen. 't Koore' begint an te
slaan, de re(g)en meet ojhauwen. De pato(dd)ers
slaan an te velde. — 'n Huis, land a'slaan, koopen. Da' land bleef lange zonder koopere, op den
duur heet (heeft) 't de notaras zelf a'gesle(g-)en

Door 't gerecht doen verkoopen. CV. J.

AANTREKKELIJK

Aansmeren, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AANSMEEREN.

Aanspaitsen, ww. Zie AANSPEITSEN.
Aanspeeten ( uitspr. a'speetan met scherplange
e), ww. De uitspr. laat toe AANSPITTEN te schrijven. Zie Kl. en Vorml. — Hetz. als AANSPOD DRREN.

Aanspeitsen (uitspr. a'spaitsan), ww. Zie

AANSPODDEREN.

Aanspelen (uitspr. a'spelan), bedr. zw. ww.
Aantrekken (van kleederen). J.
Aanspetsen, ww. Hetzelfde als AANSPODDE-

REN. Zie ald.

Aanspinnen (uitspr. a's^innan), ww. Hetz. als

AANSPODDEREN.

Aanspitten (uitspr. a'sj5ittan), ww. Zie AAN-

SPEETEN.

Aanspodderen (uitspr. a'spoddaran), onz. zw.
ww. Hard loopen. Vooral gebr. met kommen :
a'gespo(dd)erd kommen, snel aangeloopen komen.
Zie SPODDEREN.

Aan^cprekelijk (uitspr. a'sj5rekaljfk), bn. Kun-

nende aangesproken worden. Diene mfneer en es
nie a'spreke4Ik, hij is zoo boos van humeur dat
hij niet wil aangesproken worden. J.

Aanspreken (uitspr. a'sprekan), bedr. st. ww.
Wdb. — lemandoch an- of toesjreken, iemand

in 't geheel niet aanspreken. Op ne g'heelen dag
en zoo (zou) z" w^f hem noch an- of toesjireken.

Aansteken (uitspr. a'stekan), onz. of bedr. st.
ww. Toeschuiven. DB. J. CV. -- Aandoen (spr.
van kleederen). Mnl. Wdb. — Voortdurend steken.

Aanstooten (uitspr. a'stootan), ww. Aardig

aankleeden. Pier es vies a','estooten. CV. SCH.
(B^v.) -- A'gestoote' kommen, aangeloopen kcmen op min of meer zonderlinge wijze.

Aanteekenen (uitspr. anteekanan), ww. Wdb.

(of slicht) a'geteekend staan of zln,
goed of slecht aangeschreven staan. Verg . STOETT,
Ned. Spr. nr 12.
Aanterten (uitspr. antertan), onz. bedr. st.
ww. Aautreden. — Vasttreden. Ge moet diene
grond wat anterten. -- Voortdurend treden,
gaan. Om veur den tienen thuis te 4n, zilde
— Goed

moeten anterten. --- Zie TERTEN.

lantieren, bedr. zw. ww. Aantrekken, onthalen. Asper (VT, jaarg. II , 243) . Z. AANTREKKEN.

Aantieren (uitspr. antieran), onz. zw. ww.

Voortdurend tieren. Die dronkors (dronkaards)
tiere' mor altfd an.

Aantreden, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AANTERTEN.

Aanslepen (uitspr. a'slej5an), onz. zw. ww.

Aantrek ( uitspr. antrek), m.; zonder mv. Men
zegt ook AANTRUK en AANTROK. DB. CV. Veel antrek hen, overal goed onthaald worden.

Zie DB : AANSLUWEREN. Hetz. als AANSLEPEN.

Aantrek.kelijk (uitspr. antrekkalfk), bn. Aangenaam, aanlokkelijk (van personen en zaken).

Langdurig zijn. DB.
Aansluieren (uitspr. a'sluiaran), onz. zw. ww.

Aansmeeren (uitspr. a'smeeran met scherp-

lange e), bear. zw. ww. Wijsmaken. lemand een
leu(g)en a'smeeren. J.

Da' z n antrekkelfke mannen. Da' spel es antrekkelijk. Zie CV ; Mnl. Wdb.

AANTREKKEN
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Aantrekken (uitspr. antrekkan), bedr. st. ww.
Aanlokken. DB. CV. J. — Het veur iemand
antrekken, iemand verdedigen. Ze zaie (zeiden)
veel ka (kwaad) van ou (u), mor ik he 't mf veur
ou a'getrokken! Zie DB : Zich iemand aantrekken. — Het veur let (of : het er veuren)
antrekken, er voor spreken, strijden. Hie trekt
het hem veur die part/e ferm an. — Goed onthalen. Hie trek(t) zjfn familie an. J. — Aanhoudend trekken. Die per(d )en trekke' goed an.

Aantrok (uitspr. antrok), m. Zie AANTREK. J.
Aantrotten (uitspr. antrottan), onz. zw. ww.

AARDEN

Aanwinste (uitspr. a'winsta, vr.; zonder my
Aanwinst. Wdb. — Verbetering (van lot, gezond
heid, enz.). Er es a'winste bV onze zieken. Hoe es
-

't mee de stalbeeste ? Er es a'winste.

Aanwouien, ww. Zie AANWAAIEN.
Aanwrtjven, ww. Zie AANVRIJVEN.
Aanzaaien (uitspr. a'zouian), onz. zw. ww.

Voortdurend zaaien. Om veur den avendgedaan
t'hen, zilleme wat a'zouien.

Aanzaen, ww. Zie AANZAGEN.
Aanzagen (uitspr. a'za(g)an), onz. zw. ww.

Aandraven. DB. — Snel, voortdurend gaan. Den

Hard, voortdurend zagen. Die za(g-)ers za(g)en

avend valt, laat ons antrotten.

dapper an!

Aantruk, m. Zie AANTREK.
Aanvaarden, ww. Wordt niet gehoord. Zie
ANVERDEN.

Aanvechten (uitspr. a'vechtan), onz. st. ww.
Voortdurend vechten. Diejonges vechten al4,i(d)
mor an.

Aanverden (uitspr. anverden klemt. op ver),
bedr. zw. ww. De n van an wordt niet aan de v
geassimileerd, omdat de klemt. op de tweede lettergreep ligt. Verg. met de volgende ww. A' VETTEN, A'VIJZEN, A'VRIJVEN, ook met ANROEPEN.
Aanvaarden, aannemen, in tegenstelling van weigeren, afslaaae. Zie Ndl. Wdb.; Mnl. Wdb.

Aanvetten (uitspr. a'vettan), bedr. zw. ww.
Vetter maken. 'n Letter a'vetten. 'n Zoe a'vetten. J. — Voortdurend vetten. Hie hee schoon
koee'n, mor hie vet an ook!

&anv j Zen (uitspr. a'v iz ;n), bedr. ww. Aanschroeven. DB. J.

Aanvrjjven (uitspr. a'vrj/van), onz. st. ww.
Voortdurend wrijven.
Aanwaaien (uitspr. a'wouian), bedr. zw. ww.
Spr. 't En es hem va' nie ver a'gewouid, hij heeft
het van zijn ouders!
Aanwas (uitspr. a'was), m. Uitwas. J.
Aanwerken (uitspr. a'werkon), onz. zw. ww.
Voortdurend werken. We moeten a'werken, willeme gedaa' kr/(g)en.

Aanwerpen (uitspr. a'werran), onz. zw. ww.
Voortdurend werpen.
Aanwetten (uitspr. a'wettan), onz. zw. ww.
Voortdurend wetten.
Aanweven (uitspr. a'wevan), onz. zw. ww.

Voortdurend weven. Ja, dat beet ek a'weven!

Aanwieen, ww. Zie AANWIEGEN.
Aanwiegen (uitspr. a'wie(g)an), onz. zw. ww.

Aanzanden (uitspr. a'zandan), onz. zw. ww.
Door aanvoer van zand vermeerderen. J.
Aanzetten (uitspr. a'zettan), onz. zw. ww.
Hard loopen. Dienen hond zet an! — Beginnen
to rijden. DB. SCH. (BIv.).
Aanzien (uitspr. anzien, klemt. op zien), bedr.
onz. ww. De n van an wordt niet aan de z geassiniileerd, omdat de klemt. op de tweede lettergreep
ligt. Verg. met de volgende ww. A'ZITTEN, A'ZWARTEN. Dit ww. is altud onscheidbaar, evenals in
It Mnl. Zie hind. Wdb. en Ned. Wdb., J. -- Jet
anzien, iets verbeteren, verzachten. De jongen es
nogjonk, en ge moet dat anzien. — Spr. Anzien
doe' ,gedenken. J.

Aanzienesse, vr. Zie AANZIENISSE.
Aanzienisse (uitspr. anzienessa, klemt. op zie),
vr.; zonder mv. Aanzien. Ik ken hem van anzienesse, mor nie va' nome (naam). — Spr. Zemand
van anzienesse kennen, ge4/k den hond zj'
meestere.
Aanzitten (uitspr. a'zittan), onz: st. ww. Voortdurend zitten. Ze stele mee de korte, z'en wille
-nor huis nie kommen, ze zitte mor alt/d an!

Aanzouien, ww. Zie AANZAAIEN.
Aanzwarten (uitspr. a'zwartan), bedr. zw.
ww. Zwarter maken.
Aar, Fr. epz; altijd onzijdig. Mv. aren, verkl.
aarke (mv. aarkes, aarkies). Zie FR. i. V.
Aaralaam (uitspr. aaraloom met zachtlange o),
o. Zonder mv. Al het tuig, waarmede men aart.
Zie ALAAM.
Aaraloom (uitspr. met zachtlange o), o. Zie
AARALAAM.

Aarbaid, m. Zie AARBEID.
Aarbeid (uitspr. gewoonlijk orbait, soms aarbait, arabait),

m.; zonder mv. Arbeid. DB. J. KIL.

Aard (uitspr. art,

Voortdurend wiegen.

zie Kl. en Vor'nl.), m.
zonder mv. Wdb. — Natuur. Da' land es va'
goee'n ord, va' slichten ord. J. — Soort. Eklee(d)

Aanwijzen (uitspr. a'wfzan), bedr. st. ww.
Spr. Da west 4 zelven an, dat spreekt vanzelf,
dat is zoo klaar als de dag.

van dienen ord, in dienen ord. J. — Hie zai to
set in dienen ord, iets dergelijks. — Spr. Dat es
(ligt in) den or(d) van de beeste, zegt men spot-

Aanwinnen (uitspr. a'winnan), oni. st. ww•
Toenemen, aangroeien. Zane rjjkdom wint alle
dag en an. Die koe wint an, verbetert. Tot eenen
zieke : ge wint an, ge wordt beter, vetter. Zie G.
i. v. ANWINNEN.

tend, als iemand, nit gewoonte, een grove dwaasheid begaat. - Zie AARDKE, AARKE.

,

garde, vr. Wordt niet gehoord. Zie ERDE.
Aarden (uitspr. or(d)an), onz. zw. ww. Zich ergens goed schikken. Fr y titre dans son element.
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AARDERE

ABBENDANSE.-

CV. G. • Zeverst g'or(d) z(/n, het er gewoon
zijp. C V.
*ardoro (uitspr. aardar-a), m. Mv. aarders.
Iemand die aart. 'k Hoore't geklop van den aar-

DEMANS, Bdr.

dere Zie AREN.

AARVUL. Zie ald.

Aardig (uitspr. ordach), bn. Trappen : ordeger,
ordegst. Zonderling. It Es nen ordege keerele.
D'ordegste manieren. Hie klap(t) zoo ordeg. CV.
J. B. --- Ordeg doen, zonderling te werk gaan.
J. B. -- Ordeg klaj5pen of spreken, vloeken. —
Onpasselijk. 'k Voele rn7 vanda(g)e zoo ordeg.
CV. R. J. — Lastig, moeilijk, onbeleefd. Hie kan
altemaits zoo ordeg zfn. — I' z Jnen ordege 4n,
lastig, slechtgezind zijn. 'k Loop er van deure, as
m j wjjf in herren (haren) ordegen- es. — Spr.
It En es nie ordeg, het moet niemand verwonde-

taronsooren (uitspr. met scherplange o), vr.
mv. Kalfsvoet (Arum maculatum L) ; volgens
PAQUE (Vi. Volksn. der Pl.) aldus te Nederbrakel. Men zegt gewoonlijk PAPEN. Zie aid.
A.arm, m. Wordt niet gehoord. Zie r1ERS.

.

ren. [lie zuipt en zwiert, van 's mor(g)es tot

's naves; t en es nie ordeg of werdt hie orme
,

I

-

(arm) !

Aardigaard (u itspr. ordagort), m. Mv. ordegor(d)s. Zonderling, lastig mensch. It En es mor
nen ordegord. J. SCH. (B7.)
Aardigheid (uitspr. ordechiet), vr.; zonder mv.
Zonderlingheid. DB. CV. R. -- Zeldzaamheid,
ne Marteko, die oj5 ne velo rdt -- dat es nui ne
keer 'n ordeghied. 'n Green rooze, dat es 'n ordeghied. J. — Onpasselijkheid. 'k Voele mee eene
keer zuk (zulk) 'n ordeghied. — Ongedierte, venijn.
Er es ordeR,. ied in de weunste. VT, Ic jaarg., 2.
— Veur d'ordeghied, voor de klucht. CV'. J. —
't En es Been ordeghied, het is niet aangenaam.
R. — Het moet niemand verwonderen. Hie
wer(dt) ziek ? It En es Been ordeghied! Hie en
eet of en drenk(t) niet. DB. CV. — Het is niets

bijzonders. J.
Aardke, o. Zie AARKE.
Aargetat we, o. ; zonder mv. Het tuig, waarmede men zeisen of pikken aart, t. w. aarhamereen aarstekke (of aar'fzere). Zie AREN, G-ET-AUWE.

Aargetouwe (uitspr . aargatauwa), o. Zi€-AARGETAUWE.

Aarhamere (uitspr . aaromara), m. Mv. aarhomers. Hamer waarmede amen aart. Zie AREN.

Aarhomere, m . Zie AARHAMERE.
-arjjzero, o. Hetz. als AARSTEKKE.

Aarke, o. Eig. aardke (door volksetymologie
verward met haarke). Spr. he beet 'it aarke va'
z:/' vaarke. Zie Ned. Wdb. — Er 'n aarke of
hen, er op gelijken. -- Spr. Bij analogie : H keet
'n aarke va' zj' moerke, hij gelijkt, van aard, op
zijpe- moeder.

Aarlenk , m. Zie AARLING.
Aarling (uitspr. aarlenk), m-. ; mv. aarlenks.
Korte, dikke bundel uitgeschud. stroo. In den aarlenk z n der veel leeg aren. De koe eet nen aarlenk. DB.; VT, Is jaarg., 82. Bij T. : AARBUSSEL .

Aarme, bn. Arm. Men zegt meestal orme, bij
uitz. aarme, areme. Zie AREME, ARME ; Mn!.

Wdb. en Kl. en Vorml.
Aarme, m.; mv. aarms en aarmen. Arm. Men

zegt gewoonlijk orme, bij uitz. aarme, areme. Zie
AREME, ARME; Mn!. Wdb. en Kl. en Vorml.

Aarmoe (uitspr. aarmoe en o^►moe) j vr Armoede . Zie AREMOE, ARMOE; Mn!. Wdb.; OU-

Aarmvul, m. Wordt wel eens gehoord naast

Aarsch , bn. Zie AARTSCH.
Aarstekke, vr. Soort van aanbeeldje dat men
in den grond steekt en waarop men aart. Z . AREN .
Bartsch (uitspr. aarsch; zie Kl. en P`orml.),
bn. -- 't Es nen aarschen deu(g)eniet, nen aarschen duvele, nen aarsche schelme, bet is een
aartsdeugniet, een aartsduivel, een aartsschelm.
Van It voorvoegsel aarts heeft men een bn gemaakt. Zie Mnl. Wdb. i. v. ertsbisscop (eertsche
bisscop, aertsche bisscoj, erdsche bisscop), erts-en.

gel (aertsche engel, ingel), ertscancelier (eevddch
cancelier), ertsmarscalc (erdsch marscalc) en
ertspriester (erdsce priester).
Aarvnl. (uitspr. aarvul, soms orvul), m.; mv.
aarvuls. Daarnaast AARMVUL. — Armvol Gee'

(geef) de koe nen aarvul klavere.
Aas, o. Mv. azen; verkl. aaske (mv. aaskes,
aaskies). Kaartspelwoord. 'n Aas tel(t),veu' elk,
of veur ten. — Voor hertenaas, koekenaas, ^fkenaas, klaverenaas zegt men ook het- aas herten,
het aas koeken, het aas b/ken, het aas klaveren.
— Hie hee veel azen i' zjfn korte (kaart), fig. : bij

is rijk, hij heeft veel voordeel, hij zit er goed
voor, enz. — In zeker kaartspel ( zie ONDERSTAAN)
dreunt de winner het volgende rijmpje op, iedermaal dat hij een aas omkeert, terwijl hij bij elke
beklemtoonde lettergreep den verliezer eenen

buisch (slag op den rug) toedient
Aas, aas,

In It land va' Waas,
Timor da' de maiskies loosen
Mee vorte kaas to koope!
Zie HAAS.
A- b, m . (niet o). CV. J. SCH. (Bijv
Mn!. Wdb.

.)

Zie ook

A - b - c, m. (niet o.) Dit hoort men meer dan
It vorige A-B. It Es nen uil, hie en kan nod zfnen
A4-B-C niet! SCH. (Bijv.).
— Kinderrijmpje.
-

A-B-C!
Den hond gaa' mee'
De katte bli)ft thuis,
Pied ! zai de muis
In It schotelhuis !

Abbendanse (uitspr. abbendansa, klemtoon op
dan), vr. Fr. abundance. Overvloed. Dor es alles
in abbendanse. In d'abbendanse leven. Abbendanse van appels, va' noten, va' fruit: Verg.
R : ABONDANSE, ABORDANSE; CV : ABONDANSIE.

— Abbendanse, whistspel : negen slagen. 'k He
'n schoon abbendanse. Abbendanse gaan, spelen.
'n Abbendanse winnen, verliezen. Abbendans op

ABBENDANT
tafele of aolJenaanse blaot: io dat geval legt men
de kaarten op tafel bloot eo bewijs men, zonder
te spelen, dat men zeker nezen slagen kan trekken.
,It Em moe nie spelen, ' k he abbendans op tafele I
Verge R. T. ev.

Abbendal1t, bn, Geweldig, stout. J.
Abberdaan, m, (niet vr.). cv, R. J.
Abeel (met korte a en scherplange e; klemt.

(\p
beel), m. Mv. abeelen : verkl. abeelbe. Wdb. Van den Abeele, verspreide familienaam.

Abij (met korte a en klemt, op hi/), bw. Albij,
bijna, Hie es aoi} dood, lie A, bw, en Kl. en
Vorml, - Spr, Ahij en teltt) niet, een bijna heeft
geen waarde.
- Alb?i' komt meer en meer in zwang [invloed
der school).
Abollig (uitspr, abollsch, met korte a en klemt.
op hol), bn. Verge KIL. : oU-bollz'gh, au.holNgk,
oU-bolgkigk, abo1ghigk,. en Mn1. Wdb : abolg»,
Lornp, zwaar, moeilijk te behandelen (van zaken).
't Es lasteg te werken mee zuk'n abollege kerre.
- Moeilijk, lastig, onbeleefd (van personen). nen
Abo1lege uamt, - Sterk (spr. van tabak), Ge
rooet abollegen toebae: VT, Ie jaarg., 10. Ontsteld, onpasselijk. Bier en dzenuiuer onderee'
maken aholleg.
Abolligaard (uitspr. abollsgor: met korte a en
klemt. op bol), m. Mv, obollegor(d)s. Abollig
mensch. Zie ABOLLIG.
Abolligheid (uitspr, aholldchit1. met korte a
eo klemt. op bol), vr. Lompheid, lastigheid, onbeleefdheid, Zfjn abo! leghie(d) gaa·' te verre.
- Ret Mnl. Wdb. omschrijft het Yr. w. ABOLGE
door: ~ Verbolgenheid, gramschap, toorn; meestal
van Gods tooro gezegd J.
Abondance, vr. - Fransch w. Z. ABBENDANSE.
Abrikoze (met korte a), Yr. Mv. oorikozen.
Abrikoos. Bij DB. : ABRIKO, APRIKO, m., bier
aJtijd vr.
AbrikoBeleere (met korte a), m. lVIv. abrikoz~leers. Abrikozeboom.
Abrikozenboom (uitspr. aor-ikOZJlnhoollZ met
korte a), m. Abrikozeboom.
AbDUS (met korte a), o. 1\1v. aot/zen~' verk.l.
aouuske. Zie W db. : ABUIS. Misslag, fout, d waling. 'n Ahuzes en tel(t) niet. DB. CV. R. J. 11:1121.
Wdb. - Per aou,us, bij vergissing. C\'. J. Jt Es aou.us, het is mis, 't is een dwaling. DB. ey.
- Aouus zfjn, mis zijn, zich vergissen. Ge zijJ
leelek abttus. Het ,!'led. Wtlb. beeft : Ahuis nebhen. Zie DB. R. J.
Academie, vr. Zie AKADEMIE.
Accent, m. (niet 0.) lie AKSENT.
Accomodeeren, ww. lie AKKOMODEEREN.
Accordeeren, ww. Zie AKKORDEEREN.
.A.oht, telw. Zie ACHTE.
Aohtbok (uitspr. agbok), m. Bok (zie ald.) van
acht noten. SCH. heeft achtste ook. Ach(t)bokken
en zi./rt der nie vele.

Zuid-Ooslvlaaiz;
Zuid-Ooslvlaaiz; 'e,
'e, sch
sch Idzoit(1
Idzoit(1
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ACIITERDEEL

Achtduimere (uitspr, acktuimarfJ), m, Mv.
acktduimers. De eind-e valt dikwijls in de uitspr,
weg; zie Kl. en Vorm l. Z ware wageo met wielen, waarvan bet beslag 8 duim breed is, nagenoeg
22 centimo In de Walen (in het Walenland)
georuike(n) ee zwaar achtduimers. Zie URI]-,
VIER-, VIJF-, ZESDUIMERE.

Achte, telw. Acht, Is het W. zelfstandig gebruikt, dan zegt men achte, bijvoeglijk aekt,' men
hoort dus steeds acht voor een nw., een bn, of
een ander telw. In pausa is bet altijd achte ; daarom neem ik achte als hoofdvorm aan, In bet mol.
bestond insgelijks dit onderscheid. Zie Mn1. Wdb.,
Ned. Wdo. (1, koI. 620 en 621), Kl. en Vorml,
en hier ook de andere hoofdtelwoorden. -'t Slaat
achte, 't es achte gesle(g)en. Hoeueet frank moet
ek? Achte. Dat es koeken achte of d'acbte oa'
koeken. Iet in achte deelen, Da' kind maakt
'12 schoon achte, Doch : Ach(t)fro1Zk. Ach(t) brave
mainschen, 't Zijn ach(t) goee' (b. v, personcn,
franks, ens.), 't Waren aclz(t) SCk001?e (b. v. kalveren, boomen, euz.). Acht duust, - Vo'nda(ag)
en acht da(g)en, Fr. aufourd'hui en huit, Wanneer kOl1zmewe oijeen? Vandaa(g) en acht datg )en.
- Over ackt da(g)en, Fr. il J' a nuit fours. Over
acht da(g)en was 't hier keernzesse. - Binst
dJackt da(g)en, Fr. endeans Ies hult fours. Da'
werk moe binst d'ach: da(g)en af zfjn. - Ten
achten, te acht uren, - Rond den achten, omtrent
acht uren; te(g)en den achten, tegen achten.- Van
den achten, van acht uren. ZJ es uan den achten
at slope' (slapen] gegaan. - Veur den achten,
naar den achten, v6or, na acht uien. Ouer den
achten, over achten. - In achte, in achten, Doet
ket in achte. - Men zegt: mee achte, mel' ons
achte fen niet achten). - Achte luien, acbt Ulen
('S avonds) luiden. Zie ACHTUREKLOKKE. - Den
t,al(n) van ten ackten, den trein van achten. Zie
YD. Men zegt ook : den tral(n) van acht t/ren.
- Halfachte (uitspr. alvachtiJ) wordt gehoord;
doch men zegt weI meer : acht en half.
Aohtelenkske, o. Zie ACHTELINGSKE.
Achteling, m. Zie ACHTELINGSKE.
AohteliDgske (uitspr. achtiJlenskiJ), o.

Half
vierendeel, achtste van een pond. Gaat om 'n acktelenkske zeepe. Zie ACHTELING, YD.

Aohten, onz. zw. WW. Op iet ackten, er op
letten. DB. c Weinig gebruikelijk" schrijft YD.
't 'Vordt in de Zwalmstreek veel gehoord.
Aohter, vZ. bw. Zie ACHTERE.
Achterun (uitspr. acht"iJran), m. Hetzelfde
als ACHTERUIT: achterplaats, koer, grond achter
:laet huis. Dat nuz's en kee geenen ackteran.
Achterbille, vr. Bil van de achterste heenen
del viervoetige dieren. J.
Achterblijven, onz.
van een uurwerk).

J.

st. w,v. Verachteren (spr.

Achtetdeel, 0.; zonder my. Nadcel, schade •
DB. R. G. - Veracbtering, achteruitgang. DB.Op z,!jn achtt1"dee1z,!jn, achteruit zijn, niet genoeg
gevorderd zijn (in we.l\, studif, tnl.). Zie Mnl.
U·'db. " l\'t:d. Wdb.; DB. J.

ACHTERDENKEN
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Aehterdenken, o. Achterdocht, kwaad vermoeden. Zuidned., zegt VD. Zie DB. J. : ACHTERDINKEN. — Vermoeden. DB. — Bekommering, ongerustheid. CV. J. DB. — Nadenken,
bedachtzaamheid, Fr. reflexion. DB. — Zonder
achterdenken, onbedachtzaam. DB.

Achterdeure, w. Fig. Achterpoort. Hie zet
gemallek z/n achterdeur open. — Toevlucbt. Hie
es jonkgetrauwd, en hie es gelu(kk)eg dat hie b
zfn auwers (ouders) 'n goe' achterdeure vendt.
— Vanhier : erfenis. As zone nonkel zoo doo' z n,
zal hie 'n goe achterdeur hen. Zie ST. 47.

Achterdrummen, bedr. zw. ww. Achterwaarts
drummen. Drumt die kinders achtere Zie DRUM MEN ; J1n1. Wdb i. v. : ACHTER DROMEN. - Ook
fig. lemand achterdrummen, hem niet zonder
moeite voorbijstreven, vooral in 't leeren.
Achterdnims, bw. In It geheim, in It geniep.
Sies es nen haimeljken, die alles achterduims
doet. SCH. (Bv.). Doch, men zegt meer : achter
't gat, achter ru(gg)e, achter de ru(gg) '. Zie
.

.

,

ACHTERE, CV. J. Bij DR.: ACHTERDUMS.

Achtere, vz. bw. — Achter.
— Men zegt achtere, als het als slotwoord gebezigd is; daarom neem ik ACHTERE als hoofdvorm
aan. Wor es Pier ? Achtere. Hie komt achtere.
Als vz. is It dus altijd achter. Achter iemand loo.pen. Zie Kl. en Vorml.
— Achter wordt nog immer als voorzetsel van
tid gebruikt. Hie vermoordeg' al de kinders,
't een achter 't andere. Achter tien jaar. Achter
de noene. Zie Mnl. Wdb. DB. R. T. J. — Achter
dat,

nadat. J.

— Achter zin, acbter het huis zijn. Bepaalde-

lijk : buiten zijn om een natuurlijke behoefte te
doen. Tonic was achtere, as 't gebeurdege. Ook:
achter gaan. 'k Ga ne keer achtere; men zegt
ook wel : naar of nor achter gaan (J. R.) en
naar of nor achter moeten (nl. g aan).
— Achter gaan bet. nog : zijn gevoeg doen,
zonder het bijbegrip van naar buiten te gaan. 'k Ga
toch zoo lasteg achtere, en dorom ^uurzeer (purgeer) 'k nog a(l) dikkels.
— Er achter(e), in It gevang. Er achter mo--ten,
-

er achter zitten. Ze zillen der hem achter drouien.
Hie ester al 'n goe maand achtere. DB. R.
— Achter remand loosen of zitten, iemand
naloopen. Hie loopt achter ons koe. Hie zit achter
de jonges. J. — Fig. Iemand zoeken, er altijd
willen bij zijn. Hie loopt, In c zit alt/d achter
dem beurgemeestere. Achter iemand loobe(n) ge4/k 'n hoondse (hondje). Achter e maiske loopen
of zitten, er mede willen vrijen.
— Achter remand loosen, iemand scheldwoorden nazenden. DB. J. Zoo ook : achter iemand
razen, tieren, vloeken, enz.
— Achter iemand kjjken of zien, hem nakijken.
DB. J. — Fig. Er voor zorgen. Hie en kj/kt achter
z:jn kinders niet. — Zoo ook : achter iet kyiken,
achter niet (niets) k/ken, er zorg voor draven of
niet. Diene wilderik en kzjk(t) nor niet, draagt

zorg voor niets. DB.
— Achter iemand kommen, eig. na iemand
komen. — Fig. Na iemand hetzelfde werk ver richten met het doel he beter uit te voeren. Deln
-

besten desschere mag achter ml kommen, 'k em

ACHTEREENBOLLEN

ben der me schou (schuw, bang) af! — Ook :
iemand straflen. 'k Zal ne keer achter ou(u) komme(n), zille, manneke ! T.
— Achter de ru(g) hen, achter zich hebben. —
Fig. Gedaan hebben. One kooren es al binnen,
dat hemme weeral achter de ru(gg)e. — Zoo
ook : Zj veertigst' achter de ru(g) hen, veertig

jaar voorbij zijn. J.
— Achter 't gat, achter (de) ru(gg)e, in de
afwezigheid. Achter 't gat klapt hie alt7d ka
(kwaad) va' m/. Zie J. CV.
— Achter 't hand, heimelijk, ongezien. Verg. J.
— Achter haa(g) en kant steken, verbergen.
Triene steekt het al achter haa(g) en kant.
— Achter ietg'raken, het weten te vinden, het

te weten komen. CV. J. — Ook : een ambt, eene
plaats bekomen. Hie zoekt ale g'heeljaar, en hie
en kan achter nietg'raken.
— Van achter zitten, in het kaartspel : de laat-

ste moeten spelen. J.
— Er zit, schuilt iet achtere, er schuilt iets

onder. J. Er zit fenjfn achtere.
— Daar zit iet achtere, er is fortuin. J.
--- Achteren (dat men niet gebruikt). Nor achtere. Van achtere. Ten achtere z n. — Ten achtere gaan, aehteruitgaan. -- In iet ten achtere
z•n, verachterd zijn in iets. Hie es in 't rekenen
ten achtere. 'k Ben in 't spel te(g)en hem ten achtere, hij speelt beter dan ik. — 'k Ben ten achtere, 'k zal moete loopen om den train then.
Ten achtere b4fven. Ten achtere g'raken. Mfn
harloodze (horluge) es (blz)ft) ten achtere; ook :
es of blzft achtere (zonder ten); ze gaat achtere.
— Ten achtere z•n of statzn, schul^jen hebben. J.
— Spr. Va' veuren nie weten dat hie van achter
lee ft, heel dom zijo. J.
— Van achter nor veuren, of : va' veuren nor
achtere, van voren tot achteren, gansch. Hie bekeek m4 leelek, van achter nor veuren. -- Schert-

send : iet (bijv. de catechismus) vans buiten en
vam binnen, van achter en va' veure(n) keunen
of weten, iet heelegansch kunnen of weten.
— Achter of veure(n) z/n, buiten zijn (eig.
achter of voor het huis zijn). Wor es moedere ?
Achter of veuren. 'k Was achter of veuren as
't gebeurdege.
— De wend van achtere! Spottende uitdruk-

king, die men den heentrekkende achternawerpt.
Ook (en wel meer) : Salu en de kost, en de wend
van achtere!

— De wend van achter hen of krzj(g)en, goed
vooruitgaan. Hie heet de wend van achtere, en
hie zal rake wer(d)en. — In It spel : winnen. —
In It algemeen : wel slagen.
--- Er achtere, er naar. Hie zoekt er al Zang
achtere. -- Gemeen : Riekt er achtere, zegt men,
als men op eene vraag niet wil antwoorden.
— Achter iet reel winnen, verliezen, er mede
groote winst of verlies doen. Heet hie toch die koe
veur vier honder(d) frank gekocht? Wel, wel!
Hie zal er honder(d) frank achter verliezen.
Achtereen, bw. Achter malkaar. Ze It open
achtereen. — Onmiddellijk. 'k Korn achtereen.

— Straks. J. DB. CV.

Achtereenbollen (uitspr. achtareembolldrr),
onz. zw. ww. Zeker spel. Twee of meer spele:s.
Elk heeft eene bolle. De speler, die met de zijne

ACHTEREENBOTSEN
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die van eenen tegenstrever raakt, wint of telt een.
Het spel is gewoonlijk ten achten of ten tienen uit.
Verg . BOLLE.

Achtereenbotsen (uitspr. achtareemboutsnn;
voor de uitspr dezer ou, zie Kl. en Vorml.), onz.
zw. ww. Daarnaast ACHTER EENWERPEN. Kinder-

spel. Twee of meer spelers. Ze werpen met een
marbel (of noot, of kastanje) naar elkanders marbel (noot, kastanje). Wie raakt, wint : hij krijgt
eenen marbel, eene noot, eene kastanje, een muntstuk, enz.

Achtereenboutsen, ww. Zie ACHTEREENBOTSEN.

Achtoreenloopen (uitspr. achtaree'looj5an),onz.
st. ww. Kinderspel. Krijgertje spelen.
Achtereenschieten (uitspr. achtaree'schietan),
onz. st. ww. Kinderspel. Een marbelspel dat op
achtereenbotsen gelijkt ; doch de spelers schieten
met de marbels en botsen (werpen) niet.
Achtereensprengen, ww. Zie ACHTEREENSPRINGEN.

Achtereenspringen (uitspr. achtaree'sprengan), onz. st. ww. Haasjc-over spelen : Fr. jouer
an scut de mouton.Willeine ne keer achteree'sprengen?

Achtereenstekken

(uitspr. achtaree'stekkan),
onz. st. ww. Hetzelfde marbelspel als ACHTER
-ENBOTS.ZiealdnEKN,wrpe.
onz. st. ww. Hetzelfde marbelspel als
Achtereenwerpen (uitspr. achtaree'werpan),
ww . Hetz . als ACHTEREENBOTSEN. Zie ald.

Achtereenzitten (uitspr. achtaree'zittan), onz.
st. ww. Krij gertje spelen. Z. ACHTERE en ZITTEN.

ACHTERKRIJEN

Achtergat, o. Spr. In 't achtergat zjfn, kornmen, h(og)en, zitten of geraken, Fr. titre en
retard. Verg. DB. R. J.
Achtergedoen, o. Hetz. als ACHTERGETREK. J.
Achtergestel , o. Hetz. als ACHTERGETREK.
Aehtergetrek , o. Fig. Achterste. Ze viel op
her achtergetrek. J. — De zijde van den molen,
waar de zeilen draaien. Nog : windwee. -- In

't alg. : het achterste van mensch, dier of zaak
(werktuig). J.

Achterhalen, bedr. zw. ww. Ontdekken. CV.
J. T. R. DB. KIL.
Achterhand , o. (soms vr.). Spr. Op 't achterhand zitten of zfn, bij kaartspeelders : de laatste
moeten spelen. Verg. Ned. Wdb. J. — Men zegt
ook : 't achterhand hen. DB. CV. J.

Achterhekken (nlitspr. achtarekkan of achtarekkie), o. Daarnaast ACHTERHEKKIE . Mulders woord. Deel van het zeilhekken, van aan 't ende
tot aan den buitenzoom. Het is grooter dan het
veurhekken CV. J. Zie HEKKEN. — Fig. Achter.

ste. 't Achterhekken opendoen, ope'laten, ope'ste-

ken, ope'zetten, veesten.

Achterhekkie, o. Zie ACHTERHEKKEN.
Achterhespe, vr. Ach terham. DB. CV. Bij J.:
ACHTERHEPS. — Mv. Achterste. Myn achterhes -

pen doe' zeere.

Achterhoofd, o. Weverswoord. Uitsprong naar
omhoog, niet ver van 't achtereinde van de rame;
de garenboom draait er achter.
Achterhnis, o. Huis dat achter een ander

TERENDE.

staat en niet op de straat ziet. Het achterhuis is
gewoonlijk kleiner dan het eig . huis. Verg. Ned.

Achterende, o . Het achterste. Zoo lorni, zoo
dom, zoo stom, zoo dwaas as 't achterende van e
verken (of verkie), van 'n koe, van e kalf. Verg.

hoefijzer. CV. VD.

.Achtereinde, o . Wordt niet gehoord. Zie ACH-

Ned. Wdb. J.
--- In 't achterende bliven, op 't achterende
bl/ven, achteraan blijven, ten achteren blijven.
Zie Mnl. Wdb .: INT ACHTERENDE BLIVEN.

Achtergaal , m. Daarnaast NACHTERGAAL.
Mv. achtergaals. Naehtegaal. Hie ko(n) schuafelen
lik nen achtergaal. Hoe heet diene veuu(g)ele ?
Meerlaan of achtergaal? D'achterraals zzjn al
kommen. DB. CV. J.
Achtergaan, o nz. onr.ww. Naar 't gemak gaan,
de kleine of groote behoefte doen. CV. J. SCH.
(B!v.) — Spr. Ge gaat achtere, on harloodze
gaat achtere (hyperboliseh : wet honderd jaar,
ge gaat niet vooruit (met mode, gewoonten, zeden,
manieren, enz.). — Achteraan gaan, volgen. Triene
genk Veuren en Sies achtere. Hie kwamj5 achter-

gegaan.

Verg.

Hnl. Wdb.:

ACHTERGAEN.

Achtergang (uitspr. achtergank), m. ; zonder
mv. Ilet nagaan, volgen. Den achter^ank hen,
achteraan moeten gaan. — Ook fig. : Pier hee
dor den achtergank. — Stoelgang. Gade goed
achtere? Neen ek, den achtergank bat te wainschen.

Achtergank , m. Zie ACHTERGANG.

Wdb.; J.

Achterij zero, o. Mv. achter/zers. Achterste
Achterjaar, o. Najaar. Op 't achterjaar. Me
z,/n op 't achterjaar : 't zal gaa' zvr ezen. DB.
J. VD. KIL.

Achterkaartier ( uitg. ac/star/sort/er), o. Achterste. Zen achterkortier steekt deur zfrn broek.

Achterkamere (uitg. achterkomara), vr. Het
achterste. Zen achter komer opendoen, ope'laten,
ope'zetten, ope'steken, een wind laten. Verg. CV.
-

Achterkerte, vr. Daarnaast ACHTERKRETE.
IJzeren (sours koperen) band, die achteraan op
den boord van den dour (naaf) van 't wiel ligt.
Achterkerte(n) zfn d'achterste bree'kerten. Zie
KERTE, KRETE.

Achterklap, m. Schertsend : wind (uit bet
lijf). Dat es achterklap! J. Achterklap spreken,
veesten. CV.
Achterklave , vr. Achterste klave van wagen
of kar. Zie KLAVE.

Achterkomere , vr. Zie ACHTERKAMERE,
Achterkortier, O. Zie ACHTERKAARTIER.
Achterkrete, vr. Zie ACRTERKERTE.
Achterkrijen, ww . Zie ACIITERKRTJGEN.

ACHTERKRIJGEN
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Achterkrij gen (uitspr. achtarkr/(;)an), bedr.
st. ww. Zeznand achtt rkr j(g)en, iemand in 't gaan,
It loopen, 't studeeren, enz. overtreffen. 't En zal
nie lange Buren, of ek zal hem wel achterkrj(g)en.

Achterkwartier, o. Wordt niet gehoord. Zie

ACHTERPOORTE

Achternaarloop , m. Hetz. als ACHTERNAAR-

GELOOP. Dienen achternaargeloop sleek(t) nn
te(ê)en.

Achternaarloopen, ww. Wordt gezegd van
lets dat veel beslommciing en werk en geloop
vereischt. fa ja, zai baaske, keermesse breng(t^

ACHTERKAARTIER.

gel(d) b; inor ne mains moe veel achternaar-

Aehterlaten, bedr. st. ww. Nalaten, verzuimen. J . KIL . — Geld, goed, land achterlaten,

loopen ook. Vanhier : ACHTERNAARGELOOP, ACHTERNAARLOOP en ACHTERNAARLOOPINGE.

aan de erfgenamen nalaten. Hie en laat meet ach-

Achternaarloopinge (uitspr. achtarnaarlooPenga), vr. Hetz. ACHTERNAARGELOOP.

tere, hie hee 't al verteerd.

Achterman, m. Mv . achtermans (niet -lieden).
Bolspelwoord : de speler (eener partij) die laatst
speelt. Den achterman moe' gee' keune schieten,
de veurman es nem boldere. Ook in 't kaartspel.
Zie VEURMAN.

Achtermenlen(e) , m. Het heele toestel, dat de
twee achterste steenen van den molen doet werken. Verg. J. DB.
Achtermolen, m. Wordt niet gehoord. Zie
ACIHTERMEULEN.

Achterna, bw. Wordt niet gehoord. Zie ACHTERNAAR,

Achternaarpaizen,

ww. Zie ACHTERNAAR-

PEIZEN.

Achternaarpeizen (uitspr. achternaarpaizan),
onz. zw. ww. Overdenken, naderiken, terugdenki n. Ge moet ne keer achternaarpaize(n),
maiske. In 't Afn1. TWdb.: ACHTERPENSEN, ACHTERPEIN SEN.

Achternaarrijden (uitspr. achtarnaarr/an),
ww. Hetz. als ACHTERNAARKETSEN.

Achternaarrijen, ww. Zie ACHTERNAARRIJDEN.

Achternaarspeeten , aehternaarspitten ,

Achternaam (uitspr. achtarnoom met zachtlange o), m. Mv. achternomen. Familienaam. Mee
veur- en achternoom. CV. VD. J.

bedr. zw. ww. Snel naloopen. De bond s eettege

Achternaar , bw. Achterna. — Later, naderhand . J.

TERNAARSPEETEN. Zie ook SPODDEREN.

— Er bestaan veel samenstellingen met dit w.
•et of iemand achternaargaan, -kaitsen, -loosen,

enz. De meest gebruikelijke volgen bier.

Achternaardoen, bedr. onr. ww. Nadoen, nabootsen. J.
Achternaardraitsen, ww. Zie ACHTERNAARDRETSEN.

Achternaardretsen ( uitspr. achtarnaardraitsan), bedr. zw. ww. Achternaloopen, naloopen
(eig. en fig.). Ze draitst hem altd achternaar.

Achternaardrevelon, ww. Hetz . als ACHTERNAARDRETSEN.

Achternaargang (uitspr. achtarnaarb ank), m.

ni j achternaar . Zie SPEETEN, SPITTEN.

Achternaarspodderen, ww. Hetz. als ACHAchternaarzitten, bedr . st. ww . Afloopen,
veel pogingen doen om iets te verkrijgen. let (b. v.
een goede betrekking) achternaarzitten. J. —
lerand achternaarzitten, hem nazetten.
Achternoene, m. Mv. achternoens. Achtermiddag en nanziddag (naarmiddao) worden
bijna nooit gebruikt. DB. CV. J. KIL. — in of
op den achternoene. T'achternoene. DB. CV. J.
— 's Achternoens, tsachternoens, des achternoens.
Van den achternoene, Fr. cet acres midi. CV. J.
Achternoom ( met zachtlange o), m. Zie ACH-

TERNAAM.

Achterom, bw . Zie ACHTEROMME.
Achteromme, hw.Als slotwoord ACHTEROMME,

doen om het te verkrijgen, is groot; er moet veel
achter gegaan en geloopen worden.

anders ACHTEROM. Zie El. en Vorml. Achterover. HiJ vale achteronnrne.
— Het w. komt in veel samenstellingen voor :
Achteromvallen, -slaan, -tuinipelen, -sm/ten, enz.

Aehternaargank, M. Zie ACHTERNAARGANK.
Achternaargeloop, o. Hetz. als ACHTERLOOP,

Achterovere, bw. Als slotwoord ACHTER-

ACHTERGELOOP bij DB. Looping, moeite, last. J.

OVERE, anders ACHTEROVER. Achterover. 'k Viel

Achternaargepais, o . Z. ACHTERNAARGEPEIS.
Aohternaargepeis (uitspr . achtarnaargajbais),

achterovere. 'k Ben aehterovergevallen.
— Dit w. komt in veel samenstellingen voor
Achterovervallen, -slaan, -sm/ten, enz. Zie J.
Achterpikkele, m. Mv . achterfikkels. Een

- Bijna hetzelfde als ACHTERNAARGELOOP. Den

achternaargank es groot, de moeite die men moet

o. Het nadenken, overdenken. Het achternaargepais brocht de kna(, )enge van 't gewete' nice.

Achterover, bw. Zie ACHTEROVERE.

der twee achterste pikkeis van den stoel. DB.

dend doet, om iets op te zoeken, te verkrijgen.

Achterplaatse (uitspr. achtarblootsa met zachtlange o), vr. Kamer, achter aan het huis. Tegen-

Zie ACHTERNAARGELOOP.

overgestelde van VEURPLAATSE. Zie J.

Achternaargeri.jd , o. Moeite die men al rijAchternaarkaitsen, ww. Zie ACHTERNAARKETSEN.

Achternaarketsen (uitspr. achtarnaarkait-

san), ww. Zie ACHTERNAARLOOPEN.

Achterplootse (met zachtlange o), vr. Zie ACHTERPLAATSE.

Achterpoorte, vr. Aars, achterste. CV. J. -Z/n achterpoort opendoen, ope'laten, ope'steken,
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ACHTERSCHUIVEN

ope'zetten, veesten. Zie MnI. Wdb. : ACHTERPOORTE.

Achterschuiven, bedr. st. ww. Achteruitsehuiven. Schuzft de tafel achtere. — lemand
achterschuiven, hem doen achteruitgaan, hem
overtreffen. As ^e e vie goed en studeert, zillen
z'ou wel in de school achterschuiven. Tliuis
verdt hie achtergeschoven, hij heeft er minder
voorrecht dan de andere, is er de verworpeling.
Zie lTfnl. Wdb. : ACHTERSCUVEN.
Achtersezoen (se m€ t scherplarge e), o. N.^jaar.

ACHTERWERS

Achteruitgaan, w w . Spr. Acliteruz'tgaa' geI,iIe de zeeldrouiers, slechte zaken doen. CV.

Achternitgeraken (uitspr. achtaruittrakan),
w« . Fig. Naar achter geraken, achteruitgaan. J.
-

Achteruitgraken,

ww. Zie ACHTERUITGE-

RAKEN.

Achteruitpaizen, ww. Z. ACHTERUITPEIZEN.
Achteruitpeizen (uitspr. achtaruitjazzan),
onz. zxv. ww. Terugdenken. T. J.

Achteruitstampen, bedr. zw. ww. Naar ach-

't Achtersezoen es oprech(t) schoone.

teren stampen. J. — Ook fig. 't Onge/uk stam,t

Achtersponde, vr. De achterste sponde van
het bed. Bij CV : achterspon.
Achterstaan, onz. oi:r. ww. Wijken, o{iderdoen. CV. R. — Ten achtertn staan (sprek. van

hem achteruit.

een uurwerk). J.

stcken. — Fig. Zoo e stcyfg-eval of twiee, da'
stee/t iernand feria achteruit, dat doet hem achteruitgaan. Die stiefmoedere steekt die kinders
achteruit, behandelt ze als verstootelingen. J.

Achterste, o. Wdb. — Zoo lomp, zoo doizz, zoo
stom. zoo dwaas as 't achterste van e verken (of
verkie), zeer lomp, zeer dom. Verg. J. — 1k zie
liever zin achterst' as z/' veurste, ik zie liever
zijn hielen dan zijn teenen. Zie ACHTEREN. VD.
Achtersteken, bedr. st. ww. Verv. : zie STEKEN. Voorschieten, voorbijstreven. DB. — D' iarloodz' achtersteken, den wijzer achteruitsieken. —
Achteruitsteken, achteruitduwen. Steekt die kerre
inor achtere. -- Verstooten. Wie orm es, zeerdt
achtergesteken. Zie Mnl. Wdb.
,

Achterstel, m. Achterstallige schuld. JInl.

Achteruitleeren, onz. zw, ww. Vergeten wat
men geleerd en geweten heeft. J.
Achteruitsteken, bedr. st. Nvw. Naar achteren

Achternittrekken, wed. st. ww. Zich terugtrekken, Fr. se retracter. CV. T. J.

Achternitzwemmen, onz. st. w w. Naar achte-

ren zwemmen, achterwaarts zwemmen. J.

Achtervers, bw. Zie ACHTERWERTS.
Achterversdomme, bw. Zie ACHTERWERTS.
OMME.

Achterversomme, bw. Zie

Wdb. : ACHTERSTELLE. Zie DB. J. CV. KIL.

OMME.

Achterstijl , m. Weverswoord. Elk der achterste stijlen van den vierstijl. De garenboom draait
er achter.

OVERE.

Achterstooten, bedr. zw. ww. Achteruitstooten. Ge moet stille staan en i;z nie achterstooten. — Verstooten. Da' kind wierd a;;htergestooten, het was de verstooteling. -- Achterstellen, op
den achtergrond stooten of brengen. Iii de schole
en keunen se Sieske nie achterstooten.

Achterterten, onz. st. ww. Natreden. Ik zal
veureneerten en g4i achtere . Zie TERTEN.

Achtertrekken, onz. bedr. st. ww. Naar achteren trekken. Treki diene stoel 'in beets' achtere.
— Zijn gevoeg gaan doen. Woe- gaa' Pier? Hie
trek(t) ne keer achtere. — Wed. Zich terugtrekken, wegsluipen, zich uit den weg houden. As
Feel de viand z•et, treks hie hem achtere. —
Wed. Weigeren het to doen. Vechten ? Neen ek !
'k trekke m liever achtere! Zie 111nI. Wdb. —
Wed. Fr. se retracter. On (u) vie achter to trekke(n), zilde?

Achteruit , m. DIv. achteruits. Achterplaats,
koer, grond, hof achter het huis. C V. J. ScH. VD.
— lets dat doet achteruitgaan, h. v. in het werk.
[let raint (regent) nui (nu) al veer//en da(g)en,
't es veer de boeren ne grooten achteruit! Fr.
retard. Bij J. : op zilnen achteruit zin.
Achteruitboeren, onz. zw. ww. Achteruitgaan
(van boeren). CV. J. -- Ook : achteruitgaan in
stoffelijken zin. Zie Ned. Wdb. DR. ScH. J. 0.

Achternitbrengen, ww. Achterwaarts bren-

gen. J.

ACHTERWERTS.

Achterversovere, bw. Zie ACHTERWERTS.
Achterverstomme, bw. Zie ACH TERWERTS OMME.

Achterverstovere, bw. Zie ACHTERWERTSOVERE.

Achterwaarstere, vr. Mv. achterwaarsters.
De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Daarnaast Achterwaarsterlgge. Baker. D'achterwaarster sloopt (slaapt). Zie DB. KIL.
Achterwaarsterigge, vr. Zie ACHTERWAARSTERE.

Achterwaarts, bw . Wordt niet gehoord. Zie
ACHTERWERTS.

Achterwaeht, vr. Wdb. — Fig. Schertsend
gezegd van het achteraan komend gedeelte van
een gezelschap. D'achterwacht hen of kr(g )en,
achteraan moeten komen; ook : minacht, verstooten worden. Zfm broer bee 't schoone, nor h
kr jgt thuis d'achterwacht.
Achterwege (uitspr. aclitarwe(g)a), bw. Ach terwe(g)e b4/ven, achterblijven, anderen niet bijhou.let . Fr. rester ena arriere. Da' kind bl ft
al/ d achterwe(g)e. — Achter ee(g )e laten, aehterlaten, achter zich laten, Fr. laisser en arriere.
Worom lie/I' ons achter le(g)e? Verg. Ned.
Wdb. i. V.
-

Aehterwerk, o. Fig. Achterpoort. Ze kan her
achterzeerk drouien, ze kan fier en trotsch over
straat gaan. DV. M. DR.
Achterwers, bw. Zie ACHTERWERTS.

ACHTERWERSOMME
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Achterwersomme, bw. Zie ACHTERWERTSOMME.

Achterwersovere, bw. Zie ACHTERWERTSOVERE.

Achterwerts (uitspr. achtarwers; zie Kl. en
Vorml.), bw. Daarnaast ACHTERVERS, dat veel
wordt gehoord. Achterwaarts. Achterwers loopen. — Achtervers Paizen, terugdenken. Mnl.
Wdb. ; ACHTERWAERT PENSEN. - Achtervers
vallen, achterovervallen. Is niet verouderd. Zie
Ned. Wdb.

Achterwertsomme (uitspr. achtarwersomma),
bw. Daarnaast ACHTERVERSOMME (dat veel wordt
gehoord ), ACHTERVERSDOMME , ACHTERVERSTOMME. Achterover. Heeft meer kracht dan : ACHTEROMME. Achterversom vallen, tuimnpelen, enz.
Hie slaat achterversomme, hij valt achterover.
Achterwertsovere (uitspr. ach tarwersovara),
bw. Daarnaast ACHTERVERSOVERE, ACHTERVERSTOVERE. Achterovere. DB. SCH. J. Mnl.
Wdb.: ACHTERWAERT OVER.

Achterwijzen, onz. st. ww. Wijzen na een
ander. Ik w7ze veuren en gy west achtere. —
Sprekende van een uurwerk : te laat wijzen. Zen
harloodze west achtere. — Niet met den vooruitgang medegaan. Ge west een haly' eeuw achtere.
Achterzetten, bedr. st. ww. Overtreffen, op
den achtergrond zetten, 't zij door loopen, studeeren, enz. Franske zal Toontse wel achterzetten.
In 't loo/en en kan hie m/ nie achterzetten. Zie
Mn!. Wdb. • ACHTERSETTEN. -- D'harloodz'
achterzetten, bij VD : achteruit zetten. — Iernand
achterzetten, uit het baantje sleren (glijden), doen

vallen. Zie AFZETTEN bij DB.
Achterzomere, m. Nazomer. 't Es ne schoonen achterzomere. J. VD.

Achterzoom (uitspr. met scherplange o), m.
Mulderswoord. Buitenste lat van het achterhekken. J. Zie ACHTERHEKKEN.
Achterzwenge, w. Zwenge die men achteraan
den dijsel vasthaakt. Verg. VEURZWENGE.
Aohtevrij, o. Kaartspelwoord : aas, beer en
hoer van dezelfde kleur (aas —- 4, beer = 3, boer
= a). Het achtevrj herten. Verg. ZESSEVRIJ,
ZEVENVRIJ, NEGENVRIJ.

Achtkant (uitspr. achkant), bn. Wdb. — Achtkante blaren, koningin der weiden (Spircea ulmoria L ) ( Asper, VT, Iie jaarg. 29).
Achtstere (uitspr. achstara), m. MZv. ach(t)sters. Acht op elkander volgende kaarten van
dezelfde kleur. nen Ac/is/er en es nie gemeene.

Achttienmaandere (uitg. achtie'maandara), in.
Paard van 'chttien maanden. Dat es ne schoonen
achttie' maandere. CV. J. DB.

Achttienste, bn. Achttiende. J.
Aehtureblomme, vr. Roodgele daglelie (Hemerocallis fulva L.) (Asper, VT, Ie jaarg. 18). —
Volgens J. : Tlgridia pavonia PERS.
Achtureklokke vr. Avondklok die te acht
uren luidt. 's Wenters luidt d'achtureklokke,

's zomers de ne(g)enureklokke.

AF

Achturemesse, vr. Achturemis. CV.
Achturenteten, o. Het voedsel dat men te
acht uren (in den morgen) eet. Bij DB.

ACHTERGETIJ. Wat ester veur achturenteten? Zoppe.
Zie TETFN.

Acoutchouc (uitspr. akoetsoe), m. Zie AKOETSOE.

Ador (met korte a en klemt. op dor), bw. Daarnaast ADAAR. — Aldaar. Hie es ador we ggegaan.
Zie Kl. en Vorml.; bier A, bw.
— Aldaar (alder) komt meer en meer in twang
(invloed der school).
Af, vz., bw. Wdb. Voor hiervan, daarvan,
ervan, waarvan, ieversivan, nieverstvan zegt
men nog altijd hieraf, daaraf (doraf), eraf, waaraf (woraf), ieversta f en nieverstaf. Hieraf en
mag ek nie sjreken. Da' komt doraf. Ge zit
eraf. Wat er nog meer of es ! Woraf jbraat
hie? N everstaf! Hie heet ieverstaf jet g'hoord.
Zie Ned. Wdb., Mnl. Wdb. DB. CV. J. — Ook
daarvoor wordt dikwijls door doraf vervangen.
Wacht ou darof, zilde!
-- Er weten of to ssreken, onthouden hebben,
in bet geheugen bewaard hebben, vooral doelende
op onaangename gebeurtenissen. Van honker en
dust (dorst) ? Hie weet er of te spreken !
— Er jet of of by doen, iets veranderen, beknibbelen, bedillen. Ze weet er al4fd let of of b
te doene. In Ned. Wdb.: Er iets bra' . of afdoen.
— Er ver of zfn, ciwalen, zich vergissen. Ge
zit er ver af, manneke! Hyperbolisch : er honderd, er duust uren of zmn. — Zoo ook : er nie
ver of z/n, bijna op het goede spoor zijn.
— Er af werekommen, ondervinden (te zijnen
nadeele). Ge zilt er of werekommen. G'en zil(t)
mf nie bedrie(g)en, 'k ben der af werekommen.
Er of hen, slagen krijgen. Sies heet er gisteren of - 'had. — Bedrogen, gefopt zijn. Hie heet
da' per(d) gekocht, nor en hie zal der gee' klaim
(klein) beets' of hen ! — Verliezen in 't spel. M'he
gewiesd (gewhist) en er of g'had ook, zille ! —
Zat, dronken zijn. Pierk' fleet er of vanda(g)e. —
Men zegt ook : er of kr/(g)en (met dezelfde beteekenissen). — Iemand er of gem, iemand slagen

geven; iemand foppen; iemand doen verliezen;
iemand zat maken.
— Zeer dikwijls hoort men er van of voor er
of : Ge zit er verre van of (zie booger) ; — er
van of zfn, er af zijn, er van verlost zijn. J. ; —
ik wil der van of z/n, ik wil er af zijn, ik weet
bet niet good meer; -- da' kan der van af, dat
kan er af (zie Ned. Wdb.); ook : da' mad- er van
of. — Er van of z/n (in het spel), gewonnen zijn
voor de anderen, dus niet meer moeten voortspelen. Ik ben der van af.
— Af z jn, doodvermoeid zijn. Zie Ned. Wdb.;
J. ; — dooddronken zijn ; — stervensgereed zijn.
— Vriend of zijn, niet meer vriend zijn. 't Es
vriend af, de vriendschap is uit.
— Van den eesten af, van het eerste oogenblik
af. DB. Ook : van 't eest af, van eest af. Verg. J.
— Op en af, klimmend en dalend (sprekende
van ziekten of zieken). De ziekte goat op en af.
Onze zieke gnat op en af.
— Elliptiseh : De keeren es af, de boter is van

de melk gescheiden, het is gedaan met kernen ; —

AFAREN
het kooren es af (nl. afgepikt) ; — het ges (gras)
es of (nl. afgemaaid) ; — 't bier, de tonne, 't vat
es of (nl afgetapt) ; — d'apj5els, de jruimen, de
noten, enz. z n of (nl. afgeplukt, afgeslagen, enz.);
de mode was af; — degoui (vogel) es of (nl. afge-

schoten) ; enz. Zie Ned. Wdb.; R. CV. J. — In
de uitdrukkingen kan z n door graken, keunen,
mneu; en, moeten, zillen vervangen worden.
— Samenstellingen :
Af drukt een overtrefen uit : iemand afbollen, iemand afzengen, afgezonge(n) zzjn, enz. Of
eene afgematheid (2titj5utting) : iemand afbollen,
afgebol(d)zin, enz. Of een winnen met de werking
te doen door het ww. uitgedrukt : ne koek afbollen, de jz5rzjzen zfn afgebold, enz. Zie hierover
R. T. CT. J.
Af, als voorvoegsel bij ww. en voorafgegaan
door wat, ewat, let, 'm bee/se (beetje), dient als
versterking : Die kinders keunen iet (ewat, wat,
'm beets') afhuilen ! R. UV. J.
Af vormt talrijke samengestelde ww.,die meestal
in 't verl. dw. en met kommen gebruikt worden.
Zulke uitdrukkingen hebben de waarde van het
tegenw. dw. voorafgegaan door al. Afgebabbel(d)
kommen bet. al babbelende aanu of afkonmen. Zie

Cv. J.

AFBENDEN
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ken. — let (ewat) afbanken, veel banken. -- Zie
BANKEN.

Afbassen, beJr. zw. ww. Uitputten, erg vermoeien door bassen. Onzen bond bast te vele, hie
bast hem af. Afgebas(t) z7n. — Overtreffen in
't bassen. Geenen hond en kan den onzen afbassen.
— Verwijderen door bassen. Ozzen hoed bast
d'hinneyz van 't veld af. — Iet (ewat) afbassen,
veel bassen. — Affeba3(t) kommen, al bassend

aan- of afkomen.

Afbatteren, bedr. zw. ww. Da arnaast AFBAD

spel). — Iet (ewat) afbatteren, veel vechten. —
Zie BATTEREN, BADDEREN.

Afbatterenge, vr. Zie AFBATTERINGE.
Afbatteringe (uitspr. avbattareng a), vr. Af-

ranseling. J.
Afbauwen, ww. Zie AFEOTWEN.

Afbeenen, bedr. onz. zw. ww. Afloopen. De
straat afbeenen. Verg. VD. — Wegloopen. Zied'
hf , ;iz afbeenen? Iet (ewat) afbeenen, veel afloopen. De fakteurs moeten ewat afbeenen. — Afgebeen(d) kommen, afgeloopen komen. J.
Afbeetelen, bedr. zw. ww. Afbeitelen. \Vdb.

Afaren (uitspr. avaran), bedr. zw. ww. De
uitspr. laat toe te schrijven : AFHAREN. Alles
area, wat moet geaard worden. Zen at de pikken
afg aard? — In het aren overtreffen. Niemand

BEETELEN.

en kan der onze pikker afaren? — Iet (ewat)

naast AFBEEWE(G)EN.

afare^e, veel aren. — Zie AREN, AFHAREN.

Afbaaien (uitspr. avbouian), bedr. zw. ww.
Afbetten. CV. DB. -- Zie BAAIEN.

Afbaalden (uitspr. avboul(a)an; voor de uitspr.
dezer ou, zie Kl. en Vorml.), bedr. zw. ww. Door
baalden (balien) t. w. door staken of schutsels
afsluiten. Dem bogord (boomgaari) es afgebould,
omdat er de koee'n nie en zoon (zouden) jut keunen. J. : AFBALIEN.

Afbabbelen, bedr. zw. ww. Tot het einde toe

babbelen.

Bee z'her leugens nog nie af(g)ebab-

beld? Da' maiske babbelt her les of. — lemand
iet afbabbelen, lets door babbelen verkrijgen, ontfutselen. — Overtreffen in 't babbelen. Da' w f
zoo (zou) m/ afbabbelen. — Door babbelen vermoeien.Z'en kan nie ineer, z'heet her afgebabbeld.
Afgebabbel(^i) zjn. — Afgebabbel(d) kommen,

aan- of of komen al babbelend.

Afbadderen, ww.

Zie AFBATTEREN.

Afbaffen, bedr. zw. ww. Afrossen. lemandne
keer ferm afbaffen. — Afeten met groote gulzi heid. Diene gulzegord zal 't arnaal abaffen. -In bet baffen (eten) overtreffen. In 't eten en zal
er hem niemand afbaffen. — Afmat.en door veel
eten. De koeier es zeker afgeb^aft! -- Iet (ewat)
afbaffen,

veel eten. — Zie BAFFEN.

Afbaiorden, ww. Zie AFBEIAARDEN.
Afbakken, bedr. st. ww. Wdb. — let (ewat)
afbakken, veel bakken. In die bakkerzje wierd er
let afgebakken.
Afbalien, ww. Wordt niet geh. Z. AFBAALDEN.

Afbanken, bedr. zw. ww. Door banken (zeker
kaartspel) afwinnen. lemand al z/' geld afban-

-

DEREN . Afranselen. J. — Veel doen verliezen (in

— Iet (ewat) afbeetelen, veel beitelen. — Zie

Afbeevaarden (uitspr. avbevor(d)an), ww. DaarIet ( ewat) afbeevor(d )en,

veel bedevaarten doers. Da' wff es al feerteg
jaar kreupele, z'heet at iet afg -ebeevord (afgebeeweegd). - Zie BEEVAARDEN, BEEWEGEN.

Afbeevorden, ww. Zie AFBEEVAARDEN.
Afbeeween, ww. Zie AFBEEWEGEN.
Afbeewegen (uitspr. avbewe (g)an), ww. Zie
AFBEEVAARDEN.

Afbeiaarden (uitspr. avbaior(d)an), bedr. zw.
ww. Iet (ewat) afbaior(d)en, veel op den beiaard
spelen. --- In het beiaarden overtreffen. Niemand

en kan der onze;n baior(d)speler afbaior(d)en. —
Afmatten door beiaarden. nem Baior(d )s j5eler
ken hem (zich) gemallek afbaior(J)en. Afgebaior(d) zyn.

Afbeitelen, ww. Wordt niet gehourd. Zie AFBEETELEN.

Afbekken, bedr. zw. ww. let (ewat) afbekken, veel zoenen. — Met bekjes beleggen. Die
muits' (routs) es schoon afgebekt. — Zie BEKKEN .
Afbellen, bedr. zw. ww. Door bellen schei-

den, breken. Zoo hart niet. ge zilt de koord afbellen ! -- Afmatten door bellen. Dem belleman kan
toch wel afgebel(d) z/n. — Let (ewat) afbellen,
veel, lang bellen. Die kadeee'n keunen iet afbellen! — Door bellen bekendmaken. Dem belleman
hee vandaa(g) afgebeld dat er nen hon z verloren
es. — Afgebel(d) kommen, al bellend aac- of af-

komen.
A.fbenden (uitspr. avben(d)an), bedr. st. ww.
Breken door binden. Koornaren afben(d)en. —
Ten einde binden. Haut, kooren afben(d)en, al
wat moet gebonden worden, binden. — Overtreffen in 't binden. T. — Afmatten door binden

AFBERDELEN
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Rust 'm beetse, ge zilt ou afben(d)en. -- Jet (ewat)
afbenden, veel binden. 't Zi' goe benders, ze
keunen let afben(d)en. — De kur(t)sen afben(d)en, naar een daartoe vermaard kapelletje ter
beevaart gaan, er, om de koorts kwijt te geraken,
een snoer, koord, lint of kouseband aan beeld, hek
of traliewerk binden en daarna ijlings wegloopen.
Ook : t ie kur(t)sen afknoopen. Ge moet ou kur(t)sen afkjzooj5en (of afben(d)en), rn' kind.

Afberdelen (uitspr. avber(dd?)lan), bedr. zw.
V.W. Iet berdels (planken) afsluiten. DB.
Afbessemen, bedr. zw. ww. lemand afbessemen, iemand afranselen. — Erg foppen, bedriegen. Heet hie toch die koe g -ekocht ? Wel, hie zal
leelek a ,g-ebessem(d) zjn. — Veel doen verliezen
(in spel). M'h gekort (gekaart), mar me ware
ferm af^ebessemd ook. — Door bessernen verwij-

AFBOOREN
AfboNnen, bedr. zw. ww. Alles bobijnen

wat dient gebobijnd te worden. Es nui alles afgebob/nd ? — let (ewat) afbob/nen, veel bobijnen.
Afboelen, bedr. zw. ww. Door brassen vermoeien, afmatten. De keerel^e) zal hem wel afboelen. Afg eboel(d) z/n. — let (ewat) afboelen, veel
brassen en zuipen. In da' kabberdoeske werdt er
iet afb eboeld. — ZieBOELEN.
-

Afboffen , bedr. zw. ww. Overtreffen in 't boffen, d. i. pochen. Niemand en kan der hem afboffen. — Veel boffen. Ze ken iet (ewat) afboffen!
- Zie BOFFEN.

Afbokken, bedr. zv . ww. Afstooten met hoor-

nen of kop. De geete boktege den akere de kannebank af. Sies boktege Pier de trappen af. —

Afbetalen, bedr . zw. ww. Let (ewat) afbetalen,
veel betalen. Kobie kr^g(t) boet oj5 boete : hie heet

Stootend (met hoornen of kop) breken. De Beet
hee her nen hooren a fgebokt. — Kaartspelwoord.
Bokkend afwinnen. lemand z/' geld afbokken. —
Iet (ewat) afbokken, veel bokken (kaartspel). Die

al let afbetaald.

gel(d)spelers keunen ewat afbokken, as ze

deren. Het stof afbessemen,

Afbetelen, bedr. zw. ww. Afbedelen. Ge zilt
het hem al afbetelen. — Zie BETELEN.
Afbieden ( uitg. avbien; Bien eeclettergrepig),
ww. Afdingen. CV. DB. R.
Afbien, ww. Zie AFBIEDEN.

Afbiezen, bedr . zw. ww. Alles biezen (spr. van
stoelen), wat moet gebiesd worden. Zen de stoelen
afgebiesd! Es alles afgebiesd? — Kleermakerswoord. Met biezen beleggen. De broek es afgebiesd. - Zie BIEZEN.

Afbijten, bedr. st. ww. Afzien, verdragen. CV.
R. J. SCH (Bqv.) — Ruw bejegenen, bitsig toespreken of antwoorden. Ze bite' mnalkanders of.
Dal en es nic antwor(d)en, dot es afb/ten ! Verg.
R. — Doen, verrichten. Het vuilste werk moet
ekik afbften. — Verslijten door bijten. Zen tanden z/' g'heelegans afgebeten. — Vermoeien,
afmatten door bijten. 'n Rat en Ian her nie afb j=
ten, nen hond wel. — Overtreffen in het bijten.
Wie kan der 'm muffs afb/ten ! — let (ewat)
afbiten, veel afbijten. Die koe beet at ewat afcebeten ! — Veel afzien. Da' arm vrauwk' heet in
her leven let afgebeten !

Afbinden, ww . Wordt niet geh. Z. AFBENDEN.
Afbitten, bedr. ww. Atbidden, door herhaaldelijk vragen verkrijgen. Ge moet het moeder afbitten. -- Let (ewat) afbitten. veel en herhaaldelijk
vragen. Da' kind kan iet afbitten. — Zie BITTEN .

Afblikken, ww. Ontschorsen. CV. Scx.: AF BLEKKEN. -- Zie BLIKKEN.

vallen. - Zie BOKKEN.
Afbollen, b-dr. zw. ww. Afrollen. CV. J. —
Winnen door bollen. Bolt die scheut af. Ge keunt
ze gemakkelek afbollen. J. — lemand afbollen,
tegen ieniand winnen door bollen. Ik he'n fijn
afgebold, 'k he vier keere gewonnen. — lemand
afbollen, iemand erg vermoeien door bollen. 'k En
he wel niegewonnen, mor 'k he 'n tech afgebold.
— Wed. Zich door bollen vermoeien. 'k Em belle
nie meer, 'k ben heelegans afgebold. Hie heet hem
afgebold. J. — lemand alles afbollen, iemands
geld door bollen winnen. Hie ha twie frank,
'k he z' hem afgebold. — Door bollen genezen.
Hie hee zfn kopp ne fijn afoebold. — De j5rfzen
afbollen. In Oost - Vl. zijn er prijskampen met de
belle (krulbolle). De prijzen zijn : geld, eenen
koek, wafels, eene hesp, enz. Als nu, in die prijskampen, de verschillige prijzen gewonnen zijn,
dan zegt men : de5r,ize' ziin afgebold. Es de koek
al afgebold? fou (ja) hie! -- Door bollen verwijderen. Die belle ligt op de stekke, bolt) z'er af!
-- Door bollen verslijten, breken. De kant an
die bol es afgebold, z'en loop(t) nie meer geed.
De stek afbollen. Iemands been afbollen. — Veel
bollen. let (ewat) efbollen. Zondag achternoene
hemme wat afgebold!

Afbonnooren, bedr . zw. ww. Alles bonnooren
(zie ald.) wat hoeft gebonnoord te worden. Alles
es afgebonnoor(d), beer. — Jet (ewat) afbonnooren, veel bonnooren. -- Vermoeien door bonnoo.
ren. Da' j5erd es afgebonnoord, bat het rusten.
- Zie BONNOOREN.

Afbloeden (uitspr . avbloen; bloen eenlettergrepig', hedr. zw. ww. Jet (ewat) afbloen, veel
bloeden. De monde was diepe, en hie heet ewat
afoebloed. — Zen hert afbloen, al zijn bloed
verliezen en daardoor sterven. Hie es dood : hie

Afboomen, bedr. zw. ww. Van den weversboom winden. J.

heet 'n steke g'had en hie hee z n hert afgebloed!

Afbooren (scherpl. o), bedr. zw. ww. Alles boren wat moet geboord worden. Zen al de gate'
geboord?, fa z', alles es afgeboord. — Afmatten
door boren. De smed es afoeboord. — Door boren
breken. Ons boor es a fgeboord. — Let (ewat)

Af bloen, ww. Zie AFBLOEDEN.
Af bobbelen, ww. Spr . Afgebobbel(d) kominen,
woelig en krioelend aan- of afkomen. Al 't yolk
kom(t) ginter afgebobbeld! -- Zie BOBBELEN .

Afboorden (uitspr. avboor(d)an), bedr. zw. ww.
Afzetten. DB. CV. J.

afbooren, veel boren. — Zie BOOREN.

Afbooten, bedr . zw. ww. Alles booten wat
moet geboot worden. Z'he -'heel den dog vlas
geboot, apes es afo eboot. — Zie BOOTEN.

Afboren, ww . Wordt niet geh . Zie AFBOOREN .
Afborstelen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AFBURSTELEN.

Afborstelinge, vr. Wordt niet gehoord. Zie

Afbrauwen, ww. Zie AFBROUWEN.
Afbreeden (uitspr. avbre n met scherplange e),
bedr. zw. ww. Betalen, afdokken. Ge zil(t) men(e)en afbree(n), jonZene. Van brPen = breeden
breiden : hoter of vet op eenen boterham openbreiden. 't Ziet op de wrijvende beweging van
duim en wijsvinger.
Af breek, m. Afbraak. Den afbreek van 't hita's.

AFBURSTELINGE.

Afboteren, bedr. zw. ww. Afranselen ; -- hard
bekiiven of bestraffen ; — veel doen verliezen.
Hen z'ou (u) weer ne deer afc eboterel, manneke?

Afbotsen (uitg. avboutsan; voor de uitspr.
deter ou, zie Kl. en Vorml.), bedr. zw. ww. Erg
aframmelen. CV. — Botsend afspringen, afva]len, J. — Botsend afslaan. De wen(d) boutst al
d'ajz5-Pels af. — Afschuiven, afschampen. Ike piji
boutst op de gout af. Bet boutst er al op (if, hij
geeft er niets om. trekt zich het gezegde of gebeurde
niet aan. — Afgebout^(t) kommen, wild aan- of
afkomen. Hie kornt den trap afc eboutst!
Afbouien, ww . Zie AFBAAIEN.

Afboulden, ww . Zie AFBAALDEN.
Afboutsen, ww . Zie AFBOTSEN.

Afbouwen (uitspr. avbau .wan ), ww. Voor de
vervoegli g, zie BOUWEN. Wdb. — Door bouwen
afsluiten. 'n Strate, nen hof afbazuwen. — Door
bouwen zijn fortuin verliezen. Tieste was q aitw
afgebauwen : de splenters zzi' 5 aa' 2v/ze(g)en.
-

Afbraan, w w. Zie AFBRADEN.
Af brabbelen, bedr. zw. ww. Daarnaast AFBROEBEL EN. Brabbelend afhandelen. Wa' z/n ze

dor weer an 't afbrahbelen ? — Brabbelend
opzeggen. Zen les afbrabbelen. — Afe, ebrabbel(d)
kommen, al brabbelend aar.- of of konien.

bedr. ww. Voor
Afbraden
de vervoeging , zie BRADEN . Ten einde braden. Es
al 't vlees afgebraad ? — Afmatten door braden.
(uitspr.

AFBUISC'HEN
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AFBOOTEN

avbraan),

De kokesse zal afgebraad z/n.

Afbraien, ww . Zie AFBREIEN.

Afbraken, bedr. zw. ww. Alles braken (spr.
van land, enz.), wat dient gebraakt te worden.
Es 't loaf al gebraaki ! fa 't, meestere, 't es dl
afgebraakt. — In het braken overtreffen. Sieska
koest iedereen ofbraken — Afmatten door braken. Ale broken a(l) 'heel den dad -, me zlin
afgebraakt. — Let (ewal) (fbraken, veel braken.

Ge Lilt aan den afbreek.

Afbreen (uitspr. met scherpl. e), ww. Zie
AFBRFEDEN.

Afbreiden, ww. Wordt niet gehoord. Zie AFBREEDEN. AFBREEN.

Afbroien (uitspr. avbraian), bedr. zw. ww.
Gedaan maken met hreien. Es die kaus of^e braid? In hoeveel I7(d) keund' er e poor afbra/en? VD. — Overtreffen in het breien. Min
dochtere ha' iemakkelek d'ou (uwe) afbraien. —
Afmatten door breien. Moeder es afo -ebraid. Ze
kan her afbraien. — Let (ewat) afbraien, veel
breien. Moeder nzoe(t) let afbraien veer de kinders. — Afs ebraid kommen, al breiend aan- of

afkomen.

Afbreken, bedr . onz. st. ww. Ontwennen. DB.
— Mee iemand afbreken, vijand worden.
Afbrengen, bedr . ww. Afleeren. Leeleke manieren a fbrengen. DB. CV. T. R. J. Mnl. Wdb.

Afbrieschen, bedr . zw. ww. Afgebries(t) kommnen, al huilend en brieschend aan- of afkomen.
Die dronkor(d)s kommen af/Pbriest. — In bet
brieschen overtreffen. As Pier zat es, kantie (kan
hij) ne lee (leeuw) afbrieschen. — Hard vermoeien door brieschen. Z/de nog nie afgebriest?
Afbrobbelen, bedr . zw. ww. Krioelend aanof afkomen. De ones es gedaan : 't yolk brobbelt
de straat af. Het komt afp ebrobbeld. — Afbroddelen, slecht en slordig afwerken. Diene schoema-

her en werk(t) niet, hie brobbelt 't al af. — Jet
(eu!ar) afbrobbelen, veel brobbelen. — Zie BROBBELFN.

Afbroebelen , ww. Hetz . als AFBRABBELEN.
Zie ald. Afgebroebel(d) kommen. — Hetz. als
AFBROBBFLF.N. Zie ald.

Afbrokken, bedr. zw. ww. Afdokken. Hier es
it f te brokke ( , i), man.

Afbronselen, bedr . zw. ww. Afbroddelen. ---

-- Zie BRAKEN.

Jet (ewal) afbronselen, veel bronselen. --- Zie

Afbrakken, bedr. zw. ww. Afloopen als een
brak. Het doorj5 afbrakken. J. — 1fg ebrak(t)
kominen, wild aan- of afkomen.

BRONSELEN.

Afbrand, ln. Het of branden. DB. — Het
afgebrande deel. DB.
Afbranden (uitspr.avbran(d)an), bedr. zw.ww.
Door brand zijn huis, stalling, enz. verliezen. Meest
in 't verl. dw. gebruikt. 'k Ben afgebrand. HFFT.
CV. Soil. J. Zie VD : aft ebrande boer.
Af brassen, bedr . zw. ww. Afnmatten door brassen, d. i. zuipen en eten, Iieerele, past off, ,c e tilt
ou (u) afbrassen. z1 fcebras(t) z n. -- Arm worden door brassen. 1,e zYn al lang of rebrast! —
Iet (ewat) afbrassen, veel brassen. — Z. BRASSEN .

Zuid-Oostvlaandersch Id/ti/icon.

Afbrouwen (uitspr. avbrauwan), bedr. ww.
Voor de vervoeging, zie BROUWEN. Ten einde toe
brouwen, alles brouwen wat m.oet gebrouwen
worden. J ' maul es al afg ebrauwen.
-

Afbuischen, bedr. zw. ww. Buischend doen
afvallen. Glazen afbuischen. DB. -- Buischend
iemand afranselen. Z'hen hem dor ne keer ferm
afgebuz'st. Ook : in bet algemeen afranselen, zonder het bijbegrip van buischen. — Veel doen verliezen (in It spel). Iemand mee de kort (kaart)
afbuil chcn. — Overtreffen in It buischen. —
Afmatten door buischen. Z/n ze no' o fFbatrst, de deu(g)enieten ! — Jet (ewal) <rfbuischen, veel buischen. — Zie BUISCHEN .

AFBUIZEN
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AFDJAKKEN

Afbuizen, bedr . zw. ww. Afdrinken. 'n Tonne

Afdaveren, bedr. zw. ww. Daverend scheiden,

bier afbuizen. -- Afmatten door overmatig drinken. Hie zal hem zt,el of buizen. Afgeburs(d) zun.
— In het buizen overtreffen. Niemand en kan der
dienen duvel afbuizen. — Jet (ewat) ofbuizen,

breken, afgaan. De v7ze van de wa(g)en es afgedaverd. De wend hee de blaffetuur afgedaverd.
— Daverend losgaan, afvallen. Dear den donder
es die panne van 't tak (dak) afçedaverd. —
Afmatten, vermoeien door daveren. Oft 'n kerre,
die over de katsie rj it, davert ne mains z/' luff
af. — let (ew it) afdaveren, veel daveren. 'k He
de kur(t)sen, 'k he al iet afgedaverd. — Afranselen. Iernand ne keerferm afdaveren. -- Afgedaver(d) kommen, al daverend, bibberend aan- of
afkomen. Es 't zoo kaud, do' g'azoo afgedaver (d)
koynt?

veel buizen.

Afbuken, bedr . zw. ww. In het buken overtreflen. Da' manneke ka' z'arnaal afbuken. —
Afmatten door buken. De jonbes keunen houder
(zich) afbuken. Af ebuuk(t) z/n. Iernand afbu.
ken. -- Let (ewat) afbuken, veel buken. -- Zie
,

BUKEN.

Afburrelen, afburleu) bedr . zw. ww. let
(ewat) afburlen, veel burlen (burrelen). Die koe
burrelt iet af. E kind kan iet afburlen. De zatteriks burrelen ewat af. De koster zal weer iet
afburlen. — Afgeburrel(d) of gebur/(d) kommen, al burlend aan- of afkotnen. -- Zie BURLEN,
BURRELEN.

Afburstelen (uitspr. avbustalan), bedr. zw.
ww. Afborstelen. \Vdb. — Aframmelen. SCH.
CV. (AFBoRSTELEN). J. -- Doen verliezen . Iemand

mee de korte, de bolle, den b(g)en afbustelen. —
Erg bedriegen. Hie ka' zyin kalanten afbustelen!
Afburstelinge (uit spr. avbustalenga), vr. Groot
verlies in een spel. 1ti['he gewiesd en hie heet 'n
feria afbustelenge kre(g)en. — Afrossing. Hie
zal die afbustelenge lange gewaar wer(d)en.

CV. J.
Afbustelen, ww . Zie AFBURSTELEN.
Afbustelenge, vr . Zie AFBURSTELINGE.
Afcijferen, bedr. zw. ww. Gedaan maken met
cijferen. Zen al die sommen (vraagstukken) afgec/ferd ? — Zemand a fc^feren, iemand in het

cijferen overtreffen. Pieter zal Door afcfferen,
ge zilt het zien. — Zemand alles afcjferen,
iernands geld listig ontfutselen. Hie zoo (zou)
ieman(d)s geld afcijferen, zonder dat het iemand
ziet. — let (ewat) afcjferen, veel cijferen. Hie
hee vanda(g)e al iet afgecz)ferd ! Ille kan iet
afczferen. — Door cijferen vermoeien, afmatten.
Laat hem rusten, hie es afgec ford ! Hie c fort
hem (zich) of.
Afdampen, bedr zw. ww. Al bet strijkgoed
licht nat maken. Es at 't ifwaat afgedampt ? —
-

Zie DAMPEN.

Afdansen, bedr . zw. ww. Dansend beneden
komen. Hie danst de straat af. — Overtreflen in
het dansen. Sies za' n1i wel afdansen. — Jet
(ewat) afdansen, buitengewoon veel dansen. Hie
heet dezen avend at iet afgedanst I — Afgedans(t)
kommen, al dansend aan- of afkomen. As de
school uit es, kommen de mar'skes afgedanst.

Afdauwen, bedr . ww. Verl. dw. : afgedauuwen
en afgedauwd. Afduwen, al duwend scheiden,
breken. 'fn Penne, ne stok afdauwen. — Afmatten door duwen. Lost diene jonçen af, hie es
afgedauwd. — Betalen. Hie beet an den avekaat
veur goe' meu(g)en afdauwen. Als men met
tegenzin betaalt, duwt men de geldstukken tus.
schen de vingers vooruit. — Niet meer kunnen
hetalen, daar men to veel betaald heeft. Afeedauw(d)

z:in. 'k En he geenen enkele ceps meer,

,/ ben afgedauwen, — Zie DAU WEN,

Afdeelen, bedr. zw. ww. De moedere, de vader
afdeelen : 't wordt gezegd van de kinders, die na

den dood van vader of moeder onmiddellijk hun
aandeel eischen.
Afderschen (uitspr . avdess(ch)an), bedr. ww.
Voor de vervoeging, zie DERSCHEN. -- Afdor schen. \k db. — Afslaan. Noten afdess(ch)en. DB.
— Door dorschen vermoeien, afmatten. Laat nab
rusten, want ek ben afgedoss(ch)en. Me dess(ch)en
ons of Hie heet hem (zicb) vandaa(g) afgedoss(eh)en. — Iemand afdess(ch)en, iemand overtreffen in bet dorschen. 'k Kan heel goed dess(clz)en, mor Fiel ka(n) nzf toch afdess(ch)en. C V.
— Jet (ewat) ofdess(ch)en, veel dorscben. 's Wenters werdt er op de boerenhoven iet afgedoss(ch)en ! — Afrossen. — Bedriegen, erg foppen.

— Veel doen verliezen (in spel b. v.) CV. J. —
Afgedossche kommen, hard aanloopen.

Afderschinge ( uitspr. avdess(ch)enga), vr. Aframmeling. J.
Afdess(ch)en , ww. Zie AFDERSCHEN.

Afdess(ch)enge, vr. Zie AFDERSCHINGE.
Afdesselen, bedr. zw. ww. Met den dissel
afkappen. J. : AFDESTELEN.

Afdeuen, ww . Zie AFDEUIEN.
Afdeuien, bedr . zw. ww. Daarnaast AFDEUEN.
Door dooien scheiden, afdoen. De sp ize van de
j5annen es afgedeuid. Den deui deuit 't jonk
kooren af. — Onz. Door dooien losgaan, afvallen.
De sp ze van de pannen deuit of -- Jet (ewat)
afdeuien, veel dooien. Der es nog alttiid s of de
v Evers, en 't hee ftertank al let afgedeuid.

Afdichten, bed . zw. ww. Liegend opdisschen.
Sies kan iet afdichten. — Zie DICHTEN.

Afdiesputeren, ww . Zie AFDISPUTEEREN.
Afdisputeeren (uitspr. avdiesputeran), bedr.
zw. ww. Overtreffen in 't disputeeren. T. — Afmatten door disputeeren. Sies kan iemand afdies-

j5uteereuz. — Jet (ewat) afdiesputeeren, veel disputeeren. Z'he gisteren avend iet afgediesputeerd. -- Iemand let afdiesputeeren, iemand van
bet tegendeel overtuigen. T. -- Af.uediesjuteer(d)
kommen, al disputeerend aan- of afkomen.

Afdisselen, ww. W ordt nt geh . Z. AFDESSELEN.
Afdjakken (uitg. avdzakkan), bedr. zw. ww.
Met de djakke afslaan. DB. CV. (AFZJAKKEN). J.
-- In het algemeen : afslaan. Iemand den trap
afdzakken. De glaze' van de tafel afdzakken. —
In het djaklcen overtreffen, Diene koeiere dzakt

AFDJOKKEN

AFDRAEN
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ons amaal of. — Door djakken vermoeien, afmatten. De schamenkeleers zjn afgedzakt. -- Iet
(ewat) afdzakken, veel djakken. De koeiers dzak.
ken ewat of in de inees (meersch). — Afgedzak(t)

kommen, snel aan- of afkomen (van voetgangers
en ruiters b. v.). nen Haas afdzakken, schieten.
Ook : iemand ofdjakken, hem doodschieten. —
Afranselen. W•e beet er hem azoo afgedzakt? —
Erg bedriegen. — Veel doen verliezen (in spel).
— Iemand ruw van zijn ambt of meesterschap
afzetten. DB. Bepaaldelijk : afstemmen (van personen). Ons beurgemeesterk' es afgedzakt in de
leste kiezenge. — Zie DJAKKEN.

Afdjokken (uitspr. AFDZOKKEN), bedr. zw.
ww. Hard en woest afstooten. Hie dzoktege den
eerere van de kannebank af. — Afgedzok(t)
kommen, haastig en wild aan- of afkomen.
Afdobberen, bedr. onz. zw. ww. Daarnaast AFHaastig en hobbelend afkomen. Den
trap afdobberen. — Heengaan. Kon2t, me dobberen af! — Afgedobber(d) kommen, haastig aanof afkomen . Hie kwam afgedobberd.

DODDEREN .

Afdodderen, w w. Z. AFDOBBEREN, DODDEREN.
Afdoefen, bedr. zw. ww. Afflaan met geweld,
Iemand den trap af.doefen.— Afranselen. Iemand
ferm afdoefen . — Erg doen verliezen (in spel).

Hen z'ou mee de bol afgedoefd? — Foppen,
bedriegen. Weera(l) ne keer afgedoefd, onnoozele

kadee? — Let (ewat) a fdoe fen, veel vech ten. Op
die gemeente werd t er iet afgedoefd. — Z. DOEFEN.

Afdoen, bedr. ww. Wdb. — Wegnemen door
zeker werk te verrichten. Het bet. dus : afmaaien,
afpikken, afscheren, afplukken, afnemen, afsnijden. enz. Het kooren afdoen. Ilet ges afdoen.
Dem bord, het Naar afdoen. D'apj5els, de noten
afdoen. Fruit afdoen (Mni. Wdb. Zie ook Ned.
Wdb ). Doet de ketel af (ni. van de stoof. Zie
Mnl. Wdb.). Den toebak afdoen (hem afsnijden
als hij rijp is). Verg. CV. R. T. J. — Iemand dent
bord (haard) afdoen, hem overtreffen. CV. R. T.
J. — De keeren afdoen, de boter van de melk
doen, als het karnen gedaan is. VT. VIe jaarg. 69.
Men zegt nog : De keeren afro pen (afrapen). —
Er iet af- of b/doen. Zie AF . — .Z n hand van
iemand, van iet afdoen, ophouden te ondersteunen, te helpen. Mnl. Wdb. DB. J. •— Ontnemen
(door of zonder bedroo, in 't spel, enz.), aftroggelen. DB. CV. J. — Overwinnen, overtreffen. Hie
hee in/ mee de bol of ^ -edaan. Iefnand in 't morbe/en, in 't ke(g)elen afdoen. Wie kan der nab in
't ptkken afdoen? T. J. — Afdienen. De tafel
afdoen. J. _ Iemand b( iemand a fdoen, iemands

gunst winnen en aldus in de plaats van een ander
komen. Fr. supplanter quelqu'un. J. — 'in Polle,
'n scheute, ne jou afdoen. Bolspelwoord : een
bolle, die Jon telt, afwinnen, afbollen. Doet die
scheut af en zee z(/' gewonnen. — Kaartspelwoord : nen derdere, ne vierdere, enz. afdoen,
beletten, dat de derde, enz. telt. ne Vierdere doe
ten derder qt: M(/ne zesder zilde toch tie afdoe'
zekere? — Iemand 't vel afdoen, iemand tot het

laatste ontnemen, ontrooven, afdwingen. J. —
Spr. G'en keunt Beene kai (kei) 't vel afdoen,
wie niets heeft, kan niets geven ; waar niets is,
kan men niets nemen. J. — Spr. Hie zoo (zou) ne

kai 't vel afdoen, hij is buitengewoon vrekkig. --

Men zegt

b) iemand gedaan

(niet

afo,edaan)

hen, zijn vertrouwen of aanzien verluren hebben.
Zie Ned. Wdb.

Afdokken, bedr . zw. ww. Afranselen. Iemand
leelek afdokken. — Zie DOKKEN.

Afdolen, zw. ww. Wdb. — Onz. Zich dolend
verwijderen. Langst hier es Mie afgedoold.— Bedr.
Iet (ewat) afdolen, al dolend veel welts afleggen.
Diene sukkeleere beet al iet afgedoold! G'heel
het doorp afdolen. — Veel dolen (ijlhoofdig zijn).
De zieken hee deze nacht jet afgedoold. — Wed.
Zich dolend erg vermoeien. Dienem beteleere
doolt hem alle da(g)en af. Afgedool(d) zn. —
Zie DOLEN.

Afdompelen, onz . bedr. zw. ww. Al dompelend
weggaan. Den dronkord es al de beek afgedom.peld. -- Al dompelend beneden gaan. Hie dompelt dent berg af. — 'n Gemeent afdompelen,

een gemeente, al dompelend, gansch doorloopen.
— Afg edompel(d) kommen, sukkelachtig aan- of
afkomen. — WVed. Zich dompelend vermoeien.
Hie heet hem afgedoinpeld. Afgedonnpel(d) z(/n.
— let (ewat) afdompelen, veel sukkelen en dompelen. Die weve (weduwe) zal nog jet afdompelen ! — Zie DOMPELEN.

Afdompen, bedr. zw. ww. Jet (ewat) afdompen, veel rooken. — Afmatten door rooken. Ge
doznpt on af. Afgedomp(t) z/n. — Zie DOMPEN .
Afdonderen, zw. ww. Wdb. — Onp. Iet (ewat)
afdonderen, veel donderen. 't Hee deze zomer al
jet afg edonderd.-- Bedr. Fig.Veel razen en tieren.
— Met ruwheid iemand van zijn ambt afzetten. afstemmen. De kiezers zillen hem wel afdonderen.
Afdooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie

AF -

DEUIEN, AFDEUEN.

Afdoppen, hedr. zw. ww. Doppend afvegen.
DB. C' . J. — Hetz. als AFDOKKEN, betalen. Zie
Ned. Wdb. J. Ilie moch(t) ferm afdoppen. A fdok-

ken hoort men ook.

Afdorschen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AFDERSCHEN, AFDESSCHEN.

Afdraaien (uitg. avdrouian), bedr. zw. ww.
Aframmelen. Iemand ferm afdrouien . Veroud.
zegt VD. Springlevend in VI. — Ienland doen
verliezen : Ne z' sc hoon afgedrouid; ook : het
-

iemand afdrouien. — Foppen, bedriegen. —
Afmatten door draaien. Afgedrouz(d) z/n. Diene
schr nwerker es afgedrouid. An azoo 'ne sl((psteen kan ne man hem afdrouien.—Onz. Wegaan.
LanRst wor es diene keerel afgedrouid? Langst
de Kerkstrate. We zillen at Brakel afdrouaen.
— nen Haas afdrouien, schieten. Ieinand afdrouien, hem doodscbieten. — Afgedrou (d)
kominen, al draaiend en zwierend aan- of afkomen. De zatterik kwamp alhier afgedrouid. —
Slordig afwerken. R. T. — Overtreffen in 't
draaien. An de sl((psteen en kan der hem nr.'emand
afdrouien . — Iet (ewat) afdrouien, veel draaien.
Diene sloeldrouiere kan op nen dag ewat af-

drouien! — Draaiend winnen (op een kermiskraam). J.

Afdraen, ww . Zie AFDRAGEN.

AFDRAERE

-

Afdrinken

Afdraere, m. lie AFDRAGERE.
Afdragen (uitspr. avdra(g)Jn),

bedr. sf. WW.
In 't drae~n over.treffen. Zoo zal een mulder zeggen : MlJne kaztsere kan den oue' (uwen) ge1nallek afdra(g)en. - Steenen afdra(g)en, ze
"an de werktafel op de droogplaats dragen. CV. J.

Afdragere (uitspr. avdra(g)JrJ), m. Mv, afdra(g)ers. Werkman die steenen afdraagt. ev. J.
Afdraitsen, ww. lie
Afdraven, bedr. zw.

AFDWENGEN
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(uitg. avdrenk()n), bedr. st. WW.
C ~:.J. - Hie kan iet afdrenken,
hij kan schrikkelijk vee I drinken. - Overtreffen
in het dr,juke.n. N~'enl,and e'! kan der 1ny' afdren,
ken, zat Bzerbuzk, en hze tso1npelde cr ' in de
g~r:cht! - Door drinken wegnemen, D genezen.
ZlJn altrasie (ontsteltenis) afdrenken. cv. J.
L.~egdrinken:

Afdrogen, ww, 'Vordt n~ geh. Z. AFDROOGEN.
Afdrooen, ww. Zie AFDROOGEN.
Afdrooenge, Yr. Zie AFDROOGINGE.
Afdroogenge, Yr. Zie AFDROOGINGE.
Afdroogen (uitspr. avdroo(g)Jn met scherpl.

AFDREITSEN.

ww. Overtreffen in het
draven. Mij' per(d) za(l) 't zy'ne toe! afdraven.Afmatten door draven. E perd afdrauen, 't Es
afgedraafd, Ook wed. 't Zal hem afdrauen, let (ewat) afdrauen, veel draven, - Afgedraaj{d)
kommen, al dravend aan- of afkomen (van menschen en dieren).

Afdreeen, ww. lie AFDREEGEN.
Afdreegen (uitspr, avdree(g)Jn), bedr. zw,

ww.
Bedreigen. Hie hee my' afgedreeg(d) mee de dood,
- Iemand.z~t ajdree(g)en (b. v, geld), iemand iets
door bedreiging ontnernen, afpersen. Mnl. Wdb.:
c Het woord verdiende te herleven. » Ret is nooit
dood geweest. - Zie DREEGEN.

0), bedr. zw. ww. Afdrogen. Wdb. - Iemand
afdroo(g)r!n, iemand afranselen. ev. SCH. J. Doen verliezen in het spel, Z' hen ons fer1n afgedr,0ogd.' J. - Ferrn foppen, bedriegen, Past op,
Sies, want ze zillen ou afdroo(g)en! - Zie
DROOGEN.

Afdrooginge (uitspr. avdroo(g)engJ), Yr. Afranseling. Hie hee dor 'n afdroo(g)eng;; g'had.J.
Afdroomen (met scherpl. 0), bedr. zw, ww. Iet
(e"wat) afdroomen, veel droornen. Hie hee van de
nach tie! afgedroomd.

Afdreigen, ww. Wordt n t geh. Z. AFDREEGEN.
Afdreitsen [uitspr. audraitssnv; ww. lie AF-

Afdronien, ww. lie AFDRAAIEN.
Afdrnipen, WW. Wordt n' geh. Z. AFDRUPPEN.
Afdrummen, OOZe bedr. ww. Voor de vervoe-

DRETSEN.

Afdrenken, ww. lie AFDRINKEN.
Afdrentelen, bedr. zw. ww. Wdb,

-

Gansch

afloopen. Het doorp, de streke, 't land afdrentelen. -- Afmatten door drer.telen. In 'n stad

keund' ou afdrenielen. Afgedrentel(d) zy'n let (ewat) afdrentelen, veel drentelen. - Afgedrentel(d) eonimen, al drentelend aan- of afkomen.

Afdretsen,

bedr. zw. ww. Daarnaast en weI
meer AFDREITSEN. Afdraven, afloopen (als een
slon~, een woestaard, b. v.). Die slaitse (slets)
d~aztst de,gemeent

af: At d'herber(g)en draitsen
die zatterz'ks af; - Door wild rondloopen verslijten. Die, slonse draitst al her kleeren af. Afgedrazts(t) kommen, onbetamelijk en woest
aan- of afkomen. Die zattelutte kom(t) ginter
afgedraitst.

Afdrenpelen, bedr.

ging, zie DRUMMEN. Afdruipen, stil en beschaamd
heengaan. Kq'kt hoe dat hie afdrumt: - Drummend scheiden, breken, afdoen. Drumt die kinders de bank af, De bould' (balie) es afgedro1nmen. - Afgedron'lnl,e kommen, stil en heimelijk
aan- of afkomen. - Zie DRUMMEN.

Afdrnppelen,

Afdruppen, onz. ZW. ww. Afdruipen. Zie VD.
- Weguruipen. J. - Afgedrup(t) kommen, heimelijk en stil aan- of afkomen.
Afduimen,

Afdrevelen, bedr. z,v. ww. \\Teggaan, wegdrevelen. Da~ wii/ es aI' t kerkhof afgedreveld.
- Ten einde toe drevelen, drevelend doorloopen.
De gemeent afdrevelen. - Afgedrevel(d) k01Jl,men, snel en onbetamelijk aan- of afkomen.

Afdrijven, bedr. onz. s1. ww. Wdb. gaan. Ze zy'n al Elst afgedre'vcn.

Heen-

Afdrillen, bedr. zw. ww. Ienzani afdrillen,
doen verhezen. Hie hee tnq' mee de bolZe ferln
afgedrild. - Afrossen. Iemand leelek afdrillen.
- Bedriegen. Iemand jijn afdrillen. Ie/nand z'et
afdrillen, door bedlog of slimheid 't hem aftroggelen. - Onz. \Veggaan. Stillekies afdrillell.
Afgedril(d) kOlnmen, snel aan- of afl~on1en.

bedr. zw. ww. Afdokken.

J. SCR.

(BY'v.)

Afduivelen, ww.Wordt nt geh.Z. AFDUVELEN.
Afdnnnen, bedr.zw. ww, Dunner maken.CV.'].
Afduvelen, bedr. zw. ww. Afsmijten. Iemand

zw. ww. Afmatten door

borreltjes te drinken. Ik been), my" zielke Gods,
afgedreupeld. - Iemand in 't druppelen overtreffen. Sies ka' m(j op zq'n dueend ge1nakken
afdreupef:n. - let (ewat) afdreupeIe11, veel
borrels dnn ken.

ww. Wordt niet gehoord. Zie

AFDREUP.ELEN.

de trappen afdu'l'elen. -- Iet afduvelen, vee!
vloeken. Dlene schelin hee dor ewat afgeduveld.
- E stik land afduvelen, het gansch met den
duvele (ijzeren egge) bewelken. Zie DUVELE. Afgeduvel(d) kOl1zmen, snel aangeloopen komen.
-

Zie DUVELEN.

Afdnwen, wW. Wordt niet geh. Z. AFDAUWEN.
AfdwaiIen, ww. Zie AFDWEILEN.
Afdweilen (uitspr. avdwaibn). bedr. zW. ww.
Afmatten door dweilen. Da' maisz"e (meisen) es
ajgedwaz"ld. - Wegtrekken. Laat ons a'gauw
afdwaiten. - Afgedwaz"l(d) kommen, slepend en
waggelend aan- of afkomen. 't W ordt meest van
vrou We'll gezegd, Afdrevelen. Da' zat wyf
dwailt de straten af, loopt slepend en waggelend
de straten af. J.
Afdwen~en, wW.

lie

AFDWINGEN.

AFDNVIN'GEN
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Afdwingen (uitspr. avdwengan), bedr. st.
ww. Door dwingen, d. i. drukken en klemmen,
breken. De vjfze van de wa(g)en es afgedwongen.
Afdzakken, ww. Zie AFDJAKKEN.

Afdzokken, ww. Zie AFDJOKKEN.
Afeegden, bedr. zw. ww. Afeggen. DB. —Door
eggen afinatten. Ons perd es afg'eeg d. — Zie
EEGDEN.

Afeggen, w w. Wordt niet geh. Z. AFEEGDEN.
Afenten, bedr. zw. ww. Enten op eenen boom
steken, Fr. greffer. SCH. (BIv.). CV. J. — Ten
einde enten, afdoen vat er to enten is. Dem bogord
(boomgaard) afenten. Al de boomen ofenten. —
Afmatten door enter, nein Boomkweekere kan
afg'en(t) zfn. — let (ewat) afenten, veel enten.
Den hovenier za' moeten eclat afenten!

AFFROMPELE14

Afansen, ww. Zie AFFLIKKEN.

Affieien (uitspr. afflaian), bedr. zw. ww. Afvleieri. lemand alles aflaien. — In bet vleien
overtreffen. MiekePlait iedereen of. — Afmatten,
vermoeien door vleien. En es ze nog nie afgefaid? — Afgeflaa(d) kommen, vleiend en streelend aan- of afkomen. Past op, as de maiskies
afgefaz(d) kommen! — Zie FLEIEN.

.Affikken, bedr . zw. ww. Daarnaast AFFLANSEN. Haastig en slecht afwerken. SCH. DB. CV.
T. R. J.
Afflikkeren, bedr. zw. ww. In bet flikkeren
(dansen) overtieffen. A17 afflikkeren ? Dat en ka'
geenen duvele? — Afmatten door flikkeren. Rust
'in beetse, ge zilt ou ajlikkeren. A/o, eflikker(d)
zz)n. — Jet (ewat) aflikkeren, veel flikkeren. As
't keerines es, flikkert Anna jet af. — Afs eflikker(d) kommen, al dansend aan- of afkomen. 117e
komt er tinter afgef ikkerd ? 't Es ons Pietse. —
-

Afeten, bedr. ww. Voor de vervoeging, zie
ETEN . \Vub. — lemand afeten, iemand in bet
eten overtreffen. Dat es nen etere! Hie kan alkendeen afeten. — Afmatten door eten; ziek zijn
door eten. 'k En versta niet hoe die beeste van
ne mains nog nie a,lgeten en es? — Afeten door
zuren, bijtende vochten, Fr. corroder. Zie VUYLST.
Amb. Smid. --- 'n Ziekte, 'n ongemak afeten, ze
door eten verdrijven. Zie AFDRINKEN in i t Ned.
Wdb. — De kinders ete min ooren af, ze kosten mij schrikkelijk veel.

Affaire, yr. Wordt niet geh . Zie AFFEEREN.

Affeeren, vr. Mtv.: affeeres, affeeries; verki.
affeereke. Mul. AFFERE . Affaire, zaak. Dat es een
vree' affeeren. 't En z/n ou affeeres nie! Wa'
kost date? 'n Affeere' van dry duus(t) frank !
— \Vat de Fr. (in de volkstaal) machin heeten,
heeten wij gewoonlijk offeereke. Azoo e klain
affeereke!

Affeesten, bedr . zw. ww. Afmatten door feestvieren. Acht da(g)en hen ze dor gefeest, en no
en z/n ze nie afg -efeest! Afgefees(r) z n. -- let

(ewat) affeesten, veel feestvieren . — Zie FEESTEN.
Affieferen, bedr. zw. ww. Kaartspelwoord.
lemand alles affieferen, hem door fieferen alles
afwinnen. — Jet (ewat) affieferen, veel fieferen.
- Zie FIEFEREN.

Zie FLIKKEREN.

Afflodderen, ww. Affladderen. Wdb. — Afgcfloddcr(d t kommen, vriendelijk en vleiend aanof afkomen. Kikt, hoe da' Mieke dor afgeflodder(d) komt. — lemand jet aflodderen, afvleien.
SCH. (B^v.) - Zie FLODDEREN.
Afflotten, onz. zw. ww. Afvlotten. Wdb. —
Stii en heinielijk heengaan. We f`lottegen af, as
den avend vie!. — Afgefot kommen, stil en hei.nelijk aan- of afkomen. — Zie FLOTTEN.
Affluimen, ww. Hetz. als AFKROCHELEN. Zie
ald., c,ok FLUHIEN.

gffluiten, bedr. st. ww. Daarnaast zeer gewoon
AFSCHUIFELEN . - Fluitend afspelen. Done kan

eenegte deuntsies (deuntjes) affluiten. — In het
fluiten overtreffen. Geene veu(g)el en kan ne
meerlaan afflurten. — Afmatten door fluiten.
'k Ben afgefoten. — Afgeflote kommen, al fluitend aan- of afkomen. — Verg. AFSCHUIFELEN.
Affoefelen, bedr. zw. ww. Afbroddelen. Hie
foefelt da' werk af. — let (ewat) affoefelen, veel

foefelen, broddelen. Hie beet dor weer iet afg eZie FOEFELEN.

foefeld.

—

Affoeteren, bedr . zw. ww. Met bedrog ontfut-

Afese, vr . Zie AFFIESIE.

selen. lemand alles affoeteren. — Zie FOETEREN.

Afiesie, vr. (kl. op fie). Daarnaast AFFIESE.

Affranschen ( uitspr. met of zonder ch), bedr.
zw. ww. let (ewat) affranschen, veel en slecht
Fransch spreken.Hiegaat allejaren nor 't Frans
(Frankrijk) wet-ken, en astie (als hij) thuis es,
kantie (kan hij) iet affranschen.
Affretten, bedr . ww. Zwak, evenals FRETTEN.

Mv. ajfesiets. Zie over Bien meervoudsvorm Kl.
en Porml. Affiche.

Affiggelen, bedr. zw. ww. Daarnaast AFFIKKELEN. riggetend, onbehendig afsnijden. DB. —
Figgelend scheiden, breken. Ge zilt de lemmer
van 't mes nog affiggelen. — Afmatten door fig.
gelen. Zfde nog nie afgefig geld? — Jet (ewat)
afiggelen, veel figgelen. — Zie FIGGELEN.
-

Afiijfelen, bedr. zw. ww. In bet fijfelen overtrefjeti. A'ielnand en za(l) Sies afijelen. — Afmatten door fijfelen. En es diene jong ene nec nie
afgefijfeld? — Jet (ewat) affjfelen, veel fijfelen.
— Afgefrjfel(d) kommen, al fijfelend aan- of
afkomen. - Zie FIJFELEN.

Afikkelen, ww . Zie AFFIGGELEN.
Afltaien, ww. Zie AFFLETEN.

Afvrtten, afeten. Hie fret al de tallooren of. —
In bet eten overtreffen. Diere gzzlzegord ka' z'
amaal a retten ! — Afmatten door veel eten.
S/es es afgefret. — Jet (ewat) affretten, veel vreten. Ze kan jet affretten ! — Afeten, ineten. .Dat
Ozer zs afg efret! J.
Zie FRETTEN.
—

Affribbelen, bedr. zw. ww. Al fribbelend
afirckken, breken. J. — Zie FRIBBELEN.

Affrompelen, bedr. zw. ww. Frommelend
scheiden, ureken, afdoen. Ge frompelt d'hoeken
van da' pajier af. - Zie FROMPELEN.
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AFFROTTEN

Affrotten, bedr. zw. ww. Wrijvend afnemen.
De more (modder) van de broek affrotten. DB.
- Afranselen. — Veel doen verliezen (in 't spel).
— Erg foppen, bedriegen. Iernand form, leelek

affrotten. --

Zie FROTTEN.

Affronts, vr. (niet o.) — Affront. Iemand 'n
affront andoen. 'k Zal der affronten of halen. —
Iemand'n affronte bakken, iemand affronteeren. J.
— 'n Affronte veur e komplementpakken, Been
affront voelen. Verg. T. R. J.
Affrontelijk ( uitspr. 4/k, niet Zak), bn. Beleedigend. CV. -- Beschamend. J. Iemand in 't publiek ne goeen dog waigeren, dat es a f, onte4/k.
Affruten, bedr. zw. ww. Afwroeten, wroetend
afdoen. De molfruut de wortels af. — Afmatten
door wroeten. Es ne mnol va' z' leven afgefruut?
— Afflikken, af$ans.en. Dot en es nie af-ewerkt,
't en es mor afgefruut. let (ewat) affruten, wel

afflikken . — Zie FRUTEN.

Afgaaien (uitspr .

afchouian), bedr. zw. ww.

Dwaas afkijken. DB.
Afgaan, bedr. onz. ww. Voor de vervoeging,
tie GAAN . Wdb. — Verlaten, verzaken, verloochenen. Verouderd, zegt VD. Verg. ook Mnl.
Wdb., Ned. IWdb. DB. CV. J. — Zf' gedacht
afgaan, laten varen. Z/m ,neesterscha b afgaan,
afstand doen van zijn gezag. DB. J. — Zijn kleur
verliezen, verschieten. Ned. Wdb. DB. CV. J. —
Afgedaan (d.i. gepikt, gemaaid, geschoren, geplukt,
enz.), worden. C V. J. — Afslaan (sprekende van
waren). De pr!s van de ro(gg)e gaat af. De
boter gaat af. T. J. — Losgaan (sprekende van
houtschors, van broodkorst, van hued, enz.). De
schusse (schors) van de wulge gaa' g emallek af.
ZI' velgaat af. De koste (korst) gaat af (gaat
los), da' brood en deug(t) met. Verg. CV. J. Scx.
(Biv.). — Afgaan van dienst, zijn ambt nederleggen, zijn ontslag nemen. DB. — Bevallig en
behendig verricht worden. Da' gaat hem af. DB.
CV. J. — Laten afgaan (in openbare verkoopingen), laten toewijzen. T. — Huizen, herbergen
afgaan, in al de huizen, de herbergen gaan. Het
doorp afgaan, het afloopen, doorloopen. CV. J.
-- let (ewat) afgaan, veel gaan. 'k Ga of e jaar
ewat af! Ook van stoelgang gezegd. — Overtreffen in 't gaan. 'k He der gisteren veel afgegaan.
— Iet (b. v. eene ziekte, een onpasselukheid) af.
gaan, door gaan verdrijven, genezen. Ge moet die
om passelekhied afgaan. — Hart (hard) afgaan,
met moeite zijn gevoeg doen ; — fig. niet gaarne
betalen, gierig zijn. Pier gaa' nog al hart af. —
Hie za(l) wel afgaan zonder punrgasie, hij zal
wel moeten betalen. Zie bij J. een gelijkende
spreekwijze. — In 't afgaa(n) van 't jaar, in den
herfst, in 't begin van den winter. Het Ned. Wdb.
heeft : het afgaan der dagen. — Ondergaan (spr.
van zon, maan, sterren). J. — Al gaande min of
meer meten. Bijna hetz. als afstap en. Hoe lank
es da' land? 'k En weet het nie; gaat het ne
keer af.
Afgabberen, bedr. zw. ww. Afpraten. Iet
(ewat) afgabberen. 1TZaiskies keunen iet afgabberen, as ze bee' zfn. — Afinatten door praten. En
z' en z jn neuit afgegabberd! — In het praten
overtreffen. En wie kan z' afgabberen ? — Afge-

AFGERAKEN

gabber(d) kommen, al babbelend aan- of afkomen.
—

Zie GABBEREN.

Afgaffelen, bedr . zw. ww. Alles gaffelen wat
moet g gdff,id worden. -- Afmatten door gaffelen. De gaffeleere was a fgegaffeld en doo' moe.
— Iet (ewat) afgaffelen, veel gaffelen. Om Q edaan
to kr/(g)en, zilleme nog moeten ewat afga felen.
-

— Zie GAFFELEN.

Afgalloperen, ww. Zie AFGALOPEEREN.

Afgalopeeren (uitspr. afchalloperan met
zacntiange o en e), bedr. zw. ww. Al galoppeerend
afloopen. Da' j5err(d) galopeert de straat af. —
Galoppeerend gansch doorloopen. De gemeent
af^ alopeeren. — In het galuppeeren overtreffen.
Geen ee' per(d) kan 't rnijn afgalopeeren. —
Afmatten door galoppeeren. Ge silt on perd
('t hert) afgalopeeren. — Verslijten door galoppeeren. ZI' peril es afgegalopeerd. — Af'egalopeer(d) kommen, al galoppeerend aan- of afkomen. De ruiters komme wild afoegalopeerd. —
-

Zie GALOPEEREN.

Afgang (uitspr. afchankl, m.; zonder mv.Wdb.
Afgaan (van 't jaar). De venter komt, me z/n an
den afgank. T. — Buikloop. Mee den afgank
lz(gg)en, zitten. J. — Hart van afeank zjfn, met
moeite zijn gevoeg kunnen doen. Fig. niet gaarne
betalen, gierig zijn. J.
Afgapen (uitspr. afchoj5an), bedr. zw. ww.
AflceLel,. Ze goopt het amaal af. J.
Afgeeen (met scherpl . e), ww. Z. AFGEEUWEN.
Afgeen (uitspr, met zachtlange e), bedr. onz.
ww. V oor de vervoeging , zie GEEN . — Afgeven.

Wdb . — Opgeven (in spel, in strijd, enz.) Fr. se
rendre. Koben en zoo nie afgeen, hie zoo spelen
tot 's anderdaas morges. 'k En vechte nie meer,
'k gee' af. — Luid en woest, dom en dwaas spreken, praten, babbelen. Boer Pauwels kan afgeen,

astie jals hij) zat es. VD. heeft : op iemand, op
iets afgeven. Verg. J. — Opzeggen. Zen les
afgeen. CV. T. J. — Zie GEEN.

Afgeeselen, bedr. zw.ww. Afranselen. lemand
leelek afgeeselen. — Veel doen verliezen (in spel).

Afgeeselenge, vr . Zie AFGEESELINGE.
Afgeeselinge (uitspr. c fcheesalenga), vr. Aframinrlic,g.'n Afgeeselengegeen (geven), krzj(g)en.

Afgeeuwen, bedr. zw. ww. Daarnaast AF

-

GREEN .

Afmatten door veel en herhaaldelijk
geeuwen. 'k En wee' nie wa' da' 'k he, mar 'k be
(ben) nn Jn dzielke (zielke), -'heel afgegeeuwd. —
Iet (ewat) afgeeuwen, veel geeuwen. Belle kan iet
afgeeuwen. — Afgegeeuw(d) kommen, al geeuwend aan- of afkomen.

Afgeraken ( uitspr. afchrakan), onz. zw. ww.
Verl. ueet w. afgeg raakt. Voor de vervoeging, zie
GERAKEN, GRAKEN . Af (gemaaid , gepikt, getapt,
enz.) geraken. 111nl. Wdb. CV. J . Zie AF . -- Van
iet afgraken, er van afgraken, iets kwijt geraken,
er van bevrijd of ontslagen raken, van iets aftaken.
J. Over deze versterking door van, zie Ned. Wdb.,
io88, kol. b. — Van iemand afgraken, er van
afgraken, van iemaud afraken, er van ontslagen,

A 'GERIEKEN
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AFHAREN

bevrijd zijn. — Het zal afgraken, de vriendsebap,
de iiefde, enz. zal eindigen. CV. J.

mak). Over n uur ha 'k kopp7ne; 'k he z' afgegraven.

Afgerieken, bedr. st. ww. Afrieken. Den bond
geriekt het hacis af. _ Zie GERIEKEN.

croi tre. 1)13.

Afgescheed (uit spr. met scherplange e), o.
Soms gehoord voor AFSCHEED, afscheid . D1. —

Afseheidsel. DB. Dat afg escheed en es niet werd
(waard).
-

Afgespen , bedr. zw. ww. Aframmelen. CV.
(AFGEPSEN). -- Erg bedriegen . lemand leelek,

fern afgespen. — Veel doen verliezen. 7.e z n
bezag mee ons ne keer af to ges en.

Afgesteld, bn . Wdb. — Afy estelden hailegdag (uitspr. ailachtacli) : heiligdag die niet meer
verp lichtend gevierd wordt. J. Zie AFGEZF.TTE
-

HEILIGDAG bij CV.

Afgestoorven, bn . Zie AFGESTORVEN.
Afgestorven (uitspr. afchastoor pan met zacht.
lange o), bn. Afg estoor7'e z7n, ten gevolge van
overlijden van bloedverwanten geen bloedverwant
meer zijn. CV.

Afgenen, ww. Zie AFGEUIEN.

Afgrollen, bedr . zw. ww. In het grollen (prommen) overtreffen. Hem afgrollen? Dat en ka'
niemend ! — Afmatten door grollen. En estie
(is hij) nog nie afgegrold? — let (ewat) afg rollea, veel grollen. Triene ka' 's naclis iet afronken
en affrollen. — Afg eg rol(d) kommen, al grollend
aan- of afkomen. Den hond kwam b op in/ afg egrold, en 'k lief weeg. — Zie GROLLEN.
-

Afgrommelen, bedr. zw. ww. Afgrommen,
grommend jets zeggen. Hie en spreek(t) niet, life
grommelt het amaal of. — In het grommelen
overtreffen. Niemand en kan der onzen au.we _Pee
a f^ rommnelen. — Afmatten, vermoeien door
grommelen. Da' leelek meets' en es va' z' levee
me afge, rommeld. — Jet (ewat) aft ronimelen,
veel grommelen. Die grommnelkerte moet ally'
da(g)en iet afgrommnelen! — Af, e romnzel(d)
k ommen, al grommelend aan- of afkomen. Petits'
em mneetse kommen den trap cf errommeld. —
-

Zie GROMMELEN.

Afgeuien, bedr . zw. ww. Daarnaast AFGEUEN.
Aframmeten. lemand afgeuien. — Erg bedriegen. — Veel doen vet liezen. Iemand mee de bolle
leelek affeuien. — Bij stemming doen vallen,
afstemmen (van personen). TJ'illeme beurgemeester en schepenen afg en en ? — In het gooien
overtreffen. 't Es ne slenkepoot, en tech en kan
der hem nieniand afgeuien. — Door gooien afmatten. Die jonges z in afg egeuid.

Afgeven, ww . Wordt niet geh . Zie AFGEEN.
Afgiechelen, bedr . zw. ww. Let (ewat) afgiechelen, veel gichelen. Die maiskies giechelen let
af. — Afgeg echel(a) kommen, al gichelend aanof afkomen . -- Zie GIECHELEN.

Afgieten, bedr. st. ww. Wdb. —

Afgroeien, onz. zw. ww. Afnemen, Fr. de

Afgronzen, bedr. zw. ww. let (ewat) afgronzen, veel gronzen (van buik) 31/n dorms (darmen) hen at ewat afgegronsd deze mor(g)en.

Afgurzelen (uitspr. afguzzalan), zw. ww. Gutsend af'vloeien. 't Water guzzelt de strate wild
af. — Afgeguzzel(d) kommen, van water : gutsend
aan- of afkomen. I4 kt, hoe da' 't gere(,g)end
heet; 't e'a.ter kom(t) no;.al4/d afg eguzzeld. —
Zie GURZELEN.

Afguzzelen, ww. Zie AFGURZELEN.
Afhaelen (uitspr. avaalan), ww. Z. AFHAGELEN.
Afhaon (uitspr. avaen), ww. Zie AFHAGEN.
Afhagelen (uitspr. ava(g)alan), bedr. zw. ww.

De pa-

to(dd)ers afgieten, het warme water der gekookte

aardappels afgieten. VD. — Fig. het water loozen,
pisses . B. i. v. AARDAPPEL. — Afmatten door
gieten. Me gieten a(l) -'heel den dag zeeke, me
z^n afgegoten. Jet (ewat) afgieten, veel gieten ; — veel en hard regenen. Hoort, 't g iet ewat

af!
Afgod, m. Goddelooze. Dienen a/god en gelooftan niet! DB.

Afgooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie AFGEUIEN, AFGEUEN.

Afgopen, ww. Zie AFGAPEN.
Afgonien, ww. Zie AFGAAIEN.
Afgrachten, bedr. zw. ww. Door een gracht
omrl ► gen. E stik land afgrachten.

Afgraken, ww . Zie AFGERAKEN.
Afgraven, bedr. ww. Voor de vervoeging, zie
GRAVEN. Wdb . In het graven overtreffen. Onze

werkman kan iedereen afgraven. — Afmatten
door graven. 'k Za(l) van de nach(t) goe slopen,
'k ben afgegraven, 'k he mn afgegraven. — Jet
(ewat) afgraven, veel graven. — Door graven
doen verdwijnen (spr. van ziekte of eenig onge-

Door den hagel afslaan. Da' leelek weer ha(g )elt
d'appels af. De takke zjn afg'ha(g)eld. J. SCH.
(B v.). — Het ha(g)elt iet (cu'at) af, het hagelt
ferm .
-

Afhagen (uitspr. ava(g)dn), bedr. zw. ww. Met
eene haag afsluiten. De lochtenk (tuin) es schoon
afg'haag d.

Afhakkelen (uitspr. avakkalan), bedr. zw. ww.
Hakkelend opzeggen. ScH. (Bv.) CV. J. — Jet
(ewat) afhakkelen, veel hakkelen. — Afg'hakkel(d) kommen, al hakkelend aan- of afkomen.
Afhalen (uitspr. avalan), bedr. zw. ww. E
kind afhalen, het met de ijzers uit de baarmoeder
halen. Ook van dieren (paarden, koeien) gezegd.
T. R. J.
Afhangentheden (uitspr. avangantean), vr.
mv. Zonuer enkeivoud. Notarisstijl. Bijhoorigheden. Verkoopenge van 'n hofstee inee afhangenthee'n.

Afhappen (uitspr. avaj jban), bedr. zw. ww.
Met happen (bitsig) spreken, afzeggen. 't En es
nie spreken dat hie doet, 't es al a fhappen en
afsnappen. — Zie HAPPEN.

Afharen (uitspr . avaran), ww. Zie AFAREN.
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Afhauwen (uitspr. auausns, ww. Afhouden,
Zie ald.

Afhebben, ww. Wordt niet geh. lie

AFHEN.

Afheft'en (uitspr.
(uitspr. aveffan),
aveff<Jn) , bedr.
bedr, ww.
ww.Meestal
Meestal
Afheffen

AFKAARTEN

Afhoorken (uitspr. auoorksn met scherpl. 0)'
be.ir, zw. ww. Afluisteren. Bij DB.: AFHORKEN'
- lie HOORKEN.
Afhouden (uitspr. avau'Zt'Jn), ww. Ophouden,
CV.

J,

zwak. LIe HEFFEN. In het heffen overtreff-n. Hie
pazst dat hie heffe kan, mor ek kan henz gClnallek
afheffen. - Vermoeien door heffen. Afg'he'/V)
zffn. Hie zal hem afheffen. - Soms gebruikt voor
afpakken, Fr. couper ies cartes. filed. Wdb,

- Iellland ajhzdlen, iemand in het huilen overtreffen. Niemand en kan da' wyf afhuilen. Af'g'huz'l,d) komrnen, al huilend aan- of afkomen.

Afhekelen (uitspr. avekt7!dn), bedr. zw. ww.
Afranselen; - hard bekijven; veel doen verliezen; - erg foppen, bedriegen. Iemand feruz,
leelek afhekelen. - Zie HEKELEN.

Afhnllen (uitspr. avullJn), bedr. zw, ww. Alles
huneu [aana.irden) wat moet gehuld worden: Zy'n
al de pato(dd)ers afg'huld? - let (e'Wllt) afhullen, veel l; ullen, - lie HULLEN.

Afhen (uitspr. auen : e als Fr. e), bedr. ww·
Voor de vervoeging, zie HEN. - Gedaan hebben,
J.i. v. AFEIN. lie hier AF.

Afijselen, zw. onp. ww. - Iet (ewat) ajijselen, ~eel ijzeien. 't Hee deze naclzt iet afg'y'seld!
- Zie IJSELEN.

Afhenken (uitspr. avenkt7n), vr«, Z. AFHINKEN.
Afhenen, ww. lie AFHEUIEN.
Afhenien (uitspr. aveuz':Jn),bedr. zW.ww. Daar-

Afjaen, ww. Zie AFJAGEN.
Afjagen (uitspr. afJa(g)Jn), bedr. st. of zw. ww.

naast AFHEUEN. Alles hooien wat dient gehooid
te worden. Es al't ges van de mecs (meersch)
afg' heuid ? ne Mees afheuen, al het gras hooien,
dat op den meersch gemaaid ligt. - Afmatten
door hooien. Ai'heuien al acht uren, me zg'n
afg'heuid, M'heuser: ons af, - Iemand afheuen,
iemand in het hooien overtreffen. - Iet (ewat)
afheuln, veel hooien. op ne schoone zomerschen
dag kan ne mains iet afheuen ! - Zie HEUEN,
HEUIEN.

Afhijgen (uitspr. avygt7n), bedr. ww. Voor de
vervoeging, zie HIJGEN. Tet (ewat) afhggen, veel
hijgen. Da' perd hee ne kurten aseme, ' t kan
euia t afhygen.
Afhinken (uitspr. avenkt7n) , bedr. zw. ww.
W db. - In het hinken overtreffen. Da' kz'nd zoo
(zou) ne groote mains afhenken. - Door hinken
afmatten. Rust nui mor, manneke, anderst eild'
otc afhenken. Afg'henk(t) ziJn. - Iet (ewat)
afhenken, veel hmken. - Afg'henk(l) konzmen,
al hinkend aan- of afkomen. De kinders k01JZl1Zen
afg'henkt. - Hinkend naar beneden komen. Da'
mannek' henkt den trap af.
Afhoeksten (uitspr. avoekstt7n) , zw. w·w. Afmatten door het vele hoesten. De zieken es afg'hoekst. - Iet (ewat) afhoeksten, veel en lang
hoesten. - Afg'lzoeks(t) kom1Jzen, al hoestend
aan- of afkomen. As ze den dokteur zz'et, kom(t)
z' afg'hoekst! - lIe HOEKSTEN.
Afhooen, ww. Zie AFHOOGEN.
Afhoogen (uitspr. avao(g)Jn), bedr. zw. \vw.

Meer LJieuen dan een ander. YD. J. - In sommige spelen (b. v. in het kolfspel, dat n1en dokken
heet) : al de boomen met den kolfsual raken in
rninder worpen dan een der spelers heeft aangenomen. De Ie speIer b. v. neemt aan al de boom en
van de baan in 20 worpen te raken; de 2 6 lzoogt
af en neemt het aan in 19 worpen; een derde kan
nog aflzoogen en het aannemen in 18 of 17 worpen, enz. Aflzoo(g)n gaat z'n ,t dokken 1nee. lie
DE COCK en TEIRLINCK, Kz'nderspel en Kinderlust, III, bi. 139.
Afhooien, ww. Wordt niet gchoord. Zie AFHEUi<:N, AFHE.UIEN.

AfhniIen (uitspr. avuz'ltnz), bedr. zw. ww. \V db.

lie JAGEN, Met geweld do en afvloeien. Het water
van de mces (meersch) afJa(g)en. Verge DB. E stzR land afja(g)en, een stuk land al jagend
onderzoeken, gansch afloopen. De ja(g)ersJa(g)en
't amaal of. - Iemand afJa(g)en, in het jagen
overtreflen. Onze notares kan dern besten afJa(g)en. - AfgeJaag\d) komnzen, snel aan- of
afxornen. Hetwater kOl1zt afgeJaagd. Stes kwamp
afgeJaagd.

Afjanken, bedr. zw. ww. Wdb, - Iet (ewat)
afJanken, hetz. als : iet afhuz'len, veel en hard
janken. - Iemand afjanken, in het janken overtreffen , - Afmatten door het vele janken. Da'
kind es af~eJankt. Ze Jankt her af; - AfgeJank(t) k01Junen, al jankend aan- of afkomen. Ze
konzt afE[eJankt as z' her moeder ziet,
Afjassen, bedr. zw. ww. Afrossen. Iemand
f'errn, ieelek affassen. - Kaartspel. Doen verliezen al jassend. Jl,fee de kort (kaart) iemand a.fiassen. - 10 het jassen overtreffen. M'elnand en kan
hem a/fassen. - AfgeJas(t) zg'n, afgemat zijn
door het j assen. Hoe lange Jasse1l z' al? Vier
uren! En zy'n ze nog nz'e afgeJast? - Ai jassend
(met de kaarten) winnen. Z&'ll de prj/zen al afgeJast?
Afjonste, \ r.; zonder mv. Afgunst. Hie best
(bar~[) van ajj'onste. lJInl. J¥db. KIL. DB.
Afjonstig, bn. Afgunstig. J.
Afjonstigaard (uitspr. afjonstt7gort), m. Mv.
afjonstegor,d)s. Afgunstig mensch.

Afjonstigheid (uitspr. a.f./onstJclzz'et), vr. Afgunst.

Afjonsteghied, vr. Zie AFJONSTIGHEID.
Afjonstegord, vr. Zie AFJONSTIGAARD.
Afkaarten (ultspr. afkortt7n), bedr. zw. ·ww.
vV' aD. - le77zand afkorten, al kaartend doen verliezen. Hie lzee 1JZ!j fernz afgekort. - Ie11zand
alles a/korten, alles afspelen met de kaart. ' k He

hem 'Z'[;/ franX: afgekort, - IeJJzand afkorten,
iemand vermoeien door kaarten. Me korten al
vgf uren.· wie en zoo nze afgekort zfJ'n? ' k He
1ng' afgekort. - V erw ijderen, doen vallen door
kaarten. Er stond 'n kees (kaars) op de ta/ele,
;;'!lCll z·of.!}cl:ort. - Verspelen door kaarten, win-
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nen door kaarten. Zen de irj/zen al afgekort?
Sies korteg e den eeste (eersten) pr js af.

Afkaatsen (uitspr. afkootsan, met zachtlan;e
o), be-ir. zw. ww. Wdb. — lenzgnd afkootsen,
doen verliezen, o-, ertreffen door kaatsen. — Iemand alles afkootsen, door kaatsen afwinnen.
Den dezi(,)enzet lice in alles aft ckootst, — Vermoeien door kaatsen. Iejnand afkootsen. Gcwonnen heet h/e wel, naor tech he 'k hewn afg -ekootst.

Men kan inderdaad in het kaatsspel verliezen en
den medespeler toch afmatten. — Verwijderen,
van plaats doen veranderen door r:aatsen. lie zat
op de mnuur, mar z'he uizj af^ekootst ! —
Kaatsend winnen. Es de pros al aft ekootst? —
Afg-ekoots(t) kommen, al kaatsend aan- of of komen.

Afkabeelen (ka met korte a; klemtoon op
bee), bedr. zw. ww. let (ewat) afkabeelen, veel
twisten en kijven . - Zie KABEELEN .
Afkaisteren, ww. Zie AFKEISTEREN.
Afkaitsen, ww. Zie AFKEITSEN.
Afkakken, bedr . zw. ww. Door het veel kakken afrnatten, uitputten. Ge meet kos(t) we' kost
den afgank te; o)enhauweiz, wvaizt de joss en es
afgekakt. — Let (ewat) afkakken, veel kaklaen .

Afkalsijen, ww. Zie AFKATSIEEN.

AFKEGELEN

Afkatsieen (;klemt. op tsie), bedr. zw. ww.
Daariiaast AFKALSIJEN en AFKASSIJEN. Gansch
bestraten, plaveien, kasseien. Nui es g'heel de
geineent afgekatsied.

Afkauten, ww. Afkouten.
Afkawetteren (ka met korte a;

klemtoon op

wet, bedr. zw. ww. Afbabbelen. Vrauwc(n) mnoeten het at afkawetteren. — Vermoeien door babbelen Z de dor nog nie afçekawetterd? — Let
(ewat) afkawetteren, veel kawetteren. -- Afg ekawctter(i') kom^nen, al kawetterend aan- of afltomen. I (t' veer mazskies z n 't, die g inter af -e.
kawetter(d) komme n ? — Zie KAWETTEREN.

Afkazakken (ka met korte a; klemtoon op

zok), tCeut. z^v. ww. Iemand afkazakken, hem

afranselen ; — hem erg foppen ; — hem veel doen
verliezen (in spel b. v.). — Doodschieten. Diene
wilderik zoo (zou) ne mains afkazakken. nen
Haze scnoon afkazakkeu. — (Van personen) afstemmen. De liberale(n) wler(d)en ofsjekazakt. —
Zie KAZAKKEN.

Afkeelen, ww. Zie AFKEGELEN.
Afkeeremen, ww. Zie AFKEERTNIEN.
Afkeeremessen, ww . Zie AFKEERMESSEN .
Afkeeren, onz. bedr. zw. ww. Wdb. — Kee-

Afkammen, bedr. zw. ww. Afrossen. — Bedriegen : Laat ou mar nie afkamznen. — Veel
doen verliezen (in spel). Iemand leelek afkammen.

rend tleeogaan. Ze keerdegen al de beke stillekies
af. — Door keeren (van vlas, van hooi, b. v.)
afmatten. 't 1Terkvolk es afgekeerd, laat ze rusten.

Afkanarren (ka met korte a; klemt . op nar),
zw. ww. Idt (ewat) afkanarren, veel knorren en
grommen. Al[ ' wff kaazart iet of op nen dad-. —
Afgekanar(d) korsnen, al knot rend aar.- of of ko-

Afkeerenen, ww. Zie AFKEERNEN.
Afkeermen 'met scherplange e), bedr. zw. ww.

men. - Zie KANARREN.

Daaroaast AFKEEREIMEN. Afkermen, kermen tot
uitputting; toe. Da' w^f was afçekeermd. — Let
(ewat) afkeermen, veel kermen. — Zie KEERMEN.

Afkankeren, bedr. onz. zw. ww. Door kanker
vernietigen. lid- bost (borst) es afgekankerd. —
Onz. Door kankeren afgescheiden vorien. Zyrze
voet zal afkankeren. Verg. J.

Afkeermessen (keer met scherplange e), zw.
\% w. Daarriaast AFKEEREMESSEN. Afmatten door
kermisvieren. 'n G'heel weke keerinessen en nog
use afg ekeermnes(t) z^n! — Let (ewat) afkeer-

Afkappelenge, vr. Zie AFKAPPELINGE.
Afkappeling (uitspr. afkapp,4enk), m. Mv.
afkappetzngeiz. Afgekapt stukje. AfkappelenS-en
verbranden.

Afkappelinge ( uitspr. afkaa j palen;a), vr.; zonder mv. CoU ca f. Al het afbekapte. Doe die
afkaj5j5eleng e weer..

Afkappen, bedr. zw. ww. \Vdb. --- Afmatten
door kappen. Dean beenhauwer es afr ekapt! —
Overtreffen in het kappen. Sies en Peer z n twie
goe' boomkappers, nor Peer zoo (zou) Sies afkappen. — Afheffen (kaartspel). Yoe, kart af!

Afkapsele, o. ; zonder mv. Hetgeen afgekapt
is. Lie 1v"ed. Wdb.
Afkarnen, ww. Wordt n t geh. Z. AFKEERNEN.
Af kassij en, ww . Zie AF KATSIEEN .
Afkastijden (uitspr. afkast an), bedr. zw. ww.
Ienzund (,/- kastijen, hem erg beetnenlen, bedriegen. Afg ekast d z n, leeiijk bedrogen zijn. --

Afranselen. — Veel doen verliezen (in spel b. v.)
- Zie KASTIJDEN, KASTIJEN.
Afkastijen, ww. Zie AFKASTIJDEN.

messesi, veel kermisvieren. L Schoose (Schoorisse,
zeker dorp) keermnessen de gasten ewat of —
Zie KEERMESSEN.

Afkeernen (uitspr. met scherplange e), bedr.
zw. w w. Dam naast AFKEERENEN. Gedaan maken
met karnen. Al de boter afkeernen. De keern
afkcerizen. -- In 't karnen overtreffen. — Afmatten door karnen. Moeder was afb ekeernd. — let
(ewat) afkeernen, veel karnen. Ze kan iet ofkeerrzen.

Afkeesten (met scherplange e), bedr. zw. ww.
Al cue keeste. afdoen. De j5ato(d^.t)ers afkeesten.
-- Alles keesten wat dient gekeest to worden.
Zen al de pato(dd)ers afgekeest ? — Let (ewat)
afkeesten,

veel keesten. — Zie KEESTEN.

Afkegelen ( uitspr afke(^ )alsn), bedr. zw. ww.
-

Afwe.rpt n. A/Jels of/se(g)elen. CV. — Iemand
afke(g- )elen,

overwinrnen in het kegelen, in het
kegelen overtrefferi. — Hem van zijn ambt (plaats)
berooven (door verkiezing b. v. lc zr'Ilen dent
be7rr^ elizeestE r a fkt(g)elen. Verg. SCH. (BYv.).
Afrainmelen. Z'Izcn hewn leelek efgeke(g)eld. —
Ielnand alles afke(g)elen, iemand alles door kegelen afwinnen. — ne Przis afke(g)elen, hem kegelend winnen, met de kegels er om spelen. In den
)
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Trapop wer(d)en er zondag vhf prfzen afgeke(g)eld. T. J. — Kegelend verwijderen. Ke(g)elt
dienen hond het sj5el af. — Kegelend breken.
lemand zfnz been afkt(g)elen. ne Ke(g)el afke(g)elen. — Door kegelen verslijten. Diene ke(g)elbol es g'heel afgeke(g)eld. — Jet (ewat) afke(g)elen, veel kegelen. M'hen ewat afgeke(g)eld. —
Afmatten door kegelen. 'k Be g'heeleg ans of eke(g)eld. lemand afke(g)elen. T.

Afkeisteren (uitspr. afkaistaran), bedr. zw.
ww. Afjageu. Iiazstert de katte de zolder af. —
Afranselen. lemand ferin afkaisteren. — Veel
doen verliezen (in spel).
Zie KEISTEREN; DE
JAGER, Freq.: KIJSTEREN.
—

Afkeitsen (uitspr. afkaitsan), ww. Z. AFKETSEN.

Afkeperen, bedr . zw. ww. Alles keperen, ten
einde toe keperen. Es die dzakke nog nie afgeke.Perd ? — Zie KEPEREN.

Afkermen, ww . Word t nt geh. Z. AFKEERMEN.

.Afkermissen, ww. Worth niet gehoord. Zie
AFKEERMESSEN.

Al KLESSERFN

Afklabetteren kla met korte a; klemtoon op
(

bet), bear. zw. ww. let afklabetteren, het door
hard slaan breken, scheiden, doen vallen. De
wen(d) klobettert de pannen of. De bloffetuur es
afg eklabetter(d) van de nacht. No/en afklabetteren. — Let (ewat) afklabetteren, veel klepperen. De klabettermeuclen heet iet afgeklabetterd!
— Afgeklabetter(d) kommen, met geraas aan- of
afkomen. Ze komt of her kloppers afgeklabetterd. — Het w. heeft ook al de beteekenissen van
-

AFBABBELEN. Zie aid. --- Zie KLABETTEREN.

Afkladderen, bedr . zw. ww. let afkladderen,
iets slecht schrijven, slecht schilderen. Al wat hie
schrft, en es mor afgekladderd. — Ook : slecht,
slordig afwerken. CV. — Jet (ewat) afkladderen,
veel kladderen. Da' manneke kan iet afkladderen. — Zie KLADDEREN.

Afklaen, ww. Zie AFKLAGEN.
Afklagen (uitspr. afkla(g)an), bedr. st. ww.
Ewat (iet) afkla(g)en, erg klagen. Ze kan op nen
dog ewat afkla(g)en.

Afklaisteren,

Afketsen, bedr. zw. ww. Daarnaast en we!
meer AFKEITSEN . Afloopen. Het door] afkaitsen. DB. J. -- Ketsend (slaande) doen afgaan.
Kaitst die deu()enieten dem born of ! R. —
(Van personen) afstemmen. De klerikale senateur
es afgekaitst. — Heer,loopen. Ze kaitsen af. —
Iet (ewat) a fkaitsen, veel afloopen. Om 't brood
to verdienen moe 'k ewat afkaiisen. — Afg ekaits(t) kommen, afgeloopen komen. — Af kletsen,
slordig en haastig afmaken . J. Zie KETSEN.
—

Afketteren, bedr. zw. ww. let (ewat) afketteren, veel ketteren en vloeken. — Afgeketter(d)

kommen, al vloekend aan- of afkomen. — Zie
KETTEREN.

Afkeunen, bedr. ww. Wdb. — lemand afkeunen, hem kunnen overtreffe^:. Zilde Mielk' in de
schole nie afkeunen ? lemand in 't loopen, in
't vechten, in 't spelen, enz. afkeunen. — 'm Bol
afkeunen, dichter bij de stekke bollen. — Zie
KEUNEN.

Af keuren bedr. zw. ww. Wdb. — nen Hengst
afkeuren, hem voor het dekken niet kunnen
goedkeuren. Zooals men weet, worden de hengsten door het Staatsbestuur gekeurd.
A

Afkenteren, ww. Zie AFKOTEREN.
Afkietelen, bedr. zw. ww. Afmatten door kittelen. lemand afkietelen. — Zie KIETELEN.
Afkiezen, bedr. st. ww. Wdb. — lemand
afkiezen, afstemmen (van personen), door kiezen
iemand zijn plaats doen verliezen. Dem beurgemeester afkiezen. J. — Jet (ewat) afkiezen, veel
kiezen (d. i. verkiezen). Dees jaar hen de kiezers
ewat afgekozen : veur de gemeento, veur de ko-

mers, veur 't senaat en Pveur de provencie! —
Zie KIEZEN.

Afkijven, bedr. st. ww. Afmatten door kijven. Afgekeve z/n. — lemand afkfven, iemand
in het kijven overtreffen. — Let (ewat) afkfven,
wat afkijven. Ned. Wdb. — Afgekeve kommen, al
kijvend aan- of afkomen.

ww. Zie AFKLEISTEREN.

Afklaitsexi, ww. Zie AFKLEITSEN.
Afklaitsenge, vr. Zie AFKLEITSINGE.
Afklakken, onz. bedr. zw. ww. Klakkend
breken. De koorde klakt af. DB. J. — Let afklakken, iets haastig en slecht afwerken.
Afklappen, bedr. zw. ww. Door klappen
(pratern) van voornemen doen veranderen. DB. J.
T. — lemand iet afkloppen, door veel praten
van iemand iets bekomen. T. Verg. ScH. (Biv.).
— Overtreffen in het klappen. Ze kan iedereen
afklappen. T. — Veel kiappen . Z'hen dor ewat
afgeklapt! — Afmatten door klappen. Afgekla,t(t) zyn. Hie klapt hem af.

Afklefferen, bedr. zw. ww. Daarnaast AFKLESSEREN . Klefferend beneden komen. Da' kind
kleffert den trap af. — let (ewat) afklefferen,
veel klefferen. Het kan ewat afklefferen. — Zie
KLEFFEREN, KLESSEREN.

Afkleisteren (uitspr. a fklazstaran), bedr. zw.
ww. Jet ewat) afklaisteren, veel snoepen. Da'
111ieke kan iet afklaisteren. — Ook : veel weerlichten. 't Klaisterdeg' iet af, en 'k waster to
mirren (middeo) in, in 't onwere! — Zie KLEISTEREN.

Afkleitsen ( uitspr. afklaitsan), ww. Zie AFKLETSEN.

Afkleitsinge (uitspr. afklaitsenga), vr. Zie
AFKLETSINGE.

Afklemmen, bedr. st. ww. Afklimmen. Wdb.
-- Afklimmen, in het klimmen overtreffen. lemand afklernrnen. — Afmatten door klemmen.
Diene jongen heet hem afgeklommen. Hie es
afgeklommen. — Door herhaaldelijk klimmen
afbreken, af^churen, afschaven. De katte klemt at
de jong e scheuten af. De wulle va' zim broekp. pen es afgeklornmen. — Zie KLEMMEN.

Afklenken , ww. Zie AFKLINKEN.
Afklesseren, ww. Zie AFKLEFFEREN.
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AFILETSEN

Afkletsen, bedr. zw. ww. Daarnaast en wel
Slordig afmaken. DB. CV. T.
R. J. Sex. — Aframmelen. CV. T. R. J. — Let
(ewat) afklaitsen, veel afkletsen, slordig afwerken . — Afsrnijten. Iemand dem borm afklaitsen.

AFKNIKKEREN

boter is gansch, door klutsen, van de melk geschei.

meer AFKLEITSEN .

den. - Zie KLUTSEN.

Noten ofklaitsen.

Afknabbelen, bedr. zw. ww. Wdb. — Let
(ewat) afkrrabbeien, veel knabbeleii. 'vz.,t1uis kan
ewat of knabbelen. — Ook : of tlakkelen. .Dzenen
hakkeleere kan e c'at afknabbelen. Sies knabbelt
al zijn wor(d)en af, hij spreekt al zijn woorden
hakkelend uit. — Afmatten door knahbelen. Ilan

Afkletsinge ( uitspr. afklaitsen , a), vr. Aframmeling . 'n Afklaitsenge kr)en. J.
Afkletteren, bedr. onz. zw. ww. Klaterend breken, seiheiden. Den donder klettert de takken af.
— Klaterend gebroken worden. De tak.he kletteren
af, — Let (ewat) afkletteren, veel kletteren.
't Dondert en 't klettcrt let af. — Zie KLETTEREN.

'n ratte 7e , el aft eknabbel(d) z n ?

Af knaen, ww. Zie AFKNAGEN.
Afkaagen. (uitspr. czfkna(, -)an), bedr. zw. ww.
Woo. — Spr. lenzand z/n hert afkna(b )en,
iemand door woord en daad voortdurend veel
verdtiet aan(loen. I)iere jons en knaar it) z ' moeders pert af. — In het l:nagen oveitreffen. I lz'
beeste k an 'in ztluz's afkna(;)en? — Afmatten door
knagen. :'s 'iii ninis va z' levven afi eknaa^ d ?
— I,t (ewat) aflzizo(g )en, veel knagen. — Ook
veel eten. Hie lice! op 't banket iet affreknaa^d !
-

Afklieven, bedr. st. ww. Afklooven. A'ed.
Uldb. -- Ten einde toe klieven, alies klieven vat
moet gekloven worden. Es al 't hoot a f ekloven ?
Neen 't, er schiet noa nen hoop overe. — Afmatten door klieven. Sies en ken hcnz (zich) nie
afklieven. 'k Ben opreclit aft ekloveza. -- Overtreffen in het k lieven. Sies ka' Pier p cinallek
a fklieven.
-

-

-

Afklimmen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AFKLEMMEN.

Afklinken (uitspr. afklenkan), bedr. onz. st.
Met eenigen klank of eenig geluid afbreken
(met z/n of hebben, beririjvend of onzijdig). Die
jzerie barre zal afklenken, es afgeklonken. 1llee
Gene slag beet In c de dear afreklonken. Verouderd, zegt Ned. 1/Th. — Door klinken (mslaan)
breken. De leunenge van de stool es afgekloizken.
-- Met geweld naar berneden smijten. Leman t den
trap afklenken. Fig. Dens bezurc erneester afklenken, hem zijn amht doen verliezen (door afstem-

-

men).

Afklippelen, bedr. zw. ww. Met klippels afslaan, ataoen, oi eken, scheiden. DB. J. — (Van
personen) afstemmen. Z'hen da' beurgenzeesterke
ferm afgekizpjeld. — Afmatten door klippelen.
Diene jon en beet hem aft eklippeld. Hie es af^eklzppeld. — In het klippelen overtreffen. 1Viezlzand
en kan hem afklzppelen. — Afrosien met stokken
of klippels. Iemand leelek afkhrpelen. -- Let
(ewat) afklzppelen, veel klippelen. Die leeleke
deu(g)enieten hen at iet a )-ekhpeld !

Afkloppen, bedr. zw. ww. In het kloppen overtreffen. Uzene matrasseklolpere kan alkend-e;z
afkloppen. — Afinatten door kloppen. Ike ssized
klopt hem af. 'k Ben afgcklopt : 'le kloppe meer
as vier urea. — Doen verliezen, overwinnen (in
spel, enz.) Ieniand mee de korte ne keer afkloppen. In de school en kan der hem niemand nie
afkloj5_pen. Afgeklop(t) z(/n, verloren zijn. -- Ten
einde toe kioppen. — De schoenen, de kloppers
afkloppen, ze door kloppen (op elkaar, op den

grond, op een muur, enz.) reinigCn. Verg. J. —
let (ezeat) afkloppen, veel K ►oppen. Fr'el, de kopersla(,g)ere, fee vanda(f)e it afg eklopt!

Afkluitsen, ww. Zie AFKLUTSEN.
Afklutsen (uitspr. afkluitsan), bedr. zw. ww.
Klutsetid breken, verslijten. De pikkels van de
stoel z9"n afg ekluitst. — Ten einue kiutsen (spre-

kende van de kern). De keeren es afgekluitst, de

-

,

Afknainzelen, ww. Zie AFKNEINZELEN.
Afknainzen, ww. Zie AFKNEINZEN.

Afknappen, bedr . zw. ww. De wor(d)en afknappen, ue woorden kort en schokkend, ruw en
barsc1 uitspreken. Snort hoe da' AIie weer her
wor(d)en afknapt! — Afeten. Hz'e kan iet afknappen ! — Vooral van grazende dieren. De
koe knnpt het ges fajn af. — Ten einde knappen
(met de vlasknappe). Es at het vlas afgekzlapt?
Afknauwen, bedr. zw. ww. Wdb. -- Let (ewat)
afknazr.wen, veel knauwen. Batten em znztize(n)
keunen iet afknanwen.

Afkneinzelen (uitspr. afknainz.ildn), bedr. z`v.
ww. l)a^ ► riiaast AFKNEINZEN. Al kneinzelend (zie
aid.) afknagen. 't Been afknainzelen. E klokhuis
van nen aj5 el afknainzelen. — Let (ewat) afknainzelen, veel kneinzelen. Da' inazske knainzelt ewat of of nen dog.

Afkneinzen (uitspr. afknainzan), ww. Hetz.
a'1S AFKNEINZELEI\T. Z.

aid.

Afkneukelen, bedr. zw. ww. Met de kneukels
of cte vuisten atranselen. Leinand leelek afkne7rkelen.

Afknentselen, bedr. zw. ww. Daarnaast AFKNUITSELEN .

Afiunutselen. Wdb. —

Let (ewat)

afkneutselen, veel knutselen.

Afkneuzelen, bedr . zw. ww. Daarnaast AFKNOEFELEN . At kl uiven. De beenen afkneuzelen.

DB. heeft nog AFKNUIZELEN. — Lustig en netjes
afknagen, afeten, afweiden. Ons koe kan de wee
(weide) afkneuzelen, ge zoodt z((gg)en dat't ges
(gras) afo, eschoren es. De schopeza hen 't ges van
de straatkant afgekneuzeld. — Let (ewat) afkneztzelen, veel kneuzelen . — Zie KNEUZELEN.

Afknietser en, ww. Hetz. als AFKNIKKEREN.
Af knikken, b dr. zw. ww. Knikkend breken.
Ge n ioct clienen tak steunen, anders t zal de vend
heiiz ofknikken. Dienen tak es aft eknikt. Sies es
ne knikker in ooze ocineenteraczd, 'k en versta
niet hoe da' ziine kop noo nie afg-eknikt en Fs.

Afknikkeren, bedr. zw. ww. Daarnaast AFKNIETSEREN, AFKNITSEREN .

Afmatten door knik.

AF'KNIPPEN
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keren. fongies en zf(n) va' z' leven nze afgeknikkerd. - Overtreffen in het knikkeren. As ek
klaine was, koest (kon) ek al nzyn kammeraten
afknikkeren. — Door knikkeren afwinnen, afspelen. Ge moet hem al zfn cens afknikkeren. —
Door knikkeren verslijten. De nalg )el van z/nen
duirn es afgeknikkerd. — Let (ewat) afknikkeren, veel knikkeren. — Afgeknikker(d) kommen,
al knikkerend aan- of afkomen. De kinders kommen afgekna'kker(d) nor de schole. — Zie AFMARBELEN, AFKNIETSEREN, AFKNITSEREN.

Afknippen, onz. zw. ww. Met een knip, een
slag in eens afschieten, af:pringen, losspringen.
Het sprengslot knit af. A17' nnes was open, mor
de lemmer knipteg' af en 'k snee m diepe.

Afknitsen, bedr. zw. ww. Knitsend (tikkend)
afdoen, scheiden, breken. l'erzichteg! ge zilt
d'oore van 't glas afknitsen. — Onz. Knitsend
(spr. van marbels, knikkers) afspringen, wegkaatsen. De morbels knitse van de mnncur af.
Afknitseren, ww. Hetz. als AFKNIKKEREN.
Afknoefelen, bedr. zw. ww. Hetz. als AF(zie ald.). CV. — Afbroddelen, haastig en slecht afwerken. ['Vie beet er dat azoo afgeknoefeld? — Zie KNOEFELEN.
KNEUZELEN

Afknoeien, bedr. zw. ww. \Vdb. — Let (ewat)
afknoeien, veel knoeiwerk verrichten. Pier en
W etie keunen ewat afknoeien.
Afknoeselen, bedr. zw. ww. Knoeselend verslijten. 't Onderste van de broek es afgeknoeseld. — Zie KNOESELEN.
Afknoopen, bedr. zw. ww. Door knoopen
scheicten, of binders. 'n Wart (wrat) afknoopen.
Zie Mnl. Wdb.: AFCNOPEN. — E snoer afknoopen, het door knoopen breken. — De kur(r)sens
(koortsen) afknoopen. Zie AFBINDEN.

Afknoppen, bedr. zw. ww. Door knoppen
afdoen, scueideu, afscheuren, afirekken. G'en doet
anderst nie as knoppen en ontknoppen, ge silt al
de knoppen afknoppen. —lie KNOPPEN.

Afknuitselen, ww. Zie AFKNEUTSELEN.
Afkoken, bedr. zw. ww. \Vdb. — In het koken
overtreffen. lie kokesse kan iedereen afkoken. —
Door koken afmatten. Die kokesse was afgekookt,
beet her (zich) afgekookt. — Jet (ewat) afkoken,

veel koken. Die twie maiskies spele kokesse, en z'
hen al ewat afgekookt!

Afkokkelen, bedr. zw. w\v. Afkakelen. Wdb.
Da' wif kan oj5 nen dog ewat afkokkelen. —
Afgekokkelld) kommen, al kakelend aar.- of afkomen. D'hinne (hennen) kommen afgekokkela'.

Afkolven, bedr. zw. ww. Kolvend verwijderen. Kolft dienem bal van 't veld af. Die jonges kolven ons van de straat af. — Door kolven
breken. 2W ine kolfstok is afb ekolfd. Iemar(d)s
been afkolven. — Door kolven verslijtec:. Dery
bal es g'heel afgekolfd. — Door kolven afmatten.
Ze zmn afgeko fd. M'hen ons afgekolfd. — In
't kolven overtreffen. Hie zo(l) fns wel afkolven.
— Al kolvend winnen. ne Schoone pr js afkolven. Zen de j5rfzen at afgekol fd ? -- let (ewat)
afkolven, veel kolven. — Afseko f(d) kommen,

AFKOOPEN

al kolvend aan- of afkomen. Ginter kommen de
kolvers afçekolfd!

Lkomen, ww. Wordt niet geh. Z. AFKOMMEN.
Afkommen, onz. ww. Verl. dw. : afkommen
en soms afgekommen. Voor de vervoeging, zie
Kl. en Vorml. Af komen. Wdb. —
Den gevraagden koopprijs verminderen. r In de
gemeenzame spreektaal , zegt het Ned. Wdb. I,
io86; DB. — Ielnand hooren afkolnmen, zijn
bedoeling raden. Het Ned. Wdb. I, 1083, beet het
u V laamsch '. — Men zegt ook : iemand zien of

KOMMEN en

-

voelen afko7nmen. 'k Voel on (u) afkomme, keerele, g'en zil(t) mj me vast hen. 'k Zag hem
afkommen, mor 'k zettege vnY te weere. CV.
SCH. — Spr. Op z/n zokken of zokvoeten afkommen. Zie ZOKKE, ZOKVOET. - Iemnand (va' verre)
zien afkommen (nl. als een sul, een dom, naief

mensch) ; het gevolg is dat de aankomende zonder
moeite be(irogen en gefopt wordt. Ge zilt al4fd
gekul;d) z n, ze zien ou zimmers va' ver afkommen. floeveel hette dorveure gegeen ? Tien
frank ! Wet wel, ze za; g)en on zeker afkommen?

— Van eene landstreek komen, die men onderstelt hooger gelegen te zijn dan die, waarheen men
zich begeeft. De Ruse(n) waxen afkommen. Zie
Ned. Wdb., I, 1o85 ; Mnl. Wdb. — Ook van
vogelen : De zwaalrns z/n at afkommen. —
Naar huis, naar de geboortestreelc komen. De
Fransmans z/n afkoinmen, de werklieden die
des zomers naar Frankrijk gaan arbeiden, zijn
teruggekomen. Onze sa(l)daat mag zondag afkofnmen, in verlof (tijdelijk of voor altijd). — Een
bezoek brengen. De familie es ofkommen. —
Mee let (of er mee) afkommen, jets zeggen, vertelien (meest met slechte beteekenis). Wormee
komt hie nui weer af? Ze kom(t) mee leu(g)ies af.
Mee ordege (aardige) roten afkommen, zonderlinge, dwaze dingen vertellen. — Er goed, slich(t)
van afkommen. Zeer gewoon is deze versterking
van of door van. Zie Ned. Wdb. I, t o88. — In

het bolspel : naar de overzijde komen zonder spelen, omdat het spel uit is, of omdat het zou kunnen
gevaarlijk zijn te spelen. ,Sies, kom(t) mor af, one
z/n uit! Men zegt toch meer : OVERKOMMEN Zie
aid. — In het kaartspel : spelen, eene kaart uitspelen. Toe toe, kom(t) ne keer of! Wormee gale
nui afkommen?

Afkomste, vr.; zonder mv. Afkomst. Wdb. -Famuieooezoek. Er es afkomste. Men zegt meer
OVERKOMSTE. Zie ald.
Afkonkelen, bedr. zw. ww. Heimelijk afhandeten. In dat rnuis wierd het amaal afgekonkeld.
— Jet (ewat) afkonkelen, veel en heimelijk intrigeeren.
A Jkoopen, bedr. onz. ww. Wdb. — Iemand
afkoopen, sneer bieden dan iemand anders en dus
duurder koopen. 'k Was tewe(g)e e vi(gg)en te
koopen, 'k bood derteg frank, mor Peeters hee
nz7 afgekocht, hie gaf er vhf en derteg. —

Kaartspel. Een reeds gekochten slag koopen.
Iemand afloopen. Ik koch(t) inee den Izeere, mor
Pier koch(t) iii mee 't aas af. — Zane moat
afkoopen, een slag, reeds door den partner ge-

kocht, nogmaals, dus nutteloos koopen. — Ook:
ne slag afkoopen, een reeds gekochten (door

AFKOOTSEN
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partner of tegenpartij) slag koopen. Verg. J. en
hier AFSNIJDEN.

Afkootsen ( met zachtl. o), ww. Z. AFKAATSEN.
Afkorten, ww. Zie AFKAARTEN.
Afkorten, w w. Wordt nt geh . Zie AFKURTEN
Afkortinge, vr. Wordt

it

geh . Z. AFKURTINGE

Afkoteren, bedr. zw. ww. Daarnaast (doch
minder) AFKEUTEREN . Wdb . — Door koteren
doen afdalen, afscheiden. Ztotert die kinders
't veld af. Noten afkoteren. Zie DB. : AFKOTTEREN ; bij CV. : AFKEUTEREN. VD. J. SCH. (B(v.)
— Door koteren breken. Wie !feet er nz(ne koter-

haak af-ekoterd? — Afros en. Z'hen hem dor
fern aJgekoterd. — Doen verliezen, afspelen.
Iernand at z' geld afkoteren. — Foppen, bedriegen. Gade nor de snort (markt) ? zie danz' ( sat ze)
on nie of en koteren. — (Van personen) afstemmen. Deze keer zin de soc/allesten afgekoterd.
-- Iet (ewat) afkoteren, veel koteren (o. v. in de
stool). Da' meetse bliJft alti)'d in den hock zz'tten
en ze kan ewat afkoteren!

Afkraaien (uitspr. afkrouian), bedr. zw. ww.
Afmatten door kraaien. Onzen bane krouit hero
(zich) af. — Verslijten door kraaien. Af rekrouz(a)
z7n, niet meer (goed) kunnen kraaien, door het
vele kraaien of door ou(ierdom. — In bet kraaien
overtreffen. TT'ie kan der onzen kaan afkrouien ?
— Jet (ewat) afkrouien, veel kraaien. — Afgekrouz(d) korznen, al kraaiend en juichend aan- of
afkomen. Z'hen de pros, 7vant ze kosnrnen afgekrouid.
Afkrabbelen, bedr. zw. ww. Wdb. — Door
krabbelen afmatten. Die kat(te) hee her (zich)
afgekrabbeld. — Schertsend. Door veel schrijven
afmatten. Z(/de nor nie afgekrabbeld? — Slordig
schrijven. nem Brief afkrabbelen. Zie J. SCR.
(B^v.). — In bet krabbelen overtreffen. IWie kan
der 'n kat afkrabbelen ? — Schertsend. In bet
schrijven overtreffen. Diene klerk kan z' amaal
afkrabbelen. — Iet (ewat) afkrabbelen, veel krabbelen; veel en slordig schrijven. Die mule hee van

de nacht ewat afgekrabbeld. De mneester vzoet iet
afkrabbelen op e jaar. — Af -ekrabbel(d) korn-

men, op zonderlinge wijs en eenigszins met moeite
aan - of afkomen . — Zie AFKRABBEN.

Aikrabben, bedr . zw. ww. Daarnaast AFKRAPPEN . Wdb. — let (ezoat) afkrabben, veel krabben.De ratte keunen ewat afkrcabbe(n) mee houder
(hunne) tanden. — Fig. Slafelijk en moeilijk werk
doen. ne 1LIains moot at ewat afkrabben bins(t)
zi' leven. CV. — Door krabben afmatten. Rattelz
ern 1nuisen en keunen nie afgekrab(d) z(n. -- In
't krabben overtreffen. 'in Hu s afkrabben — dirt
en ka' q een ander bees/el — Door krabben verslijten, breken. 'k He In n na(f els of ekrabd. —
Schertsend. Heengaan. 't Es tad, me moeten of
krabben. CV. SCH. (B v.). -- Af ekrab(d) kommen, op zonderlinge wijs en eenigszins met moeite
aar.- of afkomen. Da' mank peetse kornt afg e-

krabd.

Afkrabbere, m . Daarnaast AFKRAPPERE. Mv.
afkrabbers, afkra jbers. IJzeren hakje, waarmede

men den deeg die aan den trog kleeft, of krabt of

afsteekt. J.

AFKUISCHEN
Afkraken, bedr. onz. zw. ww. Met gekraak

breken of Vebroken worden. nen T'ak afkraken.
Dienen tak kraakt af. Vert;. J. DB. — let (ewat)
afkraken, veel kraken. Na (nieuwe) schoene(n)
keunen jet afkraken. In de notent(/d werdt er
ewat ofeekraakt.

Afkrakken, ww . Hetz. ais AFKLAKKEN (z. aid.).
Afkrappen, ww. Z. AFKRABBEN.
Afkreekelen, ww. Iet (ewet) afkreekelen, veel
knorren. — Afgekree-kel(d) kojnlnen, knorrend
aan- of afkomen . - Zie KREEKELEN.

Afkriebelen, b edr. zw. ww. Slordig schrijven.
nerve l-trief afkriebelen. --Jet (ewat) afkriebelen, veel en s!or^lig schrijv en. — Zie AFKRIBBELEN
bij CV. SCH. (B)v.)

Afkriepen, bedr. zw. ww. Iet (ewat) afkrie_Pen, veel kriepen. — Af ekrie (t) kommen, kriepend en klagend aan- of afkomen. Z' en es nie
ziek, nor as ze den dokteur ziet, kor(t) z' afg ekrlej5t
Zie KRIEPEN.
-

-

. --

Afkrijen, ww . Zie AFKRIJGEN.
Afkrijgen (uitspr. afkr(i(g)3n), bedr. wwVerl. deelw. : afkre(g)en (soms afgekre(g)en)•
Voor de vervoeging, zie KRIJGEN. Wdb. — Iernand
let afkr (,glen, iets van iemand, door (of zonder)
geweld verkrijgen, het hem ontnemen. G'en keunt
hem no Aeen enkel franksk' afkr/en. Verg.
kid. 11'db. i. V. AFCRIGEN. — Afspelen. Iemand
alles afkr (i)?n. — Afgemat krijgen. Sies es to
sterk, e'en kr(io t hem nie af. — Dood krijgen.
Dezn beenhauwer en krijgt da' verkie nie af. —
(Van personen) affestemd krijgen. Zillerne de
schepenen afkrI(g)en ?
-

Afkrochelen, bedr. zw. ww. Fluimen uitspuwen. Hie kan ewat afkrochelen! De fluimen
afkrockelen .

-

Verg. AFFLUI IEN.

Afkrommen, bedr . zw. ww. Krommend buigen. Ge vzoet die barre schoon afkrojnrnen. ne
Na(g)el afkrominen.

Afkrouien , ww. Zie AFKRAAIEN.
Afkruipen, bedr. st. ww. Wdb. — In bet
kruipen overtreffen. Do' kind kruipt de g'heelen
dü' ; 't kan at d' a;zd^'r afkruipen. — Door
kruipen afinatten. Es du' kind af-ekropen? —
("iansch bekruipen of over kruipen. De slekken he
(hebben) f heel de keldervloer a f; ekropen. —
Afg ekroj^e komynen, al kruipend aan- of afkomen.
— Fig. Heimelijk afkomen. Ge kojnt afg ekropen;
ge wil(t) no ne keer rizl'ze, keerele.
A^kuimen, ww. Iet (ewat) afkuilnen, veel kuimen. Da' meetse kan op nen dag ewat afkuzmen.
— Af ekuirn(d) kor;nen, al kuimend aan- of
afkomen. Ze konit weera' ne keer of ckuitnd! —
Zie KITIMEN.

Afkuischen ( uitspr. met of zonder ch), bedr.
zw. ww. Wdb. — Afvegen. Ned. Wdb. VD. CV.
J. DB. — Fig. Afrossen. CV. — Doen verliezen
(in spel). Z'hen hem leelek ctfg ekuist. 'k Be schoon
af ekuist. — Foppen, bedriegen. En ga mee
-

-

diene kadee nie nit • hie zal. on (u) afku zschen. —
Door kuischen verwijderen. 't 11laisen hee dienern
boek af-ekuist (b. v. van de tafel). — (Van perso-

AFKUITSEN
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nen ) afstemmen . Pier z/n anhangers z/n afgekuist. — Door kuischen breken. ncm Bessemstok
afku,cchen. — Door kuischen verslijten. 't Haar
van dienen tan(d)bustel es g'heel afg ekzcfst. —
Seboon afeten. Hie ka' z n talloor afleuischenl. —
Iet (ewat) afkuischen, veel kuischen. Die kinders
hen ewat afg-ekuist ! — Kiist oui (uwen) mond

af! Zie AFVAGEN.

Afkuitsen, ww. Zie AFKUTSEN.
Afkullen, bedr. zw. ww. Bedriegen, foppen.
Z'hen hen dor fer;;i afgekuld, he? — Met bedrog ontnemen. lemand alles afkullen. — Zie
KULLEN.
Afkunnen, ww. Wordt n t geh. Z. AFKEUNEN.

Afkursten ( uitspr. afkustan), ww. Afkorsten.
Wdb.

Afkurten, bedr . onz. zw. ww. \Inl AFCURTEN.
Afkorten. Wdb. -- Kleiner maken, verminderen
(sprekende van schuld, van werk, enz.). M'fo,idgemeen en niet verouderd. Zie Ned. 147db . KIL .
'n Schuld afkurten. Er let op afkurten. Werkt
deure, jonges, da' ge 't werk ewat afkurt! —
Baten, helpen. 't En zal der nie mee afkurten.
Verg. J. CV. : AFKORTEN.
Af kurtenge, vr. Zie AFKURTINGE.

Afkurtinge (uitspr . ofkurteng a ), vr . Af kor .
ting. Wdb. — Vermindering (van schuld, van
werk, enz.) Ge werkt al twie uren en 'k en zie
,seen afkurtenge. Op afkurtenoe, tot afkorting
( loor Ned. TVdb. als verouderd beschouwd). Hie
gaf m7 honder(d) frank op afkurtenge. — Ook
fig. Ge trauw(t) gouder (gij) toch teg are, pak(t)
ze nor ne keer in ou (uw) orms op afkurtenge. —
Besluit, einde. Dor en es geeiz afkurtenge. life
babbelen en praten al lange s enoef, er moet af-

-

kurtenge kominen.

Afkurzelen (uitspr. afkuzzalon), bedr. zw.
ww. A/let geweld afslaan. Noten afkuzzelen. Iemand den trap afkuzzelen. Hie kuzzelt de koee'n
de Knees (meersch) af. -- Afranselen. lemand
inee de bolle fern afkuzzelen. -- Zie KURZELEN .

Afkussen, ww . Wdb . — let (ewat) afkussen,
veel kus,en.

Afkutse , bedr. zw. ww. Daarnaast en wel

Hie

kutst al de doorpen af. — let (ewat) afkutsen,
veel kutsen. - Zie KUTSEN.

Afkuzzelen, ww. Zie AFKURZELEN.
Afkwakken, onz. bedr. zw. ww. Met eenen
kwak breken. Dem balke viel en kwakteg' of —
Met eenen kwak afslaan. Pier wier(d)kaad(kwaad),
en hie kwaktege de glazen de tafel of
Afkwanselen, bedr. zw. ww. Afbroddelen. Al
wal Inc aoet, en es nor afb ekwanseld. — Zie
KWANSELEN.

Afkweeken ( scherpl. e), zw.ww. Afmatten door

kweeken, (1. i snateren en babbelen. 'n Vrauwetong en ka' nie afgekweek(t) zjn. — let (e7vat)
afkweeken, veel kweeken. — Afgekweek(t) kernmen, luid snaterend aan- of of komen. Da' vravolk
kwa.*np afgekweekt. — Zie KWEEKEN.
-

Afkwezelen , bedr. zw. ww. In het kwezelen
overtreffen. Niemand en zal her afkwezelen. —
Vermoeien door kwezelen. flat en es va' z' lez'en
nie afgekwezeld ! --- let (ewat) afkwezelen, veel
kwezelen . - Zie KWEZELEN.
Af kwikkelen, ww . Zie AFKWIKKEN .

Afkwikken, onz. zw. ww. Daarnaast AF KWIKKELEN . Kwikkend breken. De tafel viel en
ne p ikkel wa s a fp-ekwikt. -- Zie KWIKKEN.
Afkwispelen, zw. ww. Wdb. Afgekwispel(d)
kommen, kwispelend aan- of afkomen. lll/nen hond
komt afgekwispeld. -- Fig. Heimelijk en vleiend
afkomen. Gisteren heet hie te(g)en mf gekeven, en
dor knmt hie weeral afgekwrspeld.
Aflaan , ww. Zie AFLADEN.
Aflant, m. Zie Wdb. — nen Aflaa' mee iet
verdienen, erg moeten werken om iets gedaan to
krijgen. Soms : ne vullen aflaa' mee iet verdienen.
llloette dat no; amaal pikken, Tonic ? Wel wel,
ge zilt er ne vullen aflaa' mee verdienen!
Aflabeuren (uitspr. la met korte a), bedr.zw.w w.
Door labeuren afnatten. Sies, de knecht, heel hem
(zich) afgelabeurd, es afgelabeurd. Da' per(d) ziet
er afgelabeurd uit. — In het labeuren overtreffen.
Zane knech(t) kan alkendeen aflabeuren. Gee'
perd en ken 't onz' a flabeuren. — Ten einde labeuren. Es de kauter afgelabeurd? — let (ewat)
aflabeuren, veel labeuren. — Zie LABEUREN.
Afiachen (uitspr. afa(ch)en), ww. Voor de vervoeging, zie LACHEN . Wdb. — let (ewat) afla(ch)en, veel lachen. Gisteren avend hernm' ewat
afo ela(ch)en !
Afladen (uitspr . afaan), ww. Het verl. deelw.
is : of -elaad (niet afceladn). Het ww. is, evenals
,

LADEN (zie aid.) zwak, niet onregelinatig. — Door
laden afmatten. 't Es 't zesde veer torve (tarwe)
dat hie laadt, hie es ''heel zeker afgelaad ! — In
het laden overtreffen. Pier kan iedereen aflaan.-let (ewat) aflaan, veel laden. Es 't al 't vierde

veer ? Wel wel, g' het al iet afgelaad vanda(ge)!

Aflagen, tvw. Wordt niet geh. Zie AFLEEGEN.
Aflame - ren (uitspr. aflameran ; la met korte
-

Af kusten, ww . Zie AFKURSTEN.
meer AFKUITSEN . Afloopen als een kuts doet .

AFLAPPEN

a; mee met zachtlange e en met den klemtoen),
bedr. zw. ww. Afbabbelen, afpraten. — Afg'elarneer(d) kommen, al lameerend aan- of afkomen.
— Zie LAMEEREN.

Aflamijnen ( uitspr. la met korte a), bedr. zw.
ww. let tewat) aflam!inen, veel lamijnen. Da' wIJ
loan iet aflarl jnen. -- Zie LAMIJNEN.
Aflampetten (klemt . op pet), bedr. zw. ww.
Afniatten door lampetten (overmatig drinken).
Sies es afgela^npet. — In het lampetten overtreffen. Hze kan iedereen aflarpetten. — let (ewat)
of ampetten, veel lampetten. 's Zondaa's lampet
hie ewat of!! — Zie LAMPETTEN.

Aflanteren (uitspr . of antaran), bedr. zw. ww.
— Lan terend afwinnen. lemand al zj' geld af anteren. — Zie LANTEREN.

Aflap pelt, bedr. zw.ww. Wdb. -- Slecht, haastig
verrichten . C V. J. VD. — Door slaan verwijderen,

scheiden, breken, enz. Lapt die noten af. Hie

laptege de glaze' van de tafel af. Hie lap(t) mee
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AFLATEN

ne klizpele de ma' (man) z/nen orm (arm) af. Zie
= slaan. — Schietend dooden. nen Haas

LAPPEN

aflappen. Hie za(l) Pierwe(l) ne keeraehterha(,r)
of kantaflapben.--Afschieten. ne Goui afappen. J.
—Afkiezen. Mezillen dem beure-emeester e g'heel
z nen ankank aflzppen. — Afrossen. Z'hen hem
zonda^- ferm afrelapt. Verg. CV. « lappen, nor-

vegen geven. z-- Doen verliezen (vooral in het spel).
Iemand mee de kort (kaart) aflappen. lemand al
z ' geld aflappen. — In bet marbelspel. j. — Foppen, bedriegen. Past op, antlers zillen z' oz aflapPen nord'eeste ^oeste. — Vloeken aflabpen, vloeken.
Ook : er eene't' aflappen, veel vloeken. 7oniekan
der eenegt' aflappen, as hie zat es.

Aflaten, bedr . st. ww. Wdb. — Laten afloopen
(b.v.sprekende van een opgerolde koord). J.—Ook
gezegd van bier, wijn, jenever (op een vat). J.
Aflavaiei, ww. — Zie AFLAVEIEN.

Aflaveien (uitspr. aflavaian ; in met korte a,
klemt. op vai), bedr. zw. ww. Door laveien (d. i.
wildstroopen) afmatten. En z/de gi va' z' leven nie
afgelavaid ?—In bet lavEien overtreffen. Niemand
en zal der [(able aflavaien. — Laveiend nfloopen,
gansch onderzoeken en aldus al het wild beetkrijgen.
E veld, nem bos (boseb) aflavaien. Op onze w7k
en moet er nie meer gejaag(d) wer(d)en, alles ester
(is er) a f^ el'ivaid. — let (ewat) aflavaien, veel laveien. Oft ne nach(t) keune(n) z' let atlavaien !
-

Afleaden (uitspr. of eP n, met scherplange e),
bedr. ww. Afleiden. Wdb. Verg. DB.

Afieeen, ww . Zie AFLEEGEN.
Afleegen (uitspr. afee(g)an met scherpl. e), ww.
— Lager maken. Ge silt de gron(d) moeten af-

lee(g)en. J. — Zie LEEGEN.

Afleen, ww. Zie AFLEEDF,N, LEEN.

AFLEZEN

maaide gras een weinig van den maaier verwijderen.. Sieska, ge moet kommen afie(g-g)en. Zie VT,
4e jaarg., 35. — Bolspelwoori. Op zulke wijze
bollen dat de gespeelde bolle (als hinderpaal) in
bet spel ligt en aldus den tegenstrever min of meer
belet met gemak bij de stekke te spelen. G'em
mneug(t) nie b kommen, Pier; ge meet afe(gg)en.
111P moeten het spel aflc(^?)en,
Afleggere (uitspr. afe(-g)oro), m.; mv. af-

Aflegger. `Vclb. — Iemand die het
gemaaide gras aflegt. — lemand die met zijne
le( `e, i )ers.

bolle het spel aflegt. — Ook zulke gespeelde bolle
zelf. Men zegt meer AFLEGGERKE. -- Zie AFLEGGEN, AFLEGGERKE.

Afleggerke (ui spr. afle(g: )ark?), o. Gespeelde
bolle die bet spel aflegt. Dat es e schoon af,

le(g c)erke. — Zie AFLEGGERE.

Aflegvoorke, o . Zie AFLEGVORKE.

Aflegvorke (uitspr. oflec!ifoorki, met zachtlange o), vr. Voi k waarmnede men bet gras aflegt.

— Zie AFLEGGEN.

Afleiden, ww . \Vordt niet gehoord. Zie AFLEEDEN, AFL N.

Aflekken, bedr. zw. ww. Aflikken. DB. CV.
SCH (B /v ). PLANT . — Afkussen, doch met bet
bijbegrip van verachting. Ze laat her aflekken, zij
gedraagt zich niet oed. E maisk' aflekken. Verg.
AFSMAKKEN. — Afrossen. lemand ne keerferm
aflekken. — Doen verliezen, afypelen. lemand z '
geld aflekken. Hie es leelek afgelekt? — Er nitzie(n) oel/k nen afg elektem boterham. er ellendig
uitzien. J. DB. hebben : staan of z7n als nen
afgelekten boterharn. Zie ook Ned. Wdb., I,
I i 6o . — let (ewat) a lekken, veel kussen en lekken. In da' kabberdoeske werdt er cwat afge-

lekt! --- Zie LEKKEN.

Afleeren, bedr. zw. ww. Wdb. --- Door leeren
afmatten. — Zaat da' kin(d) rusten, 't es afgeleerd! Hie leert hem (zich) af.. — In het leeren
overtreffen. M nen tweerde zeune hee m jnen
eesten afgeleerd. — let (ewat) afleeren, veel leeren. Diene student heet al ewat afgeleerd!

Afletten, bedr. zw. ww. Afspieden. CV. J.
T. R.

Afleggen (uitspr. afle(gg)an), bedr. ww. Voor

Zengemsche (inwoners van Zingem) leure mee
wannen 't land af. — Aftrog elen (in spel, enz.)
Ieynand-. j' geld a euren. DB. --- let (ewat)
afleuren, veel leuren. De wonnemakers leuren
let af! — Door leuren afmatten, vermoeien. G'em

de vervoeging, zie LEGGEN. Wdb. --- 'n Schuld

afle(ggien, ze afdoen, aflossen. 'n Rent afe(gg )en.
Zie Mnl. Wdb.; Ned. Wdb., I, I 131 : « thans
-

-

nog bij Vlaamsche schrijvers in gebruik, maar in
Noord-Nederland alleen in gewestelijke spraak »
VD. J. — Afdokken, betalen. Ge zil(t) moeten
afle(pg)en, zn ' inanneke! — nen Dood n, e 17k
afle(_g g)en, hem (of bet) wasschen en op een bed
leggen, voor bet kisten. Ned. Wdb., I, 1136, geeft
,

nagenoeg dezelfde heteekenis op. CV. J. — A fzoomen, afzetten Ned. Wdb., I, 1137 . CV. ScH.
(BIv.) J. — Dooden. lemand afle(çç )en. nen Haas
afle(gg)en, hem doodschieten. — Foppen, bedriegen. G'en zil(t) mj nie afle'g^)en, keerele. —
Verlost worden (spr. van dieren). Ons meerie zal
gaan afle(gg)en Zie Ned. Wdb., I, 1130; KIL. :
« Af-leggen. kaluen. Fcetare, fcetum edere *; SCH.
(B/.). -- Soms ook van vrouwen gezegd. J. —
Wed. Te slapen leggen. 'k Ga mf afle(,'g)en. -Zich ziek te bed leggen. Gistere lai hie hem af
en vanda(g-)e estie (is hij) al dood! — het ge-

Afleenken, ww . Zie AFLUNKEN.
Afleunkere, m. Zie AFLUNEERE.
Afleuren, bedr. zw. ww. Leurend afloopen. De
-

yneugt, da' kind azoo nie afeuren. Afg eleurd en

afgesleur(d) z(n. Verg. AFSLEUREN.
Aflezen, bedr. st. ww. Wdb. -- Afbidden,
ten einde bidden. Hoeveel paternosters hett'
(hebt ge) afgelezen? — Biddend verwijderen (spr.
van z±ekte). Da' kind lice de dikseskies (stuipen),
,çe moet dat alleze(n), vrauu'e. — Door bidden
vermoeien . Kan 'n kwezel afgeleze z n ? -- In het
bidden overtreffen. Her aflezen?Dat en ka' niemend. — let (ewat) aflezen, veel bidden. Ze kan
let aflezen ! — Afgeleze kommen, al biddend aanof afkomen. Ziedeginter de beevorders (beevaartgangers) afgeleze kommen? — Spr. Ons Heere
van 't kruisie aflezen; 't wordt schertsend gezegd
van een schijoheiligen kwezelaar (of kwezel). —
Zie LEZEN.

AFLIEEN

--, 32 -

AFLUTTEN

Aflieen, ww. Zie Al LIEGEN.

(vogels), die door de gaaischutters niet werden

Afliegen (uitspr. afie(g)an), bedr. st. ww.

afgeschoten en op de gaaipers blijven staan, ",orden, na de Qaaischieting, onder de schutters afgeloot. 'k En he g een eene çoui geschoten, nzor 'k he

Aflo,ochenen. DB. SCH. (B v ). — Door liegen
afmatten. Hie za(l) zeker nui toch wel afgelo(g)e
ztn? Hie en doet; hie en kan hem (zich) nie
aflit(g)en! — In hetliegen overtreffen. Niemand
en kan hem aflie(g)en. -- Jet (ewat) aflie(g)en,

veel liegen.

Afliggen (uitspr. afzigg)an), onz. st. ww. Wdb.
-- Te bed lio gen. The like al of. — Halfdood ;iggen, 't zij door ziekte, dronkenschap, vermoeienis,
enz. Die beest hee g'heel den dabs- gedronken en
nu• lzkt hie af. Hie liki of: liie hee den typhuus.
.Hie beet oynrnentwere nor Ronse geweest, inor
nu• hgt hie of, zille. Zie R. : << Bedlegerig zijn >,
schrijft hij.
Aflij men, bedr. zw. ww. Wdb. -aflijmen, veel lijmen.

Jet (ewat)

Aflikken, ww. Wordt niet geh . Z AFLEKKEN.
Aflobberen, onz. zw. ww. Lobberend vallen.
Het koore' lobbert af, 't es te ripe. K(jk(t) ne keer
Zie LOBBEREN .
hoe dat 't afgelobberld) hit!
--

Afloochenen ( uitspr. aflookch)anan), bedr. zw.
ww. Ontkennen, Fr. nier. D K. CV. SCE.
Afloopen, bedr. st. ww. Wdb. -- Loopend
breken. Iemand zim been afloopen. J. -- Z/^n
beenen (of de beene va' zij' l f) afloopen, veel
moeite doen. Hie zoo (zou) de beene va' zjf' i f
afloopen of zjm beenen afloopen om ne frank te
verdienen. Onz iemand plezier te doene kan hie
zfm beenen afloopen. Men zegt ook : de schoene
va' zjn voeten afloopen, eig. ze verslijten al loopend. — Lens worden (spr. van de pomp). Ned.
Wdb., I, I i 70. DB. CV. J. -- Leeg loopen (spr.
van vaten). De tonne was nfo-eloopen. J. — Snel
en veel spreken. Ze loo t af gel k 'iii bobyne,
gelzjk e rolleke, ze spreekt snel en veel. Men hoort
ook : Her bob ne, her rolleke loopt af. Verg.
DB. CV. — Loopend verdrijven (b. v. een ongeinak, eeii ziekte). Ge moet die lee/eke valleng
afoope(n), jong ene.-- Door loopen afmatten. Da'
per(d) loopt hem (zich) af,es afgeloopen. — In bet
loopen overtreffen. 't Es ne zeerloopere, g'en zilt
hem nie aflooj5en. — let (ewat) afloopen, veel
loopen. Die kadeee loopen let af. — Afgelooj5e
kommen, loopend aan- of afkomen. Wie koint er
ginter afçeloopen ? /i[nl. Lf db.: af comen gelo.en. — Door loopen (in een wedstrijd) winnen.
Da' perd hee al ties prijzen afgelooj5en. 't Es
zakloopenge: z n dej5rz)zen at afgelooj5en ? Verg.
Ned. Wdb., I, I 175. T. — Loopend of snel gaande
afmeten. Landmetere, loopt da' lan(d) ne keer af.
Verg. AFSTAPPEN in de Wdb.
-

Aflossen, bedr. zw. ww. Wdb. — Afladen,
door lossen afdoen, Fr. di charger. Kolen aflossen. Lost diene wa(g)en af. Zie Mnl. Wdb. —
Afmatten door afladen of lossen. Diene koollosser
heet hem (zich) afgelost. -- In het lossen overtreffen. 2 iemand en kan Emnz'el aiossen. -- Jet
(ewat) a flossen, veel lossen. fV'e Tnceten ewat
aflossen, c illeine gedaa'
Afloten, bedr. zw. ww. Door loten winnen. In
den Zrapop es 'n hesp of to loten. Zi n deprzjzen
al afgeloot, is de Toting afgeloopen? De gaaien
,

toch eenen afgeloot.
Afloteren, bedr. onz. zw. w w. Loterend afdoen,
doen vallen, scheiden, breken. De wen(d) lotert
de blaffetuur of. — Loterend vallen, gebroken
worden. De deurklenk es afgeloterd; ze zal afoteren. - Zie LOTEREN.

Afluiden (uitspr . ofluiin), ww. Wdb. — Door
luiden breken. De klippel es afgeluz'd. — Afmatten door luiden. De grafmaker es afgeluld, kan
hem (zich) afluien. -- In bet luiden overtreffen.
Wie zoo (zou) ter hem al7uien ? — Jet (ewat)
afluien, veel luiden. Over 't l/k van ne rIke(n)
keune z' let a/mien!
Afluien, ww . Zie AFLUIDEN.
Afluieren, bedr. zw. ww. Luierend afdoen,
scheuren, breken. Ge zilt de koord afluieren. —
Zie LUIEREN.
Afluimen, bedr. zw. ww. Afspieden. G'em
mengt in hem Been trauw hen, hie luimt het al
fijnekies af. — Onz. Heimelijk, onopgemerkt vertrekken. Astie (als hij) 't al g'hoord heet, luirnt
hie af. -- Af?eluinz(d) kommen, heimelijk aanof afkomen. De babbelesse kom(t) yinter a'weer

af4 eluimd.
-

Afluimere, m. ; mv. afluimers. Afspieder, be-

spieder. Sies es men eesten afluimere.

Afluitsen, ww. Zie AFLUTSEN.
Aflaizen, bedr. zw. ww. Afvleien. CV. DB.
Het Ned. Wdb. geeft een gelij-

heeft : AFLEUZEN .

kende beteeker,is op. -- Door slim spelen afwinnen. Hie zal annual ou (ow) morbels afluizen.

Afluizere, m. ; mv. a fluizers. Iemand die
afluist. -- Zie AFLUIZEN.
Aflullen, bedr. zw. ww. Haastig en slecht
afwerken. Da' werk en es inor afgeluld. — Zie
LULLEN.

A$unken (uitspr. afeunkan), bedr. zw. ww.
Afloeren, fijn afzien, heimelijk afspieden. Iemand
of let a fleunken. Triene leunkt het amaal af.
Gezwe(c)en, ze leunken ons of ! — Afgeleunk(t)
kommen, al loerend aan- of afkomen. Ssst! 7riene
komnjt) inter weer aft eleunkt!
-

Aflunkere (uitspr . aiunkara), m.; mv. afleun-

kers. Heimelijke bespieder. Ogiee'leeleken afleunZie AFLUNKEN.
kere !
--

Aflutsen, ww. Daarnaast en wel meer AFLUIT .
SEN. Door lutsen (zie aid.) afdoen, breken, scheiden, doen vallen. De v/ze van de kerre was afgeluitst. — A feluits(t) kommen, met schokkende,
waggelende treden aan- of afkomen.
A$Atten, bedr. zw. ww. Afzuigen. Wdb. -Afmatten door lutten. Da' kin(d) left z ' moeder
of. 't En es nooit me afgelut. — Afzuipen, lottend leegdrinken. De ton es afgelut. -- let (ewat)
of utten, veel zuigen. Da' klai' (klein) kind kan
ewat oflutten! -- Veel zuipen, drinken. Dienen
dzenuiverkloo(t) kan let a* flutten. — Zie LUTTEN.

AF'IAAIEN
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Afmaaien (uitspr. afmouian), bedr. zw. ww.
Wdb. — Door maaien afmatten. ne .Monier kan
afgernoui(d ► z^n, want mouien es ka (kwaad)
werk. 'k He ink gisteren afgelnouid. — In het
maaien overtreffen. Niennand en ka' Sies afmouien. — let (ewat) afmnouien, veel maaien.
Z'he vanda(g)e let afgemouid! — Afgemouz(d)
kornman, al maaiend aan- of afkomen. Iemand die
een stijf been heeft , moult al gaande (zie iIAAIEN) ;
van hem zegt men dat hie afgemom(d) komt.
Afmaaksele, o. Omheining. DB.

Afmaitsen, ww . Zie AFMETSEN.
Afmakelen, bedr . zw. ww. Makelend afdoen.
Ze z/' weer bezag mee 'n affeeren of te makelen.
— let (ewat) afmakelen, veel makelen. In dat
huis werdt er let afgemakeld !

Afmaken, bedr. zw. ww. Wdb. — Afsluiten.
Ned. Wdb. noemt het gewestelijk. CV. J.

Afmalen, bedr . zw. ww. Afmatten door malen.
ne Mulder kan hem (zich) afmalen. — In het
malen overtreffen. 't Es ne fijne muldere! Wie
zoo (zou) ter hem afmalen ? — let (ewat) afma.
len, veel malen. Op de watermeulene meet er let
per dog afgemaald!

Afmanken, bedr. zw. ww. Mankend afloopen,
afgaan. Manke Pier nzank(t) wecral d'herbergen
af. — Mankend afkomen. Hie mankt den trap
of. — let (Swat) afmanken, veel manken. Da'
meetse kan ewat afmanken. — Afgemank(t) kernmen, mankend aan- of afkomen. — Zie MANKEN.

Afmarbelen (uitspr. afmorbalan), bedr. zw.
ww. Door marbelen afwinnen. 'k He hem alles
afgemorbeld. — Afmatten door marbelen. ne
fongen en es va' z' Leven nie afgemorbeld. — In
het marbelen overtreffen. Teen/se kent al de marbe/spelen, hie kan iedereen afmorbelen. — Verslijten door marbelen. Da' mannek' en ken nie
schiete lenk of 't (zooals 't) z/' meet .• 'k zie 't an
de na(g)ele va' z7nen duim, die afgemorbeld es.
— let (ewat) afmorbelen, veel marbelen. Op de
schoolkoer werdt er ewat afgemorbeld! — Af-

gemorbel(d) komnzen, al marbelend aan- of afkomen. - Zie MARBELEN.

Afmarchangen (uitspr. met Fransche ch), ww.
Zie AFMARSANGEN.

Afmarcheeren (uitspr. met Fransche ch en
zachtlange e), ww. Zie AFMARSEEREN.

Afmarsangen, ww. Daarnaast doch minder
AFMARCHANGEN (met Fransche ch). Van MARSANG ( zie aid.), Fr. marchand. Met waren afleu-

ren. Het land afmarsangen. — Let (ewat) afmarsangen, veel leuren. Op 'n weke marsangt hie
ewat af. — Zie MARSANGEN.

Afmarseeren (uitspr. met zachtlange e). Daarnaast doch minder AFMARCHEEREN (met Fran-

sche ch), bedr. zw. ww. Afgaan. ne Weeg afmar.
seeren. — Al gaande afkomen. 'k Boor hem den
traj5 off- en afmarseeren. — Afmatten door
marcheeren. Diene sa(l)daat beet hem (zich)
afgemarseerd. — In het marcheeren overtreffen.

'k He Pieter afgemarseerd. — Let (ewat) afniarseeren, veel marcheeren. 't Es nefellcgaandere,
hie kan op nen dag let afmarseeren. — Afge-

Zuid-Oosivlaandersch Idioticon.
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marseer(d) kommen, marcheerend aan- of afkomen. Es da(t) Sies met, dieginter (zfgemarseer(d)
komt? — Marcheerend geiiezen, verdrijven. Ge
moet da' romaties (rhumatisme) afinarseeren.

Afmaschen (uitspr. met ch), bedr. zw. ww.
Afmazen. Wdb. — Door mazen N ermoeien,
afmatten. Z/de nog- nie afgernaas(t), moedere? —
In het mazen overtreffen. Triene ka' llliek' afmaschen ? — let (ewat) afmaschen, veel mazen.
As g' azoo blzft tateren, zilde zeker ewat
afmaschen! — Zie MASCHEN.

Afmanwen, zw . ww. Door mauwen afmatten.
Ons katte mauwt a(l) g'hecl den dag desire, en
z'en es nog nie afgemauwd! — .het (ewat) afmauwen, veel mauwen. — Afgeznauw(d) kommen, al
mauwend aan- of afkomen. 'k Hoar ens katte, ze
komt afRerauwd.

Afineelmen (uitspr. met zachtlange e), ww.
Afmolmen. Wdb.; J (AFMELEMEN); CV (AFMEMELEN).

Afineitsen, ww. Zie AFMETSEN.
Afinekkeren, zw . %x w. Door mekkeren afmatten. Die Beet en ken her nie afmekkeren. — let
(ewat) afinekkeren, veel mekkeren. — Afgemekker(d) kommen, al mekkerend aan- of afkomen.
As de geete mj/ ziet, kom(t) z' afgemekkerd. —
Zie MEKKER EN.

Afinelken, bedr. ww. Voor de vervoeging, zie
Wdb. — Gansch melken, ten einde
melken, al de melk van een dier (koe, geit, schaap)
MELKEN .

melken. Melkt de koe af, eer do' g' er mee nor
de mor(t) (markt) goat. Ned. Wdb. CV. — Ziek
maken door melken. Die koe es afgemolken. —

Afmatten door melken (sprekende van den persoon die melkt). Da' ma/vie en kan her (zich)
nie afmelken. — In het melken overtreffen. Wie
ken der best) melken, Trez' of Triene? Triene,
ze zoo (zou) Treze wel honder(d) keers afinelken.
— let (ewat) afinelken, veel melken. Op dat hof
zz)n der derteg melkkoee'n, er moet dor alle
da(g)en iet afgemolke wer(d)en. — Door slim
spelen alles afwinnen. Iernand al de morbels, al
z n cens ofmnelken. Zie MELKEN.

Afineten, bedr. ww. Voor de vervoeging, zie
METEN., Wdb. — Er vies, leelek, slicht, ordeg
mee afineten, er vies, enz. mee uitmeten, er vies,

enz. mee varen. Tonie es ne lavaiere, mar hie zal
der ne keer leelek mee afmeten. -- De wor(d)en
(woorden) afmeten, traag, gemeten spreken. Ook
afçemete spreken. Sies sj5reekt afgezneten — gee'
wor(d)eke te vele noch te let/ere, nie te rap en nie
te tra(g)e!

Afinetsen, bedr . zw. ww. Daarnaast en wel
meer AFMEITSEN (uitspr. afmaitsan). Afinetselen. Mnl. Wdb. CV. J. — In het metselen overtreffen. Diene maitsere kan iedereen afmaitsen.
— Door metselen afmatten. Diene maitsere zal
hem (zich) afmaitsen, hie es afgemaitst. — Om.
ringen door metselwerk. Onzen hof es g'heel
afgemaitst. — let (ewat) afmaitsen, veel metselen. - Zie METSEN, MEITSEN.

Afineuen, ww. Zie AFMEUGEN.

Afineugen (uitspr. afzneu(g)an), ww. Voor de
vervoeging, zie MEUGEN. Afmogen. Zie Wdb. —
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Er mag iet af, nl. een weinig geld om te trakteeren; 't wordt gezegd als men een goede zaak
heeft gedaan, als men eenige winst heeft gehad.
Er mad- e glas af. Het mag er wel af. Ook ontkennend : 't en meg er me of, ik kan daartoe
geen geld besteden, ik heb niets te veel. Zal der
niet (niets) afineu(')en? Misschien zou men moetcn schrijven : er of meugen. — Mogen afgedaan
worden (spr. van baard, gras, koorn, fruit, enz.).
])e krieke meu(g)en af, Wanneer mag ons hen
of, vadere? - Zie MEUGEN, AF.

AFNIJPEN

koord afgenzoost? Wie heeft ze door mooschen
gebroken ? Ge moost de spaseme va' rn(/ne leesboth of. — Let (ewat) afmooschen, veel mooschen.
-- Af broddelen. Dot en es nie afg-ewerkt, 't en
es inor afgernoost. -- Zie MOOSCHEN.

Afmorbelen, ww . Zie AFMARBELEN.
Afmotten, bed r. zw. ww. Iemand afinotten,
hem zeer veel oorvegen toedienen. — Ook : afranselen.

Afmouien, ww . Zie AFMAAIEN.

Afineulenen, bedr. zw. ww. Gedaan maken
net meulenen, d. i met den wanmolen zuiveren.

Lis al 't graan afgemeulend? Tien zakken torn'
(tarwe) afineulenen. — Door meulenen afmatten.
the meulenen a(l) meer as vier wren, we z n
a fgerneulend. We zillen ons afineulenen. — Let
(Swat) afmeulenen, veel meulenen. Er valt let
of te meulenen ! — Zie MEULENEN.

Afineuzolen, ww. Afpeuzelen. DB. Zie MEUZI+:LEN.

Afmiezelen, zw. ww. let (ewat) afmiezelen,
veel miezelen, d. i. stofregenen. 't Hee vanda(g)e
al ewat afgemiezeld. — Zie MIEZELEN.

Afmijten, bedr. zw. ww. Ten einde mijten, al
let koorn, het hooi, enz. in mijten zetten. Es
't gedaa(n), jongene? fa 't, bags; al/es was
a/ einyt veer de re()ene. — Jet (ewat) afm/ten, veel mijten. 't Z/' gee miters, ze keunen op

nen dag iet afmjften. — Zie MIJTEN.

Afmijzelen, bedr. onz. zw. ww. Mijzelend
afdoen. De muize kna(g)en em m/zelen 't brood
qf. — Mijzelend afvallen. Da' brood es te
droo(g)e, 't mfzelt af. — Zie MIJZELEN.
Afminderen, ww . Verminderen. DB.
Afmoefen, zw. ww. let (ewat) afmoefen, veel
pruilen. - Afgemoef(t) kommen, al pruilend aanof afkomen. — Zie MOEFEN.
Afmoeten, ww. Voor de vervoeging, zie MOETEN. Wdb. -- Moetende afgedaan worden (spr.
van baard, gras, koorn, fruit, enz.) De ro(gg)e was
r jpe, hie moest af. - Zie AF.

Afmogen, ww . Wordt niet geh. Z. AFMEUGEN.
Afmompelen, bedr . zw. ww. Mompelend op..
zeggen. Egebed afmompelen. --- Jet (ewat) afmompelen, veel mompelen. Vadere werdt and en
hie kan ewat afmoynpelen! — Afgemonzpel(d)
kommen, al mompelend aan- of afkomen. Es
't 1fIie, die den trap afgemompel(d) komt?

Afmonkelen, bedr. zw. ww. Jet (ewat) afmnonkelen, veel monkelen, meesmuilen. — Afg emonkel(d) kommen, al monkelend aan- of afkomen. - Zie MONKELEN.

Afmonken, zw. ww. let (ewat) afmnonken,
veel monken, pruilen. Da' vramains kan iet
a f monken op nen dag, 't en es niet om nit te
stone. — Af5-emonA(t) kommen, monkend aanof afkomen. -- Zie MONKEN.

Afmooschen (uitspr. met of zonder ch), bedr.
zw. ww. Mooschend afdoen, scheiden, breken,
verslijten. De katte moost da' deng s (die dingen)
af, doet het mooschend vallen. Wie beet er die
-

Afmuizen, bedr. zw. ww. Heimelijk afloeren.
DB. — Afgernuis(d) kornjnen, heimelijk loerend
aan- of afkomen. Diene luzfere kom(t) ginter
weer afg emuzsd. — Zie MUIZEN.
Afmullen, onz. zw. ww. Tot mu! afbrij^elen.
't Bormke (barmpje) van onze mees (meersch)

mul(t) g'heel af. - Zie iMIULLEN.

Afmummelen, ww. Hetz. als AFMOMPELEN.
Zie aid., ook MUMMELEN.
Afmurzelen ( uitspr. afinuzzalan), onz. zw. ww.
In kleine morzels afvallen. De moor mnuzzelt af.
- Zie MURZELEN.

Afmuzzelen, ww . Zie AFMURZELEN.

Afnaaien (uitspr. afnouian), bedr. zw. ww.
Wdb. — Afmatten door naaien. 'n Nouiesse kan
her (zieh) zeker afnouien. Afgenoua(d) z1n. —
In het naaien overtreffen. Treze ka' Sieska gemallek afnouien. — let (ewat) afnouien, veel naaien.
Der val(t) nog let af te nouien. -- Naaiend afzetten, beleggen. De zoom van her kleed es schoone
mee kant afgenouid.

Afnaelen, ww. Zie AFNAGELEN.
Afnagelen ( uitspr. afna(g)alan), bedr. zw. ww.

Door nagelen breken, scheiden, verslijten. Past
op, re silt die lat afna(,^-)elen. De steel van nl/nen homer (hamer) es afrena(g)eld. — Afmatten
door nagelen. 'k Be' g'heel afgena(g)eld. -- In
het nagelen overtreffen. Niemand en kan der hem
afna(g)elen. — Let (ewat) afna(g)elen, veel nagelen. Da' manneke kan ewat afna(g)elen. — Met
ingeslagen nagels afzetten, beleggen. De zole van
ne schoen, dem boo?(d) van ne zetele, d'harnassure van e j5er(d) schoon afna(g)elen.

Afneuken, bedr. zw. ww. Afranselen. Iemand
fern, leelek afneuken. — Bedriegen, foppen.
Ieinand al 't geld afneuken . -- Zie NEUKEN.
Afniezen, bedr. zw. ww. Niezend verdrijven.
'k Za(l) die valleng e moeten afniezen ! — Let
(ew.xt) afniezen, veel niezen. 's Wenters kan ek
ewat afniezen!

Afnijpen, bedr . st. ww. Afknijpen (dat men
nooit hoort). Zie Wdh. — Afmatten door nijpen.
We nepen om 't har(t)st en om 't langste, mor
'k was gauw afgenepen. — In het nijpen overtreffen. Hie hee ferme vuisten, niemand en kan
hem afnYpen. -- Let (ewat) afn/pen, veel nijpen.
— Afbijten. Die moeder hee zeve kinders, ze
za(l) nog a(l) vele moeten afn pen, eer da' ze
groo(t) z/n. — Afdoen (van loon, van prijs, enz.)
uit gierigheid. Astie (a!s hij) let koopt, moet hie
alt/d ewat afnij5en. Zie Mnl. Wdb. — Zonder
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voorwerp : gierig zijn. Hie kan afnijpen, hij
betaalt met tegenzin.

Afnij pere, m . ; mv. afn^pers . Gierigaard. 't Es
toch zuk nen afn/pere.

-- Zie AFNTJPEN.

Afnoeschen (uitspr. met ch), bedr. zw. ww.
Afschuinen. Ge meet die plank ewat afnoeschen.
DB. Bij CV. : AFNUS(CH)EN, AFNUZEN; bij J.
AFNOEZEN. - Zie NOESCHEN.

Alnouien, ww. Zie AFNAAIEN.

Afoeksten, bedr. zw. ww. Daarnaast (doch
minder) AFZANTEN. Al de aren van eenen akker
lezen. E ve ld nfoeksten. — Zie OEKS-TEN, AFZANTEN ; — DB. en SCH. (Bw.) (AFOEGSTEN) ;
— CV (AFOCGSTENJ ; — J (AFOESTEN).

Afpachten, bedr. zw. ww. Ienzand ofpachten,
meer pachtgeld geven dan de persoon die altijd de
pacht heeft gehad. Het Ned. Wdb. heeft : iemand
let afj5achten. 114ine naaste gebuur lice m/
cifgepacht, dat en es nie schoone van hem.

Afpaizen, ww. Zie AFPEIZEN.
Afpakken, bedr. zw. ww. Afnemen (in al zijn
beteekenissen). Zie Wdb. DB. CV. J. — Van de
stool nemen. Pakt de moor af. — Ontrooven,
ontstelen. Ze pakken hem z/' geld af. — Afne.
men (de kaarten), Fr. cooper les cartes. — Zie
PAKKEN.

Afpalmen, bedr . zw. ww. Met de palm afineten, afspannen. Palnmt dienen afstand ne keer af.
- Zie PALMEN.

Afpalodderen ( uitspr. pa met korte a en zonder den klemtoon), bedr. zw. ww. Palodderend
bederven. nen Lionel afpalodderen. Da' nzaisk' es
afgepalodderd. — Slordig afmaken. Dat en es
mor afc-epalodderd . — Zie PALODDEREN.

Afpalullen (uitspr. pa met korte a en zonder
den klemtoon), bedr. zw. ww. Tot palulle (zie
ald.) maken, gansch bederven. Al wa' da' z' an
heet, es afgepaluld. Ook fig. : e nzaz'sk' afji5alullen. En trauze(t) Knee g een herberrdochtere : ze
-

z n ainaal afgepaluld. - Zie PALULLEN.

Afpandoeren, bedr . zw. ww . Afrossen . Willem' hem ne keer afpandoeren ? — Doen verliezen (vooral in spel). lemand nice de korte, nzee de
bolle, enz. fern af^andoeren. — Foppen, bedriegen. Wilde nie afgepandoer(d) z/n, en koop(t)
b/ hem niet. -- Zie PANDOEREN.

Afpardaffen, bedr. zw. ww. Daarnaast AFPARDOEFEN . Afrossen. lemand nice ne stok afpardaffen. -- Doen verliezen (vooral in spel). En
speel(t) Knee Sies niet, hie speelt to g oed, hie kan
iedereen afpardaffen. — Foppen, bedriegen.
ledere keer dat hie nor do mor(t) (markt) goat,
komt hie afgepardaf t) lVere. — Af-,temmen (van
personen). De demokrate zii' leelek afgepardaft.
-- Afge_pardaf(t) kommen, op zonderlinge wijs
(b. v. met de voeten stampend), met geweld en
geraas aan- of afkomen. Hie hee zfn kloppers an,
hoord' hem afgepardafct) konzmen? ---- Zie PARDAFFEN, PAR DOEFEN.

Afpardoefen, ww. Zie AFPARDAFFEN.
Afparlaitsen, ww . Zie AFPARLETSEN.

AFPEKKENGE
Afparlakken, bedr. zw. ww. Daarnaast AU-

PARLATSEN, AFPARLEITSEN, AFPARLETSEN .

Par
lakkend (d. i. met de voeten op den grand slaande)
afgaan, afloopen. Hie kan at d' herbei'(g )en afj5arlakken. Die dronkor(d)s parlakken 't doorp
af. — Afgeparlakit) kommen, met de voeten
stampend en geraas makend aan- of afkomen. Wie
konat er b inter weer of ^ ej5arlakt? — Zie PAR-

-

LAKKEN, PARLATSEN, PARLEITSEN, PARLETSEN.

Afparlasanten (la met korte a en zonder den
klemtoon), bedr. zw. ww. Daarnaast AF PARLE
Ge meet on (uw) dochtere die-sANTE.fpraten
deny eta afjiarlesanten, ze door praten ervan
afbrengen. --- Afmatten door parlasanten. Zen
die wjven nog nie afg eparlasant ? — Let (ewat)
afparlasanten, zeer veel praten en kakelen. As de
vrauwe çoe b ee'zitten, kcune z' e7cat afparle-

san;en. - Zie PARLASANTEN, PARLESANTEN.

Afparlatsen, ww. Zie AFPARLAKKEN.
Afparleitsen (uitspr. afparlaitsan), ww. Zie
AFPARLETSEN.

Afparlesanten, ww. Zie AFPARLASANTEN.
Afparletsen, ww . Daainaast en wel meer AF PARLEITSEN. Zie AFPARLAKKEN.

Afpassen, ww. Wdb. -- Let (ewat) afjtassen,
zeer veel passen (b. v. sprekende van kleermakers, van kaartspelers, enz.) In da' mabc ezJn
moeten z' oo 'n week let afpassen. 'k En he za'
Wheel den avend nog gee' sj5el - 'had, 'k he at
c7oat af.çrepas(t), zille!

Afpeelen, w w. Zie AFPEGELEN.
Afpeensen (uitspr. met zachtlange e), bedr.
zw. ww. Met de vingernagels afnijpen. — Fig.
Afpersen, afhouden, afknibbelen, min geven dan
men schuldig is. Diene vrek zoo (zou) ienzand
zone leste cens afjz5eensen. — Afbijten (sprekende
van koude, vorst, enz.) De wen(d) jeens(t) 7 nin
ooren of. -- Bij CV. en in Ned. Wdb.. AFPITSEN; bij DB. : AFPINSEN. -- Zie PEENSEN.

Afpeensere ( uitspr. met zachtlange e), m.; mv.
afpeensers. Gierigaard ; eig. iemand die afpeenst,
of knibbelt . - Zie AFPEENSEN.

Afpeenseri.e, vr. Het afpersen, afknibbelen.
Die afj5eensefe en staa' 1ii7 nie an. Zie AFPEENSEN.

Afpeezen (uitspr. met scherplange e), bedr.
zw. ww. Afranselen. CV. Zie PEEZEN.
Afpegelen ( uitspr. cfpe(g ) ilan ), bedr. zw. ww.
Afranselen. Z' hen hem dor fervn of epe(b )ell.
— Veel doen verliezen (in kaart-, bolspel, enz.)
lemand nice de wieskorte ne keer frjn afje(g )elen.
— Erg bedriegen. Idere keer dat hie nor de
mor(t) (markt) goat, koizzt hie afge^e(, )eld z&'re.
-

Afpeizen (uitspr. afpaizan), ww. Afpeinzen.
Wdb.
Afpekken, bedr. zw. orw. Afpikken (met pik).
Wdb. — Afrarselen. CV. J. — Veel doen verliezen (in 't spel). lemand leelek afpekken. — Erg
bedriegen. Gade nor de snort (markt) one 'n Roe?
Zie danz' (dat ze) on nie of en pekken.

Afpekkenge, vr . Zie AFPEKKINGE.
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Afpekkinge (uitspr. afjz5ekkenga), vr. Afranseling. J. — Groot verlies (in spel, enz.). Iemand 'n
afpekkenge geen, drouien. — Zie AFPEKKEN.
Afpellen, zw. ww. Onz. met z y"n. Afgaan
(sprekende van de pelle). Z7' vel pelt af. —
Bedrij ven d met hebben. De pelle afdoen. CV. DB.
— Ienaand zjfn hert afj5ellen, iemand, langzaam
en voortdurend, hartzeer, ongemak, verdriet, enz.
aandoen. 'k En kan 't nie langer uitstaan, da'
wi)'f kan iemand zjn hert afpellen!— Z. PELLEN.
— Verschil tusschen AFPELLEN en AFSCHELLEN . Afpellen bet. de pelle (zonder eenig vleesch)

afdoen ; neemt men met de pelle een dunne laag
van het vleesch van de vrucht of den knol mede,
dan schelt men af. Aardappelen, appelen, peren,
rapen worden met een mes afgescheld ; gekookte
aardappelen of perziken _pelt men af. Zie DB. CV.

Afpengelen, ww . Zie AFPINGELEN.
Afpeperen, bedr . zw. ww. Afranselen. Iemand
leelek, ferm afjz5eferen. — Veel doen verliezen
(in spel). Nui zjfde ne keer schoon afgepeperd,
he ? — Erg bedriegen. Heet hie e verkie gekochi ?
fouj (ja hij), mor hie esgoed afg-epeperd !

Afpersen, ww. Zie AFPERTSEN.
Afpersten (uitspr. afpestan), bedr. zw. ww.
Tot het einde toe persten (zie ald.), alles persten.
De kleerrnaker heet het al afgepest! — Afmatten door persten. 'k Ben afgepest! — Z. PERSTEN.

Afpertsen ( uitspr. afpersan), bedr. zw. ww.
Afloopen. De bane, het doorp af.persen. — Open afpersen, gansch afloopen. Ze jberst as nen
drevele 't doorp op en af. — Afgepers(t) kommen, aangeloopen komen. De ruiters kommen
afgeperst. — Zie PERTSEN.

Afpesten, ww. Zie AFPERSTEN.
Afpeuren, bedr . zw. ww. De Schelde, 'in beek
afpeuren, at de paling der Schelde, eener beek
met de peure vangen . ---- Zie PEURE, PEUREN.
Afpeuteren, bedr. zw. ww. Afbroddelen. Sies
hee vanda(g)e let afgepeuterd. — Zie PEUTEREN.
Afpeuzelen, bedr. zw. ww. \Vdb. — let (ewat)
af.peuzelen, veel peuzelen. Die lekker kerte kan
o^ nen dag let afjbeuzelen !

Afpieken, bedr. zw. ww. Afpikken (met den
bek). Wdb. — Afstelen. Iemand al zi' geld
afpieken. — Zie PIEKEN.
Afpiepen, bedr. zw. ww. Afloeren. Deur
't sleutelgat afjbiepen water in huffs gebeurt. —
Zie PIEPEN.

Afpieren, bedr. zw. ww. Met bedrog ontfutselen. Iemand zj/' geld afpzeren. — Zie PIEREN.

Afpikkelen, bedr . zw. ww. Pikkelend verwijderen, breken, doen vallen. Op de tafel niet to
pikkele, zille! Ge zoodt (zoudt) de glazen afpikkelen. — In het pikkelen overtrefen. Ons Trien•
(se kan iedereen afpikkelen. — Vermoeien door
pikkelen. Zen de hinders nog nie afgepikkeld? —
Iet (ewat) afpikkelen, veel pikkelen — Hinkend
afkomen. Den trap, de strate, dem berg afpikkelen. J. -- let (ewat) afpikkelen, veel of hinken.
Diene mankepoot kan op nen dag let afpikkelen.

AFPLOOSCHEN

— Afgepikkel(d) kommen, al hinkend aan- of
— Zie PIKKELEN.
Afpikken, bedr . zw. ww. Met de pikke afhouwen. DB. Ned. Wdb. — In het pikken overtreffen. Wie kan der mf afpikken ? — Afmatten
door pikken. De pikkers z n afgej5ikt, ze meuafkomen.

(Q -)6n 'n uurke rusten. — let (ewat) afpikken,
veel pikken. Die dry pikkers keunen op nen dag

iet afpikken ! — AFPIKKEN, AFMAAIEN (uitspr.
afnzouian). Men pikt of met de pikke (zie ald.),
men moult of met de zeis.Verg. DB. — Z. PIKKEN .

Afpingelen ( uitspr. afpengalan), bedr. zw. ww.
Afranselen. Willem' hem ne keer afpengelen ? —
Veel doen verliezen (in spel). Z/de nog niegenoef
a fgepengeld ? Scheedt er uit ! — Erg bedriegen.
Iemand leelek afpengelen. — Zie PINGELEN.
Afplaiten, ww. Zie AFPLEITEN.
Afplaitsen, ww. Zie AFPLEITSEN.
Afplakken, bedr. zw. ww. let (ewat) afplakken, veel klappen met de handen. De mainschen
die op de veurdrach(t) waren, hen ewat afgeplakt. — Gansch bezetten met gips, plaaster,
leem, enz. Es g'heel de muur afgeplakt? — Zie
PLAKKEN.

Afpleiten ( uitspr. afplaitan), bedr. zw. ww.
Overtreffen in het pleiten. Dienen ovekaat kan al
d'ander afplaiten. — Afmatten door pleiten. Hie
en es nog nie afgeplait ?

Afpleitsen (uitspr, afplaitsan), bedr. zw. ww.
Daarnaast (doch minder ) AFPLETSEN. Plassend
afdoen, afuemen, reinigen. Pak(t) nen eemer watere en plaitst die more van de tulle schoon af.
De re(g)en plaitst al 't slfk van de straat af. —
Met geplas en geraas doen vallen. Worom plaitst
hie de moortel af? — Afgeplaits(t) kommen,

met voetgestamp en -geplons aan- of afkomen.
Tieste komt deur 't slfk afgeplaitst. — Zie
PLEITSEN; bij DB . J. AFPLETSEN.

Afpletsen, ww . Zie AFPLEITSEN.
Afpletteren, zw. ww. Afpletten. Zane venger
es afgepletterd deur de de.ire, die toesloeg.

Afpleuen, ww . Zie AFPLEUIEN.
Afpleuien, ww. Daarnaast AFPLEUEN. Af-

plooien. Wdb.

Afploeen, ww . Zie AFPLOEGEN.
Afploegen (uit spr. a fploe(g)an), bedr. zw. ww.
Afmatten door ploegen (zeker werpspel). 'k Ben
afgeploegd. 'k Redden (heb hem) afgehloegd.
— Overtreffen in 't ploegen. Niemand en kan der
mj afploe(g)en. — Breken door ploegen. De stek
es afgeploegd. — Door ploegen afspelen. The hee
't mf al afgeploegd. — Door ploegen verwijderen. De bolle lz t op de stekke, ploeg(t) z' er af.
— Door ploegen verslijten. Ge moet 'n nu
(nieuwe) stek in de grond sm/ten, d'auw (oude)
es afgeploegd. — Jet (ewat) afploe(g -)en, veel
ploegen. — Zie PLOEGEN.

Afplooien, ww . Wordt nt geh . Z. AFPLEUIEN.
Afplooschen (uitspr. met scherpl. o en met of
zonder ch), bedr. zw. ww. De plooschen (zie ald.)
afdoen. DB.

AFPLUIM EN

—

Afpluimen, bedr. 2W. ww. Alles pluimen wat
client gepluimd te worden. Zijn al de kiekes afgepluinid? — Behendig afstelen. Iemand alles
afpluimen. DB. — Behendig afspelen. Iemand
gel(d) mee de korten (kaarten) afpluimen. —
Foppen, bedriegen. Ze zillen ons fijnekzes
men. — Zie PLUIMEN.
Afplunteren, bedr. zw. ww. Plunderend nemen, afstelen, DB. — Zie PLUNTEREN.
A.fpoeieren, bedr. zw. ww. Afranselen. J. —
Hard bekijven of bestraffen. De meester zal ons
afpoeieren. — Erg bedriegen of foppen. De kalverkutse keunen ne mains afpoeieren. — Veel
doen verliezen (in spel). Speelde mee? Neen ek,
ge zoodt 14 afpoeieren.
Afpcefen, bedr. zw. ww. Afschieten. Poeft de
kanonks of, 't moe' feeste zijn! — Naar beneden
schieten (b. v. met piii). Sies- poeftege den uppergold (hcogsten vogel) af. — Naar beneden smijten. Iemand den trap afpoefen. — Fig. Afstemmen (sprekende Nan burgemeester, raadsleden,
kamerleden, enz.) Me zillen hem in de kiezeng
afpoefen. — Ook enz. Breken met geknal. Dienen tak poeft of, es afgepoeft. — Met geraas
aan- of afkomen. Hie poeft de zoldertrap af.
Afgepoef(t) komnzen. — Zie POEFEN.
.

Afpoepen, ww. Afhoeren. Platte uitdrukking.
— Zie POEPEN.

Afpolieren, bedr. zw. ww. Ten einde toe
polieren, ti. i. polijsten. Es alles goed en schoon
afgepoherd ? — Let (ewat) afpolieren, veel polieren. — Zie

POLIEREN.

Afpolken, bedr. zw. ww. Met vingers of nagels,
ook wel met een mes, een stokje of lets dergelijks,
afdoen, afpeuteren. De kuste (korst) van 'n wond
ofpolken. Bij DB. : AFPULKEN. — Zie POLKEN.
.

Afpolsen, bedr. zw. ww. Listig afvragen, uithooren. Ze kan Iemand schoon afpolsen. — Zie
POLSEN. c Weinig in gebruik 1), zegt Ned. Wdb.
Afpompelen, ww. Hol en wild afkomen (sprekenue van water). 't Hee veel gere(g)end,'t water
van de beke komt afgepompeld. — Z. POMPELEN.

Afpompen, bedr. zw. ww. Uitpompen, al het
vocht pompeiid wegnemen. Onze put es afgepomp. In de zomere moete nz' ons water sparen,
anders(t) graakt het gauzy afgepompt. — Afmatten door pompen. Moeder hee her (zich) afg epomp. Afgepomp(t) — In het pompen
overtreffen. 'k Turre (durf) te(g)en on (u) pompen, 'k zal on afpompen. — let (ewat) afpompen, veel pompen. Die kinders pompen ewat af !
Verg. Ned. Wdb.
Afpootelen (met scherpl, o), bedr. zw. ww.
Gansch met (le handers overtasten. lk en late, zai
vlees nie afpootelen.
dem beenhauwere,
Afpraaien. Iemand zif geld afpootelen. CV. :
AFPOOTEREN.
Zie POOTELEN.
Afposten, ww. Afloopen. Let (ewat) afposten.
— Afg-epos(t)kommen, haastig afgeloopen komen.
— Zie POSTEN.
Afpotten, bedr. zw. ww. Pottend afwinnen.
Wimme zijin buzz' (beurs) afpotten ? — Afmat-

—

—

—
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AFPRONKEN
ten door potten. loot er ons uitschgen,' k bé,t4n
dzielk' (zielke), afgepot! — In het potten overtreffen. Niemand en kan der hem afpotten, hie
speelt te slim. — Iet (ewat) afpotten, veel potten.
Op Dertiendag hemme wat afgepot! Zie
POTTEN (kaartspel).

Afpramen (uitspr. afproman), bedr. zw. ww.
Affutselen, listig afnemen, afdwingen. CV. J.
Afpraten, bedr. zw. ww. Wdb. — Afmatten
door platen. Zijn ze nog nie afgepraat? — In
het praten overtreffen. Rozelie heet e muilke, ze
kan alkendeen afpraten ! — let (ewat) afpraten,
veel praten. 't Vravolk praat ewat of !
Afpreken (uitspr. afprekan), bedr. zw. ww.
Afpreeken. Wdb. — In het preeken overtreffen.
Wie kan onze poster afpreken? Niemand met !
Afmatten door preeken. Diene patere roept te
vele, hie zal hem wel afpreken.
Afprengelen, bedr. zw. ww. De uitspr. laat
toe AFPRINGELEN te schrijven. Afrossen. Iemand
mee ne stok afprengelen. — Erg bedriegen. As ge
n ie op en let, zillen z' on afprengelen. — Veel
doen verliezen (in spel). Wimme ne keer zenezen?
Nee' m, ge zoodt mil weer afprengelen! Zie
PRENGELEN, AFPENGELEN. In de Wdb. : AFPRIEGELEN.

Afpreutelen, bedr. zw. ww. Afpraten.
kan 't hem al afpreutelen. — Afmatten
door preutelen. ge preutelt zemand 8-' heel
of ! Da' meetse was op den duur afgepreuteld.
In het preutelen overtreffen. Of z' e lapk' heet
(heeft)? Geenen duvel en zoo (zou) her afpreutelen. — Let (ewat) afpreutelen, veel preutelen.
dem borbier (barbier) wierd er ewat afgepreuteld ! Afgepreutel(d) kommen, preutelend aanof afkomen. 'k Score moeder a(l)weer afgepreutel(d) kommen.
Afpreuvelen, bedr. zw. ww. Afranselen.
Woroin Wilde chene sukkeleer azoo afpreuvelen?
—

—

Zie PREUVELEN.

Afpriemen, bedr. zw. ww. E half afpriemen,
door den pri, m (zie ald.) het vel gansch van het
vleesch losmaken. — Zie PRIEMEN.
Afprijzen, bedr. st. ww. Afkeuren, laken, misprijzen. Iemand afprijzen. G' em meug(t) miftz
ware nie afprijzen.
Afprijzen, o.; zonder mv. Afkeuring. Hie
spreekt alW va' m/ mee afprilzen. Dat en es
Been afprilzen.
(u.tspr. afprengalan), ww. Zie
Afpringelen;
.

.

AFPRENGELEN .

Afprocedeeren (uitspr. afprossaderan), bedr.
zw. ww. Vermoeien door procedeeren. Nui zijn
ze veur goed afgeprocedeerd! — Door procedeeren ontnemen. 'k Zal 't hem al afprocedeeren.
Afprocederen (de met zachtlange e), ww. Zie
AFPROCEDEEREN.

Afpromen, ww. Zie AFPRAMEN.
Afpronken, bedr. zw. ww. Afmatten door
pronken, d. i. pruilen. Ze pronkt a(l) g'heel de
weke, en z' en es nog nie afgepronkt. — In het
pronken overtreffen. Ge keun(t) pronken, 'k 7vect

AFPROSSEDEREN
het : nienzand en zal der on (u) afpronken. —
Jet (ewat) afpronken, reel pronken. /41' wijf kan
let afpronken! Afgepronk(t) kommen, pruilend aan- of afkomen. Koin(t) ze nog ne keer
afgepronkt ? — Zie PRONKEN.

Afprossederen, ww. Zie AFPROCEDEEREN.
Afprossen, bedr. zw. ww. Afbeulen, ruw be..
haudelen. C V . Slordig en ruw afwerken.
Dat en beet ek nie afwerken; 't es afprossen da'
'k moe ze(gg)en. Zie PROSSEN.

Afprotten, bedr. zw. ww. let (ewat) afprotten, reel ree,ten. Platte uitdrukking. — Afgeprot
kommen, wordt gezegd van een nietig persoontje
dat ongevraagd aan- of afkomt. Laat ons voor(t)gaan, Sies konz(t) ginter weer afgeprot. — Zie
PROTTEN, AFSTINKEREN.

Afprnitselen, ww. Zie AFPRUTSEN •
Afpruitsen, ww. Zie AFPRUTSEN.
Afprallen, bedr. zw. ww. Beuzeleiid afmaken,
vertictiten. Wa' prulde dor weer af? — Zie
PRULLEN.

Afprntselen, ww. Zie AFPRUTSEN.
Afprutsen, ww. Daarnaast en we! meer AFPRUITSEN ; ouk AFPRUTSELEN, AFPRUITSELEN.

Afbroddelen. Ge moet schoone brazen, en mor
altiki)nie afpruitsen. Broddelend vermoeien.
Ge zekerst afgeprztitst? — let (ewat) afpruitsen, veel broddelen. Einders keunen let
afprititsen!

Afpnnten, zw.

ww. Gansch in orde
brengen. Es in de lochtenk (twin) alles goed afgepunt? — Zie PUNTEN.
Afraan, ww. Voor de vervoeging, zie RAAN.
Aftaden. 'k Zal 't Peer nog ne keer afraan.

Afraboelen (ra met korte a en zonder den
klemtooti), zw. ww. Veel raboelen, d. i.
tieren en razen. Die wilderike(n) keunen let afraboelen. Afgeraboel(d) kommen, met veel gedruisch en geraas aan- of afkomen. 't zeker
zatteriks, die ginter afgeraboel(d) kommen? —
Zie RAMOELEN.

niet
zi AFRAAN.
Afraden, ww. Wordt
Afraffelen bedr. zw. ww. Haastig en driftig
)

afschrappen, aftuabben, aftrekken. De blare' van
nen tak afraffelen. Mieke raffelt auks de tafel
af. — Haastig afeten. ne parlaflunt zal hie
zn talloore wel afrafelen. — Zie RAFFELEN.

Afrainen, ww. Zie AFREINEN.
Afrakelen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AFROKELEN.
Aframmelen, bedr. onz. zw. Met hebben. Rammelend afdoen, uoen vallen, los maken. De wend
hee de deur afgerammeld. — Veel doen verliezen (in spel, enz.). Wilde meespelen? Neen ek, ge
zoodt aframmelen. — Erg bedriegen. Cade
nor de mort (markt) ? Past op da' z' ou weer nie
af en rammelen. — Met zin. Rammelend vallen, losgaan. De blafeture rammelt af. Afgerammel(d) ziln. De klenke van de port e$ zeker
afgerammeld?
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AFREUZELEN
Afra111001en (ra met korte a en zonder den
kleattuon), bedr. zw. ww. let (ewat) aframoelen.
Veel rumoer maken. Die keerels keunen let aframoelen. — Afgeramoe(1)1 kommen, met veel
rumoer aan- of afkomen. De loters kommen afge•
ranzoeld. — Zie RAMOELEN.

Afranselen, bedr. zw. ww. Wdb. — Veel
doe:1 ve ► liezeu (in spel, enz.) 'k Hi gistere gewiesd, ;nor z' hi (hebben) mil fern? afgeranseld.
— Foppen, bedriegen. Die kalverkuitse keunen
iemand afranselen!
Afrapen (uitsp. afropan), bedr. zw. ww. Wdb.
6),'er afropen, ze, na 't karnen, van de
melk doen. VT, jaarg. VI, 69. Wa' doe' Triene?
Ze roopt de boter af.
— DL!

Afravotsen (uitspr. afravoutsan, ra met korte
a eu zimder Lica klemtoon; voor de uitspr. deter
on, zie Kl. en Vorml.) bedr. zw. ww. Dwaas en
wild afloopen. Alle zonla(g)e moet Ernest dry
of vier doorpen afravoutsen. Dem berg afravoutsen. — Afgeravouts(t) kommen, dwaas en
wild aan- of af komen. De schoolkinders kommen
afgeravoutst. — Zie RAVOTSEN.
Afravontsen, ww. Zie AFRAVOTSEN.
Afrapen, ),..dr. zw. ww. Afmatten door razen.

Zijde 'los- cite afgeraasd? — Overtreffen in het
razen. Da' will roast iedereen af. — let (ewat)
afrdzen, veel razen. CV. T. — Afgeraas(d) kommen, al razend aan- of afkomen. Triene kom(t)
weer afgeraasd!

Afreeken (uitspr. met scherplange e), bedr.
zw. ww. Met de reeke (rijf) afdoen. Ge moet die
blare' van de wee (weide) afreeken. — Ten
einde reeken of rijven. Es de mees (tneersch)goed
afgereekt? — Afmatten door reeken. Sies es
afgereekt, laat hem rusten. — Overtreffen in het
reeken. Wie kan der mij afreeken?— Z. REEKEN.
Afreelen, ww. Zie AFREGELEN.
Afragelell (uitspr. afre(g)alan), ww. Aflijnen.

CV. J.

Afreinen (uitspr. afrainan), ww. Afregenen.
Wub. — Zie REINEN.
Afrekenen, bedr. zw. ww. Wdb. Afmatten
door reel rekenen. Ik wille rusten, want 'k hi
mil afgerekend. Afgerekend zin. Zie VD. —
Overtreffen in het rekenen. In de school en kan
der nienzand mine zeun afrekenen.— Let (ewat)
afrekenen, veel rekenen. Op dry da(g)e kenneme wat afrekenen. — Iemand let afrekenen,
iemand lets door rekenen ontrooven. Den ooleke
notaras hee inc/ mil fortuunts' (fortuintje) afgerekend.
Afrekken, bedr. zw. ww. Rekkend breken,
scheuren. ne Kauseband afrekken.
. .

Afrepen, bedr. zw. ww. De zaaddoozen van
het vial door de repe aftrekken, afrepelen. DB.
CV. J. -- Zie REPEN,
Afrentelen, ww. Wordt soms gehoord voor
AFROTELEN. Zie ald.

AfreittSelen, ww. Zie AFREUZELEN.

Afrenzalen, onz. bedr. zw. ww. Daarnaast
AFREUTSELEN. Met zijn. Ritselend afvallen. De

AFRIDDEREN

—

kalk van de muur reuzelt of, es afgereuzeld.
DB. CV. J. — Met hebben. Raselend doen afvallen. De 7C'e?;(d) /zee de blaren afgerentseld Zie
REUZELEN, REUTSELEN.

Afridderen • ww. Afglijden. De jonges ridderen 't bergsk' of. J. — Afgeridder(d) kommen,
al glijdend aan- of of komen. op nen ijsstoel
ridder(d) kommen. — Zie RIDDEREN.

Afriekane, yr. Zi
7 i e AFRIKANE.
Afrieken, bedr. st. ww. Ten einde rieken, alles
rieliend oLuerzoeken. Worom riekt den hond
alles af ?
Afriekoondere, m. Zie AFRIKAANDERE.

Afriekoontse, o.
zi AFRIKAANTJE.
Afriemen, ww. Door den riem te zeer te spannen schade of hinder doen. Da' peril es afgerienzd : doe zijnem buikriem lossere.
Afrijden (uitspr. afrijdn), bedr. ww. Voor de
vervoeging, zie RIJDEN. Wdb. — Afloopen, doorloopen. Da' maiske rijdt g'heel 't doorp af.
G'heel 't land mee de velo afrijen. Ook van
mollen. Diene viol rildt onze lochtenk of. —
E perd 't hert afrijen, het door veel tijden bederven, onbruikbaar maken. Ook : e Acrd de nek
afrij en. J. — Wordt nog van wieltijdets gezegd :
Zijne kadee zal hem Wel 't herte, de nek afrijen.
Sies, g' em meug(t) zoo rap nie rijen, se zi l(t)
't hert afrijen, 'k en za(l) me blijve volgen! —
Met den ploeg effen rijden. Ge moet da' bormk'
(barmpje) afrijen. — In het rijden overtreffen.
't Es ne goee ruitere,niemand en zal hem afrilen.
— Afgeree' kommen, al rijdend aan- of afkomen.
Wie komt er dor zoo schoon afgereen?
.

Afrijen, ww. Zie AFRIJDEN.
Afrijzelen, onz. zw. ww. Zachtjes aglijthn,
afyalieu (spreKende van graan, vruchten, zand,
enz.). De kalk, 't koore af. — Zie RIJZELEN ; VD. i. v. AFRIJZELEN : weinig gebruikelijk, gewestelijk woord, » zegt hij.

Afrijzen, onz. ww. Voor de vervoeging, zie
RIJZE1N. Rijzende afvallen. 't Koore rees af. CV.
— Afglijden. Ku,. CV. J. — Zie RIJZEN.

Afrikaandere(uitspr.afriekoondard met zachtlange o), in.; nrr. afriekoonders. Afrikaan. —
Verg. ITALIAANDERE en PLAATSNAMEN.
Afrikaantje (uitspr. afriekoontsa, met zachtlange o), o. Meestal in 't my. gebruikt afriekoontses. Hofbloem (gesl. Tagetes). Zie AFRIKAAN, Ned. Wdb. ; hier AFRIKANE en PLAATSNAMEN.

Afrikane (uitspr. afriekand), yr. Meestal in
't my. gebruikt afriekanen. Hofbloem (Tagetes).
D'afriekanen he (hebben) geleve (gele) blonznzen.
— Zie AFRIKAANTJE en PLAATSNAMEN.
Afrispen, bedr. zw. ww. Haastig en ruw aftrekKen wet door de vingeren, door de viasrepe,
tusschen de tanden, enz. te halen. DB.
Afritselen, onz, bedr. zw. ww. Met z!'in. Stil
en zacht afOricteu. De blare ritselen of, de wenter
staat an de desire. Ze zijn afgeritseld.J. — Met
hebben. Zacht en stil doen vallen. De wend hee al
de blaren afgeritseld. Zie RITSELEN.

AFROOKEN
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Afritsen, bedr. zw. ww. Gansch doorloopen.
Diene marsank (marchand) ritst de streek alle
ioeken af. — Afgerits(t) kommen, snel komen
aanloopen. Al de seeze' kommen afs eritst! — Zie
RITSEN; verg. CV. T. R. J.
-

Afrochelen, bedr. zw. ww. Daarnaast AFFLUIMEN. Rochelend uitspuwen. Zen hert afrochelen, buitengewoon veel rochelen. — let (ewat)
afrochelen, veel rochelen. Ienzand die de leering
heel (heeft), kan ewat op nen dag afrochelen.

Afroefelen, bedr. zw. ww. Afslaan. Hie roefeldege de glaze van de tafel af. — Afranselen.
Ienzand fern afroefelen. Veel doen verliezen
(in spel, enz.). Leyland mee de bolle schoon afroefelen. — Foppen, bedriegen. Hen ze dienen nil
weeral afg eroefeld? — Afstemmen. Beurgemeester en schepenen, in' hen z' at afgeroefeld?
-

—

Zie ROEFELEN.
.A.frOeien, bedr. zw. ww. Afwerpen, afgooien.

Appels, no ten afroeien. CV. Bij DB. : AFROOIEN.
— Afmatten door roeien of werpen. Hie hee zoo.
long in den oker gewoorpen dat hie g'heelegans
afgeroeid es. — Overtreffen in het roeien. Tonic
werpt goed, nienzand en zal hem afroeien. -wet (ewat) afroeien, veel roeien of werpen. —•
Zie ROEIEN.

Afroepen, bedr. st. ww. Wdb. — 'n Huis,
land, boomen, enz. afroepen, door den veldwachter aankondigen dat zij zullen verkocht worden.
— Ienzand afroepen, zijn kerkgeboden, yOor het
huwelijk, afroepen. Hee de poster Sies at afge
roepen ? Afgeroepe zijn. — Afmatten door roepen. Diene mosselman en kan hem (zich) me
afroepen ? — In het roepen overtreffen. Wie roept
er hem af?
Afroesten, ww. Wordt niet geh. Z. AFROSTEN.
Afroeven, bedr. zw. ww. Soms daarnaast AFAftroeYen. Wdb. — Afgeroef(d) ziln, al
de troefkaarten die men bezat, uitgespeeld hebben. Nog altijd roef? En zijde nog nie afs croefd? — Zie ROEVEN.
Afrokelen, bedr. zw. ww. Rakelend (met het
rakelijzer) losirraken, doen vallen. ne Steen van
den ovevloer (vloer van den oven) afrokelen. --

TROEvEN.

-

ROKELEN.

Afronken, bedr. zw. ww. Afmatten door veel
.Hth snurkt de s'heele nacht, en hie en
es va' z' /even nie afgeronkt. — Afmatten door
veel knorren en kijven. En zijde nog nie afgcronk(t), moedere? — Overtreffen in het ronken.
E verkie alleene ka' Sies afronken. — Overtreffen in het knorren en kijven. Geenen duvel en
kan da' wzy afronken. — Let (ewat) afronken,
veel ronken (met de beide beteekenissen). — Zie

ronken,

RONKEN.

Afrooken (met scherpl. o), bedr. zw. ww. Daainaast AFSAIGOREN. Overtreffen in het rooken.
_Niemand en ken der hem afrooken, hie rook(1)
we(l) derteg pilpen op nen dog! Afmatten
door veel rooken. 'k miln afgerookt. — Ziek maken door veel rooken. Da'
manneke rookt hem (zich) of — Let afrooken,
het door rooken verdrijven. De tan(d)pijn afrooken. — Let (ewat) afrooken, veel rooken. Op ne
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zondag werdt er ewat afgerookt.
Afgerook(t)
kommen, al rookend aan of afkomen. Wie komt
er al over dem bogord (boomgaard) afgerookt?
Wel, 't es Sieske!
—

-

Afroomen (met scherpl. o), bedr. zw. Wdb. —
Den room van de melk afscheiden, door middel
van een toestel dat afroomers wordt geheeten.
Fr. e'crémer. Sedert eenige jaren roomt men de
melk af, men karnt ze schier niet meer. Sieska,
hedde de melk al afgeroomd ?

Afroomere, m.; my. afroomers. Toestel waarmede men afroomt. Fr. e'crémeuse. Er veel
soorte van afroomers. In de melkerije gebruiken
z' afroomers.

Afropen ww. Zie AFRAPEN.
Afrossen, bedr. zw. ww. Wdb. — Veel doen
)

verliezen (in spel, enz.). Willeme ne keer bollen?
Men ek,ge zoodt afrossen. Zie STOETT, Ned.
Foppen, bedriegen. Hie kom(t)
Spr. nr 57.
weera(l) nor huis, bedro(g)en en afgerost!

AFSCHAVERDIJNEN

Afschalmen, bedr. zw. ww. De oneffen of
uitstekende deelen van iets met een snijdend werktuig wegnemen. DB.
AISChamelikelen. (uitspr. scha met korte a en
zonder den kleintoon), ww. De uitspr. laat toe to
schrijven AFSCHAMINKELEN. Daarnaast AFSCHARMENKELEN. Afmatten door schamenkelen. De
keerels schamenkelen at 'n weke, nui zijn ze zeker
toch afgeschamenkeld ? — let (ewat) afschamenkelen, veel schamenkelen.
Afgeschamenkel(d)
kommen, al schamenkelend aankomen. — Lie
SCHAMENKELEN, SCHARMENKELEN.
—

Afschaminkelen (uitspr.afschamenkalan),ww.
Zie AFSCHAMENKELEN
.

Afschamfelen, ww. Zie AFSCHAMPELEN.
Afschamoteeren (uitspr. met zachtlange e),

't lizer van ons

bedr. zw. ww. In 't schamoteeren overtreffen.
Niemand en kan der hem afschamoteeren. —
Iet (ewat) afschamoteeren, veel schamoteeren.
Ontfutselen. lemand alles afschamoteeren. —
Zie SCHAMOTEEREN.

Afrotelen, ww. Met hebben. Met een rotelend

Afschamotdren, ww. Zie AFSCHAMOTEEREN.
Afschampelen, ww. Daarnaast AFSCHAMPEN,

—

Afrosten, ww. Afroesten.
hekkie es afgerost.

geluid doen afvallen, breken, losmaken. G'em
rneugt an de deurklenk azoo nie rotelen, ge zil(t)
Met zijn. Met een rotelend geluid
z' afrotelen.
afvallen, losgaan. De blaffeture rotelt af, was
afgeroteld. — let (ewat) afrotelen, veel babbelen. — Zie ROTELEN.
Afrotsen (uitspr. afroutsen ; voor de uitspr.
dezer ou, zie Kl. en Vorml.), bedr. zw. ww. Afloopen. De gemeent' afroutsen. Al d'herber(g)en
d4fgerouts(t) kommen,
afroutsen. J. T. R.
met geraas en wild aan of afkomen. Dienen
dwail van e wiy kom(t) ginter weeral afgeroutst. — Zie ROTSEN.
7 i AFVORTEN.
Afrotten ww. Wordt n.et
Afroutsen, ww. Zie AFROTSEN.
—

—

-

)

Afruffelen, ww. Hetz. als AFROEFELEN. Z. ald.
Afruien, ww. Wordt niet geh. Zie AFRUIVEN.
Afruifelen, ww. Hetz. als AFROEFELEN. Zie
ald. ; ook RUIFELEN.
Afruiven, ww. Afruien. Al de pluimen zijn
afgeruifd. — Zie RUIVEN.

Afsakkeren ww. let (ewat) afsakkeren, veel
sakkeren, d. i. vloeken. Diene loedere kan ewat
afsakkeren. — Afgesakker(d) vermoeid zijn
door het vele vloeken. En es 'Welke nog nie afgesakkerd? Afgesakker(d) kommen, al vloekend
aan- of afkomen. — Zie SAKKEREN.
)

Afsassen, bedr. zw. ww. Wild en woest afloopen. 's Zondaa(g)s sast hie wel twie dry doorpen
af. — Afgesas(t) kommen, wild aangeloopen
komen. — Iemand afsassen, hem afranselen ; —
hem foppen; — hem (in 't spei) veel doen verliezen. — Zie SASSEN.
Afsavelen, bedr. zw. ww. Afsabelen. DB. —
Wild en dwaas afloopen. Die slonse savelt alle
Afgesavel(d) kommen,
zonda(g)en' t doorp af.
wild en dwaas aan- of afkomen. Zie SAVELEN.
—

Afschaifelen,

ww. Zie AFSCHEIFELEN.

—

AFSCHAMFELEN. Uuz. Met zijn. Afschampen.
Milne pill es afgeschampeld. "Ifni. Wdb.
AFSCAMPELEN. - Bedr. Met hebben. Door schampen scheiden. Milne pal beet 'fn brokske van de
afgeschampeld. — Zie SCHAMPELEN.

Afschampen, ww. Wdb. — Door schampen
schtiden. Zie AFSCHAMPELEN.
Afscharmenkelen,ww. Zie AFSCHAMENKELEN.
Afscharminkelen (uitspr. afscharmenkalan),
ww. Zie AFSCHAMENKELEN.

Afscharten, bedr. zw. ww. Afkrabben. 't Teel
afscharten.
Zorgeloos afwerken.
Afloopen,
snel gaande den weg afleggen. 'k Moe nor Giezeberge (Geeraardsbergen), en 'k za(t) dat ne keer
fij(n) gaan afscharten. — Afgeschar(t) kommen,
aangeloopen komen. — Zie SCHARTEN.
—

Afschaveelen (uitspr. scha met korte a en vee
met scherplange e), onz. zw. ww. Hard wegloopen. Ze schaveeldegen af. Verg. Ned. Wdb. —
Afgeschaveel(d) koinmen, aangeloopen komen. —
Zie SCHAVEELEN.
Afschaven, bedr. zw. ww. Wdb. — Overtreffen in het schaven. Diene schrijnwerkere kan
dem besten afschaven. — Door schaven afmatten. Ga ruste(n), jongene, want ge zit afgeschaafd. G' het ou (u) afgeschaafd. Afgeschaaf(d) — let (ewat) afschaven, veel schayen. Op nen dag keunde zoo al ewat afschaven !
Afschaverdijnen, bedr. zw. ww. Overtreffen
in het schaverdijnen. Pier kan alkendeen afschaverdijnen.
Afmatten door schaverdijnen. Afgeschaverdijn(d)
file zoo (zou) zijn hert
afschaverdijnen of hem 't hert afschaverdijnen,
hij zou zich door schaverdijnen doodelijk vermoeien, er door zich ziek maken. — let (ewat)
afschaverdijnen, veel schaverdijnen. — Verslijten
door schaverdijnen. Zijn schoene zijn afgeschaverdijnd. Afgeschaverdijn(d) kommen, al
—
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schaverdijnend aan- of l'fkomen. — Zie SCHAVERDIJNEN.

Afscheed (uitspr. met scherplange e), 0.; zonder
my. Afscheid. Mnl. Wdb. DB. C. J. — Veur
'n afscheed, tot afscheid , ten afscheid. Willeme
veur 'n afschee(d) nog nen dreupel pakken?

Afscheedsele (uitspr. met scherplange e), o.
My. afscheedsels. Afscheidsel (een middel tot
afscheiding). Ned. Wdb. : « In Noord-Nederland
weinig meer in gebruik, maar in Vlaamsch Belgie
nog algemeen bekend. ) Dat afscheedsel en
deug(t) niet. SCH.

Afscheen (uitspr. met scherpl. e), ww. Verl.
afgescheed. Voor de vervoeging, zie SCHEEN. —
Afscheiden. Onz. Zich afscheiden, Fr. se delacher, se se'parer. Da' plaksele scheedt af van
(Ilene muur. Hie scheedt moeielijk va' geld of,
hij is een beetje gierig. Ge moet van her afscheen,
ge moet haar laten varen. Hie en wilt er nie van
afscheen (van een gedachte b. v.) Van e pachthof
afscheen, het verlaten. Ge moet van den drank
afscheen, niet meer drinken. Verg. Mnl. Wdb.
— Thans verouderi Ndl. Wdb. DB. J. —
Zie SCHEEN.

Afscheeren (uitspr. met scherplange e), bedr.
st. ww. Voor de vervoeging, zie SCHEEREN. Afscheren. Wdb. Overtreffen in 't scheren. Da'
borbierke kan al dander afscheeren. — Afmatten door scheren. 's Zaterdaa(g)s ben ek afge.
schoren, zai Tieste dem borbier. lemand
afscheeren, hem bedriegen; hem ferm doen verliezen (in spel). Hie zal hem wel afscheeren. —
Ook : iemand alles afscheeren, hem alles ontfut-

selen (door bedrog, in 't spel, enz.). — Z. SCHEEREN.

Afscheermen (uitspr. met scherpl. e), ww. De
uitspr. laat toe te schrijven AFSCHIRMEN. (Zie
la. en Vorml.) — Hetz. als AFSCHERMEN. Z. ald.
Afscheeteren (uitspr. met scherplange e), ww.
Zie AFSCHITTEREN.

Afscheid, o. Wordt niet geh. Zie AFSCHEED.
Afscheiden, ww. Wordt nt geh. Z. AFSCHEEN.
Afscheidsel, o. Wordt niet gehoord. Zie AFSCHEEDSELE.

Afscheifelen (uitspr. afschaifalan), ww. Onz.
Met zijn. Afschilferen, afscherven. Dat en es
Beene goeè'n arduin, hie schaifelt af, es afgeschaifeld. — Ook bedr. met hebben : Haut afschailelen, het doen afschilferen.— Z. SCHEIFELEN.

Afschelferen, ww. Daarnaast AFSCHULFEREN,
AFSCHEIFELEN, AFSCHERFELEN. Onz. Met zijn.
Afschilferen. Dat haut schelfert af, es afgeschilferd. — Ook bedr. met hebben, Haut afschelferen, het doen afschilferen. Zie SCHELFEREN.

Afschellen, bedr. zw. ww. De schel afdoen.
Voor het verschil tusschen AFPELLEN en AFSCHELLEN, zie AFPELLEN. DB. CV. J. SCH. (Bijv.)
Overtreffen in 't schellen. ne Man en kan 'n
vrauwe nie afschellen, wan(t) pato(dd)ers schellen es vrauwewerk. Afmatten door schellen,
Moeder as afgescheld. — let (ewat) afschellen,

veel schellen. Zie SCHELLEN.

AFSCHIETEN

—

Afschenken, bedr. st. ww. Voor de vervoeging, zie SCHENKEN. Wdb. — Afmatten door
schenken. En de bazinne zai : As 't keermes es,
kan iemand hem (zich) afschenken. — let (ewat)
afschenken, veel schenken. On 'n ton of te
k4(g)en, inoette (moet ge) wat aftappen en
afschenken.

Afscheppen, bedr. zw. w w. Wdb. — Afmatten door seneppen. 'k He binst dem brand we(i)
fiffteg eerners water geschept, nor 'k ben afgeschept ook. — Overtreffen in 't scheppen. ironisch. Wie kan der ne mulder afscheppen? —
let (ewat) afscheppen, veel scheppen. Afschepen. lemand afscheppen. Zie STOETT, Ned. Spr.

nr 58.

Afscherfelen, ww. Afschilferen. — Zie SCHERFELEN, AFSCHELFEREN.

Afschermen, bedr. zw. ww. Daarnaast AFSCHEEKMEN c,f AFSCHIRMEN. WCib. - Schermend,
d. i. draaiend en zwaaiend slaande, breken, verwijderen, doen vallen, enz. De glaze van de tafel
afschermen. ne Stok afschermen. lemand zijnen
orm (arm) afschermen. Ge zil(t) mijnen hoed
afschermen, wilderik ! Overtreffen in 't schetmen. Wie koest er (kon er) hem afschermen ? -Afmatten door schermen. Le zijn afgeschermd.
Iet (ewat) afschermen, veel schermen. Da'
hee dor ewat afgejankt en afgeschermd.
— Afgescherm(d) konzmen, al schermend, d. i.

draaiend en zwaaiend, aan- of afkomen. — Zie
SCHERMEN.

Afscherpen, bedr. zw. ww. Scherper maken.
Ge moet aze spille goed afscherpen. Overtref-

fen in 't scherpen (b. v. van molensteenen). —
Afmatten door scherpen. De mulder es afgescherpt ; hie scherpt al meer as 'n ure. —
Iet (ewat) afscherpen, veel scherpen. 'k Male
mee vier steenen en alle weke(n) moet er no al
ewat afgescherp(t) wer(d)en. — De toppen van

de twee stukken ijzer die aaneengesmeed moeten
worden, scherp uitsmeden. VUYLST. Amb. Smid.

Afschenen, ww. Zie AFSCHEUIEN.
Afschenien, bedr. zw. ww. Daarnaast

AFSCHEUEN. Atsehooien. — let (ewat) afscheuien,

veel schooien. Beteleers keunen op maand
ewat afscheuien. Zie SCHEUIEN, SCHEUEN.

Afschieten, ww. Voor de vervoeging, zie
SCHIETEN. Vv"ab. — Onz. Breken (spr. van koord,

draad, enz.). De koorde schoot af. CV. J. — Snel
afzakken. Dena borme schiet af. Min topkoorde
schiet af, komt los. — Bedr, Afwerpen met
spade of schop. Erd' afschieten. CV. J. — Afwerpend effen maken. Ge moet da' bormk' afschieten. — Overtreffen in 't schieten (met boog,
marbel, bolle, enz.). Keundegij afschieten?
T. — Afmatten door schieten. De gouischietters
en zijn nog nie afgeschoten. — let (ewat) afschieten, veel schieten. De ja(g)ers hen ewat afgeschote vanda(g)e. T. — In het kaartspel de
slechte kaarten wegwerpen. J. 'k He min hertenaas keunen afschieten, anderst ha 'k de
mizera (miserie) verloren. — Schietend dooden.
nen Haze fijn afschieten. lemand van achter
'n haa(g) of ne kant afschieten. Verg. Ndl. Wdb.,

AFSCHIJEREN

••n•••n•

Wdb. — Snel naar beneden loopen. Hie
schoot den trap af. — Afgeschote kommen, snel

aan- of afkomen. Schietend (met boog b. v.)
winnen.
izen afschieten. Zijn al de pr!Yzen
afgeschoten? T. R. J. — Spr. Den up_perveu(4-)ele, den uppergozii afschieten, er bovenop zijn.
Meestal ironisch, met meenen, paizen. Hie paist
dat hie den uppergoui afgeschoten heet! — Spr.
Den upperveu(g)ele, den uppergoui afgeschoten
hen, ironisch een groote dwaasheid begaan heb-

ben. Veel gezegd van iemand die een meisje
bedrogen heeft. — E vierwerk afschieten, een
vuurwerk afsteken. Zie hierover Ndl. Wdb. —
Geld geven, betalen. Tonle moe' fern afschieten.
SCH. (Bilv.) J.
AfSChijer en bedr. zw. ww. Schijerend voltooter), altnakell. Es at 't haut afgeschijerd? —
Afmatten door schijeren. Onze werkman schijert
a(l) g' heel den dag, hie es afgeschijerd. — let
(ewat) afschijeren, veel schijeren. On gedaan
t' henne (hebben), moeteme nog ewat afschiftren.
— Zie SCHIJEREN.

Afschijten, bedr. st. ww. Voor de vervoeging, zie SCHIJTEN. Schijtend verdrijven. Ge moet
puurzeeren (purgeeren) en ou ziekt' afscNjten.

AFSEEZEN
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nen dag. — Afgeschreem(d) kommen, al weenend

aan- of afkomen.

Zie SCHREEMEN.

Afschrepen, bedr. zw. ww. Afschrappen, afkraDuen. IVdb. DR. J. — Spr. Hie en hee
nog Beene na(g)el om zif gat af te schrepen, hij
heeft, bezit niets. — Afmatten door schrepen. Afgeschreep(t) Let (ewat) afschrepen, veel
schrepen.

Zie SCHREPEN.

Afschrepen, ww. Zie AFSCHROODEN.
Afschrijven, bedr. st. ww. Voor de vervoeging, z:e SCHRIJ \TEN. Wdb. Overtreffen in bet
schrijven. Pierke ka' Jan afschri/ven. — Afmatten door schrijven. 'k En schrilve nie meer,' k ben
afgeschreven. — let (ewat) afschrijven, veel
schrijven. 'k Schrijv' let op e jaar af.

Afschrobbelen, ww. Afbroddelen, slordig afwerken.

Afschrooden (uitspr. afschrooan met scherplange 0), nek:r. zw. ww. Daarnaast en wel meer
AFSCHREUEN. Door schrooden afbinden. Ge moet
zeer been schoon afschrooen.

Afschrooen, ww. Zie AFSCHROODEN.
Afschuifelen, bedr. zw. ww. Overtreffen in

Dienen tale schijt af. veer koorene scheet tf.
SCH. J. - Topspelwoord. \Vordt gezegd van het
zachtjes afglijden d€r opgewonden topkoord. De
jongies speekelen op den top, anders schijt de
koord af. Weverswo6td. Afzakken van het

he &:nurfcien (duiten). Onze koeiere kan al d'ander afschuifelen. — Afmatten door schuifelen.
Pier en es va' z' 'even nie afgeschuifeld. Afgeschuifel(d) zijn. — let (ewat) afschuifelen, veel
schuifelen. Hie schuifelt let op nen dag af. —
Afgeschuifel(d) kommen, al schuifelend aan- of

garen dat opgeboomd is. VT. Ve jaarg. 8. — Zie

at komen. — Zie

— Door zachtjes af te glijden invalien, afvallen.

SCHIJTEN.

Afschilderen, bedr. zw. ww. Wdb. — Overtreffen lu bet schilderen. Hem afschilderen, dat
en kan niemand ! — Afmatten door schilderen.
Hie kan da(g)en achteree' schilderen zonder af.
geschilderd te zone. — let (ewat) afschilderen,
veel schilderen.
Afschirmen, ww. Zie

SCHUIFELEN.

Afschnimen, ww. Wdb.

AFSCHERMEN.

Afschitteren, ww. De uitspr. laat toe AFSCHEETEREN (met scherpl. e) te schrijven. let
(ewat) afschateren, veel schateren, schaterlachen.
Da' vravolk kan iet afschitteren. — Afgeschitter(d) kommen, al schaterlachend aan- of afko-

men.

Afschokken, onz. zw. ww. Wdb. — Door
schokken bteken. D' asse van de ker es afgeschokt. — Weggaan. ofschokken? 't Es
tad om of te schokken. Afgeschok(e) kommen,
met schokkende beweging aan- of afkomen. ne
Zatterik komt afgeschokt.

Afschooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AFSCHEUIEN.

Afschotelen, zw. ww.

let (ewat) afschotelen,
veel schotelen (1. i. konkelfoezen. In die herberge
wierd er let afg -eschoteld — Zie SCHOTELEN.

Afschreemen, bedr. zw. ww. Afweenen, weenend verurijven. Verdriet afschreemen. — Overtreffen in het janken. Da' kind kan z' amaal
afschreemen. — Afmatten door janken, weenen.

Spr. 't Vet es
afg escheamd, de zaak is niet meer winstgevend,

de winst is opgetrokken door een ander.

Afschuiven, onz. st. ww. Voor de vervoeging,
zie

SCHU1VEN.

Afgaan, scheiden door schuiven.

As de schuss' (schors) afschuift, maken de jong -e
gaste schuifels va' wulgie (wilgen) haut. Verg. J.
Weggaan, vectrekken. Om tien ure schoven
z' af.

Afschulferen, ww. Zie AFSCHELFEREN. DB.
Afschuppen, bedr. zw. ww. Afschoppen. CV.
J. SoloppLhu bicker. Iemand zijm been afschuppen. — Afmatten door schuppen. Hie schuptege
mee z n twie beene wel
minuut of Ilene; op
den diner was tie (was hij) afgeschupt.
Zie
SCHUPPEN.
AfSChUrell bedr. zw. ww. Wdb. — Afmatten
door schuren. Ons maisen es afgeschuurd.
Overtreffen in 't schuren. Niemand en kan der
her afschuren. — let (ewat) afschuren, veel
schuren. la dat huis meet er alle weken ewat
)

afgeschuur(d) wer(d)en.

Afschnrsen (uitspr. afschussan), ww. Afschorsen.

Afschussen, ww. Zie AFSCHURSEN.
Afschutten, ww. Afchudden. Appels, ,peeren
afschuiten. 1)13.

Zie SCHUTTEN.

Afseezen, ww. 013Z. Wegloopen. Wild' afsee-

't En es va' z' leven nie afgeschreemd. Afgeschreem(d) — let (ewat) afschreemen, veel

zen idle zille moeten afseezen, anders(t) krij-

janken. Ons Tiestse kan ewat afschreemen op

gansch en snel afloopen, het doorloopen. Het

(g)eme nog sla(g)en. — Bedr. Iet afseezen, het

AFSERMOENEN
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doorp, de straat afseezen. — Haastig afloopen,
naar beneden loopen. Hie seest dem berg af. Verg.
CV. J. — Let (ewat) ellseezen, vecl en will afloopen. De kinders kennen op nett dag ewat afseezen! CV. J. — Afs, esees!d) kommen, snel komea
aanloopen. CV. J. — Zie SEEZEN.

met de omgekeerde eg (this met de stompzijde
der tanden) gansch effen maken. Verg. AFSLECHTEN. - Visscherswoord. De beke (de vijvere, de
Schelde, enz.) afslepen, met het sleepnet afvisschen. ill'hen 't water afgesleept on met' raise
ne kilo visch gevans en. Zie SLEPEN.

bedr. zw. ww. Oveitreffen in
het sermoenen. Onze Paster kan iedereen afserinoenen. — Afmatten door sermoenen. En szjii do
paters nog nie afgesermoenl? — let (ewat) afsermoenen, veel sermoenen. 111/ kan iet afsermoenen I — Zie SERMOENEN.

Afsleren (uitspr. sle met zachtlange e), ww.

,

Afsermoenen,

Afsichelen, bedr. zw. ww. Met de sikkel afsnijden. Gc moot al da' ges (gras) van den lain
afsichelen. — Onbehendig afsnijden. Bat en es
nie af; esneen, 't en es 'nor afgesicheld. — Zie
-

SICHELEN.

Afsieken, bedr, zw. ww. Overtreffen in bet
sieken, d. i. pruimen. Wie kan der ne schipper
afsieken? — Afmatten, vermoeien, krank maken
door sieken. Da' mannek' es afgesiekt. — Let
(ewat) afsieken, veel sieker. — Zie SIEKEN.
Afsijferen, ww. Zie AFCIJFEREN.
Afslaan, bedr. ww. Voor de vervoeging, zie
— Timmerend of slaande omheinen. 'n Wee ( weide) mee stakes afslaan. Let nice
planken afslaan.. Verg. DB. J. — In het slaan
overtrefftn. Wie kan der ne smed ofslaan? —
Door slaan afmatten. Hie beet hem (zich) vanda(g)e g' heelegans afgesle(g)en. Afgesle(g)e situ.
— Let (ewat) afslaan, veel slaan. Ook fig. Zijn
tonge kan iet afslaan !
SLAAN. kVab.

Aislag, m.; zonder my. \Vdb. — Alen zegt :
afslag op n ware. Er es, er komt afslag op de
botere, op 't vices.
Afslaitsen, ww. Zie

AFSLETSEN.

Afslapen (uitspr. afs/o_pan), bedr. st. ww. Voor
de vervoeging, zie SLAPEN. Overtreffen in het slapen. Niemand en zal hem afslopen. — Let (ewat)
afslopen, veel slapen. — 'n Ziekt' afslopen, ze
door slapen verdrijven.

Afslappen, bedr. zw. ww. Afleppen. De katte
slept de taltoor af.
Zie SLAPPEN.
AfSleCht011, zw. ww. Land afslechten, al
het onageptoegde of orngegraven lanai met de eg
effen maken. Es at 't land afgeslecht? — Verg.
VD. ; zie SLECHTEN.

Afgleitsen (uitspr. afslaitsdn), ww. Zie AFSLETSEN.

Afslenteren, bedr. zw. ww. Wdb. Slenterend atL)open. De gemeent' afslenteren. Ze slentert 't huis en de lochtenk af : 't es at wa' da'
ze nog kan doen.
Afslepen (uitspr. sle met zachtlange e), bedr.
zw. ww. Wdb. : AFSLEPEN en AFSLEEPEN. —
Met slepende kleederen ailes afloopen: Triene
sleep de straat af. — Op slordige wijs de kleederen verslijten, bederven. Heur rokken afgesleept. Let (ewat) afslepen, veel en slordig verslijten. — Afgesleep(t) kommen, met slependen
gang aan- of afkomen. Die slonse koni(t) ginter
weera(l) ne keer afgesleept. — Land afslopen,

-

On. Afglijden. Hie sleerdege /angst dem born
of. — B ?Taaidelijk : afglijden op het ijs. — Bedr.
Overtreffen in het sleren. Da' klai' manneke zal
ons wel afsleren. — Door sleren afmatten. 'k En
kan nie nicer, 'k hi rn afgesleerd. Afgesleer(d)
z?in. — Verslijten door sleren. Zen kloppers zijn
afgesleerd. — let (ewat) afsleren, veel sleren.
's Wenters sleren tie kinders ewat af! — Afgesteer(d)koninzen, al slerend af- of aankomen. —
Ook : stil en heimelijk afkomen. De fijnerik
kwainp afgesleerd, Zie SLEREN.

Afsletsen, bedr. zw. ww. Daarnaast en wel
meet AFSLE1TSEN (uitspr. afslaitsan). Als een
sletse (zie aid.) afloopen. Ze sladst de straat af.
J. — Afgeslaits(t) kommen, als een stets aankomen. 't En es ?lie ge_pernzdteerd ze konz(t) ginter
weeral afgeslaitst I — Let (ewat) afstaitsen, veel
als een stets loopen. Op ne zondag slaits(t) z'
ewat af! Slordig verslijten. Her kleere zijn
afgeslaitst on afgesleurd. — Zie SLETSEN, AFSLEUREN.

Afsleuren, bedr. zw. ww. \Vdb. — Afloopen (spickenue van rondleurders, zatlappen, lage
vrouwspersonen, enz.). Het doorp afsleuren. Al
d'herbet(g)en afloopen ezz' afsleuren. Afgesleitr(d) kommen, met slependen gang aan- of
afkomen. Da' zat wcy komt afgesleurd. — Iet
(ewat) afsleuren, veer leuren en sleuren. Slordig verslijten. Zen kleeren z n afgesleurd en
afgescheztrd.
Afslijpen, bedr. st. ww. Voor de vervoeging,
zie \Vdb. Overtreffen in 't slijpen.
Diene scheeresliep kan iedereen afslitpen. —
Afmatten door slijpen. Smed, g'enc meurt on
toch nie afsWe, zille. Afgeslepe Z1771.
Let
(ewat)alsWen, veel slijpen.
-

Afslobberen, ww. Worth niet gehoord. Zie
AFSLOEBEKEN.

Afslodderen, zw. ww. Bedr. Slordig verslijten
en bederven, atSlonzen. Zen kleeren zitn afgesleurd en afg eslodderd. J. — Onz. Slodderend
afvallen, afhangen (D. v. van een to laag hangende
broek) broek slodderi of. Afgeslodderde
kausen. — Algeslodder(d) komnzen, slordig en
slonsachtig aan- of afkomen.
-

Afsloeberen, bedr. zw. ww. Afslobberen. De
talloor afsloeberen. CV .J. — Zie SLOEBEREN.
Afsloffen, ww. Afsloffen. J. — Afgesloef(t)
koninzen, op de sloefen aan- of afkomen. —
Stil en heimelijk aankomen, naar iets behendig
vragen. J.
Afsloffen, ww. Wordt Lit geh. Z.

AFSLOEFEN.

Afslonsen, bedr. zw. ww. Afslonzen. Wdb.

—
Let (ewat) afslonsen, veel en slordig verslijten.
Ons Hie kan op 'in maand iet afslonsen. — Ook :
veel als een sloes (slet) rondloopen. Als een

AFSLOOVEN

—
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slons afloopen. De stad afslonsen. J. — Afgeslons(t) kommen, als een slons aan- of afkomen.

Berooven van zijn ambt of bediening (b. v. door
verkiezing). De schepene, dem beurgemeester af-

— Zie SLONSEN.
Afslooven (uitspr. met scherplange o), bedr.
ww. Omlaag slooven. Het tegenovergestelde van :
OPSLOOVEN. De broek en de mauwen afslooven.
DB. — Zie SLOOVEN.
Afsluimen, bedr. zw. ww. Heimelijk afspieden. Ze sluimt het al al — Heimelijk afkomen.

smijten.

'k Hoore ze den trap afsluimen. — Afgesluim(d)
kommen, heimelijk aan- of afkomen. — Zie SLUI-

MEN, AFLUIMEN.
Afslnipen, ww. Voor de vervoeging, zie SLUIPEN. WOO. Afgeslope kommen, al sluipend,
heimelijk aan- of afkomen.
Afsmakken, ww. Onz. Met zijn. Met eenen
smak afureken. Den tak, wor dat hie op stond,
smakteg' af, es afgesmaAt. — Bedr. Met hebben.
Met eenen smak naar beneden smitten. Hie smaktege de panne van de stool of. — Afgelekt en
afgesmak(t) zijn, de frischheid der jeugd door
't vele kussen verlcren hebben. 't Was in herren
(haren) tad e schoo' maiske, nor nui es z' afgelekt en afgesmakt. — Zie SMAKKEN, AFLEKKEN.

Afsmallen, ww. Smaller makes. Die planke
was to veel ufgesmald. Verg. VD. : « weinig

gebruikelijk », zEgt hij. — Zte SMALLEN.

Afsmanten, ww. Zie AFSMOUTEN.
Afsmauzen, W W. Zie AFSMOUZEN.

Afsmeden (uitspr. afsmeen; smeen, eenlettergrepig en met zachtlange e), bedr. zw. ww. Wdb.
— In het smeden overtreffen. Tome kan al de
smeds afsmeen.

Afsmeen, ww. Zie A FSMEDEN.
Afsmeeren (uitspr. met scherplange e), bedr.
zw. ww. Daarnaast AFSMAUTEN. Afsmeren. —
Afranselen. lemand ferm afsmeeren. CV. Verg.
Hard bekijven. As ze thuis komt, za(l)
VD.
moeder her goed afsmeeren. — Foppen, bedriegen. Gade nor de mort (markt)? En laat ou toch
nie afsmeeren. — Doen verliezen in 't spel).
lemand mee de kort (kaart) afsmeeren. — Zie
SMEEREN.
Afsmelten, bedr. st. ww. Vcor de vervoeging,
zie SMELTEN. Wdb. — let afsmelten, het smeltbare deel er uit verwijderen door smelten. Vet
—

vlees afsmelten, de smeerkoek afsmelten. — Afgesmolte' vet, vet dat men door smelten uit spek
vetkrijgt. ' k He liever afgesmolte vet op brood as
botere. CV. : AFGEBAKKEN VET.

Afsmeren, ww. Wordt niet gehoord. Zie AFSMEEREN.

Afsmetten, bedr. zw. ww. Met de smetkoord
afteekenen. DB. CV. J. — Zie SMETTEN.
Afsmijten, bedr. st. ww. Voor de vervoeging,
zie SMUTEN. Afslaan. Nolen, appels afsmilten.
Afranselen. Die keerels hen Adolf gisteDB. J.
—

ren avend afgesrneten, en ze lieten hem veur doo'
li(gg)en. — Overtreffen in 't smijten. 't Es ne
goei matrassesla(g)ere, ook en kan der hem geen
eenen afsmijten. Afmatten door smijten. Hie
heet hem (zich) afgesineten. Afgesmete zijn.

Afsmoelen, bedr. zw. ww. Overtreffen in het
pruilen. kan al de wgs afsmoelen. —
Vermoeien door pruilen. Zijde nog me alpsmoeld? — let (ewat) afsmoelen, veel pruilen. —
Afgesmoel(d) kommen, al pruilend aan- of afkomen. — Zie SMOELEN.
Afsmokkelen, bedr. zw. ww. Daarnaast AFSMUISTEREN. °vet treffen in het snoepen. Wie kan
der de hinders afsmokkelen ? — Vermoeien door
snoepen. E kind en es va' z' leven nie afgesmokheld. — let (ewat) afsmokkelen, veel snoepen. —
Afgesnzokkel(d) kommen, al snoepend aan- of
afkomen. — Zie SMOKKELEN.
Afsmokkelen, ww. Daarnaast AFSMOOREN,
AFSMUIREN. let (ewat) afsmokkelen, veel misten.
In Oktober snzokkelt het iet af. — Z SMOKKELEN.
Afsmooren (uitspr. met scherpl. o), ww. Zie
AFSMOKKELEN, AFROOKEN, SMOOREN.
Afsmoren, ww. VVordt n t geh. Z. AFSMOOREN.
Afsmonten (uitspr. afsmautan), ww. Hetz. als
AFSMEEREN. Zie ald.

Afsmooren (uitspr. afsmauzan), bedr. zw. ww.
Ietnand afsmauzen, hem in het smouzen (zeker
kaartspel) overtreffen. — lemand alles afsmauzen, iemand alles al smouzend afspelen. — Afmatten door smouzen. Ze spelen a(l) g' heel den dag
en ze 'n zin nog nie afgesmausd. — let (ewat)
afsmauzen, veel smouzen. — Zie SMOUZEN.
Afsmniken, ww. Zie AFSMOKKELEN, SMUIKEN.
Afsmnisteren, ww. Zie AFSMOKKELEN, SMUISTEREN.

Afsmullen, bedr. zw. ww. Lekker afeten. Pier
ha' talloor afsmullen. — let (ewat) afsmullen, veel smullen.
Afsnabbelen, bedr. zw. ww. Daarnaast
SNABBEREN. let (ewat) afsnabbelen, veel snabbelen, d. 1. tateren. Da' wilt moet, op nen dag, iet
afsnabbelen ./ —

Zie SNABBELEN.

Afsnabberen, ww. Zie AFSNABBELEN, SNABBEREN.

Afsnainselen, ww. Zie AFSNENSELEN.
Afsnainsen, ww. Zie AFSNENSEN.
Afsnainzelen, ww. Zie AFSNENSELEN.
Afsnainzen, ww. Zie AFSNENZEN.
Afsnakken, bedr. zw. ww. Eig. Met eenen
snak (beet) afnemen, scheiden. Den hond snaktege
;mine venger af. — Fig. Met een haastige beweging afnemen. Ze snakt de glazen of(b. v. van de
Afbijten (sprekende van woorden). Ze
tafel).
kan her wor(d)en (woorden) afsnakken. —
lemand 't word afsnakken, hem ruw en bitsig
het woord ontnemen. DB. — Zie SNAKKEN.
—

A.fsnappen, bedr. zw. ww. Eig. met een haastige hanubewegmg afnemen. Ze snaptege de tallooren af. DB. — Fig. Afbijten (sprekende van
woorden). Hie snap(t) zijn wor(d)en af. — lemand
't word afsnappen, hem bitsig het woord ontnemen. — Lie SNAPPEN.

AFSNAUWEN
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Afsnauwen, bedr. zw. ww. Wdb. — Eig. Met
eenen snauw (beet) afdoen, breken, afnemen. —
Iemand 't word afsnauwen, hem bitsig het woord
ontnemen. — let (ewat) afsnauwen, veel snauwen. — Zie SNAUWEN.

Afsnokken, bedr. zw. ww. Daarnaast AFSNUKKEN. Met eenen snok (zie ald.) afrukken.
'n Koord afsnokken. DB. CV. J. Zie SNOKKEN.

Afsneeen (uitspr. met scherplange e), onp. ww.
Afsneeuwen. Men zegt wel meer : AFSNOUEN. Zie
aid., ook SNEE.

minder AFSNEEEN. Door de sneeuw losgaan en
afvallen. De kInt van ons tak (dak) es afgesnoud.
— Onp. let (ewat) afsnouen, veel sneeuw en. Deze
venter hee 't ewat afgesnoud. — Zie SNOUEN.

Afsneeuwen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AFSNEEEN en AFSNOUEN.

AfSlieliSelell (uitspr. afsnainsalan), bedr. zw.
ww. Daarnaast AFSNENZELEN, AFSNENSEN, AFSNENZEN. Afknabbelen (sprekende van fruit). nen
Appel afsnainselen. — let (ewat) afsnainzelen,

veel snenselen. — Zie SNENSEN, SNENSELEN, SNENZEN, SNENZELEN.

Afsnensen (uitspr. afsnainsan), ww. Zie AFSNENSELEN.

Afsnenzelen (uitspr. afsnainzalan), ww. Zie
AFSNENSELEN.

Afsnensen (uitspr. afsnainzan), ww. Zie AFSNENZELEN.

Afsnenkelen, bedr. zw. ww. Snoepend afdoen.
Sieska hee die talloore mee suikerdengs afgesneukeld. — let (ewat) afsneukelen, veel sneukelen. Landers keunen ewat afsneukelen! — Zie
SNEUKELEN.

Afsnijden (uitspr. afsnijan), bedr. st. ww. Voor
de vervoeging, zie SNIJDEN. Wdb. — In het snijden overtreffen. Tiest es eene van de beste boomsnijers die 'k kenne, hie kan al d' ander afsnilen!
— Afmatten door snijden. 'k Snit at 'n ure
. pato(dcl)ers veur plantsele, min vengers zijn
afgesneén ! Kaartspel. Zie AFKOOPEN. 'k Snee
hem mee roevezot af. lemand afsnijen. ne Slag
afsq*en. Zijne maat afsnzien. — Zie SNIJDEN.

Afsnijen, ww. Zie AFSNIJDEN.
Afsnikken, bedr. zw. ww. Afmatten door snikken. Afg-esnik(t) zijn. — Afmatten door hikken.
— Afgesnik(t) kommen, al snikkend (of hikkend)
af- of aankomen. Zie SNIKKEN.

Afsnippelen, ww. Zie AFSNIPPEN.
Afsnippen, b edr. zw. ww. Daarnaast

AFSNIPPELEN. l3ij kleine stukjes afsnijden (met schaar,

beitel of snijmes), afsnipperen. DB. — let (ewat)
afsnippen, veel snippen. Klaine maiskies keunen
iet afsnippen.

Afsnoeien, bedr. zw. ww. Wdb. In bet
snoeien overtreffen. Niemand en kan der mg
afsnoeien. — Afmatten door snoeien. De snoeier
es afgesnoeid. — Jet (ewat) afsnoeien, veel snoeien.

Afsnoeren, bedr. zw. Snoerend breken,
afscheiden. nen Uitwas (van vleesch b. v.) afsnoeren. — ilfgesnoer(d) kommen, zeer snel afkomen. De velogaste kommen afgesnoerd.
Afsnoeven, zw. ww. Onz. Met ronkend geluid
of breken. 'k Schoot, nor de koorde va' mijnen
handbo(g)en snoefdeg' af. — Bedr. Met ronkend
geluid, ruw afnemen. Ze snoefdege 't broo' van
de tafel af.

MS11011011 (voor de uitspraak dezer

on, zie

Klank - en Vorml.), onz. zw. ww. Daarnaast, doch

Afsnuffelen, bedr. zw. ww. Daarnaast AFSNUISTEREN. Snuffelend afzoeken. 't Buis afsnuffelen. CV. I. — let (ewat) afsnuffelen, veel
snuffelen. nen Hon(d) snufelt iet af op nen dag.
— Afgesnuffel(d) kommen, snuffelend aan- of
afkomen. — Zie SNUFFEI.EN.
-

Afsnuisteren, ww. Hetz. als AFSNUFFELEN.
DB. T. — Zie SNUISTEREN.
Afsnuiten, bedr. st. ww. Daarnaast AFSNUTTEN. Voor de vervoeging, zie SNUITEN. Iet (ewat)
afsnuiten, veel snuiten. 's Wenters moe ne mains
ewat afsnuiten ! — lemand alles afsnuiten, hem

behendig (in spel 1). v.) alles ontfutselen. Verg. J.

Afsnuiven, bedr. st. ww. Voor de vervoeging,
zie SNUIVEN. In het snuiven overtreffen. Onze
meestere kan czlkendeen afsnuiven. — Afmatten
door snuiven. En zijcle nog nie afgesnoven? —
let (ewat) afsnuiven, veel snuiven. Moedere kan
iet afsnuiven. — Fig. let moeten afsnuiven, veel
onaanUename dingen moeten hooren. Gisteren
avend hee Pier iet moeten hooren en afsnzdven!
AfSlitikken , ww. Zie AFSNOKKEN, SNUKKEN.

DB. CV.

Afsnurken, bedr. zw. ww. Overtreffen in het
snurken. Geen enkel beest en kan der e verkie
afsnurken. — Afmatten door snurken. Afgesnurk(t) zzjn. — let (ewat) afsnurken, veel snurken. Op ne nach(t) kan ooze knecht ewat afsnurken !
Afsnuttelen , bedr. zw. ww. Snuttelend
ken, slecht en sloriig afmaken (sprekend van timmerlieden of andere werklieden, die hout mct
snijdende werktu;gen bewerken). Dat es weera(1)
ne keer afgesnutteld! — let (ewat) afsnuttelen,

veel snuttelen. Da' mannek' heet let afgesnuttel(d) vanda(g)e. — Zie SNUTTELEN.

Afsnutten, ww. Voor de vervoeging, zie SNUTJ.
Afsoeven, zw. ww. let (ewat) afcoeven, veel

TEN. Hetz. als AFSNUITEN.

soeven. De wen(d) soeft ewat of in de schauwe.

Zie SOEVEN.
Afspaalidereli (uitspr. afs_poondaran met zachtlange o), onz. zw. ww. Tot spaanders afvallen.
Die planke spoondert af. DB. -- Z. SPAANDEREN.

Afspaien, ww. Zie AFSPEIEN.
Afspaitsen, ww. Zie AFSPETSEN.
Afspaken, ww. Wordt nt geh. Z. AFSPEEKEN.
Afspannen, bedr. ww. Voor de vervoeging,
zie SPANNEN. Afsluiten met gespannen ijzerdraad,
koord, enz. De straat afspannen. CV. J. —
Trauwers afspannen, de straat, langs waar pasgehuwden voorbij moeten, met een koord afspan-
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nen ; de gehuwden mogen verder pan, als zij een
drinkgeld hebben gegeven.
Ike trauwers wer(d)en altzjd afgespannen.

Afspauwen, bedr. zw. ww. Door spauwen
(d. i. spuwen) verwijderen. Ge moet da' slijm
afspauwen. — Zzin hert afspauwen, te veel
spauwen en aldus zich ziek of ongesteld maken.
As ek andziti" (ajuin) geten hd, zoo (zou) 'k min
hert afspauwen Hert = bier maag. Zie HERTE.
— Door spauwen afmatten. De zieken es afgespauwd. — Let (newt) afspauwen, veel spauwen.
Sl/men dat hie beet (heeft) ! Dat es schrikkelijk
hie meet let afspauwen ook! Zie SPAUWEN.
Afspeekelen (uitspr. met scherplange e). bedr.
zw. ww. Daarnaast A FSPEEKEN. Speekelend verwijderen. Slim afspeekelen. hert afspeekelen, te veel speekelen en aldus zich ziek en
ongesteld maken. Ge rookt te vele, manneke; ge
speekelt ou (uw)hert af. — Iet (ewat) afspeekelen, veel speekelen. Zie SPEEKELEN, SPEEKEN.

Afspeeken (uitspr. met scherplange e), ww.
Zie AFSPEEKELEN.

Afspeeken. (uitspr. met scherplange e), bedr.
zw. ww. Gansch van spaken voorzien. Es 't oriel
afgespeekt? — Zie SPEEKEN.

Afspeeten (uitspr. met scherplange e), onz. zw .
ww. De uitspraak laat toe te schrijven AFSPITTEN (zie Kl. en Vorml.). Daarnaast AFSPETSEN,
AFSPEITSEN. Driftig afloopen. Hie speettege dean
berg af. — Driftig wegloopen. Kijkt hoe da' z'
afspeeten! — Ajgespeet kommen, driftig aan- of
afkomen. Ze kommen afgespeet lijk brieschende
leeuwen. — Zie SPEETEN, SPEITSEN, SPETSEN,

SPITTEN.

Afspei (uitspr. afspai), m.; zonder my. Daarnaast, doch zelden AFSPUI. Het afspeien (zie aid.).
Dienen a fspai en haudt 't watere nie te(g)en.

Afspeien (uitspr. alspaian), bedr. zw. ww.
Daarnaast soms AFSPUIEN. Door een spei afsluiten, tegenhouden. 't Water es afgespaid. DB. —
Zie SPEIEN, SPEI.

Afspeitsen (uitspr. afspaitsgn), ww. Zie AFSPEETEN, AFSPETSEN.
Afspelen, bedr. zw. ww. Wdb. — Afdoen (van

kleederen). Speelt °nal (uwer)) hoed af! DB. —
De broek afspelen, de broek afstrijken. — In
't spelen overtreffen. Niemand en zal der onze
koster afspelen. — Afdokken. Toe toe! speei(t)
ne keer af! — Al spelend winnen. Zijn de pqzen al afgespeeld? T. J. — In sommige spelen

ploegspel, schreefkeschieten, enz.) dichter
bij het doel spelen dan de tegenspeler het gedaan
heeft. Ge moet die belle ne keer afspelen, Tome.
Ligt Emiel op de schreve? Neej (peen hij), ge
keunt hem schoon afspelen. ne jou afspelen.

Afspellen, bedr. zw. ww. Ten einde toe spellen. 'in. Bladzzi afspellen.

Afsperren, bedr. zw. ww. Afsluiten. De straat
es afgesperd.

Afspeten, bedr. zw. ww. Met spelden gansch
vasthechten. Ge moet alles schoon afspete, zilde!
Zie SPETEN.

AFSPOELEN

Afspetsen, onz. zw. ww. Daarnaast AFSPEITSEN (uitspr. afspaitsan). Afspatten (van vochten),
it Bloe' spaitstege den trap af. — Afspeeten.
Zie aid. — Zie SPETSEN, SPEITSEN.
Afspetten, bedr. zw. ww. Afdokken. Hie za'
moete fern afspetten!

Afspeuren, bedr. zw. ww. Afloeren. Da' wlf
speurt het al of.— nen Haze, 't wild afspeztren,
gansch, tot het einde toe het speur van eenen Naas
of zeker wild voigen en aldus zijne ligplaats ontdekken. Zie SPEUREN. Verg. VD. : AFSPOREN.

Afspieden (uitspr. afspien), bedr. zw. ww.
Bespieden, afloeren. DB. CV. VD. J.
Afspiedere (uitspr. afspiet9ra), m. Mv. ofs_piee'rs. Bespieder. Ook van vrouwen : Da' wijf
es ne leeleken afspieê're.
Afspiederije (uitspr. ofspievrzyd), vr.; zonder
my. Daarnaast AFSPIOENDERIJE, AFSPIOENEERDERIJE. Bespieding. Worom al die ofspiee'rzje?
AfSpieere , m. Zie AFSPIEDERE.

Afspieerije, m. Zie AFSPIEDERIJE.
Afspien (spien eenlettergrepig), ww. Daarnaast
AFSPIOENEEREN, AFSPIOENEN. Zie AFSPIEDEN.
AfSpiiZe11, bedr. st. ww. Voor de vervoeging,
zie SPIJZEN. Tot het einde toe spijzen. Es de
nutter, zijn de pannen afgespezen? — Z. SPIJZEN.

Afspinuen, bedr. st. ww. Voor de vervoeging,
zie SPINNEN. Wdb. In het spinnen overtreffen.
Mil weeder es ta(ch)enteg jaar and, en tech kan
ze nag iedereen afspinnen. — Afmatten door
spinnen. Da' wzyke spirit her (zich) of; z' es
afgesponnen. — Iet (ewat) afspinnen, veel spinnen Ze spinnen ewat of! — Voleinden, gedaan
maken (sprek. van alle werk). life moeten dat
vanria(g)e nog afspinnen. Verg. CV. — Onz.
Haastig afloopen, wegloopen. Ze spinnen de straat
af. Igkt hoe da' z' afspinnen! — Afgesponne
kommen, haastig aan- of afloopen. De kinders
kommen afgesponnen! Zie SPINNEN.
7 i e AFSPIEDERIJE.
Afspioen.der ij e, vr. Zi
Afspioer eerderij e, v. Zie AFSPIEDERIJE.
Afspioeneeren (nee met zachtl. e en met

kkmt.), ww. Zie AFSPIEN, SPIOENEEREN, SPIOENEN. Bij CV. en CL. AFSPIONNEEREN.
Af.pioenen, ww. Zie AFSPIEN. DB.

Afspitten, ww. Zie AFSPEETEN.
Afspletteren, ww. Afsplinteren. J.
Afspodderen, ww. Driftig en snel naar bene-

den loopen. Hie spoddert den trap of. — Driftig
wegloopen. Ze moesten algauw afspodderen!—
Afgespodder(d) kommen, haastig aan- of afkomen. Ziede ze sinter afg espodder(d) kommen?
CV. let (ewat) afspodderen, veel spodderen.
CV. — Zie SPODDEREN.
Afspoelen, bedr. zw. ww. Wdb. In het
spoelen (van waschgoed) overtreffen. Ons wasschesse kan z' amaalafspoelen. — Afmatten door
spoelen. 'k Moe rusten, 'k ben afgespoeld. — let
(ewat) afspoelen, veel spoelen. — Ten einde
spoelen, alles spoelen. Es 't nui afge-
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'n afstanzijnenge Keen, drouien. 'n Afstamij-

spoe/d? — Fig. Afrossen ; hevig bekijven. Z'hen
hem gistere leelek afgespoeld, — Veel doen
verliezen. — Foppen, bedriegen.

A fspoken, w w. Wordt niet geh. Z. AFSPOOKEN.
Afspooken (uitspr, met scherplange o), zw ww
.

let (ewat) afspooken, veel spoken. Dor in dal
huis spookt het iet of !

Afspoonderen (uitspr. met zachtl. o), ww. Zie
AFSPA AN DER EN.

Afspreken, bedr. st. ww. Voor de vervoeging,
zie SPREKEN. Wdb. — In het spreken overtreffen.
Hem afklappen of afspreken, dal en kan den
duvel niet!

Afsprengen, ww. Zie AFSPRINGEN.
Afspringen (uitspr. apprengan), st. ww. Voor
de vervoeging, zie SPRINGEN. Wdb. — Onz. Breken door springen (van gespannen koorden b. v.)
'k Schoot, mor de koorde va' mine kruisbo(g)en
spronk af. — Bedr. In het springen (dansen,
touwtjespringen, enz.) overtreffen. Ons Miele'
kan at d' ander kinders afsbrengen. Afmatten door springen. Da' maisk' es afges_prongen.
— Afgespronge kommen, met geweld al springend af- of aankomen. Uit de voeten! De per(d)e'
kommen afgesprongen !

Afsproeien, bedr. zw. ww. Door sproeien breken. As ge de blommen al besproeit, nzoette (moet
ge) verzichteg anders sproeide z' af. —
Door sproeien doen vallen. G'em metiArt theblonz.
gotten me afsproeien. — Afinatten door sproeien.
't Weer es droo(g - )e,'k sproei a(l) twie weken den
dag desire, 'k ben afges_proeid. — let (ewat)
afsproeien, veel sproeien.

Afsprokkelen, onz. zw. ww. Bij kleine stukjes
of breken (van bout). Drool haul, da' sprokkelt
af. — Zie SPROKKELEN.

Afspruiten, bedr. NV W. Voor de vervoeging,
zie SPRUITEN. Spuitend afscheiden, breken, doen
vallen. Pakt de spruite, en spruit die vuileghied
of. — Iet (ewat) afspruiten, veel spuiten. De
pompiers s_pruittegen ewat of! — Zie SPRUITEN.

Afspai, m. Zie AFSPEI.
Afspnien, ww. Zie AFSPEIEN.
Afspuwen, ww. Wordt7
nt geh. AFSPAUWEN.
Afstaan, ww. Voor de vervoeging, zie STAAN.
Wdb. — let afstaan, het laten varen, het opgeven. Hie en ha' gedach(t) nie afstaan. Sedert
de 17" eeuw eigenlijk niet meer in gebruik,
schrijft Ned. Wdb., I, T519. Hier is het mondgemeen.

Afstaken, bedr. zw. ww. Met staken afsluiten.
Ge moet diene mees (meersch) goed afstaken. —
Zie STAKEN.

Afstamijnen, bedr. zw. ww. Afrossen. lemand
ferm, leelek afstamijnen. Veel doen verliezen
(in spel, enz.). Mee de bolle stanszt hie iedereen
af. Foppen, bedriegen. Al the ;nee hens affeeres
duet, werdt afgestanzijnd. — Zie STANIIJNEN.

Afstamij nenge, yr.
7 i AFSTAMIJNINGE.
Afstamijninge (uitspr. afstamilnenga), vr. Afrossing ; — groot verlies (in spel, enz.). Iemand

nenge krijen. — Zie AFSTAMIJNEN.

bedr. zw. ww. Wdb. — Naar
beneden stampen (d. i. schoppen). Stampt hem
V. J. — Door stampen breken.
den trap af! CV
*remand zjin been afstantpen. — Afrossen door
het geven van schoppen en stamper. Iemand
afslaan en afstappen. CV. J. — Afinatten door
stampen. Zijde no me afg estampt? Hie heel
-

hem (zich) afgcstampt.

Afstappen, zw. ww. \\: db. — Onz. Heengaan.
Konzt, me moeten afstappen. — Bedr. Al stappend scheiden, breken, doen vallen. Hie stapt
d' hiele va' zjit schoenen af. — Al stappend
meten. E stile land afstappen. D13. VD. J. —

Tot het einde toe, gansch betreden al stappend.
ne We)e? afsta6pen. — In het stappen overtreffen. Es ne goer gdandere, niemand en kan der
hem afstappen. — Afinatten door stappen. En
i

zilde nie afgestapt, as ge ne g'heelen dog goat?
Verg. VD. — Afestap(t) kommen, al stappend
Dan- of afkomen. !Fie komt er gluier afgestapt ?
Teel, 't es ons Lieske !

Afsteek, m.; zonder my. Afkeer. (Asper, VT,
Ie jaarg. 2). n=n Afsteek be(n) veur de melk, de
wortels, enz. — Nadeel, vermindering van waarde
iq). Dal es schoo' land; mor hee ne grooten afsteek, deurdiene dat het te verve van de
strate lis,rt. Pier es ne goer werkman, mor hie
drenkt te geeren, en dat es veur hem ne grooten
afsteek. — Het afsteken (spr. van paard, rijtuig,
enz ). Den afsteek es rech(t)s • — Het afsteken van
kaarten. Zijnen afsteek en deug(t) met, 'k zoo
(zou) anderst afsteken. Ook : de afgestoken
kaarten. Hier es mijnen afsteek.

Afsteken., St. WW. Voor de vervoeging, zie
STEKEN. Wdb. — Onz. \Veggaan, vertrekken.

Lzngst hier game (pan wij) stiliekies afsteken.
Langst wor estie (is hij) afgesteken ? JIe sicken
of, 't es lien urea deure. — Op zijde rijden (met

paard, rijtuig, velo, enz.) om een ander die in
tegenovergestelde richting aankomt, plaats te geven. In ons land moelte (moet ge) rech(t)s afsteken. J. — Bedr. Afsteken met spade of eenig
ander snijdend werktuig. Destels afsteken. nem
Bonn (barm) afsteken. Pakt de spa en steekt die
wortels of — Al stekend dooden, slachten.
'n libe, die tie ziekt' heel, moett' afsteken. 't Es
ne moordeneere : hie zoo (zou), min dzielk',
iemand afsteken. Verg. KIL. CV. CL. VD (Zuidn.
zegt hij). — Duwend, stootend verwijderen. Steekt
die ktrre van de schuurvloer of Die seeze
(rijtuig) stoat dor in de we(g)e, steek(t) ze 'en beets'
of. — Verwijderen (van water, dat op eene weide
is). Steekt 't water nui mor af,' t es al April. —
Het lijf afsteken, de rooz' afsteken ; wordt ge-

zegd van koeien die hunne baarmoeder naar buiten duwen. Die koe heet e groo' gebrek : ze steekt
her rooz' of. — Kaartspelwoord. Borten alsteken, in somrnige spelen, b. v. in het piketspel,
kaarten afleggen en ze door andere vervangen.
Fr. erearter. De veurma' snag viff korten afsteken, den achterman drije. — De broek afsteken,
de broek afstrijken, zijn gevoeg doen. 111n1. Wdb.
SCH. J. - Onz. (Van kleuren) sterk veischillen.

Zie Wdb. Men zegt : afsteken te(g)en; doch wel

AFSTEKKEN °

meer : afsteken mee, bij, op. J. Roo steek(t)schoon
af op (mee, groen. Leelek afsteken op let! De
laatste uitdrukking wordt ook fig. gebruikt ne
Koster em mag hem nie zat drenken, da' steekt
te leelek of op zij' werk. — Bedr. In het steken
(t. w. duwen, stooten) overtreffen. Sies es ne sterken duvele, niemand en kan der hem afsteken. —
Afmatten door steken. lWe steken al 'n ure, en de
ker en verroer(t) niet, me zijn abij afgesteken. —
d4jgesteke kommen, op min of meer zonderlinge
wijs aan- of afkomen. Wie komt er, dor al over
't veld, zoo ordeg afgesteken? Da' zal manke
Niel zijn. — Ook : heimelijk en stil aan- of
afkomen.

Afstekken, bedr. ww. Sterk : stok af, afgestokken. Verg. AFSTEKKEN beneden. Afwerpen
(met steen, stok, klippel of eenig, ander voorwerp). Appels, noten, frui(t) mee klippels afstekken. Wie heet er de peeren afgestokken? Nor
Iemand mee iet stekken. — Breken door werpen.
Mee ne groote steen iemand zijm been afstekken.
Overtreffen in het stekken (werpen). Dienen
deu(g)enie' van ne jongene stekt al meer as 'n
ure nor die noten, en hie en es nog me afgestok.
ken. — Zie STEKKEN.

Afstekken, bedr. ww. Zwak stekteg' af,afge
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Afstieren, zw. ww. Door stieren afmatten, verslijten. De stier es afgestierd, ge moet en (hem)
vetten en verkoopen. — Zie STIEREN.
Afstikken, bedr. zw. ww. Wdh. — In bet
stikken overtreffen.
zuster afstikken, dat en
kan niemand.
Afmatten door stikken. Ze zal
her (zich) afstekken, bat ze mor 'm beetse rusten.
Afgestik:t)

Afstinkeren (uitspr. afstenkaran), onz. zw.
ww. Stil en beschaamd wegsluipen. 't Was 'n
ferm afronte ; nui kantie (kan hij) mor afstenkeren. — Afgestenker(d) kommen, stil en beschaamd aan- of afkomen. Dienen haimeliike kadee
kom(t) weera(l) ne keer afgestenkerd. — Zie
STINKER EN.

Afstoefen, bedr. zw. ww. Iemand afstoefen,
hem in het pralen en pochen overtreffen. — Afmatten door pralen. Hie en kan hem (zich) nie
afstoefen. Afgestoef(t) zijn. — Let (ewat) afstoefen, veel pralen. Da' hooverdag wf kan iet
afstoefen. Afgestoef(t) kommen, pralend aankomen, beginnen te pralen. Triene kom(t)weera(l)
ne keer afgestoeft ! — Zie STOEFEN.

Afstoken, zw. ww. Wdb. — Arm worden
door stoken (jenever maken). Hie moes(t) stoker

stekt. Verg. AFSTEKKEN boven. Al stootend (met

spelen, mor hie was gamy afgestook(t), zilde !

een scherp tuig vooral) afsteken, bij VD. : AFSTIKKEN. Men stekt of al stootend, met ruwe,
schokkende beweging; men steekt af al duwend,
zonder schok noch stoot. Destels afstekke mee de

Zie AFSTOR MEN.

destelsehuppe. Wortelengen afstekke mee de spa.
Verg. DB. — Afschieten (met pijl). ne Gold afstekken. — Afschieten (met marbel) zonder dat
de schietende marbel den grond raakt. Zet diene
morbel op diene steen, en 'k zal der hem afstekken. — Iemand afstekken, op zijnen marbel schie-

kom(t) ginter afgestooten.

ten en hem aldus beletten voort te spelen. Verg.
DB. — Afdokken. Ge zil(t) moeten afstekken,
Arjaan. J. — Zie STEKKEN.

Afstellen, bedr. zw. ww. Wdb.

Afzetten,
ontslaan (van ambt of bediening). VD. neemt het
als verouderd en Zuidnederlandsch op. Ze zillen
—

dienen ooleken notaras nog afstellen. nen Afgestelde schoolmeestere. In de Kiezenge de schepenen afstellen (nl. afstemmen). Verg. Mnl. Wdb.
— nen Afgestelden hailegdag (uitspr. ailachtach),

heiligdag die niet meer moet gevierd worden.
Dertiendag es nen afgestelden hailegdag. Uit
de gedachten stellen, brengen. Iemand iet (niet
iets van iemand, verg. VD.) afstellen. Ons Mie
wilt absoluut trauwen, en ik en kan her da' nie
afstellen ; dor en es geen afstellen an. — Ten
einde toe, gansch versieren. 'n Straat afstellen
as de processe moet uitgaan. — Zie STELLEN.

Afstellenge yr.
Zi AFSTELLINGE.
Afstellinge (uitspr. afstellenea), yr. Afzetting
)

(van ambt of van bediening). D'afstellenge van
de kostere. — Zie AFSTEILEN.

Afstenkeren, ww. Zie AFSTINKEREN.
Afsterven, onz. st. ww. Voor de vervoeging,
zie STERVEN. - Langzamerhand verdwijnen. Die
mode sterft of. 't Keunenktrekken op Dertienavend sterft af.

Afstoormen (uitspr. met zachtlange o), ww.
Afstooten (uitspr. met scherplange o), ww.
Very. : stootteg' af, afgestooten. Zie STOOTEN.
Wdb. — Afgestoote kommen, op min of meer
zonderlinge wijs aan- of afkomen. Onzen Tieste
Afstoppea, bedr. zw. ww. Wdb. — Afsluiten,
al de operingen goed sluiten ; b. v. de gaatjes
eener haag dichtmaken door stokjes, rijsjes, latjes,
enz. D'hinnen eten at d' erte (erwten) van onze
lochtenk

op; ge moet d' ha(g)e wel afstoppen.

Verouderd, zegt VD. — Overtreffen in het stoppen. Niemand en zal ons moederk' afstoppen. —
Afmatten door stoppen. Moeder hee g'heel den
dog- kausies gestopt, 'k geloove da' z' afgestopt
es. — Iet (ewat) afstoppen, veel stoppen. 'k 1-lé
m? /even iet afgestopt, sal Sieska.

Afstormen (uitspr. afstoorman met zachtlange
a), bedr. zw. ww. Wdb. — Snel en wild afloopen.
ne Wig afstoormen. Afmatten door stormen.
Da' per(a) was afgestoormd en 't viel dood. —
Afgestoorm(d) kommen, stormend aan- of afkomen. De ruiters kommen afgestoormd!

Afstorten, ww. Wordt Lit geh. Z. AFSTURTEN.
Afstoven, zw. ww. Wdb. — Veel stoven.
'n Kokesse meet in her levee ewat afbraan en
afstoven.

Afstraffen, bedr. zw. ww. Wdb. — In moeilijkheden, in nesten brengen. Tome en wildege
mij nie betalen, mor 'k hedden (heb hem) zoodaneg afgestraft dat hie 't toch moeten doen
heel. Nui estie (is hij) ne keer ferm afgestraft. —
Foppen, bedriegen. Iemand fijn ofstraffen. Afgestraf(t)

Afstraffenge, vr. Zie AFSTRAFF1N GE.
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Afstrafange (uitspr. afstrafferga), yr. Het
afstraffen, het foppen. Sies hee gisteren 'n schoon
ofstrafenge g'had. Zie AFSTRAFFEN.
Afstralen, bedr. zw. ww. Topspel. Stralend
wegnemen. De pinne va' mijnen top slant, hie
straal(t) vel af. — Zie STRALEN.
Afstreelen (uitspr. met scherplange bedr.
zw. ww. Wdb. — let (ewat) afstreelen, veel
streelen. Da' klai' kind kan it t afstreelen! —
Streelend ontnemeri, ontfutselen. Ze kan 't hem at
afstreelen. — Afgestreei(d) kommen, streelend
aan- of afkomen. Ons manneke moe zeker weer
iet hen, hie komt afgestreeld. — In het streelen
overtreffen. Wie kan der e maisk' afstreeltn?
-

Afstrepen, bedr. zw. ww. Gansch, tot het
einde toe strepen. Da' papier es schoon afgestreept.
Afstreuen, ww. Zie AFSTREUIEN.
Afstrouien, bed r, zw. ww. Daatnaast

AFSTREUEN. Afstrooien. Wdb.— Gansch besttooien.

As de processe moet nitgaan, streuit moeder de
strate, inee blommen en groen, schoon af.

Afstreunkelen, ww. Zie AFSTRUNKELEN.
Afstrijden (uitspr. afstrzjan), bedr. st. ww.
Voor de vervoeging, zie STRIDDEN. Wdb. Loochenen, onwaar maken. Triene stree"t amaal
of •. \Veinig gebruikelijk >5, zegt VD. Verg.
DB. CV. J. CL. — let (ewat) als trflen, veel Ionchenen. Zie STRIJDEN.

—

AFTAMBOEREN

den uit de kerk komen ; men laat ze verder gaan,
als zij een fooi gegeven hebben. Zie AFSPANNEN,
STROPPEN. Men zegt ook : Trauwers afstroppen.
— Al het wild eener streek door strikken of
stroppen vangen. De lavaiers hen 't at afgestropt!

Afstrunkelen, zw. ww. Daarnaast AFSTREUNKELEN (dat wel meer wordt gehoord). Afstrorrpelen. Hie es de baan afgestrunkeld. — Afgestreunkely1) kommen, al strompelend aan- of
afkomen. — Zie STREUNKELEN, STRUNKELEN.

Af'stuiken, bedr. ww. Zwak Stuikteg' af,
afgestuikt; bij DB. sterk. Met geweld afstooten.
Iemand den trap afstniken, hem naar beneden
stooten of werpen. — Iemand zijm been afstuiken, het door een geweldigen stoot breken. — De
koe heet her hoorens afgestuikt, door stooten
gebroken. Verg. DB. — Met geweld naar beneden
vallen of storten. lk stuzklege de leere, den trap
af. Verg. CV. J. CL. — Ten einde toe stuiken
(spr. van schooven). Es al de tory' (tarwe) opgebonden, en es alles afgestuikt? — Afmatten door stuiken. „When ons afgestuikt, of me zzjzz afgestuikt,
wij hebben zooveel (en zoolang) schooven recht
genet. dat wij doodvermoeid zijn. Zie STUIKEN.
Afstuipen, st. ww. Voor de vervoeging, zie
STUIPEN. Afgestope kommen, met neergebogen

lijf aan- of afkomen. Dat au(d) meetse (meetje)
komt afgestopen.

-

Afstrijen, ww. Zie AFSTRIJDEN.
Afstrijken, bedr. st. ww. Voor de vervoeging,
zie STRIJKEN.. Wdb. — Or'ertreffen in het strijken.
moeder es tseventeg jaar and, mor ze kan ze
nag amaal afstrijken. — Afmatten door strijken.
Die striAesse was afgestreken. — Onz. Ongemerkt weggaan. Ze str!iken of. — Afgestreke
kommen, stil en heimelijk aan- of afkomen.
kJnit er ginter over 't land afgestreken?

Afstrijkere, m. Strijkstok (voor graanmaten).
Afstrippen, bedr. zw. ww. AfdoEn, afscheiden
(met tusschen vingers, tanden of iets dergelijks to
trekken). Granen afstrippen. Verg. DB.

Afstrooien, ww. Wordt Diet gehoord. Zie AFSTREUIEN, AFSTREUEN.

Afstroom, m.; zonder my. Het afstroomen.
De beke was vul slijk en zand ; er en was geenen
afstroonz meer.
Afstroomen (uitspr. met scherplange o), zw.
Wdb. — Afgestroonz(d) kommen (van vocht).
't Watere kwamp afgestroomd, en me mot sten
ons nit de we(g)e maken.
WW.

-

Afstroopen (uitspr. met scherplange o), bedr.
zw. ww. Wdb. — Erg bedriegen. — Hyperbolisch iemand het vel afstroopen; met meer
nadtuk nog : iemand levend het vel afstroopen.
AlstrOppel , bedr. zw. ww. Afsluiten door
dingen die verward ineenkomen. De beek es
afgestropt deur ges, strood, takskies Yam boomen, enz. — Afsluiten door een touw, afspannen.
De straat afstroppen. — Bepaaldelijk : de straat
met een touw afspannen als rijke nieuwgetrouw-

Zuid-Oosiviaandersch Idioticon.

AfStIliV en, onz. st. ww. Voor de vervoeging,
zie STUIKEN. Wdb. — Snel afloopen, naar beneden loopen. Ze stoyen dem berg af. Snel wegloopen. Aijkt hoe da' z' afstuiven! Afgestope
kommen, snel aan- of afgeloopen komen. De koe
komt afgesioven.

Afsturten, bedr. zw. ww. Afstorten. Wdb.
Iemand ofsturten, hem uit het rijtuig laten.
'k Moch(t) mee mine meester oprijen nor de stad,
mor onderwe(g)e sturteg' hie mit af.
Afsukkelen, ww. Zie AFTSUKKELEN.
Aftainzelen,

ww. Zie AFTEINZELEN.

Aftakelen, bedr. zw. ww. Daarnaast AFTAKKELEN. Afrossen. Iemand ne keer ferm *flake-

len. DB. CV. M. J. — Erg bekijven, bekriorren.
— Veel doen verliezen (in spel b. v.). Z' he
geuiesd, mor ze leelek afgetakkeld. Foppen, bedriegen. En laat on (u) nie aftakelen,
zille, keerele.
yr.
Aftakelenge,
7i AFTAKELINGE.
Aftakelinge (uitspr. aftakalenga), yr. Daarnaast AFTAKKELINGE. Afrossing ; bekijving; groot
verlies. Iemand 'n aftakkelenge drouien, geén.
DB. J.
Aftakkelen, ww. Zie AFTAKELEN.

Aftakkelenge, yr.
z AFTAKKELINGE.
Aftakkelinge, yr.
7 i AFTAKELINGE.
Aftaluen (uitspr. met korte a, klemtoon op
/u), bedr. zw. ww. Door eenen talu (zie ald.)
omringen. Da' land es schoon afgetaluud. —
Zie TALUEN.

Aftamboeren, bedr. zw. ww. Afrossen.— Veel
doen verliezen (in spel b. v.). — Foppen, bedrie-
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let
gen. lemand leelek, ferm aftamboeren.
(ewat) aftamboeren, veel gedruisch maken. De
loters hen let afgetamboerd. Afmatten door
trommelen. En es da' manneke nog nie afgetamboerd? — Afgetamboer(d) kommen, al trommelend (ook : veel gedruisch makend) aan of afkomen. De kinders kommen afgetamboerd. — Zie
-

AFTEMMEREN
den. Ge moet al 't meel afteemsten?

Afmatten door teemsen. Dem bakker es afgeteemst. —
let (ewat) afteemsten, veel teemsen. In de bakkel* teemste(n) z' let of op 'n weke. Zie
TEEMSTEN.
AfteOrelengen,

ww. Zie AFTEERELINGEN.

uitspr. afteeralengan met
scherplange e), ww. Zie AFTEERLINGEN.
Afteeren (uitspr. met scherpl mge e), ww. Afterens Wdb.
Afte0rOlingen (

TAMBOEREN.

Aftamboerenge, vr. 7 ; AFT AMBOERI N GE.
Aftamboeringe (uitspr. aftamboerenga), yr.
Afrossing; groot verlies (in spel, enz.); — erge
fopperij. Dat es nui ne keer 'n aftamboerenge!
'n Aftamboerenge geen, drouien. Zie
AFTAMBOEREN.

Aftampeesten, ww. Zie AFTEMPEESTEN.
Aftappen, bedr. zw. ww. Wdb.
Afmatten
keermesse kan 'm bazin(ne)
door tappen.
her (zich) aftappen. Afgetap(t)
— In het
tappen overtreffen. Mieke, dat es e fel maiske,
niemand en kan der her aftajben. — let (ewat)
aftappen,veel tappen. Z'hen in de Kroone, op
dime zondag, iet afgetapt !
Aftassek bedr. zw. ww. Ten einde toe tassen,
alles tassen wat hoeft getast te worden. Es de
wa(g)en al afgetast? — In het tassen overtreffen.
Pier es nen eesten tassere, hie kan iedereen aftassen. Afmatten door tassen. Pier es afgetast,
laat hem rusten. — let (ewat) aftassen, veel
tassen. Er val(t) nog ewat af te tassen, willeine
gedaa' krifen.
Aftasten, bedr. zw. ww. Tastend onderzoeken. nen Dief aftasten. De zakken aftasten. Al
d'hinnen aftasten, voelen of zij een ei in den
eierleider of in de cloaca hebben, Verg. DB. CV.
J. Zie TASTEN, HINNE.
Aftateren, bedr. zw. ww. Overtreffen in het
tateren. De vrauwen en zin nie af te tateren.
Afmatten door tateren. /1/1/ wiff en es va' z'
leven nie afgetaterd. — Jet (ewat) aftateren,
veel tateren. War vrauwen tsame
werdt er
Afgetater(d) kommen, al bablet afgetaterd.
belend aan- of afkomen.
Afteekenen (uitspr. met scherplange e), bedr.
'n Schuld, 'n rekeneng - afteezw. ww. Wdb.
kenen, ze uitdoen, verklaren door een teeken dat
zij niet meer bestaat. DB. J. — Wed. Door middel
van een onderteekend stuk verklaren dat men van
een erfenis, van een eigendom, enz. afziet. Hie en
zal 't huffs nie erven, want hie heet hem (zicial
afgeteekend. 'k Wale mit veztr vhf durts(t) frank
afteekenen. Overtreffen in het teekenen. Hie
teekent schoone, en niemand en kan der hem
afteekenen. Afmatten door teekenen. 'Wine
keerele teekent al dr!ij uren, en hie en es nog nie
afgeteekend. Alles wat moet gemerkt worden,
van een merkteeken voorzien. B. v. in 't bolspet
dragen de bollen der twee partijen gewoonlijk een
bijzonder krijtmerk en men kan zeggen Al de
bollen zijn afgeteekend; laat ons beginnen.
-

-

—

Afteemsen, ww. Wordt niet gehoord.

Zie

AFTEEMSTEN.

Afteemsten, bedr. zw. ww. Tot het einde toe
teemsen, alles teemsen wat moet geteemst wor.

Afteerlengen, ww. Zie AFTEERLINGEN.
Afteerlingen (uitspr. afteerlengan met scherplange e), bedr. zw. ww. Daarnaast AFTEERELINGEN. Afwinnen in het teerlingspel. Iemand al zif
geld afteerlengen. — Afgeteerleng (d), zijn, niet
meer kunnen voortspelen, in het teerlingspel, bij
gebrek aan geld. — Afmatten door teerlingen.
En zijde nog nie afgeteerlengd? — De prijzen
afteerlengen, ze alien al teerlingende winnen. In
Vlaanderen zijn er wedstrijden in den teerlingbak.
Als de wedstrijd is geeindigd, dan zegt men : Al
de prijze zijn afgeteerlengd. Er zifn lien prilzen
af te teerlengen. — let (ewat) afteerlengan, veel
teerlingen. Op keerenzessen en jaremorten (jaarmarkten) meet er let afgeteerleng(d) wer(d)en.
-

Zie TEERLINGEN.

Afteinzelen (uitspr. aftainzalan), bedr. zw.

ww. Veel teinzelen, spottend nazeggen. Die staute
brokke kan let aftainzelen. — Zie TEINZELEN.
Aftel, m.; zonder mv. Het aftellen, vermindering in getal. 'k Moest hem honder(d) frank;
'k he der hem tsesteg betaald; 't es weeral zooveel aftel. Me zijn an den aftel, 't begint af te
tellen.

Aftellen, bedr. zw. ww. VOor het spel, de
speelbeurt van elken medespeler, door tellen of
opzeggen van een rijmpje, bepalen. CV. J. Verg.
VD.
In het tellen overtreffen. In 't tellen en
—

in 't rekenen en heet hie zijns geld' he met : hie
Afmatten door tellen.
kan iedereen aftellen.
Iet (ewat) aftellen,
'k Ben oprecht afgeteld!
veel tellen. De meester beet ewat afgeteld!
Verminderen in getal; b. v. van schuld die vermindert. Da' telt af; 't begint af te tellen.
Van tijd. De vakanse nadert; nog tien da(g)en;
't begint ferm af te tellen. Ook in sommige
spelen, waar een vooraf bepaald getal moet verminderen. Ook van zwangere dieren, van
vrouwen (wier bevalling begint te naderen). Wanneer moet de koe kalven ? De naaste weke, _pale
Verek; 't begint af te tellen. Verg. DV.
da'
minderen (van fortuin). Azoo e
tel(t) zeer af !
Aftemmeren, bedr. zw.ww. Aftimmeren.Wdb.
— let (ewat) aftemmeren, veel timmeren. Onze
gebuur, den tenimerman, kan let al/ern/wren.
— Overtreffen in het timmeren. Niemand en kan
der hem aftemmeren. Afmatten door timmeren. Afgetemmer(d) zijn, doodmoe zijn door timmeren. Afrossen. Temmert hem mor af !
Foppen, bedriegen. Iemand bedrie(g)en en aftenzmeren. — Veei doen verliezen (in spel b. v.)
'k Werd atijd afgetemmerd, as ek te(g)2 Sies
bolle.

—

—

AFTEMMERENGE

Aftemmerenge, yr. Zie AFTEMMERINGE.
Aftemmeringe (uitspr. aftemmarenga), yr.
Afrossing; — groot verlies (in spel, enz.); — fopperij. 'n Aftenzmerenge krijen, gee'n, drortien. —
Zie AFTEMMEREN.

Aftempeesten (uitspr. pest

met scherplange
e), zw. ww. Daarnaast AFTAMPEESTEN. let (ewat)
aftenzpeesten, veel tempeesten. — Afgetempees(1)
kommen, met lawaai en gedruisch aan- of afkomen. — Zie TEMPEESTEN.

Aftentelen, onz. zw. ww. Daarnaast doch
minder AFTINTELEN. Gezegd van vingers, teenen,
ooren, enz., die erg tintelen van koude. Illijne
neuze tentelt of van de kauwe.
Afteren, ww. Wordt niet geh. Z. AFTEEREN.
Aftert, m. Aftred, bet aftreden van eene
hoogte. 'k Hé liever den aftert as den optert, ik
ca liever den berg af dan den berg op. Trapje
(van een of twee treden), tangs waar men afstapt.
Den after(t) van de seez' es gebroken. Past op,
!der es ne klainen aftert.

Afterten, onz. st. ww. Voor de vervoeging,
zie TERTEN. Aftreden. Wdb.; verg. DB AFTERDEN, AFTERTEN. - Weggaan, vertrekken. Willem' afterten ? Den avend volt. Uit bet rijtuig
stappen, afstappen. In den Trapop zilleme ne
keer afterten. — Zie TERTEN.
Aftetten, bedr. zw. ww. Afzuigen. Da' kind
ka' zij' moeder aftetten. — Afmatten door zuigen. En zijde nog nie afgetet? — let (ewat)
aftetten, veel zuigen. Zie TETTEN.

Aftenteren, bedr. zw. ww. Aforoddelen. Dat
en es nie werken da' ge doet, dat heel ek afteuteren! Hie kan let afteuteren! — Zie TEUTEREN.
Aftiechelen, bedr. zw. ww. Gansch met tiecheis (zte ald.) beleggen. ne Vloer aftiechelen. Es
alles nut* afgetiecheld? Zie TIECHELEN.
Aftierelieren, zw. ww. Iet (ewal) aftierelieren, veel tierelieren. Onze kanareveh(g)ele kan
ewat aftierelieren. Die leutege keerels tierelieren let of. — Afgetierelier(d) kommen, al zicgend aan- of afkomen. — Zie TIERELIEREN.
Aftieren, bedr. zw. ww. In het tieren overtreffen. Wie kan der diene wilderik oftieren? —
Afmatten door tieren. Zen ze nog nie afgeraasd
en afgetierd? — Let (ewat) oftieren, veel tieren.
— Afgetier(d) kommen, al tierend en razend aar.of afkomen. De zatterzks kommen afgetierd.

Aftikken, bedr. zw. ww. Tikkend (met glas)
scheiden, breken. Varzichteg ! ge tilt d'oore van
't glas aftikken.

Aftimmeren, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AFTEMMEREN.
Aftintelen, ww. Zie AFTENTELEN.

Aftoefelen, bedr. zw. ww. Daarnaast AFTOEFEN. Afrossen. Iemand ferm aftoefelen. CV. —
Hevig belAven.— Bedriegen. Dat es dor 'vi nzort
(markt) van dezt(g)ezzieten ; al W ie der nortoe
gaat, komt afgetotfel(d) were. — Veel doen ver•
liezen (in spel). G'en keun(t) nie bollen, ge laat
ou (u) algid aftoefelen. — (Van personen) af,
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stemmen. 11Ie gaan al diefijn keerels afkiezen en
aftoefelen. _ Lie TOEFELEN.

Aftoefelenge, yr. Zie AFTOEFELINGE.
Aftoefelinge (uitspr. aftoefakngd), yr. Afrossing ;
bekijving ; — groot verlies (in spel b. v.);
foppet ij. Pier hee Sies 'n eest' (eerste) aftoefelenge gedrortid.
Zie AFTOEFELEN.
Aftoefen, ww. Zie AFTOEFELEN.

Aftooen, WW. Zie AFTOOGEN.
Aftoogen (uitspr. aftoo(g);n, met scherplange
o), bedr. zw. ww. Daarnaast AFWJJZEN, SCMS
AFTOONEN. Aftoonen (dat meer en meer in zwang
kornt), alles toonen. Iemand de stad aftoo(g)en.
Toogt hem alles af. Kaartspel. Hooger kaarten toonen dan de aangekondigde. nen Derdere,
ne vierder aftoo(gien. — Zie TOOGEN.
Aftoonen, ww. Zie AFTOOGEN.

Aftooveren (uitspr. met scherplange o), bedr.
zw. ww. Iemand alles aftooveren, hem alles ontgoochelen. En gaat in da' huis niet : ze keunen
dor ienzand de buzze (beurs) schoon aftooveren.

Aftoppen, bedr. zw. ww. Door toppen breken,
scheiden, verslijten. 'n Topkoord aftoppen.
toppin es g'heel afgetopt. — In bet toppen overtreffen. Kinders keune groote mainschen aftopten. — Afmatten door toppen. Ge moet er nitscheen, ge zit afgetopt. — Jet (ewat) aftoppen,
veel toppen. Afgetop(t) kommen, al toppend
aan- of afkomen. De schoolkinders kommen afgelopt. — Zie TOPPEN.
Aftottelen, bedr. zw. ww. Hakkelend vertellen. Hie tottelt het antaal af. — Let (ewat) aftottelen, veel hakkelen. As g'her beziet, kan z' ewat
aftottelen! Afgetottel(d) kommen, al hakkelend aan- of afkomen. — Zie TOTTELEN.
Aftrampelen, ww. Zie AFTRAPPELEN, TRAMPELEN.

Aftrappelen, bedr. zw. ww. Daarnaast

AF-

Tnppelend breken, afscheiden, bederven. Die deu(g)enieten hen al 't kooren afgetz apteld. Ons perd /zee zz:ln keten afgetrappeld.
— Afgetroppeld, afgetranzpel(d) kommen, trappelend aan- of afkomen. De per(d)e' kommen
afgetrappeld.
TRAMPELEN.

Aftrek, m.; zonder mv. Het aftrekken (van
huis, enz.) Den oftrek van die schure duurt al
'n weke. — Zie ook AFTRUK.
Aftrekken, bedr. st. ww. Voor de vervoeging,
zie TREKKEN. Wdb. — Ontkurken. 'n Flesch
oftrekken.Elliptisch er een aftrekken. J. T. —
V loeken. Meest elliptisch ; er eenen aftrekken;
Ties to kan der eenege aftrekken. Ook gezegd van
wind (uit het lijf). C. T. R. J. — Zijrn broek
aftrekken, bij VD : zjne broek afstr!'lken. —
'n Huis, 'n seizure, de stallenge, enz. aftrekken,
afbreken, sloopen. 'n Tak (dak) aftrekken, het
afnemen. — Onz. Weggaan. Ze trokke langst de
beck af. Wdleme mor aftrekken ? Ale zillen at
Elst aftrekken. Verg. V D. — Er op aftrekken,
met een bepaald doel er naar toe gaan. Sies trekt
op .71Iiek' of, bij gaat er naar toe om er mede to
vrijen. Hie trekt op al de keermessen of. Verg.
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DB. CV. — Bedr. ne Viver aftrekken, al het
water van den vijver laten afloopen, ten einde al
de visch die er op zit, to vangen. Brouwersen stokerswoord. Oversteken, overtappen (met of
zonder hevel), Fr. transvaser. Bier, dzenuiver
aftrekken. Verg. J. — 'n Koe aftrekken, ze
afmelken, ze zoo lang melken, dat ze niets meer
geven kan. Hie trekt at ziln koein af, en dat en
deug(t) niet. 'n Afg-etrokke koe. — Overtreffen
in het trekken. Die koe zoo (zou) e perd aftrekken. — Afmatten door trekken. E perd kan hem
(zich) aftrekken. — Dooden. E verkie aftrekken.
Iemand aftrekken. — Afrossen. En gaat op die
prochie niet, ze zillen der ou leelek aftrekken.
Foppen, bedriegen. — Veel doen verliezen
,(in spel). Weverswoord. Het gewevene van den
onderlooper rollen, ontrollen. VT. Vie jaar, 116.

Aftrekkere, m. Kurketrekker. DB. T. R. J.
Altrentelen, zw. ww. Afirentelen. Ze trentelt
de straat af.— Afgetrentel(d) kommen, drentelend aan- of afkomen. let (ewat) aftrentelen,
veel drentelen. — Zie TRENTELEN.

A.ftreunselen, ww. Zie AFTREUTSELEN.
Aftreutselen, bedr. zw. ww. Daarnaast AFTREUNSELEN, AFTRUNSELEN, AFTRUTSELEN, AFTRUUTSELEN. Treuzelend afdoen, verrichten. Ons

morte (meid) treutselt het al of, 't en es mor
'n treutselkerte. — let ewat aftreutselen, aftreunselen, enz. veel treuzelen. — Zie TREUNSELEN, TREUTSELEN, TRUNSELEN, TRUTSELEN,
TRUUTSELEN.

Aftribenalen (uitspr. aftriebanalan), ww. Zie
AFTRIBUNALEN.

Aftribunalen (uitspr. aftrie-), bedr. zw. ww.
Daarnaast AFTRIBENALEN. Iet (ewat) aftribunalen, veel procedeeren. — Door procedeeren ontnemen, doen verliezen. Hie zal hem zijn fortuun
aftribunalen. — Zie TRIBUNALEN.
Aftriebenalen, ww. Zie AFTRIBUNALEN.
Aftroeven, ww. Men hoort veel meer AFROEVEN. Zie ald.

Aftrok, M. Zie AFTRUK. DB. J.
Aftrommelen, bedr. zw. ww. Overtreffen in
het trommelen. Keundegzy ink aftrommelen?
Nee' g' — Afmatten door trommelen. 'k Ben
afgetrommeld, 'k ga 'm beetse rusten. Trommelend breken, afscheiden. nen Trommelstok
aftrommelen. 't Trommelleer aftrommelen. —
Iet (ewat) aftrommelen, veel trommelen. — Afgetrommel(d) kommen, trommelend aan- of af komen. — Afrossen. lemand ferm, leelek aftromme len. — Erg foppen, bedriegen. Hedde nor de
mor(t) (markt) geweest? Ge kom(t) zeker afoottrommel(d) were? Hen z' ou dor afgetrommeld?
Veel doen verliezen (in spel). M' he gistere
gejast en ze ferm afgetrornrneld ook, zille.

Aftrommelenge, yr.
7 i AFTROMMELINGE.
Aftrommelinge (uitspr. aftrommalenga), vr.
Afrossing; bekijving; — groot verlies (in spel,
door bedrog, enz.). Hie hee dor 'n eest' (eerste)
aftrommelenge kre(g)en.

AFTSOMMELEN

Aftrotten, bedr. zw. ww. Afdraven. In hoeveel t(d) keunde dat aftrotten ? — Overtreffen
in het trotten. kan e perd aftrotten. —
Afmatten door trotten. De fakteur es afgetrot.
— Let (ewat) aftrotten, veel trotten. Afgetrot
kommen, al dravend aan- of afkomen. Wie komt
er ginter ver afgetrot ? — Zie TROTTEN.
Aftrak, m. ; zonder my. Daarnaast AFTROK,
zelden AFTREK. Aftrek, verkopp, Fr. dibit. Boeken en he (hebben)geenen aftruk meer. — Hetgeen afgetrokken wordt, Fr. deduction. Er es
so °1 0 aftruk. — Aftrekkende, heengaanie yolk.
Langst den heereweg es den aftruk, langs den
heerweg trekt het yolk huiswaarts.
Aftru.ken, zw. ww. Met snoepdingen afloopen.
Diene louiord (luiaard) en doet anders(t) niet as
al de keermessen aftruken. — Zie TRUKEN.
Aftrunselen, ww. Zie AFTREUTSELEN.
Aftruntelen, ww. Zie AFTRUNTEN.
Aftrunten, zw. ww. Daarnaast AFTRUNTELEN, AFTSIEPEN. Iet (emu) aftrunten, afirunte-

len, veel trunten (weeklagen), meestal van vrouwen gezegd. trunt iet af e jaar. —
Afgetrunt, afgetrunteld, afgetsiep(t) kommen,
al weeklagend aan- of afkomen. Zie TRUNTELEN, TRUNTEN, TSIEPEN.

Aftrutselen, ww. Zie AFTREUTSELEN.
Aftrautselen, ww. Zie AFTREUTSELEN.
Aftsaffelen, bedr. zw. ww. Talmend, treuzelend en slordig afmaken. Es dot maken? Neen 't,
dat en es mor aftsafelen. — let (ewat) aftsaffelen, veel tsaffelen. Dienen tsafeleere kan ewat
aftsaffelen. Afgetsaffel(d) kommen, tsaffelend
aan- of afkomen. Zie TSAMFELEN.

Aftsammelen, ww. Zie AFTSAMPELEN.

Aftsammelen, ww. Zie AFTSAMPELEN.
Aftsampelen, bedr. zw. ww. Daarnaast AFTSAMMELEN, AFTSAMFELEN, AFTSEUMPELEN, AFTSEUNKELEN, AFTSOMMELEN , AFTSOMPELEN

Struikelend doen nederkomen, vallen. Hie tsarnpelt diene jot mee blommen af. — Struikelend
afkomen. Den trap aftsamj5elen. — Afg-etsampeld, afgetsammeld, enz. kommen, met moeite,
struikelend aan- of afkomen. Da' au(d) moederke
kom(t) stillekies afgetseunkeld. — Zie TSAMMELEN, TSAMPELEN, TSAMFELEN, TSEUMPELEN,
TSEUNKELEN, TSOMMELEN, TSOMPELEN.

Aftseumpelen, ww. Zie AFTSAMPELEN.
WW. Zie AFTSAMPELEN.
Aftsiepen, ww. Zie AFTRUNTEN.

Aftsoefelen, bedr. zw. ww. Afbroddelen. Ge
moet 't werk good doen en 't nie aftsoefelen,
tilde. — let (ewat) aftsoefelen, V eel broddelen.
Zie TSOEFELEN.
Aftsollen, bedr. zw. ww. Ellendig dompelend
afloopen. Dienen ormen (armen) tsukkeleere tsolt
de doorj5en of om e stik brood. — Afmatten door
tsollen. Z' es afgetsold. — Afgetsol(d)kommen,
tsollend aan- of afkomen. Zie TSOLLEN.
Aftsommelen, ww. Zie AFTSAMPELEN,

AFTSOMPELEN

Afvaren, ww. Wdb. — Onz. Afrijden (met

Aftsompelen,
Aftsukkelen, bedr. zw. ww. Daarnaast, cloth

een rijtuig). dice ne wa(g)en afvaren. VD (Zuidned.) — Weggaan. Den avend valt, me moeten
afvaren. Afgevare kommen, al varend aan- of

zelden AFSUKKELEN. Als een sukkel afloopen. De
gemeent' aftsukkelen. — Sukkelend afkomen.
De zieken tsukkdt den trap of. -- Let (ewat)
aftsukkelen, veel sukkelen. 'k He nzce 1711771 kinders al ewat afgetsukkeld. — Afgetsukkel(d)
konznzen, als een sukkel aan- of afkomen. Da'
beteleerke komt afgetsukkeld. — Zie TSUKKELEN.

afkomen.
.A1VaSten bedr. zw. ww. Al vastend doen verdwijEen. Ge moet die onzpasselijkhied afvasten.
— Overtreffen in bet vasten. Niemand en kan der
die kwezel afvasten. — Afmatten, uitputten door
vasten. Z' es blfie dat de vasten uit es, z' es
g'heelegans ofgevast. — Iet (ewat) afvasten, veel
vasten. .13ij aie meinsche' wierd er iet afgevast!
)

Aftnimelen, zw. ww. Daarnaast AFTUIMPELEN. Wdb. - Iet (ewat) aftuimelen, veel tuimelen. — Zie TUIMPELEN.

Afvauten, bedr. zw. ww. Ten einde vauten
(welven), alles vauten wat dient gevaut te worden.
Es de kelder afgevaut? — Zie VAUTEN.

Aftuimpelen, ww. Zie AFTUIMELEN.
Aftniten, zw. ww. Daarnaast AFTUTEN. Aftoeten. De kinders keunen iet aftuiten. — Zie

Afvechten, bedr. st. ww. Voor de vervoeging,
zie VECHTEN. Wdb. — In het vechten overtreffen. Da' Val ' vaintse kan ne grooten afvechten.
- Afmatten door vechten. Die twie vechters en
keunen nie meer, ze zifn afgevochten! — let
(ewat) afvechten, veel vechten. Da' kontenhoofd
vecht ewat of op e jeer. — Afgevochte kommen,
al vechtend aan- of afkomen. De loeders komme
enter afgevloekt en afgevochten !

TUITEN, TUTEN.

Afturelnren, zw. ww. Daarnaast AFTUURLU-

.

TUTEN. let (ewaz) afturelztren, veel tierelieren,
fluiten en zinger). — Zie TURELUREN, TUURLUTUTEN.

Aftuten, ww. Zie AFTUITEN.
Aftnnrlututen, ww. Zie AFTURELUREN.
AliTM, ww. Zie AFVAGEN.

Afveesten, zw. ww. let (ewat) afveesten, veel
veesten. E pez d kan ewat afveesten.

Afvagen (uitspr. afa(g)an), bedr. zw. ww.

Afvegen ((tat men niet boort). DB. Mill. Wdb.
Zie Wdb. — Afmatten door vagen. Ons maz ven
(meid) es afgevaagd. — Afrossen. Z'hen hem
dezen nacht leelek, ferme, schoone, enz. afgevaagd. Afgevaag(d) — Erg beknorren. —
Doen verliezen (in spel). — Foppen, bedriegen.
— Vaagt ouè (uwen) mond af, zegt men tot
iemand die onbetamelijk spreekt, of vuile dingen
vertelt, of onbeschoft liegt. Ook : Kuischt ouê
mond of. Zie AFKUISCHEN; verg. DB. — Iet
(ewat) afva(g)en, veel vagen. — Zie VAGEN.
.

.

.

Afvallen, onz. st. ww. Voor de vervoeging, zie
VALLEY'. Wub. Krachteloos hangen (van han-

den of armen) t. w. van vermoeidheid of ontsteltenis. Min orms vielen af, as 'k 't nuns (nieuws)
hoordege. « Alleen in Vlaamsch Belgie in gebruik, . schrijft Wdb., I, 1722. - Verminderen (niet alleen van vleesch van het dierlijk
lichaam, zie Ned. Wdb., I, 1722), maar ook v ann
spijs, drank, work, enz. In 't eten valt hie of, hij
eet niet meer zooveel als vroeger. 't Was, veur e
jaar of viive, ne goein drenkebroere, mor nui
estie veel afgevallen. &es hee ne kloeke werkma'
geweest, mor nui valt hie leelek af, hij kan niet
meer goed werken.
Afvangen, bedr. st, ww.Vcor de vervoeging, zie
VANGEN. 'lot bet einde toe vangen, alles vangen
wat te vangen is. De levelers hen alles afgestrop en afgevanger, er en schiet t5oren haaske
nie meer overe ! — lemand afvangcn, in verlegenbeid, in moeilijkheid brengen. De schoemaker
en breng(t) min schoenen nie : 'k bi leelek afgevangen. — Iemand foppen, bedriegen. Hie hee
bedro(g)en, mor 'k zal hem ook wel ne keer
afvangen.
Afvangere, m. Bedrieger. 't En es mor ne
valschen afvangere.

Afvangerije, yr. Bedriegerij.

AF\TIGGENEN
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ww. Zie AFTSAMPELEN.

Z i e AFVAGEN.
Afvegen, ww. Wordt niet geh. —
Afvendelen, zw. ww. Zwaaiend en zwierend
aflooven. Dit slonse vendelt de street of en op.
Afgevende l(d)komnzen, zwierend aan- of afkomen. — Zie VENDELEN.
Afverkoopen, bedr. onr. ww. Ten einde toe
verkoopen, allcs verkoopen wat moet verkocht
worden. Es alles afverkoch(t), moedere? — Iet
(ewat) afverkoopen, veel verkoopen. Op die dry
keernzesda(g)en hemme wat afverkocht.

Afverven, bedr. zw. ww. Alles verven, wat
moot geve ► fu worden. Es de muur afgeverfd?
— In het verven overtreffen. Wie kan der ()Ilene
verver afverven ? Afmatten door verven.
Diene verver es afgeverfd. Iet (ewat) afveryen, veel verven. 't gedaa' zijn, hie hee
vande(g)e iet afgeverfd! — Zie VERVEN.
Afvetten, bedr. zw. ww. Iet (ewat) afvetten,
veel vetten. 't Es ne groose vetle(gg)ere, hie vet
ewa' beesten of op e jaar I — Afrossen. lemand
fijn afvetten. CV.
Afvennken, ww. Zie AFVUNKEN.
Afvennzen, onz. zw. ww. Daarnaast AFVEtlZEN, sours AFVUNZEN. Veunzend

afteren, vergaan. Dat Haut es afgeveunsd. DB. — Zie

VEUNZEN, VEUZEN, VUNZEN.
Afrenen, ww. Zie AFVEUNZEN.

Afvieren, ww. Iet (ewat) afvieren, veel vieren. 't Es keermesse, ze zille weer iet afvieren!
Afvieren, ww. Aivuren.
Afviezenteeren, ww. Zie AFVIZENTEEREN.
Afviggenen (uitspr. aji(gg)anan), zw. ww.
Afmatten, uitputten door viggenen (biggen werpen). De zog es afgevi(gg)end. Zie VIGGENEN

AFVIJLEN

—

Alvijlen, bedr. zw. ww. Wdb. — In het vijlen
overtreifen. ne Smed kan ienzand afvijlen, en ne
vioolspeelder ook. Afmatten door vijzen. Op
staal kan ne smed hem (zich) afvillen. Op die
slichte viole moe' ne mains hem (zich)
— let (ewat) afvzy len, veel vijzen.
Afvijzen, bedr. ww. Sterk : vees af, afgevezen. Lie VIJZEN. Afschroeven. DB. CV. J. CL.
E geweer afvitzen. Er zijn geweren die uit verscheiden stukken bestaan; elk stuk kan men
atz4zen. De lavaiere ka' zzr geweer afvijzen. —
Scheiden, breken door vijzen. Hie em snag niet te
Lange vzizen, hie zal de vilzen afvilzen.
Afvijzere, m., mv. afvijzers. Geweer dat kan
afgevezen worden (zie AFVUZEN). Pier de lavaier
hee nen afvaizere. C V.
Afvisschen (uitspr. affisschan meestal met
ch), bedr. zw. ww. Wdb. — In het visschen
overtreffen. 'k Zoo (zou) wille wete(n) wie dat er
kan afvisschen. — Afmatten door visschen.
ne Visschere kan hem (zich) afvisschen. Afgevis(t) 4n.
Afvizenteeren (uitspr. affiezanteran), bedr.
zw. ww. Alles onderzoeken wat dient onderzocht
te worden. 'n Huis afvizenteeren. De sampetter
hee al d'huizen afgevizenteerd. lemand zijn zakken afvizenteeren. — Zie VIEZENTEEREN, VIZEN—
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AF VOEIEREN

Appels afvleuen. — Afschieten (van
vogels of gaaien). Baaske vleuit at de vuien af.
- Haastig en zanier zorg afioen (van kleedingstukken, wapens, siera,ien, enz.). Hie vleuidege
zilnen hoed af. Z/iie mantel afvleuien. — (In de
khzing) afstemmen. Me zillen dem beurgemeester
en de schepenen aftlezzen. De zemeenteraad hee
gisteren avoid bee' geweest, en z' hen de seizepenen afgevleuid, hem niet opnieuw benoemd.
— Afmatten door hard te slaan. Die klain keerels
werpen at 'n ure nzee steenen nor de noten, en
z' en zijn nog nie afgevleuid. — Afrossen. De
dezi(g)enieten hen dienen orme (armen) su-kkeleere leelek afgevleuid. — Foppen, bedriegen.
2' he Sieske weeral ne keer term afgevlezzict. —
Doen verliezen (in spel). En speelt er nie inee,
hie zal ou (u) weeral afvleuert.
Afgevleuzjd)
konzmen, met geweld aan- of afkomen. Hie
kzeJamp afgevleuid en hie briestege gelft ne lee
(leeuw). — Zie VLEUIEN, VLEUEN.

Afvlieön, ww. Zie AFVLIEGEN.
Afvliegen (uitspr. afilie(g)an), bedr. st. ww.
.

Afvlechten, bedr. st. ww. Voor de vervoeging, zie VLECHTEN. Wdb. — In het vlechten
overtreffen. Onze koeiere maak(t) schoon dzakken, niemand en kan der hem afvlechten. —
Afmatten door vlechten. En zilde nog nie afgevlochten ? — Iet (ewat) afvlecnten, veel viechten.
— Afgevlochte kommen, vlechtend aan- of afkomen. De maiskies he (riebben) wees(z)biezen trekken, ginter kommen z' afgevlochten.

ervoeging, zie VLIEGEN. Wdb. — In
het vliegen overtreffen. Iederen duivemelkere
paist zijn duiven de beste ziln en at d'ander
keunen afvlie(g)en. — Afmatten door vliegen.
'n Duive kan her (zich) wel afvlie(g)en I Afgevlo(g)e zn. Ziede da' azzilke dor zitten? Ze laat
her jleurikken hangen, 'k wette da' z' afgevlo(g)en es. — Iet (ewat) afvlie(g)en, veel vliegen. Op nen dug kan 72 duive zooal ewat afvlie(gen). — Onz. Afgaan (van geweer). geweer
vtoog vantselfs af. J. CL. — In eens breken.
'k Wildege schieten, 'k trek an de koorde van
n4nen handbo(g)ene, nzor ze vloog af. Den tak
vloog af, brak schielijk af. — Bed'. Vliegend
winnen (van duiven). Ten tienen waren al de
prilzen at afgevlo(g)en? — Afgekozen worden.
Beurgemeester era schepenen, ze zillen amaal
afvlie(g)en! — Afq evio(g)e kommen, al vliegend
aan- of afkomen. the ,warp den trap afgevlo(g)en. Da' kind komt op her moeder afgevlo(g►en.

Afvleinen, ww. Zie AFVLEGELEN.
Afvlegelen (uitspr. ajle(g)alan), bedr. zw.

Afvloeien, bedr. zw. ww. Wdb. — Afstroomen, door den vloed wegoemen. Den oever es
afgevloeid. De Schelde vloez(t) veel grond af.

TEEREN.

Afvlaen, ww. Zie AFVLAGEN.
• Afvlagen (uitspr. affla(g)an), onp. ww. let

(ewat) afola(g)en, veel viagen. In de Marie
@hart) kan het let afvla(g)en. — Zie VLAGEN.

ww. Met geweld afslaan. De jonges vle(g)elen
al onz' appels af. — Afrossen. Iemand leelek
afvle(g)elen. — (Van personen) afstemmen. Ge
moet dem beurgemeester afvh(g)elen. — (Van
vrouwen) lichtzinnig en dwaas afloopen Ze vlt(g)elt de straat op en af. Het doorp afvle(g)elen,
het wild en lichtzinnig doorloopen. — Afgevle(g)el(d) kommen, wild en onbetamelijk aan- of
afkomen. Triene kom(t) ginter weeral afgevle(g)eld. Zie VLEGELEN.
Afvlenen, ww. Zie AFVLEUIEN.

Afvlenien, bedr. zw. ww. Daarnaast AFVLEUEN. lie analogie laat toe te schrijven AFVLOOIEN. Zie A.7. en Vorml. Scheiden, breken,
van eene plaats verwijderen door hard te slaan;
afwerpen. Vleuit diene keerele de wa(g)en af.
ne Stok afvleuen, hem breken door met geweld
te slaan. De panne van 't tak (dak) afvleuien.
-Hie vleuideg' at de glaze van de tafele. De
jonges hen nen tak va' mijne peereleer afge-

001

'

-

Afvloeken, bedr. zw. ww. Wdb. Overtrelleii ici net vtoeken. 't Es ne roekelooze vaint :
hie zoo (zou) den duvel zelv' afvloeken. — Afmatten door vloeken. Estie is hij) va' z' leven
afgevloekt? Afgevloek(t) kommen, vloekend
aan- of afkomen. De loters konzmen afgevloekt,
laat ons de deure toedoen.
.A.ftheren, zw ww. Jet (ewat) afvloeren, veel
vloeren (niet de vloerbolle spelen). Op ne zonda4
wierd er dor ewat afgevloerd! — Zie VLOEREN.

Afvlooien, ww. Wordt nt geh. Z. AFVLEUIEN.
AfV1Otten (uitspr. aflottan), onz. zw. ww. Stil

weggaan. Astie (als

zag, vlotteg' hie af.

Zie AFFLOTTEN.

Afvoeieren, ww. Alles voeieren (zie ald.), wat
als veevoeder kan toegediend worden. Ge meet die
klaver afvoeieren. 'k Zal onze ro(gg)e mor liever
afvoeieren. Verg. CV. — Zie VOEIEREN.

AFVOELEN

Afvoelen,

—

bedr. zw. ww. Aftasten. 'k En he

'kik da' mes nie ge_pakt, voelt al niii zakke
mor of

Afvoeren, bedr. ZIA'. ww. Wdb. - In het voeren over treilen. Ik en Emiel he (hebben) mes
(mest) gevoerd, mor Ernie/ hee afgevoerd. —
Afmatten door voeren. 'k He g'heel den dag
zeeke gevoerd, 'k ben al g'heelegans afgevoerd.

— Eerie hoogte verminderen door de aarde lager
of weg te voeren. Den tale moet afgevoer(d)
wer(d)en. — Zie VOEREN.
w. Afrotten. DB. - Z. VORTEN.
Afvorten. zw.w.
Afvossen, bedr. zw. ww. Iemand afvossen,
hem erg foppen. — Zie VOSSEN.
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AFWEEN
h Zi
AFVIEREN.
Afvuren, ww. Wordt met ge h.
Afwaai (uitspr. afwoui), m.; zonder my. Het

afgewaaide hout. D'orme mainsche meu(g)en
den afwoui kommen opropen (oprapen).

Afwaaien (uitspr. afwouien), ww. Vv'db. —
Het zal ou afwouien (sprekende van een bor.
rel b. v.), het zal wel onderwege vervliegen
zonder schade voor u, het zal als door den wind
weggewaaid worden. Pakt er mor nog zentse
(eentje), het zal ou wel afwouien. Da' dreupelke
zal hem afwouien.

Afwacht, m., zonder my. Het afwachten. Op
den afwach(t) zmn of staan, afwachten. 'k Sta al
'n uur op den afwacht, en 'k en zie 'demand
kommen.

Afvonten (uitspr. affautan), ww. Z. AFVAUTEN.
Afvraen, ww. Zie AFVRAGEN.
Zi AFVRAGINGE.
Afvraenge, vr. Zie
Afvragen (uitspr. afra(g)an), bedr. st. ww.

Afwachten, bedr. zw. ww. Wdb. Iemand
afwachten, zich op of nevens de baan die door

Voor ae vervoeging, zie VRAGEN. Wdb. — Vermoeien door veel vragen. Da' kind zoo (zou)
iemand afvra(g)en. — Wettelijk (door notaris
b. v.) de toestemming vragen om te mogen trouwen. Hie es getrauwd, mor hie beet het moeten
afvra(g)en. Verg. J.
Afvragenge, vr. Zie AFVRAGINGE.

En ga nog nor huis nie,bWt bier nog 'in beetse,
ze zij zinnens ou (u) af te wachten. Dry zwar(t)genzaakte gasten hen ons afgewacht en ons al ons
geld afgepakt.

Afvraginge (uitspr. affra(g)enga), yr. Afvra( (Dense aoen, akte van eerbied doen. Fr. Faire
acte respectueux. Verg. J. CL.
Afvrengen, ww. Zie AFVRINGEN.
Afvribbelen (uitspr. affribbalan), bedr. zw.
ww. Door tier haalctelijk wrijven breken, losmaken,
scheiden. nen Draad afvribbelen. DB, Zie VRIBBELEN, FRIBBELEN.
Afvriezen, onz. st. ww. Voor de vervoeging,
zie VMEZEN. Door vriezen scheiden, breken, bederven, vernielen. De Plante zzin afgevrozen.
Zijn teene waren afgevrozen. CV. — Onp. Let
(ewat) afvriezen, veel vriezen. Deze venter hee
't ewat afgevrozen!

Afvrijven, bedr. st. WW. Voor de vervoeging,
zie vxovEN. Afwrijven. Wdb. — Iet (ewat)
afvrilven, veel wrijven. — Verslijten door wrijven. Onze kleerbustel es g'heel afgevreven. Vermoeien door wrijven. E nzaisie (meid) kan er
gemallek afvrilven. — Zie VRIJVEN.
Afvringen (uitspr. affrengan), bedr. st. ww.
Voor de vervoeging, zie VRINGEN. Afwringen.
Wdb. — let (ewat) afvrengen, veel wringen.
afgeAfmatten door wringen. Min vengers
vrongen. — Zie VRINGEN.
—

Afvroeten, bedr. zw. ww. Afwroeten. Wdb.
— Jet (ewat) afvroeten, veel wroeten. ne Mol kan
iet afvroeten. — Zie VROETEN.

Afvnnken, bedr. zw. ww. Daarnaast en veelal
AFVEUN KEN. Afrossen. Iemand term afveunken.

— Dooden door schieten. nen Haz' afvunken.
Iemand afveunken. — let (ewat) afvunken,
afveunken, veel rooken. Hier es 't al domp,hier
werdt er iet afgevunkt. — Z. VUNKEN, VEUNKEN.

Afvunzen, ww. Zie AFVEUNZEN.

een persoon gevolgd wordt, verbergen en op hem
wachten met het doel hem te dooden, hem af te

rossen, of ten minste hem zijn geld af te nemen.

Afw ainsehen, ww. Zie AFWEINSCHEN.
Afwandelen, bedr. zw. ww. Wdb. In het
wa..delen overtreffen. Me wandelen om 't langste, hie en za(l) loch nie afwandelen. Afmatten door wandelen. 'k Wandel al dry wren,
'k ben toch zoo moe en afgewandeld. Z' em mag
her (zich) loch nie afwandelen. — Al wandelend
doen verdwijnen (van ziekte b. v.). Ge moet die
koppfjzz afwandelen, 'n ZÜkt' afwandelen.
Afgewandel(d) kommen, al wandelend aan- of
afkomen. Poliet kornt dor mee zit' lief afgewandeld.

Afwas, m. Zie AFWASCH.
Afwasch (uitspr. afwas), m.; zonder my. Het
afwas s chen. Sieska, es den afwas nog nie gedaan? CV. J. CL.
Afwaschwatere (uitspr. afwaswatara), o.,
zonder mv. Het water waarmede men heeft afgewasschen. — Slechte drank. Dat en es geem bier,
't es afwaswatere. Die soepe wel 't es percies
afwaswatere !

Afwasscben (uitspr. meestal met ch), bedr.
ww. Voor de vervoeging, zie WASSCHEN. Wdb.
— In het wasschen overtreffen. Die wasschesse
kan z' anzaal afwasschen. — Afmatten door wasschen. Moeder es afgewasschen. Her vengers zijn
afgewasschen, als versleten door het langdurig
wasschen. — Iet (ewat) afwasschen, veel wasschen. — Afrossen. Z'hen hem dor ne keer afgee
wasschen, leak of 't moet. — Doen verliezen

(in spel), — Foppen, bedriegen.

Afwaswatere, o. Zie AFWASCHWATERE.
Afwedden, ww. Wordt nt geh. Z. AFWETTEN.
Afween (uitspr. weep, eenlettergrepig, met
scherplange e), bedr. zw. ww. Afweiden. Wdb.

—

In het weiden overtreffen. Die koe kan al d' ander
afween. — let (ewat) afween, veel weiden. Die
schope (schapen) moeten op nen dag let afween,

AFWEEN
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AF WORSTELEN

— Afgeweed kommen, al grazend aan- of afkomen. Wor es ons koe ? Ze kom(t)ginter afgeweed.
— Zie WEEN.

Afwevere, m. Toestel van koorden waarrnede
men al het geschoren giren kan afweven. VT,
jaarg. 116.

Afween, ww. Zie AFWEGEN.
Afweeren (uitspr. met scherplange e), ww.

Afwieden (uitspr. afwien ; wien eenlettergrepig), ww. Wordt niet gehoord. Zie AFWIEN.

Afwegen (uitspr. afwe(g)an), ww. Wdb. —

Afwieen, w w. Zie AFWIEGEN.
Afwiegen (uitspr. afwie(g)an), zw. ww. Iet

Iet (ewat) afwe g)en, veel wegen. As de kinders
wenkel hauwen, keune(n) z' jet afwe(g)en.

(ewat) afivie(g)en, veel wiegen. Moedere meet
at let afw/e(g)en.

Afweiden, ww. Worth niet geh. Zie AFWkaN.
Afweinschen (uitspr. afwainschen met ch),

Afwien, bedr. zw. ww. Afwieden. Wdb. — In
het wieden overtreffen. 't Es 'n goe vlaswiedstere, niemand en zal z' afwien. — Afmatten
door wieden. Ons wiedstets zijn afgewied. —

Atweren.

bedr. zw. ww. let (ewat) afwainschen, veel wenschen. Op nudag (nieuwjaardag) werdt er ewat
afgewainst.— Ook : veel kwade wenschen uiten.
Diene gemeene vaint kan jet afzweeren en let
afwainschen! 't Es 'm beeste! — Door kwade
wenschen afioochenen. Hie wier(d) beschuldesd,
mor hie zwoer en wainstege 't af. — Zie WEINSCHEN.

Afwenden, bedr. ww. Voor de vervoeging, zie
WENDEN. Afwinden. Wdb.

Afwenschen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AFWEINSCHEN.
Afwenteren, ww. Afwinteren. Wdb.
W ordt
Afweren, ww. W
dniet
7 AFWEEREN.
Afwerken, bedr. zw. ww. Wdb. — In het
werken overtreffen. Pier za(l) Sies wel afwerken.
— Door werken doen verdwijnen (b. v. ziekte,
ongemak, verdriet, enz.). 'k verdriet
afwerken. — Door werken voldoen, afkwijten.
'n Schuld afwerken. DB. VD (die het als Zuidn.
opteekent).

Afwerpen, bedr. st. ww. Voor de vervoeging,
zie WERPEN. Wdb. -- (Van personen) afstemmeo.
De gemeenteraad afwerpen. — In het werpen
overtreffen. zielke ! da' klain deu(g)enietse
kan iedereen afwerpen.— Afmatten door werpen.
"When ons afgewoorpe mee sneeballen. Afgewoorpe zij n. — Iet (ewat) afwerpen, veel werpen.
.De jonges, buiten, keunen ewat afwerpen!
Afwetten, bedr. zw. ww. Door wedden afwingeld afwetten. — Iet (ewat)
nen. Iemand al
afwetten, veel wedden. Sies heet
leven at
zet afgespeeld en afgewet. — Zie WETTEN.

Afwetten, bedr. zw. ww. Wdb. — In het wetten overtreffen. Wie kan der ne scheeresliep
afwetten ? Afmatten door wetten. De scheeresliep es afgewet. — Iet (ewat) afwetten, veel wetten. be scheeresliep moet let afwetten, om twie
frankskies te winnen.
Afwennen, bedr. zw. ww. (Van Echuld) ze
door woven voldoen. 'k Mod hem dry duus(t)
frank, mor he weunt min hut's, nie kan z'
afweunen. Verg. AFWERKEN. - Zie WF.UNEN.

Afwegen, bedr. ww. Voor de vervoeging, zie
WEVEN. VV db. — In het weven overtreffen. Niemand en zal der hem afweven. — Afmatten door
weven. Zide nog nie afgeweven? Ge zit at tien
uren op 't setauwe! — Iet (ewat) afweven, veel
Weven.

Zie WIEN.
AfWiepelen ) zw. ww. Bedr. Wiepelend doen

vallen, ateneiden. De wen.' hee dienen tak afgewiepeld. — Ouz. Dienen appel zal afwiepelen,
door wtepelen nedervallen. — Zie WIEPELEN.

Afwiepen, zw. ww. Bedr.; onz. Door wiepen
schornmeten) afscheiden, breken enz. De koord en
es nie sterk genoef, ze zal afwiepen, of : ge zil(t)
z' afwiepen. De hinders hen its weep an den
appeleere gebonden, en z' hen at ci' appels afgewiept. Bedr. In het schommelen overtreilen.
Niemand en kan da' maisk' afwiepen. — Afmatten door veel schommelen. De jonges zijn afgewiept. — Iet (ewat) afwiepen, veer schommelen.
Z' hen dor ewat afgewiept. Afwippen, met
een wip doen vallen. Wiept hem de ker af. —
Ouz. Afwippen, met een wip nedervallen. De
planke wieptege van de stellens af. — Z. WIEPEN.
Afwiezen, bedr. zw, ww. In het wiezen (whisten) overtralen. Wie kan der my afwiezen? Nie•
rand niet! — Afmatten door wiezen. he (hebben) g'heel de nach(t)gewiesd, z' hen ouder (zich)
afgewiesd, ze z yn afgewiesd. — Iet (ewat)afwiezen, veel wiezen. — Afwinden door wiezen. Tiest
hee 't Pier al afgewiesd. Zie WIEZEN.
Afwijs, m.; zonder my. Het afwijzen (in kaartspe ► ). Dienen afwijs en deug(t) niet. — Het
at keuren. Op at weet hie nen alwjs.
Afwtjzen, bedr. st. ww. Voor de vervoeging,
zie Wii zEN. Wdb. Aftoonen. Iemand alles afwijzen. 1/17y skt) goed de stad af. — Kaartspel.
Hooger kaarten toonen dan de aaugekondigde.
'k He nen derdere, mor Toon heet en t hem) afgewezen ; Toon hee my afgewezen. — Afkeuren.
Op iet (lets) niet (niets) weten af te wyzen. Dorop
en weet ek in 't g'heel niet af te wijzen. SCH.
.

CV. j. CL.

Afwinden, ww. Wordt nt geh. Z. AFWENDEN.
Afwinteren, ww. Wordt niet gehoord. Zie AFWENTEREN.

Afwitten, bedr. zw. ww. In het witten overtrethn. De ververe kan iedereen afwitten. —
Afmatten door witten. 'k Wit al g'heel den dag,
'k ben afgewit. — Iet (ewat) afwitten, veel witten.
Afwoelen, bedr. zw. ww. Woelend breken.
De woelreep es afgewoeld. — Zie WOELEN.

Afwonen, ww. Wordt niet geh. Z. AFWEUNEN.
Afworstelen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
AFWURSTELEN,

AFWOUI

Afwoui,
Afwouien, ww. Zie AFWAAIEN.
Afwribbelen, ww. Wordt niet gehoord. DB.
m. Zie AFWAAI.

Zie AFFRIBELF,N, AFVRIBBELEN.
Afwrijven, ww. Wordt niet geh. Z. AFVRIJVEN.
'Li et gea._z .AFVRINGEN.
Afwringen, ww.
Afwroeten, w w. Wordt niet geh.Z.AFVROETEN.
Afwurstelen (uitspr. afwmstdldn, afwussalan),
bear. zw. ww. Atworstelen. \Vdb. — In het worstelen overtreffen. Da' spoddergat van e manneke kan de grootsten afzenistelen. — let (ewai)
afwustelen, afwusselen, veel worstelen. — Zie
WURSTELEN, WUSSELEN.

Afwusselen, ww. Zie AFWURSTELEN.
Afwustelen, ww. Zie AFWURSTELEN.
Afzaaien (uitspr. afsoziidn), bedr. zw. ww.
Wdu. — Overtreffen in het zaaien. Kan der
iemand onzen Tonie afzouien? — Aftnatten door
zaaien. As ge mee diene kautere zil(t) gedaan
hen, zild' afgezoui(d)

Afzabberen, bedr. zw. ww. Daarnaast AFZIBBEKEN, AFZOEBERRN. Zte ZABBEREN, ZIBBEREN,
ZOEBEREN; bij FRANCK ZABBELEN, ZABBEREN;
bij VERC. . ZABBEN, waarvan het een frequentatief is. — Slordig afeten. hoe z' her
talloor afzabbert! — Iet (ewat) afzabberen, veel
en slordig eten. E verkie k an let afzoeberen. —
Veel zuipen en zwieren. Die zatteriks keunen let
afzabberen! Onp. Veet stofregeoen. 't P/ce
vanda(g)e at iet afgezabberd. — AAezabber(d)
kommen, als een zwierbol aan- of at komen. Die
zattelutte kom(t) ginter weer afgezoeberd; es
't Been se kande?
-

Afzadelen, ww. Wordt niet geh. Z. AFZALEN.
Afzaen, ww. Zie AFZAGEN.
Afzagen (uitspr. afsa(g)},z), bedr. zw. ww.
Wdo. — lemand zijn ooren afza(g)en, iemand
door zouteloos en dwaas gepraat ten uiterste vervelen. — In het zagen overtreffen. Diene z2(g)ere
zal zone kammeraat afza(g)en. — Fig. Niemand
en zal ter dienen domme Prater triza(g)en. —
Afmatten door zagen. De werkma' ziet er afgezczagd nit. — Fig. Toe, zaagt hem vanda(g)e mor
ne keer of ! — Afgezaag(d) kommen, dum pro,
tend aan- of afkoinen. Alloedere kom(t) weeral ne
keer afgezaagd!

Afaail ( uitspr. afsaii), m. Zie AFZEIL.
afsailan),ww. Zie AFZEILEN.
Afzailen (uAspr.
i
Afzak, m. ; zonder my. Het afzakken, afglijden. Deur den afzak van de geskant (graskant)
komt de grach(t) vul. — Het heengaan. Ale zijn
an den afzak. Alwor es den afzak? Langs waar
gaan wij naar huis ? Zie AFZAKKEN.

Afzakken, zw. ww. \Vdb. — Afgezak(t)
kommen, stir en langzaam aan- of of komen. Wie
komt er al nefes de beck afgezakt! Verg. J.

Afzalen, ww. Afzadelen. Wdb.
Afzanen, bedr. ww. De zaan afnemen. Ge
moet de melk afzanen. Afgezaande melk. DB.
VD (Zuidn.) — Sedert de afroomers (zie aid.)

AFZET
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werden uitgevonden, komt AFROOMEN meer en
meer in zwang. AFZANEN is het gebruikelijke
woord.

Afzanten, b3dr. zw. ww. Daarnaast AFOEKSTEN. Al (.1,; aren van eeri graanyeld oprapen.
Laat die orm kinders 't v2ki) mor afzanten.
DB. — Zie AFOEKSTEN, ZANTEN.

Afzeeken (uitspr. met scherplange e), bedr.
zw. w w . Zeekeod (pissend) broken, doeu vallen.
Hie zeekt die Hammen af. — ()az. liermelijk en
beschaarnd heentrekken. As ze 11211 va' verre
za(g)en, zee4tege' z'af. — Let (ewat) afzeeken,
veel pisien. Da' beddezeekerke kan ewat afzeeken ! Afgezeek(t) kommen, beschaamd aan- of
of ko men. .Diene leeleke stenkere komt afgezeekt,
mor 'k zal hem gaan iet drouien! 7 Z. ZEEKEN.
-

Afzeepen (uitspr. met scherplange e), bedr. zw.
w w. Iemaqd afzeepen, zyn aangezicht met zeepschuim, vOor het scheren, gansch bedekken. Astie
(als hij) 7n afgezeept ha (had), liet hie mil zitten : de sehelm en wddege nzij nie scheeren. Verg.
VD. — Afrossen. lemand ferm, leelek afzeepen.
— Foppe ► , bedziegen. Weera(l) ne keer honder(d) frank kwte, weera(l) ne keer afgezeept!
Doen veriiezen (in spel). 'k En jasse 121 e meer,
ze zeepe zjz iedere keer
.

Afzeeveren (uitspr. met scherplange e), ww.
Zee vereud naar beneden komen. 't Slim zeever(t)
zijiz kin af. — Iet (ewat) afzeeveren, veel zeevertn. — Fig. Veel aommen praat verkoopen. As
To zat es, nzoet hie iet afzeeveren! — Afgezeever(d) kommen, zeevereud aan- of afkomen.
Eig, en fig.
Afzeg, m.; zonder my. Afzegging, afdanking.
Emiel vree mee 161ieke mor hie hee zijnen afzeg
g' had (of gekre(g)en).
,

Afzeggen (uitspr. afse(gg)an), bedr. ww.
lemand afze(gg)en, hem zeggen dat hij niet meer
komen muet, hem het huis ontzeggen, hem afdanken. DB. CV. J. VI) (veroud. en gew.). — Opzeggen. Zzin les afze(gg)en. Fig. Hie zeg(t) goe
zijn les af, hij zegt (ais getuige b. v.) goed na,
wat men nem heeft opgelegd en voorgezegd.
.

Afzeiken, ww. Wordt niet geh. Z. AFZEEKEN.
Afzeil. (uitspr. afsaz7), m.; zonder my. Het
heentrekken. Alwor es den afzail? Al Elst of al
Brakele?

Afzeilen (uitspr. afsailan), ww. Heengaan,
heenurentelen. Willem' afzailen ? — Afgezail(d)
kommen, drentelend aan- of afkomen. Ze (die
twie zat : kijkt hoe da' ze ginter afgezail(d)
kommen. Verg. J.
Afzend, m. ; zonder my. Afzending, het afzenden. Wie ester nice den afzend gelast? DB.
Afzengen, ww. Zie AFZINGEN.
Afzengelen l ww. Afzengen. Wdb.
Afzet, zonder my. Het afzetten (spr. van
drank). Pakt 'n dreupelke veur den afzet. —
Afzetting (van een lichaamsdeel). De dokteurs
zijn al veur den afzet. — Het af- of uitstappen.
Wor es den afzet ? An de Kroone.— Zie AFZETTEN, AFZETTERKE.

AFZETTEN
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Afzetten, bedr. zw. ww. Wdb. — Zijn water
loozell. 131j VD : het water afzetten. CV
V. J. —
Onz. Doen pissen, de nietveruchting bevoordeeligen, dus de maag licht, min zwaar maken. n Di titelke zet af. nen Auwe mains ?nee van tijd tot
tyd borrelke pakken, da' zet goed af. V anhier
AFZETTERKE. - Van de stoof zetten. Zet diene
pot, diene moor af. — Iemand afzetten, hem uit

een rijtuig laten stappen, hem laten afstappen.
Zet mil an den Trapop af. — Smidswoord. Aaneenzetten.
AfZettere l m. Wdb. Borrel dien men neemt
oni net waterloozen te vergemakkelijken. Het
verkleinwoord AFZETTERKE wordt meest gebruikt. Gee' mil 'n afzetterke, baaske. — Werktuig waarmede de mid aaneenzet. Z. AFZETTEN.

Afzeuen, ww. Zie AFZEUIEN.
Afzeuien, ww. Daarnaast AFZEUEN. Voor de
vervoeging, zie ZEUIEN. Afzieden. De analogie
laat toe te schrijvcn : AFZOOIEN. Zie Isl. en

Vorml. ; ZEUIEN, ZEUEN.

Afzeuren, bedr. zw. ww. Met bedrog afwinnen. Iemand al zif geld afzeuren. — In het
zeuren (bedriegen in het spel) overtreffen. G' en
keunt diene zeurzak toch nie afzeuren. — Afmatten, veimoeien door zeuren. G'en doen anders
niet as zeuren, en z' en 2 .0 nog n ie afgezeurd.
Iet (ewat) afzeuren, N eel zeuren. — Z. ZEUREN.

Afzibberen, ww. Zie AFZABBEREN.
Afzichelen, bedr. zw. ww. Met de sikkel

afsiujden. Es at 't ges afgezicheld? J. — Onbehendig snijden. Dat en es nie afgesneen, dat es
afgezicheld! — Zie ZICHELEN.

Afzieden, ww. Wordt niet gehoord. Zie

AF-

ZEUEN, AFZEUIEN.

Afzien, bedr. ww. Voor de vervoeging, zie
ZIEN. Wdb. Lijden. De zieke zie' veel af. SCH.
DB. CV. T. R. J. CL. — Mee iemand of mee let
afzien, last, moeilijkheid, verdriet door iemand
of door iets hebben. Ze zien af mee de kinders.
'k Zie mee die tandpkne veel af. CV. J. CL.
Overtreffen in het zien. Wiens oo( , )en zijn de
beste ? De zone, want hie kan ons amaal afzien.
Afmatten door zien. In ne muzee (museum) em
'k nie lange, 'k zie mil dor altijd af.
Brusele keund' ou (u) afzien ! Gansch bezien,
onderzoeken. Astie (as hij) in de stad es, moet hie
het al afzien. Laat ne keer afzien. — Oplettend gadeslaan. 'k Wille ne keer afzien, wat er
sad gebeuren. VD. (veroud.) — Afwachten (ten
einde er voordeel uit te trekken). Milne gebuur
hee zijm p a to(dd)ers al geplant, ik nog niet :
'k wille 't eest afzien. DB. J. — Bespieden,
beloeren. Ze komt het weer amaal afzien, da'
nuusgiereg w kf! — Iet (ewat) afzien, veel lijden.
Leven at iet afzien ! — Veel
.
ne Mains moet z .z1
zien. Me zijn nor Brusele gegaan, m' hen dor iet
afgezien !

Afzijen, ww. Zie AFZIJGEN (dal men schier
nooit howl).

Afzijgen (uitspr. afsij(g)an), bedr. ww. Voor
de vervoeging, zie ZIJGEN. Wdb. — Alles zijgen,
wat nIoet gezegen worden. Es al de melk afge-

AFZUIPEN

ze(s)en? — Let (ewat) afzij(g)en, veel zijgen. Ons
tien koee geen amaal melk, 't nzaisie (meid)
moet alle da(g)en nog al iet afzij(g)fn. — Lie
AFSIJEN, AFSIEN in Mid. Wdb.

Afzijpelen, ww. Zie AFZIJPEN.
Afzijpen, onz. ww. Daarnaast het frequentatie! JPELEN. Afdruipen. 't Water zijp(t) of
zkpel(t)va' zijn kleeren af.

Afzingen (uitspr. afsengan), bedr. ww. Voor
de ,,t zie ZINGEN. W db. — In het zingen overtreffen. Onze kostere ka' wel zengen, hie
kan iedereen afzengen. — Iet (ewat) ajzengen,
veel zinger. Op de keermesse wierd er ewat
afgezongen! — Al zingend (door het gedreun nl.)
aoen valien. In e vertelselke staal er da' de Paster
va' Str/pen zuk 'n zware stem ha, dat hie de
beelde(n) van d' hailege koest afzengen. Lie
WOLF, 'Vied. Sagen, n' 365. — Afgezonge kommen, al zingend aan- of afkomen. 't Werkvolk
kwamp afgezongen.

Afzitten, bedr. ww. Voor de vervoeging, zie
Z11"1 1,N.

tittend (in het gevang nl.) at kwijten.

'in Poet afzitien. J. VD (gew.). — Let (ewat)
afzitten, veel zitten. Hie zit altzyd in die herberge,
hie beet er at let afgezeten ! Tiest en es om zoo te
ze(gg)en uit '1 gevank niet, hie heet al iet afgezeten! Vermoeien door zitten. Zit a(l)
g' heel den slag veur
kan(t)kussen, min
achterst' es afgezeten.

Afzoeberen, ww. Zie AFZABBEREN.
Afzoeken, bedr. ww. Voor de vervoeging, zie
ZOEKE.N. ‘, v 00. - Gansch doorzoeken. De sampetter hee 't huis afgezocht, nzor niet (niets)
gevonden. Ge meug(t) min zakken al afzoeken.
Het doorp afzoeken. Het veld afzoeken. Veig.

VD, die een gelijkende, loch beperkte beteekenis
aangeeft.

Afzoeven, zw. ww. Onz. Met een gezoef bre'k GP etdege schieten, mor de koorde va'
mijnen handbo(g)ene zoefdege rat af. — Met
geweld en gedruisch afloopen. Ze zoefdege mee
'n fransche koleere de straat af. Afgezoef(d)
kommen. — Bedr. Met gewela en gedruisch
afwerpen. Iemand den trap afzoeven. — Afrossen. Ze zillen ou (u) afzoeven ; past op, manneke! Zie ZOEVEN.

Afzooien (uitspr. alseuian, afseuan), ww. Zie
AFZEUIEN, AFZEUEN.

Afzouien, ww. Zie AFZAAIEN.
Afzuchten, ww. Wdb. — Verdrijven door
zuctiten. Worom azoo mee de kop in de gron(d)
loopen ? G'en keunt loch het verdriet nie afzuchten. — Afgezitch(t) kommen, al zuchtend aan- of

of komen.

Afzuien, ww. Zie AFZUIGEN.
Afzuigen (uitspr. afsiti(g)an), bedr. ww. Voor
de verweging, zie ZUIGEN. Wdb. — let (ewat)
afzuz(g)en, veel zuigen. E klai' kind kan iet
afzuz(g)en!
Afzuipen, bedr. ww. Voor de vervoeging, zie
Wdb. — Afdrinken. 'n Tonne bier afzuipen. J. — In het zuipen (veel drinken) over-

ZUIPEN.

AFZWAAIEN

treffen. 't Es ne leeleke zatlap, hie kan iedereen
afzuipen.

Afzwaaien (uitspr. afswouidn), zw. ww. Wdb.

AfoezToozzi(d) kommen, zwaaiend aan- of afii0men. bSies den dronkor(d) komt ordeg (aardig)
afg-ezwouid.

Afzwadderen, bedr. zw. ww. Zwadderend

afloopen. Die zat tekuls zwadderen de genzeent'
af. — Vermoeien door zwieren en zwadderen.
4fgezwadder(a) — let (ewat) afzwadderen,
veel zwadderen. Op die keermesda(g)en wierd er
iet afgezwadderd ! — AfgezwadderLd) kommen,
al zwadderend aan- of afkomen. Z' hen al den tif
gezopen en nui kommen ze dor afgezwadderd!

Afzwainselen, ww. Zie AFZWEINSELEN,
Afzwakken, onz. zw. ww. Daarnaast AFZWIE-

KEN. Met eeLiett zwak breken. Die planke zal
afzwakken. — Afgezwak(t) of afgezwiek(t) kommen, waggelend aan- of afkomen. — Zie ZWAK.

KEN, ZWIEKEN.

Afzweepen (uitspr. met scherplange e), zw.

ww. du. — Afgezweep(t) kommen, snel, als

door de zweep voortgedreven, aan- of afkomen.
De per(d)en amale kommen afgezweept !

Afzweeren (uitspr. met scherplange e), bedr.

ww. Vour de vervoeging, zie ZWEEREN. Bij eed
afloochenen. Ik en hi 't nie gedaan, 'k wil 't afzweeren. Hie zweert het at af. — In het zweren
(d. i. vloeken) overtreffen. Allemand en kan der
Sies afzweeren. — Afmatten, vermoeien door
zweren. En es die beeste nog nie afgezworen?
Hie zweert a(l) g'heel den dag ! Afgezwore
kommen, al vloeRend aan- of afkomen. Dat en
hee Been schoomte (schaamte), da' kom(t) ginter
weera(l) ne keer afgeraasd en afgezworen!

Afzweeten(ui tspr. met scherplange e), bedr. zw.
ww. Wub. — Afmatten door zweeten. Laat da'
per(d) rusten, 't es afgezweet. — Door zweeten
verdrijven. Ge moet ate ziekt' afzweeten, zed den
dokteur. Lijden, onderstaan. Nui estie (is hij)
jonk en drenkt hie van 's mor(g,es tot 's naves
(avonds), mor later zaitie (zal hij) da' moeten
afzweeten.
Afzweinselen (uitspr. afswainsalan), zw. ww.

De analogic laat toe to scnrijven AFZWENSELEN
(dat niet wordt gehoord). Al zweinselend afgaan.
De straat afzwainselen. Pier zwainsel(t) glzeel
't doorp af. — Afgezwainsel(d) kommen, al
zweinserenci aan- of afkomen. Hie es weera(l) ne
keer zat en hie komt de ploots (plaats) afgezwainseld. — Zie ZWEINSELEN, ZWENSELEN.

Afzwemmen, bedr. ww. Voor de vervoeging,

zie ZWEMMEN. Wdb. — In het zwemmen overtreffen. Probeer(t) ne keer of da' ge ink keunt
afzwemmen! — let (ewat) afzweinmen, veel
zwemmen. D' eende(n) keunen op nen das ewat
afzwemmen! Afgezwomme kommen, al zwemmend aan- of afkomen. De zwane komt toch zoo
schoon afgezwommen.

Afzwengelen, ww. Zie AFZWINGELEN.
Afzwenselen (uitspr. afswainsalan), ww. Zie
AFZWEINSELEN.

AGENT
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Afzwerven, bedr. ww. Voor de vervoeging,
zie ZWERVEN. Wdb. — Zwervend afloopen, doorloopeii. De beteleers zwerven de gemeenten of.

Afzwieken, ww. Zie AFZWAKKEN (dat veel
ratter worat genoord).

Afzwieren, bedr. zw. ww. Wdb. — Zwierend
en zaipend atioopen. Hie zwiert al d' herbergen
af. De gemeenten afzwieren. — Afmatten door
zwieren en zuipen. MO hie azoo Leven, hie zal
hem wel afzwieren. Afgezwier(d) — Zwierend verdrijven (b. v. verdriet). 'k Za(l) mij' verdriet afdrenken en afzwieren. — Afgezwier(d)
kommen, al zwierend aan- of afkomen, komen
afzwieren (VD). De lezitege kcerels kommen afgezwierd.

Afzwijen, ww. Zie AFZWIJGEN.
Afzwijgen (uitspr. afswij(g)an), st. ww. let
(ewat) ajzwAg)en, veel zwijgen. Hie en spreek(t)
me vele, hie kan iet afzwij(g)en.

Afzwijmelen, onz. zw. ww. Zwijmelend afkomen, naar beneden komen. Pier zwijmelt den
trap af. — Afgezwilmel(d) kommen, al zwijmelend aar.- of afkomen.
AfzwIngelen (uitspr. afswengalan), bedr. zw.

ww. 1 V 00. — in het zwiugelen overtreffen.
,

kan der mil afzwenRelen? Niemand niet. — Afmatten door zwingelen. 'k hie ruste vandoen :
'k ben afgezwengeld. — Afrossen. Z'hen hem
dor ne keer fern afgezwengeld. — Ferm beknor-

ren. — Veel doen verliezen (in spel b. v.). — Foppen, bedriegen. As Tonle geld heet, moet hie
afgezwengel(d) zijn.

Afzwonien, ww. Zie AFZWAAIEN.
Agains, bw. Zie AGEUNS.
Against, bw. Zie AGEUNS.
Agauw, bw. Zie AGAUWE.
Agauwe (uitspr. met korte a en met den
klear,oun op gau). bw. De uitgangs-e valt soms
weg : AGAUW. Algauw, snel. Komt agauwe ! Hie
liep agauwe deure. Agauw alhier, manneke !
Zie A, ALGAUWE. De spelling AGGAUWE,
AGGELUK, AGGINTERE, AMMALE, AMMETS, ATTEGARE, ATTIJD, ATTOOS, ATTEMETS, AVVERRE,
AllOO, AllUK, enz. kan gewettigd worden. Zie

hierover A. 7. en Vorml.
2

Ageins (uitspr. agains met korte a en met den
kleintoou op gains), bw. Zie AGEUNS.

Ageinst. (uitspr. against' met korte a en met
den kienitoon op gainst), bw. Zie AGEUNS.
Agelijk (uitspr. met korte a en den klemtoon
op zy.k), bw. Om het even, algelijk. 't Es agelzyk
wat hie doet, 't en lukt loch niet! — Even wel,
*niettemin. 't Es agelijk vzyzar ! Hie em mag geenen dzenuiver drenken, mor hie doet het agelijk!
— Zie A, ALGELIJK, Kl. en Vorml.

Agenda (uitspr. azenda, beide a's zijn kort, de
klemtoon ligt op zen), m. (niet yr.) Wdb.
Agent (uitspr. azent met korte a en klemtoon
op Lent), m. Wdb. Azent yam poliese, agent van
politie ; azent in d' asseranse, agent eener
brand waarborgmaatschappii.

AG FUNS

—

Agenns (uitspr. met korte a en met den klemtoon op geuns), bw. Daarnaast AGEUNST, wel
eens AGAINS, AGAINST, AGIJNS, AGIJNST; meer
EGEUNS, EGEUNST, NEGEUNS, NEGEUNST. Zie
ald. Opnieuw, nog eens. Hie komt ageuns kijken.
Es ze dor ageztnst? — Zie DB : AGEIN, AGEINS.
Verg. Eng. AGAIN.
AGEUNS.
Ageunst, 1
_w.. 7_e
i AGAUWE.
Aggauwe, bw
Aggelijk, bw. Zi e AGELIJK.
_w. Zi e AGINTERE.
Aggintere,7-;
Agijns, bw. Zie AGEUNS.
Agijnst, bw. Zie AGEUNS.
. 7_e
_vv.
i AGINTERE.
Aginter, bw
Agintere (uitspr. met korte a

en met den
kleurtoon op gin), bw. Zie A, ALGINTERE, GINTERE en X/. en Vorml.

Agnes-del (uitspr. Agnuus-dei met den hoofdtooit op de), m. Agnus dei, deel der mis gedurende het•elk men Agnus Dei zingt. Onder den
Agnuus-del zitten de mainschen op de kniens. CL.
.

Agnuns-dei, m. Zie AGNUS-DEI.
Ahoe (uitspr. met korte a, klemtoon op hoe met
een snort van aspiratie), tw. Daarnaast AOE, AWOE.
Uitjouwend woord. Ahoe doen; ahoe roepen.0 V.J.

Ahoeen, onz. zw. ww. Daarnaast AOEEN,
AWOEEN. Ahoe roepen. 'k Wildege spreken, mor
'k em moch(t) mine nion(d) me opendoen, z' en
deen anderst niet us ahoedn.
7 i AHOEINGE.
Ahoeönge, yr. —e
Ahoeinge (uitspr. ahoeeng,9), yr. Daarnaast

AOLL, GF, AWOEINGE. De daad van ahoeen.'t Was
dor 'n ahoeinge! — Zie AHOEEN.

Al, tw. De uitspraak laat toe te schrijven EI.
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AINDZELUUS

Aiendom, m. Zie EIGENDOM.
Aien(e), bn., bw. Zie EIGEN.
Aienhandeg, bw. —se
7 ' EIGENHANDIG.
Aienst, aienste, bn. vnw. Zie EIGENST, EIGEN STE.

Aierboerinne, yr. Zie EIERBOERINNE.
Aierboomke, o. 7_e
i EIERBOOMKE.
Aierdool, m. Zie EIERDOOL.
Aierdop, m. Zie EIERDOP.

Aierkoeke, m. Zie EIERKOEKE.
Aierkoers, m. Zie EIERKOERS.
Aierkoorf, m. Zie EIERKOORF.

Aierkrans, m. Zie EIERKRANS.
Aierknts, in. Zie EIERKUTS.
o. Zi e EIERLEPELKE.
Aierlepelke,7;
Aiermande, yr. Zie EIERMANDE.
Aiermort, yr. Zie EIERMARKT.
Aiernest, m. Zie EIERNEST.
Aierpaandere, M. Zie EIERPAANDERE.
Aierpanne, yr. Zie EIERPANNE.
o. Zi e EIERPOTTEKE.
Aierpotteke,7;
Aierprnime, yr. Zie EIERPRUIME.
Aierrand, 01. Zie EIERRAND.
Aierropenge, yr. Zie EIERROPINGE.
Aierropere, m. Zie EIERRAPERE.
Aiersause, yr. Zie EIERSAUSE.

Aierscholpe, yr. Zie EIERSCHOLEE.
Aierschulpe, yr. Zie EIERSCHULPE.

Aiersmaak, in. Zie EIERSMAAK.

Ujung van smart, verdriet, pijn, enz. 'Wdb. — Ai

Aiersoepe, yr. Zie EIERSOEPE.

! Ai tack ! Ai .Heere! Ai Heere-God toch! Ai
maznschen! Ai mainschen toch ! Ai Dzeezes
tech./ Ai Dzeemenies tcch! Ai Dzeezes-Maria
tech! Ai Hemelsche deugd tech! enz. Pijn- of

Aiertorte, yr. Zie EIERTAARTE.

smartuitdrukkende tusschenwerpsels. Verg.
Wdb.; DB. — Uiting van verwondeling, bevreemding, bewondering. Ai , jongen tech, es 't waar?
Verg. 11.7n1. Wdb. — Somtijds herhaald : Aijai !
Alaijaz . toch! Aijaijaija0i !

Ai, m. (niet o.). Wdb. ncn Ai laten, gee'n, een
kreet van smart laten.

Ai, o. Ei. Zie ald.
Ai, m. Men boort wel meest het verkleinwoord
AIKE (My. aikes, aikies). De uitspraak laat toe te
schrijven EI, EIKE. Streeling met de wang (of de

hand), die over de wang van den gestreelde langzaam en zacht voortglijat. 'n Aike ffeen. Toe, min
tsolleke, gee' mij e schoon aike. — Het w. heeft
wel eens de beteekenis van : kus, zoen. Toe,
Mthke, gee' mil* 'n azke. Ook fig. Astie (als hij)
va' my. let moe bekomen, komt hie mil aikles
Been, komt hij mij vleien en streelen. — Lie AA1,
AAITJE, AAIKEN, AA1EN : Ned. Wdb. DB. CV.

T. R. J.

Alen ww. Ai roepen. DB.
)

7ie
0. Z
e EIERWIJF.

Aierznipere, m. Zie EIERZUIPERE.
Aiewilleg, bn. Zi e EIGENWILLIG.
Aiewillegord, m. Zie EIGENWILLIGAARD.
Aiewilleghied, yr. Zie EIGEN WILLIGHEID.
Aigendom, In. Zie EIGENDOM.
zi EIGEN(E).
Aigen(e), -n. Zie
Aigenhandeg,_n.
h Zie
7 i EIGENHANDIG.

Aigenst, aigenste, bn. vnw. Zie EIGENST,
EIGEN STE.

7i EIGENTLIJK.
Aigentlijk,
Zie
Aigewilleg, bn. Zie EIGENWILLIG.
Aigewilligord, m. Zie EIGENWILLIGAARD.
Aigewillighied, yr. Zie EIGENWILLIGHEID.
Aigezinnegord, m. Zie EIGENZINNIGAARD.
Aijai, tw. Zie AI.
Aindelenge, bw. Zi e EINDELINGE.

Aindzeluns (uitspr. met den klemtoon op
ain). Zie ANGELUS.

AINIE
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Ainie, m. Zie EINIE.
Ainze, yr. 7EINZE.
i
Air (uitspr. op ziju Fr.), in. (niet o.). Verkl.
airke. Fr. air. Howling. Hie pak(t) nm air van
ne keunenk! — Spottend. nen Air va' momprie
(= Fr. me"pris) pczkken, zich misprijzetyl, vetwaand aanstellen. -- Aria. Dat es e schoon airke.
Hie zengt alt d 't zelfd' airke, 't is a! tijd koekoek-eenen-zang. e Valsch airke spelen, valsch
handelen.

Aitse, tw. Zie EITSE.
Aitsie, tw. Zie EITSIE.
71 EIZE.
Aize, yr. Zie
Ajnin (uitspr. met korte a

en met den klemtoon op juin), m. Worth soms gehoord. Men
zegt veel meer ANDJUIN (uitspr. andzuin). Z. ald.

Ak (uitspr. met verlengde korte a), tw. Daarnaast AKKE. Bij CV. CL.
AAK. KIL. heeft :
« ACK, ECK. Pus, sanies.
Uiting van walk en
afkeer. Wa' doede dor, gieè. vuilerik, ak! Akke,
dat es vuil! Ale! 'k Z90 (zoo) eraf over.?-et'n!
— Het w. worth ook zelfstandig gebruikt; het
geslacht is niet te bepalen, vermits het altijd zonder lidwoord of bijvoeglijk woord gehoord wordt.
De vorm akkeschijnt het vr.geslacht aan te wijzen.
CV maakt aak o. — Het beteekent : menschendrek, in het algemeen jets dat walgelijk vuil is.
En komt dor nie 't es akke! — Als de kinderen lets willen semen, dat zij niet mogen aanraken
— omdat het gevaarlijk is b. v. — roept moeder
waarschuwend : 't Es akke! — Ak(ke) den,
gevoeg doen (in de kindertaal). — Der es ak an
de vengere, de zaak is niet heel zuiver; ook : der
es kak an de vengere. — Verg. EITSIE (AITSIE).

Akademie (uitspr. akkaidamie, beide a's kort,
de met doffe e, klemtoon op mie), vr.; mv. akademiets. Teekenschool, kunstschool. 111rjize zeune ga
nor d' akademie, en hie teekent c l goed.
Akelaie,

yr. Zi
7 e AKELEIE.

Akelaipluime,

Akeleie

yr. AKELEIPLUIME.
71

(uitspr. akalaia), vr. Akelei. Ain!. Wdb.

KIL.

— Samenstellingen : AKELEIBLARE (zie BLARE),
AKELEIBLOMME, AKELEIPLANTE, AKELEISTRUIK
(zie mum), AKELEIZAA D.

Akeleipinime (uitspr. akalaipluinza). vr. \Vordt
meestal in 't my. gebruikt : AKELAIPLUIMEN. —
Hofplant : akeleibladige waterruit (Thalictrum
aquilegifolium L.). In onze lochtenk stonden
akelaipluimen. D' akelaipluim es 'n hoo(g)e
P lante mee akelaiblaren, en de blomme' nzaken
'm pluime.
Akere, m. Voor de etymologie, zie Ned. Wdb.
II, 14-15. Mv. akers ; vet ki. akerke. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Zie El. en Vorml.
Koperen emmer. In den akere giet 't maisie
(meid) de gemolke melk. — Spr. Ire (of mee) den
akere (of eeinere) tappen, het bier niet in lean,
pot, liter of glas, maar in aker of emmer tappen,
het in groote hoeveeiheid opdisschen, dus veel
laten drinken. As mil' 11.Iieke trauwt, zai Boerke
Vevos, zillem' in den aker tappen : '1 en zal

AKKERDEFENTERE

—

Been ton ie steken ! In dit huffs wierd let afg -e:
dronken ze taptegen er mee den akere (eemere)!
AKERE, EEMERE, BERMIETSE. Dece drie
vaten hebbel een h-ngsel dat dient om ze, met
eéne hand, t verdragen e t te verplaatsen of om
ze aan eenen haak te hangen. De AKERE heeft
een bollen, de EEMERE en de BERMIETSE een
vlakken bodem. Een AKERE is aitijd van koper,
een EEMERE van hoot (hij heeft banden of hoepels)
en eene BERMIETSE gewoonlijk van (nooit
van koper of hout) gemaakt. Verg. DB. CV. G.
0.)1: te Breda (HEFT.) bet. AKER koperen melkemmei% Zie Ned. Wdb. II, 14.
Zie
71 _.MIE.
AKADE
Akkaddemie, vr.
Akke, tw. Zie AK.
Akkemandatie, Yr. Daarnaast AKKEMONDATIE, AKKEMANDEERINGE, AKKENIONDEERINGE.
Aframmeling ; — berisping, beknorring; — groot
verlies (in spel, enz.) '71 Akkemandatie
kr!jen. — Zie AKKEMANDEEREN.

Akkemandeeren (uitspr. met zachtlange e,
klemtoon op dee), ww. Daarnaast, doch zelden
AKKONIODEEREN (Fr. accommoder, dat eveneens
in de beteekenis van toetakelen wordt gebruikt),
AKKEMONDEEREN. Afranselen. Iemand schoone,
ferm akkemandeeren. — Hevig berispen, bekijven, bestraffen. Act hie thuis komt, za' z!y . ' vader
hem ne keer akkenzandeeren. — Veel doen verliezen (in spel, enz ). Hen z' on weera(1) g'akkemandeerd? — Bedriegen. Z' en hem g'akkernandeerd nor d' eeste goeste!
Akkemandeerenge,

yr. Zie AKKEMANDEE-

RINGE.

Akkemandeeringe (uitspr. akkamanderenga ;
dee met zachtlange e en den klemtoon), yr. Zie
AKKEMANDATIE.
A kkemondatie, vr. –.e
7 i AKKEMANDATIE.
Akkemondeeren, ww. Zie AKKEMANDEEREN.
Akkemondeeringe, yr. Zie AKKEMANDEERINGE.

Akkemondeeringe, yr. Zie AKKEMANDEERINGE.

Akker, tw. VOor een stemrust akkere! —
Gebroken vloek ; hetz. als SAKKER (Fr. sacre).
Akker toch! Akk2re!
— Komt voor in de volgende — en wellicht in
andere — vloekwoorden.
Akkerblomme (uitspr. met den klemtoon op
blom), tw. Blomme, verbastcring van domme.
Vloekwoord. — Zie AKKER.
Akkerdeboele (uitspr. met den klemtoon op
boe), tw. Vloekwoord. — Zie AKKER.
Akkerdee (uitspr. dee met scherplange e en met
den klemtoon), tw. Dee, verbastering van Fr.
Dieu. Vloekwoord. — Zie AKKER.
Akkerdeeren (uitspr. akkarderan, dee met
zachtlange e), ww. Zie AKKORDEEREN.
Akkerdefentere (uitspr. akkdrd>fentara met
den klemtoon op fee), tw. Defentere, verbastering van Fr. diantre (=-. table). Verg. AKKERT
DIENTERE. Vloekwoord. — Zie AKKER.

AKKERDEKE
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Akkerdeke (uitspr. akkardeka, met den klemtoon op de), tw. Deke verbastering van Fr. Dieu.
Vloekwoord. Zie AKKER.
Akkerdekelenge, tw. Zie AKKERDEKEE1NGE.
Akkerdekelinge (uitspr. akkardekalenga), tw.
Vloekwoord.

Zie AKKER, AKKERDEKE.

Akkerdekn (uitspr. akkardaku, met den klemtoon op ku), tw. Deku doet denken aan Fr. Dieu
en cu. Vloekwoord.

AKKERMIELIE

Akkerdzee (uitspr. dzee met scherplange
tw. Vloekwoord. Zie AKKERDEE.
Akkerdziet (uitspr.met den klemtoon op dziet),
tw. Daarnaast AKKERDZIETE. Zie AKKERDZIT.
Akkerdziete, tw. Zie AKKERDZIET.
Akkerdzietelinge, tw. Zie AKKERDZIETELINGE.

Akkerdzietelinge (uitspr. akkardzietalenga),
tw.

Zie AKKERDZITTELINGE.

Akkerdeme (uitspr, met den klemtoon op de),

Akkerdzit (uitspr. met den klemtoon op dzit),

tw. Deme, opzettelijk verminkte uitspraak van
Fr. Dieu. Vloekwoord.

tw. Daarnaast AKKERDZITTE. Dzit, verbastering
van Fr. Dieu. Vloekwoord. — Zie AKKER.

Akkerdemelenge, tw. Zie AKKERDEMELINGE.
Akkerdemelinge (ui tspr. akkardema/enga),
tw. Vloekwoord.

Zie AKKER, AKKERDEME.

Akkerdementen

(uitspr. met den klemtoon op
ment), tw. Vloekwoord. Zie AKKER, AKKERMENTEN.

Akkerdientere (uitspr. met den klemtoon op
ent), tw. Diéntere Fr. diantre. Vloekwoord.
— Zie AKKER, AKKERDEFENTERE.

Akkerdzitte, tw. Vloekwoord. Ze—iAKKER,
AKKERDZIT.

Akkerdzittelenge,

tw. Zie AKKERDZITTE-

LINGE.

Akkerdzittelinge (uitspr. akkardzittalenga,
met den klemtoon op dzit), tw. Vloekwoord. —
Zie AKKER, AKKERDZIT.
Akkerdzoe (uitspr. met den klemtoon op dzoe),
tw. Dzoe

Fr. Dieu. Vloekwoord. — Z. AKKER.

Akkerdit (uitspr. met den klemtoon op dit),

Akkerdzole (uitspr. met den klemtoon op

tw. Dit, verbastering van Fr. Dieu. Vloekwoord,
Zie AKKER.

dzo), tw. Dzole, verbastering van Fr. Dieu. Vloek-

Akkerdittelenge, tw. Zie AKKERDITTELINGE.
Akkerdittelinge (uitspr. akkardittalenga), tw.

Akkere, tw. Zie AKKER.
Akkere, m.; my. akkers. Akker. Wdb. Het w.

Vloekwoord. Zte AKKER, AKKERD1T.

Akkerdoeize, tw. Zie AKKERDOEZE.
Akkerdoeizelenge, tw. Zie AKKERDOEIZELINGE.

woord. — Zie AKKER.

wordt weinig gehoord. Men zegt meer land,
veld. — In LANGAKKERE, plaatsnaam (Qemeente
Zegelsem), is het w. o. Wor es vadere? Hie werkt

op 't Langakkere.

Akkerfentere (uitspr, met den klemtoon op

A kkerdoeizelinge

(uitspr. akkardoeizalenga),
tw. Zie AKKERDOEZELINGE.

fen), tw. Vloekwoord. — Zie AKKER, AKKERDE-

Akkerdoeze (uitspr. met den klemtoon op

Akkeriestie (uitspr. op zijn Fr, met den klemtoon op tie), tw. Het w. doet denken aan Fr.
sacre, Dieu en sacristie. Verg. Fr. sapristi
« corruption de sacristie, » zegt L1TTRE. Vloekwoord.

doe), tw. Daarnaast AKKERDOEIZE, AKKERDOOZE,
Doeze, verbastering van Fr. Dieu. Vloekwoord.
— Zie AKKER.

Akkerdoezelenge, tw. Z. AKKERDOEZELINGE.
Akkerdoezelinge (uitspr. akkardoezalenga,
.

-

met den klenitoon op doe), tw. Daarnaast AKKERDOEIZELINGE, AKKERDOOZELINGE. Vloekwoord.
Zie AKKER, AKKERDOEZE.

Akkerdomme

(uitspr. met den klemtoon op

FENTERE.

Akkerkromme (uitspr. met den klemtoon op
krom), tw. Kromrne, velbastering van domme.
Vloekwoord. — Zie AKKEE.

Akkerliepoppet (uitspr. op zijn Fr. met den
klemtoon op pet), tw. Vloekwoord, — Z. AKKER.

tw. Zie AKKERDOMME-

Akkerloot (uitspr. met den klemtoon op loot
en met scherplange o), tw. Verg. SAKKERLOOT bij
VD. Vloekwoord. — Zie AKKER,

Akkerdommelinge (uitspr. akkardommalenga,

Akkermatin (uitspr. op zijn Fr.), tw. Fr. sacre'matin Verbastering van Fr. sacrament. Vloek-

dom), tw. Vloekwoord. — Zie AKKER.

Akkerdommelenge,
LINGE.

met den klemtoon op dom), Vloekwoord. —
Zie AKKER, AKKERDOMME.

Akkerdooze (uitspr. doo met scherplange o en
met den klemtoon), tw. Dooze, verbastering van
Fr. Dieu. Vloekwoord. — Zie AKKER.

Akkerdoozelenge, tw. Z. AKKERDOOZELINGE.
Akkerdoozelinge (uitspr. akkardoozalengd),
tw. Zie AKKERDOEZELINGE.

Akkerdore (uitspr. met den klemtoon op do),
tw. Dore, verbastering van Fr. Dieu, Vloekwoord.
Zie AKKER,

woord. — Zie AKKER.

Akkermenten (uitspr. met den klemtoon op
anent), tw. Verbastering van Sakrament. Zie
Ned. Wdb., II, 26. Vloekwoord. Zie AKKER,
Akkermiele (uitspr. met den klemtoon op mie),
tw. Daarnaast AKKERMIELIE, AKKERMIELIESLOM
ME, AKKERMIELIEDEKE, AKKERMIELIEDOMME,
AKKERMILIEDZOE, AKKERMIELIEFENTERE en andere nog. Miele, mielie = Fr. Vloekwoorden. — Zie AKKER.

Akkermielie, tw. Zie AKEERMIELE,

AKKERMIELIEBLOMME
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Akkermielieblomme, tw. Zie AKKERMIELE.
Akkermieliedeke, two Zie AKKERMIELE.
Akkermieliedomme, two Zie AKKERMIELE.
Akkermieliedzoe, t W. Zie AKKERMIELE.
Akkermieliefentere, tw. Zie AKKERMIELE.
.Akkernonde [uitspr. met den klemtoon op
non), two Nonde = Fr. nom de. Vloekwoord, Zie AKKER.

Akkernondeku, akkernondieku (uitspr. op
zijn Fr., met den klerntoou op ku), two Vlcekwoord. - Zie AKKER, AKKERDEKU.
Akkernonnie (uitspr. met den klerntoon op
non), two Daarnaast AKKERNONNIEKU, AKKERNONNIEDEKE, AKKERNONNIEDEKELINGE, AKKERNONNIEDEME, AKKERNONNIEDEMELINGE, AKKERNONNIEDZOE, AKKERNONNIEDZITTE, AKKERNONNIEFENTERE en meer an .lere nog. Nonnie, ver-

basterinz van Fr. l101n de. -

Akkommodeeren,

wW.

Vloekwoorden.
Zie AKKEMANDEEREN.

Akkoord, o. 1\1v. akkoor(d)en. Fr. accord.

Wdb. DB. ev. J. -- Spr. T'akkoord, het eens,
eensgezind. Fr. d'accord. T' akkoor(d) zijn, het
eens zijn. T'akkoor(d) k071zmen, g(e)raken,
vallen, wer(d)en, het eens worden. Fr. tomber
d'accord, - Takkoor(d) schy'nen, het eens schijnen, Fr. poraitre d' accord, - T' akkoor( d) brengen, kry'(g)en, stellen, zetten, het eens doen
worden. J t Es al e jaar of driie da' Pier ell Mie!
z'J kweste h(gg )en, en niemand en kan ze t' akkoor(d) brengen. DB. J.ev. Mnl. Wdb. STOETT,
Ned. Spr. n" 69. - In plaats van T' AKKOORD
hoort men wei eens : van akkoord (letterlij ke
vertaling van Fr. d' accord). A-fe zV·' van akkoord.
Ze k01nmen, g(e)raken, valle van akkoord. AIle
en Fiel schijne van akkoord. Ge moet die kij'vers
van akkoor(d) brengen, stelien, zetten, - El1iptisch: t' akkoord (weI eens : van akkoord), aangenomen, toegestemd, juist. Es de rektnenge
go ed, tiroet; eke T' akkcord, zai hie m i], T' akkoord! sprak hie, en de koo p was gedaan !

Akkordeeren (uitspr. met zachtlange e),

onz,

ww. Daarnaast AKKERDEEREN. EensgezinJ
zijn of leven; goed overeeuko1l1en. Fr. s' accorder.
Z' akkordeere gued. AI' he( n) 1vederkeereg aUy"
goe gJakkordeerd. ev. J.
Z'V.

Akoetsoe (uitspr. met korte a en 11lCt den klemtoon op soe), m. (niet 0.); zander n1V. Metathesis
voor: KAOETSOE (caoutchouc). Rekke' ly'k akoetsoe.
Aksent {uitspr. met den klemtoon op sent),
m. (niet 0.), Fr. accent. Uitspraak. Onze !fleestere
spreek(t)fral1s 1Jzee ne vz'ezen aksent.
Akt, Ol. Zie AKTE. - Daad, handeling, Fr.
acte. In deze opvatting, altijd m. LVed. ~VJb., II,
39, schrijft : « Deze beteekenis echter is met ons
spraakgebruik in strijd. » Dat es ne leeleken akt.
Da' was nen akt die op niet en trok! R. Verge C V.
Akte, vr. ~1v. altijJ akten (niet aktes), zie
Ned. Wdb., II, 37; verkleinwoord : akteke, Het
geslacht wankelt. Akt, n1., wordt meer en Ineer
gehoard; vaoral in de opvatting van: bedrijf (van
cen tooneelstuk). D~n eesten akt es sckoone, mor

AL
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den tweerden en deug(t) niet, In de beteekenis
van schriftelijk bewijsstuk gebruikt men de twee
geslachten; doch het m. krijgt de voorkeur, nen
Ak(t) (of'n okte) van de notarss. nen Ak(t) passceren, teekenen , Wor es 1Ily'nen ak(t) (of llzlin
akte) va' geboorte? Den ak( t) (of d' akte) va17Z
beschuldf'genge.
« Algemeen in Zuid-Nederland zegt men een
akt, in het mannelijk, dus met het geslacht van
fro acte, terwijl men in Noord-Nederland zegt
eene aete, in het vrou welijk. Het mannelijk in
Zui.l-N ederland is niet aIleen te wijten aan he t
voorbeeld van het Fransche geslacht, maar ook
aan het feit dat het woord op zijn Fransch uitgesproken wOrth: akt, niet abte, zooals in Halland. » Dr. W. DE VREESE, Gall., 427. Verge
R. CL.
- Godsdienstleer. De vier akten : d' akte ua'
geloave, d' akte van hope, d' akte va' hefde, d' akte
zian: berauw. In deze opvatting, nog a!tijd vr. Ver toeet "n aete vam berauso. \Vordt gezegd
tot iemand die gaat sterven. Hie mag I n akte 'ZJa11/,
berautn 7)erwekken, hij mag zich gereedmaken te
sterven. - Ironisch : tot iemand die in zeker spel
op het punt staat van te verliezen, Ge zijt er all,
ge 1Jzeugt'1'l akte »run berauw ver7fJekken.'
Een wild gebed :

-

Vertoee: de vier aetcn !
Akte ua' geloove,
Moeders koove.'
Akte van hope,
ne Pot sarope !
.Akte va' iiefde,
ne Struz'k andiefde]
Akte van berauso ,
nen Hinneklauw!

AI, onbepaald hoofdtelwoord, bijvoeg1. en zelfstand, De l valt dikwijls in de uitspr. weg. \V db.
- Al17Zij' (l1ze) ieuen, gedurende heel mijn leven,
altijd. Ik luJ dat al me leue gezz'ell. Zoo ook : al
ons leuen , al ou (u w) ieuen, al ouder (ulieder)
leuen : al zij (z'" z') IC7Jcn. al her leuen, at houder (hunlieder) leucn, Z' hen al houder leuen
or-moe g' had. - Al z' Icuen (a' z' leven) verdringt al die uitdrukkingen en men hoort veel :
,k Zal a' z' leuen (niet al me leven) ongely'k hen!
Ge zdt a'z'leve (niet al ou leve) 11/,Oete werken.
Ze zillen a' z' leven (niet al houder leven) orlne
z[jn.
- Al z' leven (a' z' leT/en), ooit; al z' leven
(a' z' leven) nze(t), nooit. Hett' a' z' leven azoo e
groo' verkie gezien? Hen z' a' z' leven let te
kur(t) g'had? ' k En zal ' t al z' Leven nie meer
doell. Z' en !zen' t al z' leven nz'e te schoone g' had.
A1'e1Jz 17Zochten, in 't pansz'on'zaat, a' z' leven nie
lJtzlgaan. As 't a' z' leve waar es, zild' er at kry'e
(krijgen), 1nanneke. - Doch Inen hoort wei meer
in deze opvatting : va' z' lcven. Zie LEVEN. Verge
J.ied. IVdb., 11,41. DB. ev. J.
- Al (a') z' leven, zeer waarschijnlijk. A' z'
leven estie (is hij) nor Brakel (ge)tfokken! SeR.
T. R.. J.
- 10 de beteekeuis van al (a') z' levt1l, ooit,
al (a') z' lev~n nie\t), nooit, zijl1 ook in gebruik :
van a(l) lnij leven, van aU) Inll' leven niet,. van
al ons leven, van at ons !even niet van al ou
I'

AL

AL

leuen, van al ou ieuen met ; van al ouder leven,
uan al ouder leven niet / van a(l) z!j' (ze, z')
leven, van a(l) zq' (ze, z') leven niet/ van al her
leuen, van al her leven niet , van al houder
leven, van al houder leven ntet, s k 1~11 zoo (zou)
dat van al mq" leven nie gepazsd hen. - Van al
(a') z'leven, van al (a') z' leven nz"e(t) worden
wei meest gehoord, en dat voor al de personen,
enkel- of meervoud. Hee ze dat van a(l) z'leven
hoore zt(gg)en? Vader en moeder en hen, van
a(l) z' Leven niet, nor Parfs geweest.
- Aller Iuidt altijd alder: alderbest, alderschoonst, aldermeest, aldereest (allereerst), enz.; .
- Alderhelz"gen, A Iderztelen , Alderkinderen.
Zie s: en Vorml.
- In alder haaste, in alle haast. Soms : mee
alder haaste. Mee alder haaste iaat z'k ou toeten,
da' ,k ou overlnor(g)en za( l) k01nme uuldoen.
Zie Ned. Wdb., II, 44.

- Ze1fstandig gebruikt zegt men al, niet allen ;
de hoofdtoon ligt er op. Ze zq·n dl gestoorven, ze
zijn allen gestorven. Ze zq·n al Kestoorz'en, ze zijn
reeds gestorven. Ge zfjt de beste van dl, Trtene.
De boeke zq'n dl verkochl. DB. Ned. Wdb 55. Al
veur eenen, eene veur dl: herkenningsleus van
de vermaarde dieven bende van JAN DE LICHTE.

- In alder eeuweghied, in aIle eeuwigheid,
lie Ned. Wdo, II, 44. - In alder eeuureghzed
amen, slot van meoig gebed. Ook : spotzegsel.
Als iemand iets vervelends of onaangenaams zrgt
of vertelt, valt men hem ironisch met deze wcorden in de rede.
- Ten allen tq'e (tijde), te allen tijde. Ned.
Wdb·44·
- At den (dzen) tq'd, gedurende al den tijd,
midderlerwijl. Sies hee al den tq" geslopen (geslapen),
- Ieder, om de. Alie maanden, aile da(g)en
(nooit : dage, zooals bij DB), all' uren, aUe
minuten, alle weken, iedere maaud, iederen dag,
enz, AUe drq' maand (of maandens, aile vier
faar (of jaren), aUe v!if weken (noolt : week),
aUe tien minuten (nooit : 1ninuut), aUe vier
da(g)en (rooit: dag, dage), am de drij maanden,
om de vier jaar, enz. DB. ev. J. Ned. Wdb., IT,
44 en 4 6.

- Al ave(nd)s (eig. aU' avends, dus : aUe
avonden), iederen a\'ond. At a7)e(nd)s komt hie
bfj ons 'nz beetse praten en e pijpke rooken. Zle
Ned. Wdb.: alavonds, Inen beschouwt er de s
niet als die van het meervoud maar als « het
adverbia1e achterv. s. » lie hier AVEND, my.

ave(nd}s.
- AUe vqf voet (soms :

JONG.

- Al dat, naast al zoat, Al dat er va' komt,
en deu/r(t) niet, Ned. U/db. II, 4q. ev. T. R.
JONG. Soms : al wa' date Al wa' da' ge zegt,
es toaar,
- Al dar, a1 daar, nevens al WO", a1 waar. Al
dor hIe komt, kilj'! hze. Ned. Wdo II, 49. DB.

ev. T.

R.

JONG.

-

At mee ne keer, in eens, plots, schielijk. Al
mee ne keer iiet ze ne groote schreem, en ze was
dood!
- Mee al datte, daarmede, daardoor. Mee al
datt' en za"k mq'nnl train nie hen. }fIee al datt'
en komd' er niet. Mee al daft' en he'k mq" gel(d)
niet. Mee al datte ben'k ferm bedroCr)en. Verge
met dit al, met dat al : Ned. Wdb, II, So.
- AI. het al, veel gebruikt voor alles. lie ald.
Ik uersta het al, ik versta alles. Het leeft al, alles
leeft. Ik zal'l al betalen, Het es al van haute
Schrqlt het mq' al. Al es wei. 't Es al toe]. Gel(d)
maakt het al goed. Boven ai, boven alles. Mee aI,
in alles : twie honder(d) 1na{n) mee ale Veur aI,
,·oor alles, in de eerste plaats. Van al'm beetse
krfjen, van alles een beetje krijgen. Al datte, dat
aI, oat alles. Deur de takken en deur ale Al
eendere (Zie ALEENDERE).
- Al of nlet, alles of niets. Al of nzet spelen,
alles in het spel wagen. Ook fig. Tiest en doe
geell goe a.ffeeres, nui speelt hie al of nzet,' luk(t)
het nzet, Ide fS ger{'n;nveerd (gerulneerd)!
- Het es aI, het is alles, er is niets meer
over. DR.

~loeten),

am de vijf
voeten. - Fig. Zeer dikwijls, ieder ongenblik.
AUe vii! voe(t) komt hie bellen. ev. J. In deze
opvatting hoort men ook : aUe vqf stappen.
- Al over ander, om den anderen, om (le
andere, om het andere. Sies komt hier al over
ander weke, al over ander dag, enz. Is al (aU'?)
hier hoofdtelwoord, of dient het enke! als versterking?
- Men zegt : aUe twiee~ aIle twee; nooit: aUe
bei, dat« juister is, daar aUe eigenlijk een aantal
van meer dan twee onderstelt. ) filed. Wdb., II, 46.

- AUe maz'nsl;hen! (WeI) aile mainschen
toch! AUe Gods liev' hailegen! Uitroepen van
verwondering. Verge DR. : ALLEMENSEKINDER.
- Het onverbogen al wordt dikwijls achteraan
geplaatst. De mainschen ai, aIle menschen, al de
menschen. il1q'n lessen al en dienen tot niet! Ze
ze(gg )en aI, allen zeggen. Tieste trekt d' appels al
Zie Ned. Wdh. II, 47, JJfnl. Wdb!

ale

Al die het hoordegen, waren as stom I AIle gare.
fan ons al (niet : van ons allen),· van ou der
(ulieder), houder (hunlieder) al (niet : allen) en
deugt er geen eenen!
- Al die, naast al toie. Al die komt, es toellekom. « Voorheen was nevess al wie ook al die in
gebruik. ~ Ned. Wdb., II, 48. Verge ev. T.R.

- Het es dormee aI, het is daarmede al1es \Vat
er te zeggen, te doen valt; het is daarmee uit.
DB. Verge Ned. Wdb. II, 82.
- ' t En es mor al d,r(t) bet. in de volgende
en soortgelijke uitdrul\kingen : schier niet meer.
't En es mor al dat hie nog leift, hij leeft schier
niet meer. 't En es 1nor al dat hie nog aneenhangt! 't En es mor al da' z' asemt. 't En
was mor al da' de goul op de spilte bleef, de
gaai {vogel) bleef schier niet meer op de spil staan.
- Nevens mee perd en aI, mee stoel en al heeft
men: nue perd en mee aI, 1nee stoel en mee ale
Zie JvTed. Wdb. II, 52. Gelijkende uitdrukkillgcn
worden met deur gevormd : hze u'erkt deur noen

en deur ale Hie spronk deur slq'k en deur al,'somtijds met over: hie wipteg' over de beek en
over ale

ev.

AI, zelfstandig naamwoord, m. (niet 0.).
De I val t bier Dooit weg. Dat es mq'nen aI, dat is al
"Wat ik bezit. Soms : dat es mi/1'len heel en mijnen
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all Da' klain huizeke, en da' beetse land, dat es
ziinen heel en zifnen al. Verg. Wdb.

Al, bw. Daarnaast soms A. Wdb. — Reeds.
Naast al Lange, reeds lang, hoort men al Zang
a(l). 'k He al lang a(l) gedaan. B. schrijft :
ALLANK AL.

Zie ALGELIJK, AGELIJK.
— Al
— Al wordt ter versterking toegevoegd niet
alleen aan bijwoorden en adverbiale spreekwijzen,
maar ook, even als voorheen, aan bijvoeglijke
naamwoorden. Da' zijn al ordege (aardige)
dengen ! Dat es at ne wondere keerele ! C V. R.
M. J. Verg. _Ned. Wdb. II, 63-64.
— Wel, toch. Ge zilt al let krijen. 'k Zal al
ievers(t) gelijk halen. J.
— Al zoo (of a' zoo), ruim zoo. Da' boeksk' es
a(l) zoo schoon onz lezen as 't zone. R. J.
- Bij al gebruikt men, in plaats van het
tegenw. deelw., de onbepaalde wijs. The stierf al
eten, al loopen. SCH. DB. Zie Ned. Wdb. II 75.
Noord en Zuid, 1879, bl. 133 en vv 7g.
,

Al, vz. De / valt hier nooit weg. Langs, door,
over. Al de beke liep hie deure, langs de beek. Hie
komt al de /flees (meersch), door den meersch. Al
Oostende Bade nor Lon(d)en, over Oostende. DB.
VD. J. Ned. Wdb , II, 83. Mill. Wdb.
— 't Komt veel vOor voorzetsels en bijwoorden
met werkwoorden die eene beweging aanduiden,
als gaan, kommen, springen, kruipen, trekken,
enz. — Al an. De slekke kruipt al an de muur
onder 't ges (gras). — Al achter (vOor een stemrust al achtere), file liep at achter d'hafg)e
nor huis. Al wor estie gedaan? Al achtere! —
Al beneen. Al beneen de strale goat hie nor
't veld. — Al binnen. At waar moe 'k gaan ? Al
binnen 't huis. — Al bij. Den haze spronk al bij
de popelier weeg. — Al boven. De katte loopt al
boven 't tak (dak) wreg. — Al buiten. Al wor
moet ek gaan, al binnen of al buiten? — Al
door, al dor, langs die plaats. Moe 'k at hier of
al dor gaan? Zie ALDAAR. - Al deur. Hie
spronk al deur de struiken, en 'k en zag hem nie
meer! — Al bier, langs deze plaats. 'k En wil al
hier nie gaan, 't es er te vuil. Zie ALHIER. —
Al levers, al ieverst. Ge moet er loch al levers
kommen, ge nioet er toch langs zekere (niet
bepaalde) plaats komen. — Al in. De katte was
al in de keldere deure geloopen. — Al langst,
versterking van langst of an al. Men kan. zeggen : at de beke of langst de lieke nor huis gaan ;
en meer bepaaldelijk : at langst de beke nor hills
gaan. Doch niet het ges groeit at de beke,
langst de beke ; in dit geval hoort men : he g cs
groeit langst de beke. — Al Meyers, at nieverst.
'k Zat in de breemen en de struiken, en at mevers(t) en koest ek er ult. — Al neffe(n)s. Al
neffe(n)s 't hulls stenker(t) Pier of — Al naas(t).
Er vloog ne ko(g)ele at naas(t) mijne kop. — Al
op. Al waar kan ek vluchten ? Al op de zoldere
en at deur 't takvaisterke (dakvenstertje). — Al
over. En de tooveresse vloog at over de boomen en
d' huizen, at over al! — Al rech(t)s. Ge nzoet al
rech(t)s gaan en me al .slenks. — Al slinks (uitspr.
slenks), al den linkerkant. — Al rond. De bane
krenkelt al rond da' boss(ch)elke. — Al te(g)en.
Hie schoof al te(g)en de muur wPg. — Al tsus-
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schen, al tusschen. De palenk (paling) slibberdeg'
al tsusschen de vengers. — Al uit. Hie liep at uit
den huize en al over de strate w&g. — Al yenren, langs voren. Al veure keunde buiten, at
achter niet.

Al, vw. Wdb. — Al es 't da(t), alhoewel. Al
es 't dat hie komt, g'en zilt hem loch me ontvange zekere? 'k En geloove 't toch met, at es 't da'
ge zelve zegt. Verg. EH- : AL IST DAT. Licet,
quamuis, quanturnuis, quanquam, etsi, etiamsi,
tametsi — Al of, alsof. Die kazakke ga mij
goed; 't es al of ze veur mij gemaak(t) ware. Hie
es goe veur da' weeske, 't es at of 't zijn az(g)e
kin(d) ware. Verg. Ned. Wdb. II, 88.
Ala (uitspr. beide a's kort, klemtoon op la),
tw. Uitroep om jets te gebieden, te verbieden.
Ala ! wilde ne keer uitscheen (uitscheiden)! Ala!
es 't nui genoeg? Ala, ga voort! DB. J(ALLA).
— Uiting van verwondering. Ala! 't es toch
waar ? Ala ! hie es dor were ? — Verg. ALLIJ.
Alaam (uitspr. aloom met korte a, met zachtlange o en met den klemtoon op loom). o. c M.
of onz. >', schrijft Mnl. Wdb. (i. v. ALLAME); bij
DB. o. ; bij J. m. Zonder my. Gereedschap. DB.
CV. J. Mn!. Wdb. KIL — Spr. Zen aloom kennen, goed kunnen werken, een goed ambachtsman
zijn. Pier ken(t) aloom; wet Zile doet, es goe
gedaan.
Alaambak (uitspr. aloombak, met korte a en
zachtlange a), m. Draagbak, waarin smeden,
schtijnwerkers, enz., die buiten hun werkhuis
moeten werken, bun alaam doen. Den aloombak
es geweunelijk rond 41k buize. Verg. VUYLST.
Amb. Sinia ; J. en V. VAN KEIRSBILK, Amb.
Tinznzerman; VAN HOUCKE, Amb. Loodgieter
en Zinkbewerker (ALEMBAK, Fr. ferriére).
Alaamzak (uitspr. aloonzzak. met korte a en
zachtlange 6), m. Draagzak, waarin timmerman,
schtijnweiker, enz. hun alaam doen, als zij buiten
bet werkhuis moeten werken. Verg. J. en V. VAN
KEIRSBILK, Amb. Timmernzan ; ID. Amb. Metselaar ; VAN HOUCKF, Anzb. Loodgieter en
Zinkbewerker (ALEM ZAK).
Alachtereen (uitspr. niet met den klemtoon
op al), bw. Seffens, aanstonds. Fr. tout de suite.
'k Korn alachtereen. — Al achtereen (klemt. op
al) bet. alien (of alle, of alles) achtereen. De malheure konznzen dl achtereen.
yr.
Alarm,
zi ALARMS.

Alarm° (uitspr. alorma, met korte a en met
den klemtoon op Tor), 'r. (niet o) Zonder mv.
Bij J. CV. m. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Alarm. Wdb. Alornz kleppen, roepen. 'I Klept alorme, wor brandt het? —
Lawaai, groot misbaar. Alarm roe:pen. Ze riep
alorme, percies of ze vermoor(d) wierd. Alarm
maken. Verg. J.
Albij (uitspr. met den klemtoon op bil), bw.
Daarnaast ABU (dat veel wordt gehoord). Bijna.
Hie es alb!" dood. Albij en tel(t) met. DB. SCH.
(B/v.). — In de nabijheid van, langs den kant
van. Albij ens huis stor,(d) ne groote popelier.
Hie liep albij de beke deure. De spelling al bij
kan hier gewettigd worden. Zie AL, vz. - Al b ij

5
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(met den klemt. op al) bet. : alien (of alle, of alles)
bij. Mainschen em beesten, 't kwamp dl bij alles
naderde. — Zie ABIJ.
,

Albom, m. Mv. alboms. Zie ALBUM.
Album (uitspr. albom met den klemtoon op al),
m. (niet o.). CV. J.

Aldaar (uitspr. met den klemtoon op daar),
bw. Daarnaast ALDOR, ADAAR en wel meest
ADOR. Wdb. — Al daar, al dor bet. langs daar.
Zie AL, vz. en ALHIER. 't Bet. nog : alien (of alle,
of alles) daar. Ze zijn dl dor. In dit laatste geval
ligt de klemtoon op al. — ALDAAR, ALDOR (nooit
ADAAR, ADOR), met den verhoogden klemtoon
op al, wordt ook gebezigd in plaats van ALWAAR. Zie aid.
Alderbest, bn. bw. Allerbest. 't Zijn alderbeste vrienden.►
Zie ook : ALDERBRAAFST, ALDEREEST (aldereerst), ALDERGROOTST, ALDERKLEINST, ALDERLEELIJKST, ALDERLEST, ALDERLIEFST, ALDERMINST, ALDERSCHOONST, enz. Eenigen leggen den

klemtoon op al, anderen op braafst, grootst, enz.
- ALDERHELIGEN, ALDERHEILIGSTE, ALDERHOOGSTEN, ALDERKINDEREN, ALDERZIELEN. De

klemtoon ligt altijd op het tweede deel Alderhe'ligen, enz.
— Zie AL, onbepaald hoofdtelwoord.

Alderbijdst, bw. Dichtst bij. Ou (uw) belle
ligt g'heel bit' de stekke, mor de mine ligt alderZie BIJ.
Alderbraafst, bn. bw. Allerbraafst. Zie AL,
ALDERBEST.

Aldereerst (uitspr. aldareest met scherplange
e), bn. Allereerst. Pier was den aldereesten. —
Veur 't aldereest, in de allereerste plaats. Veur
't alderees(t) meet ek ou (u) ze(gg)en... Zie AL,
ALDERBEST.

Aldereest, ho. Zi e ALDEREERST.
Alderergst, bn. Allerergst. Van 't alderergste ras.

Alderfelst, bn. Allerfelst.

will es alder-

felst.

Alderfijnst, bn. Allerfijnst. 't Alderfijnste
Laken.

Aldergrofst, bn. Allergrofst. Den aldergrofsten handdoek (uitspr. anttoek).
Aldergrootst, bn. Allergrootst. Op zijn aldergrootste. — Zie AL, ALDERBEST.
Alderhailegst, bn. Zie ALDERHEILIGST.
Alderhande, bn. Allerhande. Men voegt er
dikwijls het expletieve van voor. Tieste verkoop(t)
van alderhande goed. Zie AL, ALDERBEST.
Alderheiligst (uitspr. aldarailachst), bn. Allerheiligst. D'alderhailegste Moeder Maria. —
Den Alderhailegsten, God. — 't Alderhailegste,
de heilige Hostie. VD. — Zie AL, ALDERBEST.
Alderheligen (uitspr. aldarelagan, met den
klemtoon op e), m. Men zegt hailag (niet helag)
voor heilig, en toch bijna altijd Aldarhelagan; de
uitspraak Alderhailagan wordt soms, doch zeer
zelden, gehoord (invloed der school). Allerheiligen.
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ALDERVRIENDELIJKST
T' Alderhelegen es 't al an 't wenteren. Dat es
ne schoonen Alderhelegen. — Weerzegsel. Naar
Alderhelege' stappe me de venter in, na Allerheiligen begint de winter. — Boerenspreuk. Mee
Alderhelegen doen ze de schurtrpoort open, omtrent Allerheiligen begint men te dorschen. —
Naam van de gemeente Nederzwalm. 'k Ga nor
Alderhelegen. Zie PLAATSNAMEN. Zie AL,
ALDERBEST.
Alderhoogsten (uitspr. met den klemtoon op
oog), m. Allerhoogste, God. — Zie ALDERBEST.
Alderkinderen (uitspr. met den klemtoon op
kin), m. Allerkinderendag, Fr. Jour des Innocents.
V. CL. Spr. 't Es bier Alderkinderen, bier
CV
zijn veel kinderen bijeen. CL. - Z. AL, ALDERBEST.

Alderklainst, bn. Z ie ALDERKLEINST.
Alderkleinst (uitspr. aldarklainst), bn. Allerkleinst. Dat es ons alderklainste kind. Op ziln
alderklainste.

Alderkostelijkst, bn. Allerkostelijkst. Dat es
alderkostelijks(t) goed.
Alderlangst, bn. Allerlangst. Den een en
twintigste van de maand Dzunij ziln de da(g)en
't alderlangste. Op zijn alderlangste.
Alderleelijkst (uitspr. aldarleelakst, lee met
scherplange e), bn. Allerleelijkst. Mie es d'alderleelekste van den hoop. — Zie AL, ALDERBEST.
AiderleSt bn. Allerlaatst. Ge komt den alderlesten. Hie es op zijn alderleste, hij gaat sterven.
— Veur 't alderleste, om te eindigen. En veur
't alderleste en vergeet niet da' g' ou altil(d) goe
moet gedra(g)en. — Zie AL, ALDERBEST, LEST.
)

Alderliefst, bn. Allerliefst. Ge mijn alderliefste! Zie AL, ALDERBEST.
Aldermeest, bn. bw. Allermeest. zijn
aldermeeste, op zijn allermeest. Ook Veur zijn
aldermeeste, veur ' t aldermeeste. lk ze(gg)e duust,
veur 't aldermeeste ge_pakt. — Z. AL, ALDERBEST.
Alderminst, bn. bw. Allerminst. zijn
alderminste, op zijn allerminst. Ook veur zijn
alderminste, veur 't alderminste. Ge zit op zin
alderminste fiy:fteg jaar aud. — Zie AL, ALDERBEST, ALDERMEEST.
Aldernaast, bw. bn. Allernaast. 't Es mijnen
aldernaaste gebuur. Zie Mnl. Wdb. : ALDERNAEST.

Alderschoonst, bn. Allerschoonst. — Op zijn
alderschoonste, op de schoonst mogelijke wijze
tot verontschuldiging. Hie kan 't wel op zijn
alderschoonste ze(gg)en en uitle(gg)en. Zie AL,
ALDERBEST.
Alderveurdeeligst, bn. Allervoordeeligst. Ja,
doe het azoo, 't es alderveurdeelegst.
Aldervoorst (uitspr. aldarvoost met scherplange o), bn. Allerverst. Dat es zekere aldervooste land? Op z n aldervooste, es dat '41
uren. — Fig. Hie es 't aldervooste, hij ligt op
sterven. Zie VERRE.
Dn. zi
ALDERVOORST.
Aldervoost,
Aldervriendelijkst, bn. Allervriendelijkst. Ze
trekt her aldervriendelijkste gezichte.

ALDERZIELEN

Alderzielen. (uitspr. met den klemtoon op zie),
m. Allerzielendag. CV.
nzijn
Alderzoetst, bn. Allerzoetst. Ge
alderzoetste kind.
Alderzotst, bn. Allerzotst. Zuk (zulk) e gedacht beet ek alderzotst!
Aldeur, bw. Zie ALDEURE.
Aldeure (uitspr. met den klemtoon op den),
bw. Soms valt de eind-e in de uitspraak weg.
Aldoor, altijd door, voortdurend. Zie Ned. Wdb. :
ALDOOR. Thans niet meer in gebruik, dan alleen
in gewestelijke spraak. » Verg. HFFT.; Mnl. Wdb.
(ALDORE, ALDURE, ALDUERE). KIL. « Al-deur.
Assiduê, continenter, continue. » Hie dee' aldeure
zzy' werk. Hie verteer(t) ;nor aldeur at geld
en goed.
— Niet te verwarren met al deur (klemt. op
deur), versterking van deur, vz. Hie liep al deur
onze lochtenk. — Noch met al deure (klemt. op
al), alien (alle, alles) deure. Laat de koeen dl
dezire, laat ze alle door(gaan).

Aldor, bw. Zie ALDAAR, ADOR.
Aldus, bw. Wordt niet geb. Zie ALZOO, AZOO.
Ale, yr. zonder my. Daarnaast en meest BEER.
In samenstellingen gewoonlijk AAL : AALKUIPE,
AALPOMPE, AALSTIK, enz. Gier. DB. Ned. Wdb.
Ale gieten, dit vocht op den akker sl roeien. Ale
voeren, ale naar den akker voeren. Ale pompen.
— Zie BEER, MESTPOELE, ZEEEE.
Akin213) Yr. Daarnaast en veelal FREEBEZE.
Zie aid. Mv. alebezen; verkl. alebezeke. Aalbes.

Aleen, bw. Zi e

ALLEENE.

Mender, bw. Zie ALEENDERE.

Aleendere (uitspr. al met korte a en den hoofdtoon, een met scherplange e), bw. De spelling AL
EENDERE verdient wellicht de voorkeur. Hetzelfde, onverschillig. Meestal met een pers. vn.
Sterven of /even, 't was hem aleendere. — Zie
Ned. JVdb., II, 160 : het is alleens, bet is hetzelfde, 't is onverschillig. En : het is mil (u, hem,
enz.) alleens. Zie ook Mnl. Wdb.: ALLEENS.
Aleenders (uitspr. al met koite a, Cell met
scherplange a en met den klemtoon), bw. Daarnaast ALLEENDERST. Enkel met een ontkennend
w. Zelfs. Hie en es aleenders nie kommen. Z'en
zal aleenders nie schrven. 'k En he aleenderst
gee' geld. DB : ALEENS. J : ALEENS, ALEES. —
In het geheel niet. 't En es aleenders me (of gee')
waar, al da' ze dor zest! 't En was te Kesttag
(Kerstdag) aleenders nie kaud.
-

Aleenderst, bw. Zie ALEENDERS.
Aleene, bw. Zie ALLEENE.

Aleer, bw. Wdb. Men zegt gewoonlijk aleer
da(t). 'k En za(1) nie vertrekken, aleer da' 'k
hem gezien he.
Alemoese (met den hoofdtoon op a), Yr. Mv.
alemoesen ; verkl. alemoeske. Zie AALMOESE. Blijkens de afleiding was alemoesene de oudste vorm.
Mnl. Wdb.
Alewijn, m. zonder my. als collectieve stofnaam. Aloe, geneeskrachtig middel. Zoo bitter as
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alewijn, zeer bitter. Aloe is... bitter van smaeck. »
VAN BEVERWIJCK, Schat. d. Onges. I, 26 b. —
Bij DB. bet. ALEWIJN, aluin.

Alf, m. Aileen gebruikt in : Van den all geleed
verdwalen op een nochtans welbekenden
weg. Het volksgeloof schrijft dit verdwalen toe
aan den alf, een kwaden ipookgeest. Men zegt
echter meest geleed zijn. Gisteren avend ben ek
verlore geloopen,'k was van den alf geleed. Hie
was in de klaren dag van den alf geleed. Verg.
J. — Zie ALF in Ned. Wdb.

Algauw, bw. Zie ALGAUWE.
Algauwe (uitspr. met den klemtoon op gaze),
bw. Daarnaast AGAUWE. De eind e valt dikwijis
in de uitspraak weg. Versterking van GAUWE, d. i.
snel. Komt algauwe ! Hie liep akauwe nor huis.
Algauw am den dokteur! CV. T. R. J. — Zie
AGAUWE.
Algedurig (uitspr. algadurach met den hoofdtoon op du), bw. Altijd, alle oogenblikken. Le
konzt algedureg mine kop vul razen. — Bij CV.
J ALLE GEDURIGEN.

Algelijk (uitspr. met den hoofdtoon op lijk),
bw. Daarnaast AGELIJK. Evenwel, niettemin, Fr.
tout de menze (dat op dezelfde wijze gevormd is).
Veur 't re(g)ent of met, 'k komm'
't Wierd hem verboO'n, ?nor hie deed 't
DB. Bij J : ALLEGELIJK. - Al gelijk (met den
hoofdtoon op al) bet. our bet even. 't Es 174 at
geqlk wa' da' ge doet. Zie J., die het als een woord
schrijft ALGELIJK. Ook : alien (alle, alles)
gelijk. In dit geval met den klemtoon op al. De
kinders liepen dl gelljk de strate beneen. — Zie
AGELTJK.
Alginter, bw. Zie ALGINTERE.
Algintere (uitspr. met den klemtoon op gin),
bw. De uitgangs-e valt sours weg. Daarnaast
AGINTERE. Versterking van gintere. Zie
ter veel koce'n! Algintez e zijn de mainsche veel
braver as alhier. 11ln1. Wdb : ALGINDER. - Al
ginter(e) (even eens met den klemtoon op gin) bet.:
langs gene plaats. Ge moet al ginter over de beke
sprengen, hier es ze te breed. Al wor moe 'k
gaan ? Al hier of al gintere? — Ligt de klemtoon
op al, zoo bet. het : alien (alle, alles) ginder. Hier
en es seen eene mains (rrensch), ze zijn dl gintere.
Zie GINTERE.
Alhaaste (uitspr. met den klemtoon op aas),
bw. De uitgangs-e valt sours in de uitspraak weg.
Daarnaast G'HEELHAAST. Aldra, weldra. CV. Hie
komt alhaaste. Ge zilt alhaaste nog geglk hen.
De zzeke komt alhaast op. Verg. WELHAAST.
Wdb.
_ ALHIER, AL HIER, allebei
bw. Wdb.
met den klemtoon op hier. Alhier beteekent te
dezer plaatse; at hier, langs hier. Al wor moe 'k
nor Ronse gaan? Al hier of al dor? Alhier en
deu(g)en de mainschen niet! _Komi alhier, kom
bier; komt al hier, kom langs deze plaats (en
niet langs eene andere). Zie AL, v.. - Al hier
(klemt. op al) bet. nog : alien (alle, alles) bier.
Boeken, papier, pennen, ent (inlet), 't es at
Alibi (uitspr. op zijn Fransch, doch met den
hoofdtoon meer op al), m. (niet o.)— Wdb. CV. J.

ALK
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Alk, onbep. tw. Elk. Me krij(g)en alk dry
dzizts(t) frank. Wdb.
Zie ELK.
Alkaar, vn. Zie ALKANDER.
Alkander, vn. Daarnaast ALKAAR, ALKANDERE, ALKANDEREN, ALKANDERS. Gen. alkaars,
alkanders. Men hoort meer : MALKANDER. Elkander. Wdb. Ge moet alkaar (of alkanders)
beminnen. Ze zien alkanderen (of alkaniere) Loch

ALLEGARE, ALTEGARE. - ALLEGAAR
allemaal ; ALTEGARE (ATEGARE) alien (alle,
alles) to zamen. Niemand en mag thuisblilven, ze

zoo geerene. Z'haten alkander. Alkanders geld
qfspelen. Zie ELKANDER.

dus in een boekdeel laten inbinden. Zie ALTEGARE.
Allegies (uitspr. met den klemtoon op pies), m.
Daarnaast ALLEGIJS, GIES, GUS. Waalsch guise,
aguise. Zie DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel,
III, 40, 43. Timp, tip, langwerpig stukje bout, dat
aan beide zijden puntig uitloopt. Den allergies

Zi ALKANDER.
Alkandere, vn. Zie
vn.
Zie ALKANDER.
Alkanderen,
7i e ALKANDER.
Alkanders, vn. Zi
Alkendeen, vn. Elkendeen (zie aid.). Alken-

dee(n) weet het al!

Alkool (uitspr. kool met zachtlange o en met
den klemtoon), m. Alkohol. Den alkool es den
ondergank va' veel mains(ch)en.

Alkove, yr. Alkoof.
Alla, tw. Zie ALA.
Allaam, 0. Zie ALARM.
Allaambak, M. Zie ALAAMBAK.
Allaamzak, M. ALAAMZAK.
Allangsom (uitspr. alldnksom), bw. Daarnaast
en meer VANLANGSOM (uitspr. va' lanksom). Hoe
langer hoe. Hie wierd allanksonz ziekere J.
Allanksom, bw. Zie ALLANGSOM.

Allee (uitspr. lee met zachtlange e en met den
klemtoon), tw. Zie ALLIJ (dat meest wordt geh.).

Alleender, alleendere, bw. Zie ALEENDER,
ALEENDERE.
_w.._.e
7 i ALEENDERS(T).
Alleenders(t), bw
_w. _.e
zi ALLEENE.
Alleen, bw.
ALLEENE,
1
Alleene, bn. bw. Ali slotwoord
anders ALLEEN. Traagsprekende personen zeggen
altijd ALLEENE. Aileen. Ze kornt alleene. Alleene
kommen. Ge moet alleen kommen.

_aarnaast ALLEENEKIES. AiAlleenekes, h Daarnaast
leen. Vooral door moeders gebezigd. Ons Trientse
kan al alleenekies loopen. Verg. J (ALLEENEKENS).
_w. _.e
7 i ALLEENEKES.
Alleenekies, bw.
Alleenelijk, bw. Alleenlijk. Wdb.
Allegaar, b w. Zie ALLEGARE.
Allegare (uitspr. met den hooilitoon op ga),
bw. De eind-e valt soms in de uitspraak weg.
Allemaal. « Gemeenzaam en verouderd 2, zegt
VD. (i. v. ALLEGAAR). Ze zijn der allegare. Ze
moeten allegaar kommen. CV. — Geheellijk. Wie
beet er da' brood allegaar opgeten? CV. — Als
versterking. Watten he 'k dor allegaar gezaid?
C V. -- Men zegt allegaar zijn knechten of zijn
knechten allegare; allegaar de verkies (verkens)
loopen in 't koorene of : de verkies allegare.
Verg. Ned. Wdb. II, 163-164. — Men bezigt het
oak wel absoluut, evenals vooiheen. Mieke, ge zijt
de sehoonste van allegare. Verg. Ned. Wdb.
11,164.

moeten allegaar kommen. Ze moeten altegare en
niet afzonderlijk komnzen. Gij moet die boeken
allegaar (of : allegaar die boeken) laten imbenden, gij moet ze alle zonder uitzondering laten
inbinden. Ge moet die boeken altegare doen insbenden, ge met die boeken, alle bij malkander,

vloog in de gracht. — spelen.

Kinderspel. Timpen, tippen.

Allegies-allegijs. Zie ALLEGIES.
Allegijs, m. Zie ALLEGIES.
Alleluia (uitspr. alle'luia op zijn Fransch, doch

met den klemtoon op le), m. (niet o.). Wdb. Te
Pasche(n) zengen ze den alleluia in de kerke.

_w. _.e
Zi ALLEMALE.
Allemaal, bw.
Allemacht, yr. Almacht. Zie aid.
Allemachtig (uitspr. alldmachtach), bn. Almachti g.

Allemaits, bw. Zie ALLEMEITS.

Allemale, bw. Zie ALTEMALE.
Alleman, m. Wdb. — Allernans gerief (of :
gerieve), gerief van alleman. — Naam van een
bekend godsdienstig tijdschrift. — Ook : siecht
vrouwspersoon. En spreek(t) van her niet; z' es
allemans gerieve. — Allernans zot, allemansgek.
Wdb. — Spr. Allernans vriend en allemans zot.
Allemanak, M. Zie ALMANAK.

Allem ansgerief, -ge ri eve, 0. 7 i ALLEMAN.
Allemansvriend, m. Zie ALLEMAN.
Allemanszot, m. Zie ALLEMAN.
Allemeits (uitspr. alldmaits met den klemtoon
op nzaits), bw. Daarnaast ALLEMETS. Zie ALTEMETS.
Allemenak (uitspr. allamanak met den hoofdtoon op al), m. Zie ALMANAK.
Allemets (uitspr. met den klemtoon op nets),
bw. Zie ALTEMETS.

Allemetsesbak, -dooze, -fabrikant, -fabrieke, -pot. Zie ALLUMETSES-.
Allemette, yr. Zie ALLUMETTE.
Allende (uitspr, met den klemtoon op len),
vr.; zonder my. Ellende. heel ormoe en allende!
DB. J. KIL. AInl. Wdb.

Allendig (uitspr. allenddeh met den klemtoon
op len), be. Ellendig. J. Mnl. Wdb.
Allengskes (uitspr. met den klemtoon op
lengs), bw. Daarnaast ALLENGSKIES. Allengskens.
A,11engskies, h w. Zi e ALLENGSKES .

ALLENTOMME
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Allentomme (uitspr. met den klemtoon cp
tom), bw. Daarnaast ALLENTOMMES, ALLENTOMMEST, ALLENTOMMIES, ALLENTOMMIETS, ALOMMENTOMME. Overal. DB.

Allentommes, bw. Zie ALLENTOMME.
A11011tOMMeSt, bw. Zie ALLENTOMME.

Allentommies, bw. Zie ALLENTOMME.
Allentommiets, bw. Zie ALLEN1OMME.
Allentwee, bw. Zie ALLENTWEGE.
Ailentwege (uitspr. allantwe(g)a met dui
klemtoon op we), bw. Overal, allentwegen (« verouderd », zegt VD), allervvegen. Allentwc(g)e
hoordege'k zengen en tierelieren. Verg.
Wdb. : ALLEWEGE.
Alles, vn. Daarnaast (ironisch) ALLUUS. Wdb.
Al is het gewone woord. 't Was al kopere. 'I Es a/
leu(g)ene! enz. Doch ALLES komt meer en meer
in gebruik. Spr. Alles en es nzor 'n wete, alles
is gemakkelijk, als men maar weet hoe het moet
gedaan worden. Verg. CV. — Zie AL.
bw. Zie ALLESZINS.
Alleszins (uitspr. allasins met den klemtoon
op sins , bw. Wdb. Zie over dit w. MEERT. Onkruid, 92. - Op (of in) veranderlijke wijze, op
alle manieren. Allesins spreken, al sprekend van
meening veranderen. Op hem en ken ek Keene
staa' maken, hie spreekt allesins. Allesins handelen, doen.
Allevoir (uitspr. voir op zijn Fr.), tw. Fr. a
(voor au) revoir. Tot weerziens.
Alliance (uitspr. alliansa met den klemtoon
op an), yr. Daarnaast soms ALLIENCE (uitspr.
alliénsa met den klemtoon op en). Mee iemand
allians' hen of maken, op vertrouwelijken voet
met iemand omgaan. 'k En wille mee hem Been
allians' hen. En maak(t) green al/false mee de
geburen. CV. R. J.
)

Allianse, vr. Zi e ALLIANCE.
Allichte (uitspr. met den klemtoon op lich),
bw. Lichtelijk, allicht. DB. CV. J. Ned. Wdb.
Welhaast, weldra. 't Zal all:chte gaan avend
wer(d)en. DB. — Wellicht, waarschijnlijk. Zijd e
mor(g)en thuis! Allichte. L B. CV. J.

Alliance, yr. Zie ALLIANCE.
Allianse, yr. Zie ALLIANCE.
Allij (uitspr. met den klemtoon op lij), tw.
Fr; allez! Daarnaast ALLA, ALLEE, ALLO. Komaan! Allij, ally ! ge lach(t) zekere? — Uitroep
om iets te verbieden. wilde ne keer gcrus(t)
Uitroep om aan te moedigen.
zitten!
Sies! nog' m beetse koeroudze!
Allo (uitspr. lo met korte o en met den klemtoon), tw. Fr. allons ! Zie Wdb. ; trier ALL/J.

Allomme, bw. Zie ALOMME.
Alloo (uitspr. loo met zachtlange o en met
den klemtoon). Wellicht eenvoudig een uitroep.
't Woord komt in : alloo spelen, schuilhoekje
spelen. Willeme ne keer alloo spelen. Zie
kende vormen bij DE COCK en TEIRIANCK, _Einderstel, I, 148.

ALOF
Alloom, o, Zie ALAAM.
Alloombak, M. Zie ALAAMBAK.
Alloomzak, m. Zie ALAAMZAK.
Allumetjes-. Zie ALLUMETSES-.
Allumetsesbak, m. Daarnaast ALLUMETSIESBAK. Bakje om allumetten in te doen. Den allu-

metsesbak staat op of hangt nefe(n)s de schauwe.

Allumetsesdooze, yr. Daarnaast ALLUMETSIESDOOZE. V erkl. al lumetsesdooske, allumetsiesdooske. Lucifersdoos.

Allumetsesfabrikant, m. Daarnaast ALLUMETSIESFAI;h1KANT. Fabrikant an lucifers.
Allumetsesfabrieke, vr. Daarnaast ALLUMETSIESFA BRIEKE. Lucifersfabriek.

Allumetsespot, m. Daarnaast ALLUMETSIESPOT. Lucifer spot. Den allumetsespot staat op de
tafe le.

Allumetsies . Zie ALLUMETSES-.
Allumette (uitspr. met den klemtoon op
-

met),
vr. Daarnaast ALLEMETTE. Mv. allumetten; verkleinw. allzinze!se, allemetse, soms allumetteke,
allemetteke. Fr. allumette. Lucifer. Beene(n)
allenzetses, zeer magere, dunne, teere beenen.

Alluus (uitspr. met gelijken klemtoon op de
twee ettergrepen), vn. Spottend gebruikt voor :
ALLES. Hie es alluus kwfltc. Hoeveel hate (hebt
ge) Pier afgespeeld? Alluus!
Almacht, yr. ; doch heeft nooit de uitgangs-e :
almacnte wordt niet gehcord. Daarnaast ALLEMACHT (VONDEL heeft eenmaal P.,LLEMAGHT,
Ned. Wdb., II, 212).
Almachtig (uitspr. almachtach met den klemtoon op maeht), bn. Daarnaast ALLEMACHTIG.
Wdb. — Uitroep van verwondering. God allemachteg ! Wel God allemachteg tech ! (Wel)
milnen allenzachtegen God! Heere God alizzachteg (tech)!
Almanak (uitspr. met den klemtoon op al, de
d r ie a's kort), Daarnaast ALMENAK, ALLEMANAK, ALLEMENAK. Mv. almanakken ; verkl.
aimanakske (my. alnzanakskes, almanakskies).
Wdb. Alkendee(n) kent den almenak va' Snoeck.
- Da' staat in den almanak (of : Snoeck
zijnen almanak), dat is een leugen. Wa' da' go
dor ze,g t, da' staa' zeker Snoeck ,z7nciz allemenak? — Da' weer en stoat ,eenen almanak,
het is buitengewoon goed of slecht weder. J.
-

Almedeenen (uitspr. dee met den klemtoon en
met scherpiazge e), bw. Daarnaast ALMEDEENENT,
MEDEENEN(T). Uit al, versterkend, en meteen.
Meteen, terstond. Almedeenent spronk hie op
l(jf. — In eens, plots. Ze viel almedeenen
deed. Hiervoor hoort men nog : al mee eene keer.
— Te gelijker tijd. 'k Za(1) dot almedeenent
meepakken. — Zie MEDEENEN(T).
bw.Zi e AL
Almedeenent, h
.111Inellak, m. Zie ALMANAK.

Alo. Zie ALLOO. Ale spelen.
Alof, vw. Zie AL, vw.

ALO~I

-

Alom, bw. Zie ALOMME.
Alomme (uitspr. met den klemtoon

op om),
bw, De uitgangs-e valt soms in de uitspraak weg.
Om (langs een omweg.). Al011z{me) gaal1, omgaan,

Gaat aihier, ador es Jt alomme, Jt es n uur
alomme. Ge loopt, g'e rijdt alomme. - Fig.
Alomme gaan, met rechtuit sprekeu of handelen,
Nz'e alomme te gaa(1'l), zillel At die alomme
gaat, en moe bij tnq' nic konzmen. - Zelfst. m.
Omweg. At Brakele zal 't ne grooien alomme
ziin. nen Alomme pakken, doen.
I

Alommento.mme (uitspr. met den hoofdtoon
op tonu, bw, Uit al om end omme. Overal. Atommentomme tterelieren de Ieuteg» jonges. DB. Verga ALLENTOMME, O:\1MENTOMl\IE.

Aloom (uitspr,
lange

0

met korte a, loom met zachten met den klemtoon), o. Zie ALAAM.

Aloombak, m.
Aloomzak, m.

Zie ALAAMBAK.
Zie ALAAMZAK.

Alop (uitspr. met den klemtoon op oP), vz;
Versterkiug van Ope Hie sprone alop zq" perd.
- Niet te verwarren met al op (met den klerntoon op oP), waar al de beteekenis heeft van
langs. Hie spronk al oj zq" perd deur de uaister
en in hU1S, hij sprong eerst op zijn paard, zoo door
het venster en eindelijk in huis. Hie spronk al op
dent borm in de mees (meersch), hij sprong, langs
en over den barm, in den meersch. - N och met
al op (met den klerntoon op al)
allen [alle,
alles) op. Mannen en vrauwen en kinders
sprongen dlop. Z&" geld en zq'Jgoed, J t es dl 0p.

=

Alorme, vr.

Zie ALARME.

Alrap (uitspr. met den klemtoon op ra/>), bw,
Soel, lap. Den haze Iiep alrap over de bei», J.

AIs, vw. Wordt niet gehoord. Zie AS.
Aiseme, m. zonder mv. Alsem. Zoo bitter as
alseme. - Alsemborrel. Gee' nzq' nen alseme,
'n alselnke. In dit geval hOOlt men soms het tllV.
alsems. Pier dronk vier alselns. - Wilden AIseme : 10 Bijvoet (Artemzsia vulgalzs L.); 20 De soorten van Roeriuuid, vooral het gemeene

(Gnaphalium uliginosum L.); - 30 De snorten
"an Filago of Viltkruid, inzonderheil het kleille
Viltkruid (Fzlago minima Fr.).

Alteenegaar, bw. Zie ALTEENEGARE.
Alteenegare (uitspr. tee met sch. e en met

den

ldemtoon), DW. Uit: al tot een te gare, al tJeen te
gare. Daarnaast TEENEGARE. De ui tgangs-e valt
soms in de uitspraak weg : ALTEENEGAAR. Allen
te zamen in eenen keer. DB. Ze 1noeten alteenegare
binnekommen. - Alle te zamen. Doet die boeken
alteenegaar in die mande. - 1\.1 te zanlen. Legt
da J geld alteenegare, dor in die kosse. - Eensklaps. DB. Jt Begoest alteenegare te donderen.
Verge lJInl. IVdb: ALTENENGADER, ALTENEGADER. - Het wordt soms gehoord voor : een voor
een. De kiekies (kiekens) krop;;n alteenegare de

Ope
Altegare

leer

(uitspr. met den hoofdtoon op al),
bw. l)aarllaast Al'EGARE. De spelling AL TE GARE
kan geweuigd worden, ldlen ,alle of aHes) te
zamen, allen (aBe of alles) bijeen. Vaagi die pa-

ALDIN
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lullen altegare (d. i. bijeen], Ze kOl1zmen altegarc, ze komen in een troepje. Allegaar d' hinne(n)
zitten dor altegare, a1 de hennen zitten al te
zame~, in een hoopje. Verkoop(t) da' boeltse
(ooelrje) mor altegare. - Onderscheid tusschen
ALLEGARE, ALTEGARE. Zie ALLEGARE.

Altegauwe [uitspr,

met d en hoofdtoou op al),
Elg, a! te gauwe zelfst, gebruikt. Spr. Altegauwe breee; t) Z9'i1l been (sorns : zq',:en or me, of:
zq'nen hals, of: zijn rebben), hetz. als : haast en
speed es zelde(n) goed. - Zie bij DB. en J. :
111.

AL-TE-RAS.

Altegelijk (uitspr. met den hoofdtoon op al),
bw. Terzelkier tijd. Hie zai het word (woord), en
altegeliik uie! hie morsdood!
AltemaaI, bw. Zie ALTEMALE.
Altemaits, bw, Zie ALTEMEITS.
Altemale (uitspr. met den klemtoon

op 1na),
bw, Daarnaast soms ALLEMALE; zeer dikwij Is
AMALE. De uitgangs-e valt soms in de uitspraak
weg : ALTEMAAL, ALLEMAAL, AMAAL. Altemaal,
Zie Ned. Wdo, - De uitdrukking : ioat... altemaal voor : wat. . al is zeer gewoon. Wa raasde
J

dor amale] V~aJ babbei: hic altemaal toch? Zie
Ned. Wdb. II, 292.

Altemeits (uitspr. altsmaits met den klemtoon
op mads), bw. Zie ALTEMETS.
Altemet, bw. W urdt niet geh. Zie ALTEMETS.
Altemets (uitspr. met den klemtoon op lnets),
bw. Daaruaast en wel meer ALTEMEITS; dikwijls
ATEMETS, ATEMEITS (uitspr. atsmaitsi ; soms
ALLEMETS, ALLEMEITS (uitspr, alltJmaits); veelal
AMETS, AMEITS (uitspr, amaitss. Somtijds, altemet. Zie Ned. Wdb. DB. J.

Alterasie, vr. Zie
Alteratie (uitspr.

ALTERATIE.

altsraste met den klemtoon
op ra), vr. Daarnaast ALTRATIE. Groote en schielijke ontsteltenis, ontroering. I n Aitratie krq'(g)en.
Wdb, DB. SCH. SCH. (Bq"v.) ev. J.
Altereeren (uitspr. ree met den klemtoon en
luet zachtlang~ e), bedr. zW. ww. Daarnaast ALTREEREN. ZEer verschrikken, ontroeren. Dat al.
treer(t) mq'. ~leest gebruikelijk : gJaltreer(d) zq·n.

'k Was er g'heel va' g'altreerd. \Vdb. DB.SCH.J.

Altijd, bw. Daar~aast ATIJD, ALTOOS (dat nog
de gewane uitdrukking is), ATOOS. Wdb. - In
alle geval. Zz'lde nzor(g)en thuzs zq'n? J k Ell weet
het nz'et; komt altfjd ne keer kq'ken.

Altijdtoe,

ev. M. J.

bw. Versterking van altfjd~ Z'es

altq'dtoe a) 1nq'n deure. R.

Altrasie, 'Fr. lie ALTRATIE.
Altratie (uitspr. altrasz'e, met

den klemtoon

op tru), Yr. lie ALTERATIE.

Altreeren

(uitspr. met zachtlange e), ww. lie

ALTEREER2N.

Altsamen, bw..A.ltezamen.

Zie Ned. Wdb.

Alain (nitspr. lnet korte a en met den k1emtoon
op l:dn), In. (niet vr.) Zonder mv. « Aluin werd
bij vroegere schrijvers veelal manlijk gebruikt••. »
iVed, TVdb, J. ev. SeH. (BY'v.).

ALVERRE
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Alverre (uitspr. met den klemtoon op ver),
bw. Daarnaast AVERRE. Bijna, nagenoeg. 't Es
alverre tijd one of te trekken. Tiest es averse
Niet te verzoo and as ekikke. DB. CV. J.
warren met at verre (eveneens met den klemtoon
op ver), reeds ver. Hie es al 'n use vertrokken,
nui nzoet hie a(l) verre zijn. Noch met at
verre (met den klemtoon op al), alien (alle, alles)
vcr. Brusele, Gent en Antwerpen, 't es dl verre.

Alwetens, bw. Versterking van wetens. Jet
alwetens doen, het voorbedachtelijk doen, iets
doen en terzelfder tijd weten dat men het doet. —
Zie ALWILLENS.

—

Alwillens, bw. « Ook in twee woorden geschreven. » Ned. Wdb. « Thans niet meer in
gebruik. » Id. Geheel willens, opzettelijk. Ge
doet het alwillens? « At willens. Volens,
sponte. Alwillens en wetens, ook : alwillens
en alwetens, voorbedachtelijk, in de Wdb. willens en wetens (dat meer wordt gehoord).
Alzolk, vn. Zie ALZULK.

Alveuren (uitspr. met den klemtoon op yen),
bw. Daarnaast gewoonlijk ALVEURENS (uitspr.
alveuras, alveuries). Alvorens. Alveuries te kommen, enz. Ned. Wdb. DB. — Niet te verwarren
met al veuren pugs voren). Hie loopt at veztren
en al achtere. Noch met at veuren (met den klemtoon op al), alien (alle, alles) voren. 'k Beldege,
en vadere, moedere, zusters, broers,'t kwamp dl
veuren. Zie VEUREN.
AlveurenS (uitspr. alveuras, alveuries met
den klemtoon op vett), bw. Zie ALVEUREN.
Alveures, bw. Zie ALVEURENS.
Alveuries, bw. ALVEURENS.
Alvooder, bw. Zie ALVOORDER.
Alvoodere, h Zie ALVOORDERE.
Alvoorder, bw . Zie ALVOORDERE.
Alvoordere (uitspr. alvoodard,voo met scherplange o en met den klemtoon), bw. De uitgangs-e
valt soms in de uitspraak weg. Versterking van
voo(r)dere, vender. Ge moet alvooder en alvooder
gaan. Ga mor deure, jongene, en alt ejd alvoodere. — Zie VERRE.
Daarnaast ALWOR, ALWAAR
Alwaar,
DA(T), ALWOR DA(T). Met den klemtoon op al.
Overal waar. Alwor (da') ge gaat, staan der
doorens en tengels. Nevens alwaar, alwor wordt
ook aldaar, alder (altijd zonder dat) gezegd.
Aldor ge kilkt, vend' (vindt ge) huizen en torres
em boomen. — Met den klemtoon op waar, wor.
Versterking van waar. In 't Noorden, alwaar
(dat) de zonne va z' /even niet en schijnt. 1 Daarnaast wordt veel AWAAR, AWOR gehoord. Nor
Zegelsent, awor (da') 'k geboren en opbroch(t)
ben, ga 'k nog ne keer geeren. — AL WAAR (AL
WOR, A' WAAR, A' WOE), in twee woorden geschreven, beteekent tangs waar. De bane, at
wor (da') 'k nor huffs trek, was lank em breed.
-

.

)

Alweer, bw.
Alweeral,

ALZOO

—

ALWERE.

Versterking van weeral. Die
koeê(n) loopen alweeral in min klavere. CV. J.
Alwere (uitspr. alwera, met den hoofdtoon op
we), bw. Daarnaast AWERE. De uitgangs-e valt
soms in de uitspraak weg : AWEER, ALWEER.
Samengetrokken vorm. Alweder, opnieuw. Wdb.
Alweer an 't werk? Dor es den eurlezt(g)e (oorlog) mee at ziln ongeluk awere.
- AL WERE (A' WERE), in twee woorden geschreven en met den hoofdtoon op we, beteekent :
reeds terug. Es weeder at were van de stad? AL WERE (met den hoofdtoon op al), nooit A'
WERE, beteekent alien (of alle, of alles) terug.
Geld en goed, hie heel het dl were. Vadere, moedere, kinders, ze z n dl were, ze zijn alien teruggekeerd.

Alzoo (uitspr. met scherplange o en met den
klemtoon op zoo), bw. Daarnaast gewoonlijk
AZOO. Wdb. — 't Es azoo en n ie anders(t). Versterkende uitdrukking voor : het is alzoo. Dor en
val(t) nie te(g)en to spreken, 't es azoo en nie
anderst.
— Let azoo laten, het laten zooals het is; de
toestand waarin zich iets bevindt, behouden;
van jets niet meer spreken, het vergeten. Willeme
't azoo talent Z'en konzme nie overeen, 'k en
wete nie wie dat er gelijk beet, me viten dat mor
azoo laten. 't Wordt veel gebruikt als jets (in
spel b. v.) betwist wordt en geen uitspraak komt
noch kan komen. Die twie bolle(n) li(gg)e(n)
gelijk verre van de stekke ; meten en help(t) n iet;
me moeten dat azoo laten (geen der partijen mag
'n jou tellen). Ge moet Fielke veur '1 gerech(t)
brengen, hie heel ou lee/eke dense(n) verweten,
g'en tilt dat toch zeker nie azoo laten! — One
azoo te laten, gemeen, niet al te wel. Hoe gaat
't wee de zieke? 't En es mor om azoo te laten !
Verg. J.
Azoo en azoo, zoo en zoo, niet al te
wel, middelmatig. Hoe goat 't er nzee ? Azoo en
azoo !
— Aldus (dat niet wordt gebezigd). Azoo sprak
hie : g'en zil(t) met va' i n n fortuun hen!
— Omtrent. DB. 't Was azoo 'n uur of tiene.
'k Gat hem azoo 'n honder(d)frank.
— Even (met bijzonderen nadruk op a). 't Es
dzoo goed, het is even goed. Z'es te minsten dzoo
rake, zij is ten minsten even rijk.
— Het wordt veel gebruikt voor het zwakkere
zoo der algemeene taal. Azoo en meendege 'k
't n iet. Azoo kaud en kee 't nog nie geweest. Azoo
zenzand, zoo iemand. Azoo ne keerele, zoo'n
kerel, azoo 'n slonse ; azoo e leelek 74/1 Azoo jet,
zoo iets. Azoo en es 't met. 't azoo, het zij zoo.
Zeer gewoon in vergelijkingen. Azoo gewonnen, azoo verloren. Azoo gezaid, azoo gedaan.
Vooral bij bijv. naamwoorden en bijwoorden
evenals in het Mnl. Hie es azoo and as gzje. Hie
en es me azoo rijk as zzi, mor lice es sclzoondere.
't Es azoo veel as 't mor en ka' zijn. Van liter
nor Rons' es 't azoo verre, as van /der nor Gent.
'k Ben azoo ziek da' 'k nie werken en kan. Zie
Mrs 1. lVdb.
— Nog alzoo (azoo) met bijzonderen nadruk
op d : nog eens zoo, wel eens zoo, dubbel. Al
waar hie nog dzoo kaad (kwaad). 'k En trauw
er nie awe, at ware ze nog dzoo rake!
Niet te verwarren met at zoo (a' zoo), reeds
zoo ; at zoo, alles zoo. Dat ha 'k a' zoo (klemtoon
op zoo) dikkels g'hoord. Dat en es dl zoo (klemtoon op at, in dit geval nooit a' zoo) schoone n iet!
—

-

—
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ALZOOGAUWE

Alzooganwe (uitspr. met den klemtoon op
Kau), bw. Daarnaast AZOOGAUWE, Zoodra. Azoogauwe da"k het gezaid ha, lied hie deure. —
Alzoo(azoo) gauw(e), zoo gauw. Azoo gauw as de
weerlicht.

Alzoogoed, bw. Daarnaast AZOOGOED. Zoogoed. Wdb. Hie es azoogoed as dood. Me ziln
azoogoed as orme (arm). 't Es azoogoed as zekere.
Alzoo(azoo) goed, in twee woorden geschreven,
bet. : zoo goed. 't Es azoo goed as suikere.
-w.. —aarnaast
AZOOLANGE. De e
Alzoolange, bw
n
vatt dikwijls in de uitspraak weg. Zoolang. 'k Zal
op hem paizen, azoolange 'k leve.

Spr. I_eder (of elk, alk) zijn ambacht, hetz. als
schoenmaker, blijf bij uw leest.

Ambachten, bedr. zw. w w. Afrossen. Iemand
ferme, leelek ambachten. Verg. DB. — Erg beknorren, berispen. J. — Foppen, bedriegen. lien
(hebben) z' hem op de mort (markt) leelek g'ambacht? Veel doen verliesen (in spel, enz.).
Willeme bollen? Neen ek! ge zoodt (zoudt) urn y
ambachten !
Ambachtsman (uitspr. ambachsman), m. Mv.
ambach(t)smans (sours ambach(t)smannen, nooit
anzbachtslieden). W db.
Ambare (uitspr.

Alzoomin, bw. Daarnaast AZOOMIN. Zoomin.
G'en zilt dat nie doene,d azoomin as ekikke.

Alzoovele, bw. Daarnaast AZOOVELE. De e
vatt dikwijis in de uitspraak weg : ALZOOVEEL,
AZOOVEEL. Hie kreeg aziovele, dat hie '1 niet en

koest dra(g)en. Azooveel es zekere, dat hie geen
goe affeeres en doet.

Alzoowel, bw. Daarnaast AZOOWEL, Zoowel.
[lie es azoowel piichteg as vadere, Ge moet
eten, azoowel as ekikke.

Alma (uitspr. met den klemtoon op zulk), vn.
Daarnaast ALZOLK, AZULK, AZOLK, gewoonlijk
AZUK, AZOK. Versterking van zulk. Ned. Wdb.
g Al-solck / al-sulck. Omnino tails. »
Wdb. : ALSULC, ALSULC. Alzulk ne mains en
keunde nie betrauwen. Vlucht alzolk e wijf.
Azuk 'n keerels zoon (zouden) iemand doo'slaan.
Azok yolk en deug(t) nie. Azulk 'n ongeweerte
kan ewa' seha doen. Soms legt men den nadruk
op al; alsdan blijft de l behouden ; de spelling
al zulk, al zolk, al zuk, al zok verdient in dit
geval stellig de voorkeur. Van al sulk (of : al
zuk e) volk en moet ek nie hen. Dieven en moordeneers, vloekers en zatteriks, al zok 'n gasten
moette (moet ge)schauwen. Zie Ned. Wdb., waar
BILDERDIJK'S spelling alzulke onverlaten to recht
wordt afgekeurd. — Lie .Klank- en Vorml,

ambara), m, c AMBRE.

Succinum. » Amber. Wdb. 't Mon(d)stik van
die prjpe was in ambere.

Ambras (uitspr. met den klemtoon op bras), in.
Zoiluer my. Fr. embarras. — Last, moeilijkheden. life zijn, one zaten, me steken, enz. in den
ambras. Dat es ne g-'heelen ambras ! CV. J. —
Beslag. Ambras maken, verkoopen. Toe, toe, jongene, at dienen ambras niet! C V. J. Verg. OP.
Ambrasmakere, m. Mv. ambrasmakers ;
verki. ambrasmakerke. Windmaker, beslagm aker. 't Es nen aunbrasmakere, steekt hem butten ! C V. J.
Ambrasverkoopere, In. Windmaker. CV.
Ameits (uitspr. amaits, met korte a en den
kleintoon op malts), bw. Lie AMETS.

Ameldonk (uitspr. omaldonk met den hoofdtool' op o), m. /.under mv. Wdb. Dat es goein
omeldonk. VD (Zuidn.).
- AMELDONK, STIJFSELE. Ameldonk is de witte
stof, waarvan men st fsele (stijfselpap) maakt.
.

Ameldonkmakere (uitspr. onnddonkmakara),
m. Ametdonkmaker,

stijfselmaker.

AmeldonkfAbrieke (uitspr. omaldonkfabrieka,
fa met korte

a), yr. Fabriek, waar men ameldonk

maakt.

Ameldonkfabrikant (uitspr. omnal-), m. Stijfselmaker.

AMALE.
Amaal, h
Amaits, bw. Zie AMEITS.
Amale (uitspr. de eerste a

kort, zonder den
klemtoon), bw. Samengetrokken voim van ALLEMALE, ALTEMALE, De uitgangs-e valt soms weg ;
dock vOor een rust is het altijd AMALE. Zie ALTEMALE. Ge moet amaal kommen. Hie pakt het
amale. 't En es amaal nie waar. Dor z j n z'
amale. Myn kinders leerdegen er amale. — J.
schrijft AMMAAL. Zie A, AGAUWE en Klank- en
Vorml.

Amandelo (uitspr. ammandala met den klemtoon op man), m. Daarnaast wel eens

AMU

--

AMANGELE.

Mv. amandels, amandels; verkl. amandelke,
anzangelke. Amandel.

Amangele, m. Zie AMANDELE. DB.
Ambaclannli, m. Zie AMBACHTSMAN.

Ambacht, o. Wdb. Iemand op 'n ambacht
steken, iemand op een ambacht doen. — Spr. Len
ambacht es beter us dertien stielen, wie veel stielen uitoefent, kept geen enkel goed ambacht.

Amen (uitspr. gelijk in algemeen Nederlandsch),
m. (niet o.). Zeg mor nen amen! CV. — Ame(n)
knikken, ze(gg)en, al zittende (op een stoel b. v.)
in slaap valien en dus het hoofs laten nederzakken. — Ook dronken zijn; — sterven. — Amen
en nit, gedaan. 't Es amen en ult , 'k en werke
.

nie weer! 't Es 't leste da"k dor over ze(gg)e,
dormee amen en uit! — Spotteud zegt men zeer
dikwijls : '1 Es amen en uitvort (uitvaart) ! —
In alder eeuweghied amen. Zie AL.

Amets (uitspr. met korte a en den klemtoon op
mets), ow. Daarnaast en wel meer AMEITS. Altemets. Hie zegt amaits de waarhthd. Amets en es
nie altild.
Amiego, m. Zie AMIGO.
Amigo (uitspr. amiego, met korte a en den
klenitoon op mie), m. Mv. anziegoots. Gevangenis. Iemand in den amigo steken. C V. J.

Amij (uitspr. met korte a en den klemtoon op
mij), tw. Ai mij ! Amy, amp 't doe zeere ! Amij
loch! Zie Mnl. Wdb.

AMMAAL
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Ammaal, ammale,
Ammaits, bw. Zie AMAJTS.

-w. Zi
h
7; e AMAAL, AMALE.

AMIN )

yr. Zie

HAMME.

Ammeits, bw. Zie AMEITS.
Ammelaken, o. Mv. ammelake(n)s ; verld.
arnmelaakske. Tafelkleed. Ned. Wdb. KIL. HFFT.
DB. CV. J. CL. Mnl. Wdb.

Ammets, -w.
bw.Z.e
; AMETS.
Ammij , t w. Zie AMIJ.
Ampere (uitspr. anipard), bn. Zuur, zuurachtig, wrang (van smaak). nen Ampere smaak. Da'
srnaakt ampere. VD (veroud.). Ned. Wdb. Scx.
KIL. J. Scherp, barsch, bijtend. Amper spreken. KIL. J.
7 ; AMPERGHEID,
Amperghied, yr.
Ampergheid (uitspr. amparchzet), yr. Fig.

amperigheid. Wrangheid. Ge snzaakt er d'amperghied deure. — Ruwheid, barschheid. file
spreek(t) mee amperghied.
yr. _.e AMPERGHEID.
Amperigheid,7i
AMIlZatiO (uitspr. ammuzasie, de eerste lettergreep met korte a, met den klemtoon op za), yr.
Vermaak, genoegen. Veur 'n awuzatie. 'ne Leer
korten (kaarten), dat es 'n schoon anzuzatie.

Amuzeorduvele (uitspr. met korte a), m. Persoon die zicir en anderen gemakkelijk amuseert.
Amuzeerkloot (uitspr. met korte a), m. AmuzeerduYele. Lae aid.
Amuzeerstok (uitspr. met korte a), m. Amuzeerduvele.

ald. ; verg. TANTEERSTOK.

Amazement (uitspr. met korte a

en met den
klerntoon op ment), o. Vermaak, genoegen. Le
bollen ne keer veur 'n amuzement.' t Es e schoon
amazement. Veur 't amuzemen(t) zijn, zich gaarne
en gemakkelijk amuseeren. Verg. CV.

An, vz. bw. Aan. Zie ald., ook voor de samensteitingen.
An, vw. Als. Enkel voor het mv. vn. ze, het
my. Irdw. de, het mv. vn. die (dees), de deze, de
die. An ze kommen, es 't we(t). An de kinders
nor schole gaan. An die (dees) pato(dd)ers
moette (moet ge) /nee d'ander beginnen. An
de deze (de die) ou (u) dat vra(g)en, zeg (z) mar
neen. Zie El. en Vorml.
-

Ananas (uitspr. de to en de 2 ° lettergreep met
korte a, nas met gerekte korte a en met den klemtoon), m. (niet yr.). Het w. is enkel in gebruik
bij begoede burgers; het yolk kent den ananas
niet. Verg. SCH. (Bi/v.).
Ander, bn. Daarnaast (zelfst. gebruikt) your een
stemrust ANDERE. Wdb. — Voor tijdruimten.
Verleden, Fr. passe'(niet eerstkomend, naastvolgend). Zie Ned, Wdb., II, 416. Alnl. Wdb.
D'ander weke, de verleden week, fr. la semaine
passe'e. 't Ander jaar, D'ander maand. Den
anderen dag is niet in gebruik ; men zegt : gisteren. '1 Es d'ander weke gebeurd. 't En was in
dees jaar met, 't was in 't ander jaar. 't flee
d'ander maand veel geraind (geregend). DB.
CV. J. Verg. R.

ANDERS

7-

— Zoo ook : den andere zondag, den andere
maandag, enz., verieden zondag, verieden maandag. DB.
— Over ander dog, om den anderen dag.
Ook : over ander weke, maand, jaar. Zie AL (al
over ander dog, enz.).
Wdb. c< Over
andten dach, ttians om den anderen dag ; nog
heden in Noord-Brabant gebruikt, eng. every
other day. » DB. CV. R. J.
— 's Ander daa(g)s, des anderen daags. « Men
vindt ook, doch minder juist, des anderdaags
geschreven. » Ned. Wdb. 1I, 416. Sieska kwamp
's ander daa(g,s.
— Met een pers. vn. ik en '11 ander(c), en
'n ander(e), enz., bijna redereen, ik zoowel als
een ander. Ge doe gij mit en 'n antler veel to
hurt, gij benadeelt mu en nagenoeg iedereen. Wze
zegt dazte? 1k en 'n andere ! DB. C V. R. J.
— Op 'n anfier(e), elders. Op 'n ander en doen
ze dat met. 'k Ga op 'n andere. Op 'n ander
weunen. 'k Zal mijop 'n cinder verzien. Onder
ons gezaid en op 17 ander gezwe(g)en!
— nen Andere mains (mensch), remand anders,
een ander. nen Andere mains en moet er loch nie
op paizen. nen Andere mains es dormee ongelu(kk)eg.
— flee den anderen (uitspr. niee ten anderen),
ondertusschen. J. Toon gaf vz gel k, tiltild en
overal, en mee den anderen bedroog hie mil leelek.
— Hee den (uitspr. ten) anderen, op het ander
oogenblik, bijna op hetzeltde oogenbrik. Ale sproke
(spraken) van hem en mee den andere(n) kwamp
hie afgesteken.
'n ander word (woord), met andere
woorden. Melia en kan nie kommen ; wee 'n ander word, z' es ziek.
— Ten andere(n), ove.rigens, daarbij, Fr. d'ailleurs. lk en spele nie mee, ten andere(n) 'k en zoo
(Lou) nie willen! J.
Spr. 't Een es 't een en 't ander es 't andere,
het is eender, het komt ten eenderen uit. J.
't Een deur 't andere, door elkaar. Die
koeen hi
d'een deur a'andere, e paar honder(d) frank opgebrocht.
Daarnaast soms :
't Ee(n) mee 't andere. Da' komt op vhf frank,
't een tnee 't andere.
Dat es andere pepere! Dat es ander bier
(of bierke)! Ned. Wdb. heeft Dat is andere
tabak ! Dat is andere Mee!
— Men zegt 't Een of 't andere voor het
een of ander ,• — onder andere, voor : onder
anderen (= onder andere personen) en onder
andere (= ()rider andere dingen).
— Naast anders hoort men zeer dikwijls anderst in : zemand anderst; ?demand anderst
(daarnaast anderst nzemand); wie anderst; wat
anderst (daarnaast watten anderst); nie anderst
(= niet anders), daarnaast anderst nie; niet anderst niets anders), daarnaast anderst niet;
iet anderst iets anders), daarnaast, doch zelden
anderst iet Reet hie anderst zet? — ieverst
anderst ergens anders); nieverst anderst
(= nergens anders), daarnaast anderst nieverst.
Lie Xi. en Vornzl. Voor het verschif tusscheu
nie anders(t) en niet anders(t), zie Ned. Wdb. II,
426. Verg. oak Mnl. Wdb. I, 411.
-

'

Anders, bw. Daarnaast en veelal ANDERST,

ANDERSAINS —
Wdb. — leverst anderst, nieverst anderst, anders(t) nieverst, nie anderst, anderst nie (of niet).
Zie ANDER. - Anders(t) nie(t) (naast niet anders). Azoo es 't gebeurd en anders(t) nie(t).

Andersains, bw. Zie ANDERSZINS.
Andersch (uitspr. met ch voor ;

alleen onz.
enk. luidt anders, zonder ch), bn. Ander, met
het bijdenkbeeld van beter. Dat es nen andersche
keerel as gifr ! Sieske, da' was nen andersche
jongene, 'n anders kind! Dat waren andersche
kinders. Dat es 'n andersche keeremes as die van
't ander jaar ! Verg. DB. J.

Andersins, bw. Zle ANDERSZINS.
Anderst, bn. bw. Anders. Dat es ewat anderst ! Anderst en kom ek nie(t). VOor een
medeklinker meestal anders. Ge moet anders
werken. Zie Klank• en Vorml. Mnl. PVdb. :
In de Is" eeuw ook in den vorm ANDERST :
verg. (rind. anderst (Liibben 1,82). >>

Anderssweere, m. Zie ANDERSWEERE.
Andersweere (uitspr. met scherplange e), m.
De uitspraak laat toe te schrijven : ANDERSen ANDERSZWEERE. Mv. andersweers.
Kinderen van gerechtsweers (Fr. cousins germains) zijn andersweers. KIL ANDER-SWEER.
Flan. Consanguineus in secundo gradu. ANDERSWEEREN. Patruelium, consobrinorum et amitinorum filii. 111n1. Wdb. (i. v. ANDERSWEER). —
Men zegt : min, enz. andersweere en niet :
ri4nen, zijnen, enz. Fiel es min andersweere.
Zie Kl. en Vorml. Verg. DB. J.

SWEERE

_se ANDERSZINS.
_W.7i
Anderszeins, h
Anderszins (uitspr. andarsins), bw. Daarnaast
veelal anderszeins (uitspr. andarsains).1l7nl. Wdb.
(ANDERSENS, ANDERSINS, ANDERS SINS, ANDERS
SYNS). Wdb. (veroud.). — In een andere richting.

ledere keer dat het perd over de beke moest, liep
het andersains wg'eg. — Op eene andere wijze.
Ge moet andersains spreken. — Of andersains,
of anderszins. Lie Ned. Wdb. — In het tegenovergestelde geval. Milne zeune meet hem (zich)
beteren, andersains sla 'k hem dood!
AnderBZWeere

M. Zie ANDERSWEERE.

Anderwers, bw. Zie ANDERWERTS.
Anderwerts (uitspr. andarwers), bw. Anderwaarts. Ons perd es verkeer(d) geleerd, 't en
loop(t) nie alwor 't gaa' moet, 't loopt altijd
anderwers.
Andiefde, m. Andijvie. Het w. komt voor in
een wild gebed. Zie AKTE.
Andievie (uitspr. met den klemtoon op die),
m. (niet yr.). Verg. CV. J. CL. SCH. (Bft.). Zonder my. Daarnaast, bij uitzondering, ANDIEFDE.
Bij JONG. : ANDIEF, m. Andijvie. Andievie eten.
Andievie benden (binden), andijvie opbinden (zie
Ned. Wdb. II, 443). ne Struik andievie, een
andijvieplant. Gaat om ne struik andievie in de
loch tenk. Zie STRUIK.
Z . BLARE.
Andievieblare, yr.
A dii d Z
. Andieviekrop, m. Min of meer gesloten, krocvorniige andvieplant. Snildt dor ne schoonen
andieviekrop Zie KROP.
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Andievieloof, o. Zonder my. Soort van raaploof, welks bladeren een weinig op die van andijvie gelijken. VT, IIe jaarg. 219. — Zie LOOF.
m. Andijvieplant. Dat es ne
fd rmen widieviestruik, maakt er sala of. Zie
STRUIK.
Andieviezaad, o. Zaad van andijvie.

Andjeluus (uitspr. aindzaluus, met den hoofdtoon op airs), m. Zie ANGELUS.
Andjuin (uitspr. andzuin met den klemtoon
op azuln), m. Zie ANDZUIN.
Andzeluus ( uitspr. aindzaluus). Zie ANGELUS.
Andznin (uitspr. met den klemtoon op
dzuin), m. Daarnaast DZUIN. Mv. andzuins,
dzuins ; verkleinw. andzuintse, dzuintse. Ajuin,
ui. Andjuin eten. Dzuin zouien (zaaien). Andzuin dunnen, eenige planters uittrekken, opdat de
overblijvencle meer plaats zouden hebben. nen
Andjuin snilen, hem aan kleine stukjes snijden.
ne Rauwen andzuin. Dzuin kuis(ch)en, de pellen
er afdoen. — 't Es goed om andzuin (dzuin) te
zouien, zegt men lachend als in een gezelschap
langdurige stilte heerscht. Het beteekent hier is
het zeer stil. Ajuinzaad is klein en licht ; het vliegt
gemakkelijk weg door den wind en stil weder
wordt bij het zaaien gevergd. Verg. VLAS,
Ironisch. Uitgekuis(ch)t zij(n) gelijk ne rauwen
andzuin, schoon gekleed zijn. — Soms : iemand
op wien men niet steunen mag, die gemakkelijk
zijn woord intrekt. 't En es mor nen andzuin. —
Groot, oud, min of meer ajuinvormig zakuurwerk.
Hoe laat es 't op ouén (uwen) dzuin? — Spr. As
den andzuin dry pellen beet (heeft), za(1) 't ne
kae (k waden) wenter (Wel) lieven andzuin
(toch)! Uitroep van verwondering, verbazing,
ironie. - Spotnaam. D'Andzuins, de Dzuins,
d' Andzuimboeren, de Dzuimboeren zijn de inwonets der omstreken van Aalst : men kweekt er
veel ajuin.
Andzuinbedde(uitspr. andzuimbedda), o. Daarnaast DZUIN BEDDE (uitspr. dzitimbedda). Ajuinbed.
itlidzulliblare (uitspr. andzuimblara), yr. Mv.
anazuhnolaren, dzuimblaren. Verkl. andzuimblaarke, dzuimblaarke. Ajuinblad. 'n Dzuimblare, aat es goed om 'n wonde te genezen. Zie
BLARE.

Andzuinboer (uitspr. andzuimboer), m. Daarnaast DZUINBOER (uitspr. dzuimboer). Landbouwer die veel ajuin kweekt en er handel mede
drijft. Bepaaldelijk. Inwoner der omstreken
van Aalst. Zie ANDZUIN.
Andzuinkweek, m. Daarnaast DZUINKWEEK.
Zonder mv. Het kweeken van ajuin. Rond Aalst
zijn ze veur den andzuinkweek.
Andzninlucht, m.

(nset yr.) n
Daarnaast DZUIN-

LUCHT. Aj uinlucht.

Andzuinpelle (uitspr. andzuinilella), yr. Daarnaast DZUINPELLE (uitspr. dzuinipella). Buitenvlies van den ajuin. Er zijn een, twie of dry
dzuimpellen.
ANDZUINPELLE, ANDZUINSCHELLE. Men
trekt, met de vingers, de andzuinpellen af, als

ANDZUINPIJL
men den ajuin kuischt (reinigt). Als de ajuin
gekuischt is, snijdt men hem in ronde schellen
(dat zijn dus andzuinschellezz) ofwel in kleinere
stukjes.
Andzuinpijl (uitspr. andzuimpijl), m. Daarnaast DZUINPIJL (uitspr. dzuimpi/7). Rond, puntig
blad, of stengeltje van den ajuin. Moeder trok
!tier en dor 'n dzuimg 1k' nit.

.A ndzuinsause, yr. Daarnaast DZUINSAUSE.
Saus met ajuin bereid.'kEtegeeren andzitinsause.
Andzuinsmaak, m. Daarnaast DZTTINSMAAK.
Smaak van ajuin. G' het (hebt) mee 't broo'mes
dzuz(n) gesneVn, an dem boterham ester nen
dzuinsmaak.
Andzuinsoepe, yr. Daarnaast DZUINSOEPE.
Soep met ajuin bereid.
Angelus (uitspr. aindzaluus met den hoofdtoon op air), m. (niet o). Gebed ter eere der
menschwording van J. C. Men zegt den aindzeInns driemaal daags, des morgens, des middags,
des avonds. De klok der kerk klept alsdan driemaal drie slagen. Dat noemt men : den aindzelztus
kleppen. Verspreid kinderspel. Aindzelztus
spelen, pinkeren, met den pinker spelen : een der
spelers doet, met eenen stok of een plankje, een
klein tweepuntig stokje omhoog en verder vliegen. De eene speler roept ; aindzaluus ! de andere
antwoordt : tes! Verg. DB. SCH. (Bilv.). — Pinker, het weggesmeten stokje zelf. Verg. J. — Zie
DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel en Kinderlust, bl. 36-47. Het roepwoord te Munkzwalm
luidt : ANGELUS, het antwoord DUITS; men zegt
er ANGELUS-DUITS SPELEN ; - te Semmersake :
ANGELUS SLAAN; - te Gayer : ANGELUS-TES
SPELEN, naar roepwoord en antwoord.

Angelus-dnits, Zie ANGELUS.
Angelus-tes (uitspr. aindzaluus-tes). Zie ANGELUS.

Angerachtig, bn. Zie ANKERACHTIG.
Antis (uitspr. met korte a en den klemtoon op
qs), in. Zonder my. Wdb.

Anijslucht, m. (niet vr.). Anijsgeur.
Anijsthee, m. (niet yr ). Thee met anijs bereid.
Anijzing (uitspr. anijzenk, met korte a en den
klemtoon op ni), m. Appel met kleurstrepen,
streping. VT. V' j. 54. Verg. ANIJSAPPEL,Wdb.

Ankerachtig, bp. De uitspr. laat toe HANKERACHTIG te schrijven. Daarnaast (zelden) ANGERACHTIG. Zeer begeerig, verlangend. Hie es
ankerachteg nor 't ffeld, nor 't spel. Zie ANKEREN.
Ankerarme (uitspr. ankarorma), m. Elk der
twee deelen van den ankersleutele. Zie ald.

Ankere, m. (niet o.). Ook m. in 't mnl. Mv.
ankers. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Anker. In den Ankere, verspreid uithangbord.
Verg. CV. J. R. CL. SCH. (Bi/v.)
Ankeren, onz. zw. ww. De uitspraak laat toe
schrijven. DB. Haken, vurig begeeren of verlangen. Triene, ge 'm rneugt azoo nie
ankeren. De uitdrukking ankeren nor iet is zeer
HANKEREN to
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gewoon. Hie ankert nor geld. De koe ankert nor
teten. DB. J. — Soms : hunkeren (van koeien).
Worom ankert de koe azoo ?
— Zie KIL. : u Anckeren nae eenich dinck. j.
haecken. — DB HANKEREN frequent. van
haken met de ingeschoven n Wdb : HUNKEREN. Volgens VERCOULLIE Eng. to hanker,
verwant met honger. » FRANCK : « Aan verwantschap met hanger (hank- hunk- intensieve formaties bij hang-) en met honger zou gedacht kunnen
worden. Wdb liangen naar lets, er naar
haken, naar verlangen. Hgd.: Hang = neiging.
Verg. Mnl. Wdb. i. v. HAKE Y.
-

Ankergat, o. Muuropening voor den anker
bestemu. Die mussche weunt in 't ankergat. DB.
CV. R. J. CL.

Ankerooe, v. Zie ANKEROOGE.
Ankerooge (uitspr. ankaroo(g)a), vr. Deel van
den anker, Oat in den muur zit. Het uiteinde is
oogvormig, komt buiten den muur en laat den
ankeisleutel door. — Het oogvormig uiteinde zelf.

Ankerarme, m. Zie ANKERARME.
AnkerSlelltele, m. Daarnaast, door dissimilatie ANKERSNEUTELE (zeer gewoon) en soms
ANKERSLEUTERE. Deel van den anker, dat buiten
den muur ligt en door de ankerooge gaat. CV.

Ankersleutere, m. Zie ANKERSLEUTELE.
AnkerSnelitele, in. Zie ANKERSLEUTELE.

Ankerspie, Yr. Spie, waarmede men ankersleutele en ankerooge vast aan elk3ar hecht. CV;
VUYLST. Amb. Smid.
Ankertrekkere, m. Daarnaast ANKEROOGE.
Deei van uen anker, dat in den muur zit.
Ansoves (uitspr. ansovas, met den klemtoon
op so), in. (met yr.) Verg. J. SCH. (Bly.). Mv.
ansovessen; verkl. ansoveske. Daarnaast ANSOVES.
Ansjovis.
M.
Ansovis,
zi ANSOVES.
Antekriest (uitspr. antakriest met den hoofd-

toon op an), m. Zie ANTIKRIEST.
m. Zi e ANTIKRIEST.
Antiekriest,7i

Antikriest (uitspr. antiekriest met den hoofdtoon op an), m. Daarnaast ANTEKRIEST. Antichrist. Wdb. Slecht, goddeloos mensch. Hie
en wilt) mee diene leeleken antekries(t) nie nitgaan.

Antwerpeneere (uitspr. nee met scherplange
e), m. Antwerpenaar. Zie PLAATSNAMEN. Soort
van duif, met langen, een weinig gekromden bek.
Antwoord, o. Wordt niet

ge_.
h Z ANTWORDE.
AlitWOOrden, ww. Wordt niet gehoord. Zie
ANTWORDEN.

Antwoordere, m. Wordt niet gehoord. Zie
ANTWORDERE.

Antworde (uitspr. antwor(d)?, met den hoofdtoon op a4t), vr. (niet o). Word woord is
evenwel o. 4: Het geslacht dobberde tusschen onz.
en yr.; hd. is antzvort yr. gebleven, ons antwoord
daarentegen onz. Mnl. Wdb. Zie hierover Ned.
Wdb. II 515. DB. yr. (niet o.). J. :
soms o,
,
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meest altijd yr. ». Mv. antwor(d)en; verki. antwor(d)eke. — Antwoord. Es me dat 'n antwor(d)e! Hie gal and 'n leeleke, 'n scheev' antwor(d)e. — Veur antwor(d)e gein, kriAs)en, tot
of ten antwoord geven, krijgen. e Thans weinig
meer in gebruik. » Ned. Wdb. II, 519. Door DE
VREESE (Gall. 618-619) als gallicisme vermeld.

Antworden (uitspr. antwor(d)an met den
klemtoon op ant), bedr. zw. ww. Antwoorden.
Wdb. Verg. DB. — Spr. Sh'en(t) of mis verstaan
doe slicht of mis antwor(d)en.
Antwordere, m. Antwoorder. Wordt met misprijzen gezegd van mannen (of vrouwen), die gauw
en onbeleefd antwoorden. Dat es ne leeleken antwordere, nen onzbeleelaen antwordere.

Aoe, tw. Zie AHOE.
Aoeen, ww. Zie AHOFEN.
Aoeenge, yr. 7 i AOEINGE.
Aoeinge ( uitspr. aocenga), vr. Zie AHOEINGE.
Apaart (uitspr. apaart en apart, met de eerste
a kart en den klemtoon op aart, ort), bw. bn.
Wdb. — Apaart doen, afzonderlijk doen, handelen. 'k Doe apaart (apart), ik leef alleen, heb
weinig of geen gemeenschap met anderen. De
gouischietere schiet apaart (apart), als hij alleen

schiet, niet met een ander schiet (ten einde de
winst te deelen). La(ch)en apaart (apart),

zonder lachen, in ernst. Gatlicisme (Ned. Wdb.
II, 226). Fr. rire er part. La(ch)en apaart (apert),
manneke, 't zal ou (u) diere kosten!
Aport, bw. Zie APAART.
Apostele (uitspr. met korte a en den klemtoon
oppost), m. Mv. apostels (nooit apostelen); verki.
apostelke. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Apostel. Wdb. — Kerel, vent, gast (met

ongunstige beteekenis). 't Es mij nen apostele!
Meestal gebruikt men het met een der bn. eesten,
fijnen,ordegen (aardigen), ralen (raren), lastegen,
viezen, valschen, tro(g)en, louien (luien), dommen. 't Es nen eesten apostele ! Diene viezen
apostel zal 't we (l) verbroddelen. Valschen
apostele, valschaatd. Verg. SCH. CV. R. J. CL.
Ned. Wdb. — Droo(g)en apostele, droge vent
die zelden of nooit lactit. SCH. (Bilv.). — Stijven
apostele, stijve kerel. Klainen apostele, kind.
Zie STOETT, Ned. Spr., nr 94; Ned. Wab. Spr. Onz'-Heere en ha mar twalef apostels en
der was ne slichten ondere, bij veel goede kinderen kan er toch een slecht zijn. Verzachtende
uitdrukking. — (De) twalef apostels, naam der
zwaardlelie (geslacht Gladiolus) : de stengel draagt
gewoonlijk een twaalftal bloemen.

Apothekere, m. Mv. apothekers; verki. apothekerke. Apotbeker. Wdb. — Kwant (met een der
bn. raal, ordeg (aardig), vies). Pier cs ne viezen
apothekere. R. Verg. lied. Wdb. II, 549 : 4, Een
lastige apotheker, een lastig sitijeur.

Apothekerije, yr. Mnl. : APOTICARIE; Lat. :
apothecar ia.Apotheek. Onzen Toon hee'n schoon
afothekerije te Ronde.

Appel, m. Zie APPELE.
Appel (uitspr. met den klemtoon op pel), o.
Wdb. — In appel zijn, Fr. titre en appel. De

APPELJAAR
zaak es in appel. Ook van personen Mid es in
appel. — In appel gaan, Fr. alter en appel, appel

instellen.

Appelblomme, yr. Mv. appeMlommen ; verki.
appetolommeke. — Appelbloem. — Collectief,
zonder mv. Appelbloesem. Er es veel appelblomme does jaar. Verg. CV. J. CL. Zie hier
BLOMME.

Appele (uitspr. app.9/a), m. VOor een sternrust
altiju appele. Mv. appels; verki. appelke (my.
appelkes, appelkies). Appel. Wdb. ne Groenen
appele, een onrijpe appel. ne Vorten appele, een
rotte appel. Appels trekken, appels plukken. Atpels schellen, appelen schillen. Bij vet gelijking.
Zoo rand as nen appele. J. Bleuze(n) gel7k 'n
appelke. Spr. Mee vort' appels nor iemand
werpen (geuien, smijten), met rotte appelen naar
iemand (een redenaar, een tooneelspeler, enz.)
werpen tot teeken van alkeuring, om hem te hoonen. — In den appel gebeten hen (hebben), (van
een meisje) vleeschelijke gerneenschap met een
man gehad hebben ; bij uitbreiding zwanger gaan.
Schoonsten appele, het meeste voordeel. Tonie
hee de schoonsten appel van dean boom. SCH.

(4v.).

- Ronde knop, dienende tot handvatsel.

Appel van de deure. Appel van 'n vaistere
(venster). Appel van 'n schuive of van 'n la,

knop, waarmede men de schuif of lade opentrekt.
An de stove z(jn der appels : den appel van de
roostere, van de pikkele, van de roe, van d'ovendesire, van de renk ing). Den appel van ne stok.

— Het raadsel van den appele. Zie GROEN. —
nen Appel die me niet en ka' schellen =-- maan
(in het raadsel). Zie LAKEN.

Appeleere (uitspr. met scherplange e), m. Mv .
appetten ; verki. appeleerke. Appelboom. Wie
zit er op mijnen appeleere? — Verg. VD (APPELAAR : . Zuidn. ; bij ens dicht. .); — DB (APPELEER, APPELLARE, APPELLERE); KIL. (APPELER); - 11Inl. Wdb. Mnl. appelterc.... heeft
nevens zich een ander derivatum appelare, appeler. ) — Ned. Wab. (APPELAAR, van Appel met
het achtervoegsel oar. »)

Appelen, bedr. zw. ww. Ironisch. Opeten
(,pitKenue van appelen). Me zillen ze ne keer

gaan appelen, we zullen al de appelen eens gaan

opeten. Als men den laatsten appel van den voorraad opeet of laat opeten, weggeeft, eez., zegt
men : KrIkt, nui zijn ze g'appeld! Dormee
ze g'appeld,zillen ze g'appel(d)zijn.Verg. BEZEN,
DRUIVEN, KEE(R)ZEN, KRIEKEN, PEEREN, PRUIMEN. Zie Klank- en Vorml. — Bekijven, beknor-

ren, kastijden, enz.; wordt gebruikt als een kind
herhaaldelijk appelen vraagt en aldus den aangesproken al te zeer verveelt. 'k Zal ou (u) ne keer
gaan appelen, in stee van u appelen te geven zal
ik u eens gaan kastijden. Zie Klank- en Vorml.
— G'appel(d) zijn, veel van appelen houden. Ik
be gesuikerd, mor g z/' g'appeld! Zie Planken Vorml.

Appeljaar, o. Jaar dat een ruimen oogst van
appelen opievert. In Ned. Wdb. goed, best appeljaar. Dees jaar zal 't 'n appeljaar zijn. 't En
es geen appeljaar. DB. CV. J. Verg. Ned. Wdb,
II, 564.
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Appelloere (uitspr. lee met scherplange e; men
tracht de twee Ps duidelijk uit te spreken), vr.
Zeer hooge ladder (Zuil-Oostyl. leere) die men
gebruikt als men appels of ander fruit plukt.
D'appelleere hangt onder d'euzie.

Appelmarkt, yr. Zi APPELMART.
AppelmArt (uitspr. applmort), yr. Plaats,
waar appelen ten verkoop uitgestald worden.
: 3 APPEL-MERCKT. Forum pomarium. »
D'appelmort es wel verzie(n) vanda(g)e.

Appelmeunk, m. Plaats, waar men appelen
verbergt. 'k Zoeke nor zijnen appelmeunk. nen
Appelnzeunk in 't heui, op den delte, op de zoldere, in 't bedde, enz. — De verborgen voorraad
zelf. Mijnen appelmeunk es op. — Zie MEUNK ;
J

(APPELMIJIK); DB (APPELMUNK).

Appelmort, yr. Zie APPELMART.
Appelpap, m. (niet yr.). Appelmoes. --- Z. PAP.
Appelpeere (uitspr. met scherplange e), vr.
Soort van peer die den vorm van eenen appel
heeft. KIL. : c APPEL-PEYRE. Melapia, q. d. mala
et pira. D' appelpeeren em bewaren nie Lange.

Appelponk M. Hetzelfde als APE'ELMEUNK
DB.
Appelpote (uitspr. met zachtlange o), m. (bij
)

(zie aid.).

— Hoe heet zijm morte (maarte, meid)?
Appeltorte!
-

H02 heet zir wijf?

Nijp(t) stiff !

En men nijpt stijf, d. i. hard. Doch een kind
dat de kneep kent, kan dit nijpen verhoeden met
snel op de laatste vraag te ant woorden
-

Nijp(t) nie stiff!

Appeltand, m. Lust naar appelen. nen Appeltand hen, gaarne appelen eten. _hinders he (hebben) geweunelijk nen appeltand. — Spr. Ge zilt
oven appeltand mett(g)en uittrekken, ge zult
geen appels meer te eten krijgen, er zijn geen
meer. CV. J.

Appeltijd, m. Seizoen gedurende hetwelk de
appelen rijp worden of zijn. 1VIe zijn Septenzbere, den appeltijd. Den appeltild es komnzen, de
kin lers zin (zullen) ouder (hunlieder) gaan deugd
doen.
APPELTAARTE.
Appeltorte,
Appeltrut, m. Appelmoes. Hie doet appeltrut
op 't brood. j.
Appelvrauwe, yr. Verkoopster van appelen.

J.

Zie VRAUWE.

Appelwiji, 0. Verkoopster van appelen. KIL.

DB. yr.). Appelboom. DB. Dor stoizd ne schoonen appelpote. nen Appeipoot afenten, planten.

J. — Bij uitbreiding. Gemeen, slordig vrouwmensch; gemeene babbelaa.rster ; krakeelster.Verg.

Dat de vorseide Willem sal doen poten up 'tvorseide goed LX abeelpoten, XXX appelpoten...
Bouc van der Audiencie, uitg. DE PAUW, I,
blz. 119. — Zie POTE.

Ned. Wdb. Ze klap(t) gelijk 'n appelwijf. SCH.

Appelslen (uitspr. met den hoofdtoon op sien),

Wor es 't kind da' geenen appelzot en es? —
Ook van meisjes. Ons es ne grooten appelzot.

M. Ned. Wdb. (APPELSINA, vr.). VERC. (APPELSIEN, yr.). Mv. appelsiens ; verkl. appeisientse.
Van Sina of van Messina? Oranjeappel. 'k Ele
geeren nen atpelsien.

Appelsienboom (uitspr. appalsiemboom, nib
gedeeltelijke assimilatie), m. Or anjeboom. Hett'
(hebt gij) al ;viz appelszemboom gezien? Neen ek !
Appelsienkeerele (uitspr. kee inet scherplange
e), m. Zaad van een oranjeappel.
Zie KEERELE.
Appelsienman (uitspr. appdlsienzman), m.
Oranjeman.

Appelsienschelle, yr. Oranjeschil. 'k Kiel op
'11 appelsienschelle.

Appelsienwijf, o. Verkoopster van oranjeappelen.

Appelsienzap, o. Oranjesap. Zie ZAP.
Appeltaarte (uitspr. appltorto), yr. Taart met
appelmoes. 'n Appeltorte, dot es fijne kost. Verg.
APPELTOERT CV. J.

— Tergspelletje : Men nijpt, tusschen duim en
wijsvinger, de rughuid van een kind, terwijl men
zegt Wie heel er da' laakske (klein laken) geweven?
— ne Ma' va' Gent!
— Hoe heet zif kind?
— Zie (zijden) lent!

(Of : Dikseskieslent
der beteekenis).

stuipenlint, woord zoo-

(B/77 , .).

C V. J.

Appelzot, m. Iemand die dol veel van appelen
houdt. As 'k klazne was, was 'k nen appelzot.
— Zie 'LOT.

Apperensie (uitspr. appdrensie met den klemtoon on ren), yr. Zie APPRENSIE.
Appetijt (uitspr. apptii t met den klemtoon op
m. Wdl). DB. — Va' goeen, va' slichten
appetij(t) zijn, goeden, slechten eetlust hebben.

Apprensie (uitspr. met den klemtoon op prep),
yr. Daarnaast sums APPERENSIE. apprensies, apperensies. Fr. apparence. — Waarschijnlijkheid, schijn. Nor all' apprensie, naar alien
schijn. Der en es geen apprensie of, er is geen
schijn van, er is niets van waar. Er es veel aftprensie dat hie dezen nacht za(l)sterven.— Ter
versterking. Schijn noch apprensie. Ge zegt dor
wel let, mor er en es schijn noch apprensie af.
— Very. APPRETTIE (CV. J.)

April (uitspr. met korte a en met den klemtoon
op de laatste lettergreep), in. Wdb. — De grille'
van April, het grillig weder van Ap ril.
— Spr. Den eesten April
Zijn at de zotten (sorns katten) op den dril !
Verg. J. R.
Volksmeteorologie.
Blaast April op zijnen hoorene (boors),
Zoo stoat het goe mee ges en koorene!

Als het in April waait, regent en stormt, zal er
veel gras en koren zijn.
— Nooit Aprilke zoo wet,

APRILSCH

— 78

Of 't snouwt (sneeuwt) op de schoper (schaper)
zijnen hoed!
In April sneeuwt het sours nog. Verg. Ned.
Wdb., II, 5 70. R.
Aprilsch, bn. Wdb. Aprilsche (uitspr. met
ch) grillen, grillen van April.

AREBAIEN
ne Koeke mee!
Es diene koeke nie gebakken,
.Koopt hem 'n nu (nieuw) kazakke;
Es die kazakke nie genouid,
_Koofit hem 'n haneke da' krouit
Koeke loerouw !

Aprilzaad, o. Daarnaast PRULZAAD. Ingebeeld
zaad. In de spreekwijs lemand om Aprilzaa'
zenden, iemand aprillen (zie dit in de Wdb.).
CV. J. CL.

Aranjappele (uitspr. aroonjappala, de eerste
a kort, roon met zachtlange o en met den klemtoon), m. Mv. aranjappels; veikl. aranjappelke.

Aquarium (uitspr. op zijn Fr. doch met den

Aranjeboom (uitspr. aroonjaboom, de a kort,
de eerste o zachtlang, de tweede scherplarig), m.
Oranjeboom. Verg. KIL (ARANIEAPPELBOOM).

klemtoon op qua), m. (niet o.). Het w. behoort
niet tot de eigenlijke volkstaal. Wdb. Hie heet

'n serre, en in die serre staat er nen aquarium.

Aqueduc (uitspr. op zijn Fr.), m. (niet o.). Het
w. behoort niet tot de eigenlijke volkstaal. Aquaeduct. VD.

Ar-, voorvoegsel. Zie ER-, HAR-, HER-; ARSPRENGEN (zie HERSPRINGEN); ARLOOPEN (zie
HERLOOPEN); ARDOEN (zie HERDOEN) ; enz.
Ara (uitspr. op zijn Fr. : de twee a's zijn kort),
tw. De uitspr. laat toe to schrijven : ARRA! Uiting
van verwondering. Fr. Hens, tenez ! Ara! zijde
dor ! Ara! estie (is hij) nui kontent? Verg. CV
(ARE). CL (ARa).
Araab (uitspr. op zijn Fr.), m. Mv. ARABEN.
Fr. arabe. Arabier. Zie PLAATSNAMEN. Viezen
Araab, zonderlinge kerel. Wa' komt diene viezen
Araab hier doen?

Araids (uitspr. araits, met korte a en met den
klemtoon op raits), bw. Zie ARETS.

Araidzekes (uitspr. arazdzakas, met korte a
en met den klemtoon op raid), bw. Daarnaast
ARAIDZEKIES. Zie ARETS.
Araidzekies (uitspr. met korte a en met den
klemtoon op raid), bw. Zie ARAIDZEKES.
Arais (uitspr. met korte a en den klemtoon op
rais), bw. Zie ARETS.

Araits, bw. Zie ARAIDS, AREITS.
Araizekes (uitspr. met korte a en den klemtoon op red), bw. Daarnaast ARAIZEKIES. Zie
ARETS.
Araizekies (uitspr. met korte a en den klemtoon op raz), bw. Zie ARAIZEKES.

Arnie (uitspr. aroonja, met koite a, zachtlange o en den klemtoon op roon). Zie PLAATSWdb. op ARANCE (ARYANGE) ;
NAMEN ;
Kl. en Vorml.; DB (ARANJE, ARAANJE); KIL
(ARANIE-APPEI); CV (ARANIEAPPEL). - AlpeThe
(nay. appelkes, appelkies) van Aroonje, oraDjeappel. Men zegt gewoonlijk APPELSIEN (zie ald.).
VAN RAVELINGEN (DODOENS' Cruydt-boeck,
bl. 1242) heeft Appelen van Arcenien,
De uitdrukking komt in een paailied voor :

Onder de bank
Lig-t er ewa' sand;
Rildt er mee nor Engeland;
Van Engeland nor Spoonje ;
Appelkies van Aroonje,
Peerkies va' Conde;
Brengt ons Mielke (bier de naam van het kind)

Oranjeappel.

Aranjebrood (uitspr. aroonjabroot, de a kort,
roon met zachtlange o, broot met scherplange o),
o. Zoetekoek met oranjeschelien. DB.

Aranjekaleur (uitspr. aroonjakaleur, a en ka
net korte a en zonder den klemtoon), o. (niet yr.).
Oranjtkleur. Zie KALEUR, Verg. KIL (ARANIEVERWE).
Aranjeschelle (uitspr. aroonjaschella, de a
kort, roon met zachtlange o), yr. Oranjeschil. Zie
CV : ARANIESCHEL,
Arbeid, m. Wordt niet gehoord. Zie AREBEID.
Arbeiden, ww. Wordt niet geh, Zie AREBEIEN.
Arbeider, m. Worth Diet geh. Zie AREBEIERE.
Arbeidsman, m. Wordt niet gehoord. Zie AREBEIDSMAN.

Archieven. Zie ARSIEVEN.
Architect (uitspr. arsietekt, met den hoofdtoon op tekt, in. Architect. — Kerel, in : viezen,
ordegen (aardigen) arsietekt. -- Het w. behoort
Diet tot de eigenlijke volkstaal.
Architecture (uitspr. arsietektura, met den
klemtoon op tu), yr. Architectuur. — Het w.
behoort niet tot de eigenlijke volkstaal.

Archivist (uitspr. arsieviest met den klemtoon
op vies!), m Archivaris. — Het w. behoort niet
tot de eigenlijke volkstaal. Het is het Fr. archiviste. Zie Ned. Wdb. op ARCHIVARIS.
Arduin (uitspr. met den klemtoon op duin),
m. (niet 0.). Wdb. ne Verkiesbak (verkensbak)
Zoo hart as arduin, zeer
in arduin. CV. J.
hard. — Ook : steen van arduin. Schuift den
arduin op zie. Een arduin voor een arduinen
steen wordt niet gezegd... v, Ned. Wdb. op ARDUIN.
Zie toch ARDUUN, Mnl. Wdb. DB (i. v. ORDUIN).
—

Arduinkappere, m.Mv. arduinkappers. Steenkapper.

Are, yr. Mv. aren; verkl. aarke. Ader (bloedader, Lronader, enz.). Wor ligt d' are van de
putte? Der es 'n aarke gesprongen. Ader wordt
niet gehoord.
Are (uitspr. met Fr. a), vr. Mv. aren (nooit
ares). Landmaat.
Arebaid ( uitspr. arabait), m. Zie AREBEID.
Arebaidsman (uitspr. arabaitsman), m. Zie
AREBEIDSMAN.
Arebaien, ww. Zie AREBEIEN.

AREBAIERE

Arebaiere, m. Zie AARBEIERE.
Arebeid (uitspr arabait), m. Zonder mv.; zonder verkl. Daarnaast AARBEID (uitspr. aczrbait),
ARBEID (uitspr. orbait), ARREBEID (uitspr. orra-

bait). Arbeici. Verloren aarbaid. Zwaren orbaid.
wren arebaid. Hie kan te(g)en den orrebaid.
Sies gaat of es krom van den arebaid.
Mv.
Arebeithman (uitspr. ardbaitsmazz),
arebaidsmans (niet arebaidslieden), Wdb. D'arebaidsmans moeten deur re(g)ene, deur wend en
deur al werken.

Arebeien. (uitspr. ardbaien), onz. zw. ww. Daarnaast AARBEIEN (uitspr. aarbaian), ARBEIEN,
ARREBEIEN (uitspr. orbaian en orrabaidn). Arbeiden. Zie Ned. Wdb. op Arbeiden : « in de yolkstaal N eelal arbeien (veeds in de 1 7e eeuw).
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ARETS

Arempenning (uitspr. arampennenk), m. Zie
ARMPENNING.

Arempijpe, yr. Zie ARMPIJPE.
Aremraad, m. Zie ARMRAAD.
Aremschale, yr. Zie ARMSCHALE.
Aremschole, yr. Zie ARMSCHOLE.
_n.. —.c
7 i ARMTIERELIJK.
Aremtierelijk, bn
Aremtierelijkheid ( uitspr. art) m tieralij k let),
yr. Zie ARMTIERELIJKHEID.

Aremtierig (uitspr. aramtlerach), bn. Zie ARMTIER1G.

Aremtierigheid (uitspr. aramtierachiet), vr.
Zie ARMTIERIGHETD.

Arebeiere (uitspr. arabazard), m. Daarnaast

Aremvul, rn. Zie ARMVUL.
Aron, bedr zw. ww. De uitspraak laat toe

AARBEIERE (uitspr. aarbaiara) en AR(RE)BEIERE

HAREN to schrijven. Very. : aardese, g'aard.

(uitspr. or(ra)baidra). Mv. arebaiers, aarbaiers,
orbaiers, orrebaiers. De eind-e valt dikwijls in de
uitspraak weg (zie Klank- en Vorml). Arbeider.

Sniiiende lemmers (van pikken, zeisen b. v.) met
den anhamere (zie ald.) scherp kloppen. Ge moet
de pikke, de zaisen aren. — Z. ARREN (DB. Sm.).

Sommegt' arebaiers zien let af.

Aren, onz. zw. ww. Met zijn (niet met hebben). Van aar, korenaar. Very. : aardege, g'aard.
In zijne aren komen, aren krijgen. De torve
(tarwe) begint t' aren. De ro(gg)e was schoone
g'aard. SCH. Ned. Wdb. (gewestelijke uitdruk-

Areds (uitspr. arrets met korte a en met den
klemtoon op rets), bw. Zie ARETS.

Aredzekes (uitspr. arredzakas met korte a en
den klemtoon op red), bw. Daarnaast AREDZEKIES. Zie ARETS.

e

king). T. R. CV.

Areidzekes (uitspr. arraidzakas met korte a
en met den klemtoon op raid), bw. Daarnaast
AREIDZEKIES. Zie ARETS.

Arend, m. Mv. aren(d)s (diet arenden). Zie
Ned. Wdb. Wdb. D'aren(d)s en zijn in ons land
nie gemeene. — In den Arend, verspreid uithangbord. Baask' uit den Arend es dood. Den Arend
es over te pakken (over te nemen). — Zie(n)
gelijk nen arend, scherp zien. J.

Areidzekies (uitspr. arraidzakies met korte a
en met den klemt. op raid), bw. Zie AREIDZEKES.

Ares (uitspr. arres met korte
klemtoon op res), bw, Zie ARETS.

Areis (uitspr. arrais met korte a en met den
klemtoon op rats), bw. Zie ARETS.

Arets (uitspr. arrets met korte a en den klemtoon op rets), bw. De uitspraak laat toe te schrijven AREDS. Daarnaast AREITS (uitspr. arraits),

Aredzekies (uitspr. met korte a en met den
klemtoon op red), bw. Zie AREDZEKES.

Areits (uitspr. arraits met korte a en den
klemtoon op raits), bw. Zie ARETS.
Areizekies (uitspr. arraizakies met korte a en
met den klemtoon op rai), bw. Zie AREIZEKES.
Arembeen., o. Zie ARMBEEN.
Arembestier, o. Zie ARMBESTIER.
Arembestierdere, m. Zie ARMBESTIERDERE.
Aremdikke,
Zie ARMDIKKE.
Areme (uitspr. arama), bn. Wordt vooral gehoord op de dialectgrens. Zie AARME; Wdb.

(AREM) .

A.reme (uitspr. arama), m. Wordt vooral gehoord op de dialectgrens. Zie AARME. hint. Wdb.
(AREM) .
Arem maks(ch)en .
-

-

Zie de samenstellingen

op ARM-MEINSCHEN-.

Arem meins(ch)en .
-

op

-

Zie de samenstellingen

ARM-MEINSCHEN-.

Aremoe, vr. Zie ARMOE, AARMOE. Mnl. Wdb.
(AREMOEDE).

Aremoeig ( uitspr. aramoeach), bn. Z. ARMOEIG.
Aremoeiig, bn. Zi e ARMOEIIG.

a en met den

AREIS (uitspr. arrais), ARES (uitspr. arres), RETS,
REITS (uitspr. raits), soms REIS (uitspr. rats) en

en de veikleinwoorden AREDZEKES (uitspr.
arredzakas), AREDZEKIES (uitspr. arredzakies),
AREIDZEKES (uitspr. arraidzakas), AREIDZEKIES
(uitspr. arraidzakies). AREIZEKES (uitspr. arraizakas), AREIZEKIES (uitspr. araizakies), AREZZEKES (uitspr. arrezzakas), AREZZEKIES (uitspr. arrezzdkies), ARIJZEKES (uitspr. arrilzakas) en ARIJZEKIES (uitspr. arijzakies), REDZEKES, REDZEKIES,
REIDZEKES (uitspr. raidzakas), REIDZEKIES (uitspr.
raidzakies), REIZEKES (uitspr. raizakas), REIZEKIES (uitspr. raizakies), REZZEKES (uitspr. rezzakas), REZZEKIES (uitspr. rezzakies), RIJZEKES en
RES,

RIJZEKIES. - AREITS, ARETS en AREIDZEKIES,
AREDZEKIES, REITS, RETS en REIDZEKJES, REDZEKIES hoort men wel het meest. Het w. is in
Zurd-Ned. zeer verspreid. DB geeft (op RECHTS) :
RECHS, REKS, RES, REST, REIS, RENKS, verkl.
REKSKENS, RESKENS, REISKENS, REIZEKENS ; SCH : REIS, RES, REES, RESKENS, REISKENS, RESSEKENS, REIZENS, REZZEKES, RIESKENS ; RES.
KES, RESEKENS ; - CV : REIS, REISKENS, REIZEKENS, RES, RESKENS, RIS, RISKENS; - RUTTEN :
RES; - JOGS : ARES, ARESKENS, AREZZEKENS,
RAS, REIS, RES, RAllEKENS, REIZEKENS, REZZE-

—

AREZZEKES
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KENS. — RES, REIS, REITS is vermoedelijk hetzelfde w, als Fr. rez, ras. Verg. Fr. raser, rasa:
bus. De ww., die met a beginnen, zijn ontstaan
uit al en reis door assimilatie. Verg. AZOO,
AGAUWE, enz. zie ook REYS bij KIL (die reeds
wijst op gal. rez. ») — Even, eventjes, Fr.
tout centre, en rasant. 'k En kwam mee mine
pal te(g)en tie gold niet, 'k kwam er araits bij en
hie viel tech. — Bijna, schier. Fr. Presque. En
'k schoot nor den haze. — Waarder op? —
Neen ek, araits ! — Even, eventjes, pas, nauw,
lichtelijk, een weinig, Fr. a peine. 'k Was arets
buiten, as 't begoest te rainen (regenen). 'k En
taakteg' hem mor aredzekies. G'en zit hier nog
mor raits, en ge wilt at vertrekken: 't En ha
mor araits gedaa' mee donderen, as 't hztis im
bran] kwam. Z'en mor araits getrauwd en
ze kijven al. Es z' al twinteg jaar? Araizekies !
— Haar (mor) arets zijn, weinig schelen. Hie
wierp mee ne steen nor de duive, en 't en was
mor araits of 't was er op.
— Het woord is dikwijls voorafgegaan door
maar (mor). — Zie RETS, REITS.

Alle tze►ie zijn ormbeene(n)
gepletterd! Zie BEEN.

Arezzekes (uitspr. arrezzakas met korte a en
met den klemtoon op rez), bw. Daarnaast AREZZEKIES. Zie ARETS.

Arme (uitspr. orma, orrama), m. Daarnaast,
vooral op de dialectgrens, AARME, AREME (uitspr.
arama). Mv. arms (uitspr. orms, orrams), aarms,
arems ; verkl. armke (uitspr. ormka, orramka),
aarmke, aremke. De eind-e valt soms in de uitspraak weg; voor een stemrust is het altijd arme
(orme), aarme, areme. Zie Kl. en Fermi. —
Arm. Wdb. Mijnen orme doe zeere. Hie steek(i)
zone rechten arm uit. Wor heel hie pine? 1'
zijnen orreme. Min orms zln doo'moe. Ze viel in
Doka her orms. — Zijn orms zwieren, de armen
zwaaien. ---- Fig. Fier gaan. Sieska kan her gat
drouien en her orms zwieren ! — Zijn orms
laten hangen. Fig. Ontmoedigd zijn. Hie hee
nog Lange gestreen,mor nui laat hie zijn orms
hang en. Spr. Iemand orms em beenen breken.
Eedfurmule. As mine keerel dat doet, za"k hem
orms em beenen breken! A! 'k zoo (zou) ou (u)
orms em beenen breken ! Spr. Zonder orms of
beenen te breken, zonde; ongeluk, zonder ongeval. Es 't ka (kwaad) werk gedaan? ja 't, en dat
zonder orms of beenen te breken! J. — Langen
orme (men gebruikt niet bet my. lang' orms),
veel macht, verregaandz macht. Den dokteur hee

Arezzekies (uitspr. arrezzakies met den klemtoon op rez), bw. Zie AREZZEKES.
Ariekela (uitspr. arriekala met korte a en den
klemtoon op rie), m. Daarnaast ARUKELA, AURIKULA (uitspr. oriekula), RIEKELA. Mv. ariekelats.
Verbastering van Latijn auricula. J. Hofbloem :
Berenoor, soort van sleutelbloem (Primula auricula-ursi L.). In onze lochtenk staan der schoon
ariekelats.
Arietmetiek (uitspr. met korte a en den klemtoon op rtht ; de e van me is dof of lang), m. Zie

Armbestier ( uitspr. ormbastier, orrambastier),
o. Daarnaast AARMBESTIER, AREMBESTIER. Armbestuur.
Armbestierdere (uitspr. orm-, orram-), rn.
Daarnaast AARMBESTIERDERE, AREMBESTIERDERE. Arrnbestuurder.
Armboek (uitspr. orm-, orramboek), m. (niet
o.). Daarnaast, vooral op de dialectgrens, AARMBOEK, AREMBOEK. Armenregister. Hie staat op
den ormboek, hij ontvangt onderstand van het
armbestuur. CV (ARMENBOEK). J.
Armbrood (uitspr. or(ra)mbroot,00 scherpl.), o.
Daarnaast, vooral op de dialectgrens, AARMBROOD,
AREMBROOD. Armenbrood. Ned. Wdb. (<, thans in
onbruik »). Alle weke(n) krijgt die tsukkelesse
'n ormbrood. J.
Armdikke (uitspr. ormdikka, orramdikka), bn.
Daarnaast AARMDIKKE, AREMDIKKE. Armdik.
De wortels waren amaal ormdikke.

-

ARITHMETIEK.

Arijzekes (uitspr. arrijzakas met korte a
den klemtoon op rij), bw. Daarnaast

gebroken e(n)

en

ARUZEKIES.

Zie ARETS.

Arijzekies (uitspr. arrilzakies met koite a en
den klemtoon op bw. Zie ARIJZEKES.
Arikela, m. Zie ARIEKELA.
Arithmetiek (uitspr. arrietmatiek of arrietmetiek met den hoofdtoon op riet), m. (niet yr.).
Arithmetica. Ons Pierke zal sterk z zz in den
arietmetiek. Flauw zijn in den arietmetiek.
.

Arke, yr. Mv. arken; verkl. arkske. Fr. arche,
mlat. arca (voor arcus). Zie Ned. Wdb., II, 648 ;
Mill. Wdb. ARKE. Praalboog. As 't processie es,
maken de mains(ch)e schoon arken. SCH. DB.
:

C V. J.

Arlekijn. (klemtoon op kiln), m. Mv. arlekijns ; verkl. arlekijntse. Harlekijn. Hie es gekleed
gelijk nen arlekijn. Hie ka' sprengen gelijk nen
arlekijn.
Arm, m. Zie ARME.
Arm, bn. Zie ARME.
Armbeen (uitspr. ormbeen, orrambeen), m. Mv.
armbeenen (uitspr. ormbeenan) en niet armbeenfieren. Daarnaast AARMBEEN, AREMBEEN. Wdb.

ne langen orme, ne Rilke mains hee ne langen
orme. Verg. Ned. Wdb. : Lange armen hebben.
— Zoo ook Kurten orme, kieine macht. Ik en

kan niet veur hem doen, 'k en he mor ne kurten
orme. Ned. Mib. Korte armen (in het mv.). —
D' orms opslooven, de armen stroopen, opstrooFen. Fig. Zich tot vechten gereed maken. — Zoo
ook d'orms afslooven. — Min orms vallen af.
Zie AFVALLEN. - Rechten orme (rechterarm),
beste steun. Zijne rechten orme verliezen of kwijt
g'raken, zijn besten steun verliezen. Dem beurgemeester es af, Pier es zone rechten orrem
kwijte. — In zemand zone rechten orme li(gg)en,
iemands goede vriend zijn. DB. — IJzerie orme
(ijzeren arm), sterke arm. Onze Fiel hee nen j'zerie
orme. Diene schuttere, dienem boldere hee nen
ijzerie orme, zij schieten goed en krachtig met

boog, met bolle. Ook : sterke vent, krachtige
kerel. 't Es nen ilzerie orme! Verg. Boudewijn
met den ilzeren arm (graaf van Vlaanderen). —

ARME
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Onder iemand zijnen orrem moeten, voor iemand
moeten onderdoen, bukken, zwichten. Niemand
en des(t) (dorscht) beter as i11iel, ze moeten anzaal
onder zijnen orme. Te(g)en hem vechten ? Em
probeert flirt iederee(n) meet onder zijnen orme!
— D'orms omhoo(gle steken, de armen cmhcog
heffen, van angst, schrik cf wanbocp. Zie Ned.
TVdb., II, 653. — Van verwondering. As hie
Brusel veur den ceste keer zag, stak hie zijn
orms onzhoo(g)e! As ek 1' zrin huffs kwanz, stak
ek mijn orms onzhoc(g)e 't was dor tech zoo
schoone! — D'orms rekken, de armen uitstrekken, des morgens, bij bet opstaan. — nen Orrem
uitsteken, helpen. Toe! steek(t) nen orrem nit !
— Ornik' overe. In : ormk' over zijn, zitten,
li(g,g)en, elkander omhelzen. Trien en Tieste
zaten ortnk' overe. — Met meer nadruk 7 °rink'
em bients' (beentje) over zitten. — Den °rine van
'n asse, het mint en kegelvormig uiteinde, rond
hetwelk het wiel draait. 'n Ass' hce twie orms.
— Den orme van de pompe, hefboom der pomp.
R. — Men zegt ; orm an (niet in) orme;
wider (niet an) den orme pakken. Ze geng -en orm
an orme voort. Hie paktege mij onder zijnen
orme (met vrimdschap, uit genegenheid).

Arme (uitspr. of- ma, orrania), bn. Daarnaast,

vooral op de dialectgrens, AAR ME, AREME (uitspr.
aranza). Trappen van verg. : ormer(e), ormst,
orremst ; aarmere, aarmst, arenzst. De eind-e
hoort men altijd v bor een stemrust (zie El. en
Vorml). — Arm. nen Ornzen duvele. nen Orme
man. 'n Orin wry, 'n orme vrauwe. 'n Orrem
gebuurte, armenbuurt. Orin mains(ch)en, orm
vrauwen, orm kinders; of hij traagsprekenden
orme mains(ch)en, orme vrauwen, orme kinders.
Zie Klank- en Vorml. Verg. Zoo orm as Dzob
(= Job; Ned. MTh. DB.); as Dzob op zijne nzeshoop ; as 'n hit's (CV.); as de strafe (Ar, d Ti/db.
CV.) ; as nenz beteleere ; as ne scheztiere (CV.); as
use strontropere (strontraper). — Den ormen

(m. enk.), armen (van eene stad, etne gemeeote).
Het bestier van den ormen. Den ormen es ri/ke,
bezit Yeti. — Het armbestuur zelf. Ze we r(d)e
van den ormen onderizauwen, gekleed, ondersteund, enz. Van den orme krij(g)en, trekkers,

door het armbestuur geholpen worden. T. R. J.

op

den orme staan. SCH. (I)yjv .) Van den orme
zj'n, lid van bet armbestuur zijn. Van den orme
ve/pach(t) zu)uz Verg. CV : ARME. - 'n Orm(e)
Luz's, een doe farm mensch. Hie maak(t) veel
beslag, en 't Ell es mor 'n orm(e) /ills. Verg. CV.
- 'n Ornz(e) ratte, een arme gelukzoeker. Die
orm(e) ratte zal ou (u) we/ use keer afvangen.
Orm(e) va' geest, niet wel wijs, een beetje krankzinnig. Trien en es mot- ornze va' geest. Verg. de
Bijbelsche uitdrukking (Ned. TVA. II, 666). —
Ormen ellendige tijd. In tie jare' veerteg,
da' was nen ornzen tad! — Fig. 't Es ormen
4/t1, er is gebrek (aan iets) De Lon es cue, 't es
ormen tijd. En es ter met meer t' eten? Neen '1,
't es bier ormen tijd. Verg. J. — 'n Orrem
bit's/se ('is arm beestje), jets dat Liet veel waarde
heeft, een auncedje ; eig. slecht stalbeest. Het
teten op da' pachthof en es mor 'n orrem biestse.
Zit er Sies goed in? Wu' soot hie (wat zou hij)
't En es mee hens mor 'n orm biestse! Verg. J.

— Nietig, waardeloes cf geringe waarde hebbend.

Zuld- Oestvlaandersci 1,11(11c.. , 1

ARM-MEINSCIIEKIEL

Veur die orme tien frank maakt hie raze. Veur
'n erme note vechten die jonges. Ueur 'n orrent
word (woord) kommen z' z' kweste. Verg. CV. R.
j. — D'orm(e) Klaren, zekere kloosternonrer.
Fr. les pauvres Ctaires. F.r zijn arm(e) Alaren
en rijke Yen-. DB. CV. — Oclz arnze
(och arreme), tw. Usting van smart, wanhoc p,
beklat. Och arme tock, e,r ze stood? Men hocrt
W el och er(re)me ; soms, doch zelden och or(re)me,
nooit och arenze! Zie — Men zegt :
ornz in (net an). Hie koopt hem orm mezzbels
(hockey. enz ); hie es arm in huisgerieve,
D' DE VREESE, Gall., 5 9.

Armeele (uitspr. met korte a, net scherpiange
e en met den klemtoon op ince. Zie plank- en
Vorm7.), 'yr., DB maakt het o. My. arnzeelen. I)s
klemtoon op de laatste lettcrgrcep en de uitspraak
arm (islet ornz) NvijAen op Franschen oorsprong.
Verg. Fr. armors, naam van dit deel van het
rijtuig. leder van de twee armen van het vuc'rste
deel van een rijtuig (wagers, enz.), waartussehen
bet dikke achtereinde van den di'sel vastligt. De
twie artneele nzoete sterk zijn. DB.
-

Armeelspille, xi% Daarnaast DIJSELSPILLE. De
ein , i-e valt son -is in (le uitspraak weg (zie Is]. en
Vorml.). IJzeren spit die door armeelen en dijsel
gaat. DB.
Armen (
stuur. Zie

ARME,

Orilidll,

orraman), m. Arrnbe-

bn.

Armgeld (uitspr. orm , orram-), o. Daarnaast
-

AARM GELD, AREM GELD.

Armengeld (Xed. Ii7db.).

In de kerke gaan z' om 't ormg -eld road.

Armge ticht (uitspr. orm-, orrem-), o. Daarnaast AAEMGESTICHT, AR EMGESTICHT. Ai mengesticht.

Armgoed (uitspr. crm-, orrdm-), o. M v. armgoeieren (uitspr. aria-, ormen- •. Daarnaast A ARMGOED, AREMCOED. Armengoed 112M.). R.
't \Vcrtt meest gezegd van land dat aan het at mbestuur tcebehoort. Ilie pecht ornwed. Verg. T
(ARMEEGOED). SCH (fi(v.) .ARMGOEDEREN.

Armhuis (uitspr. orinuis, orratnuis), o. Daarnaast AARMHUIS, AREMHUIS. Ncoit ARMENHUIS.
Zie dit laatste in het \Vdb.
Armkasse (uitspr. orm-, orranz-), yr. Daarnaast
Dc einci-e valt soms in de
uitspraak weg (zie 117. ttz /Tor/id.). Arrnenkas
(Ned. Wdb.). The trekt zlrt d'ormkasse, hij krijgt
AARM-, AREMKASSE.

understand van bet armbestuur.

Arm - kinderschole (uitspr. arm-, orram-), vi.
Daarcaast AARM-, AREM-KINDEESCHOLE. Ike eind-e
valt soms in de uitspraak weg (sic KY. en Vornit.)
Arrne-kinderschool.

Arm mainschen .
-

-

Zie de samenstellingcn op

ARM-MEINSCHEN-.

Arm-meinschegezicht, O. Z. ARM-MEINSCHEN
GEZICHT.

Arm-meinschegoecl, o. Zie ARM-MLINSCHENGOED.

Arm-meinsckekiel,
KIEL.

-

n. Zie

ARM-MEINSCHEN.

ARM-MEINSCHEKLAKKE — 82 —

Arm-meinscheklakke,vr.Z.ARM-VEINSCHENKLAKKE.

Arm-meinschekleed, o.

ARM-MEINSCHEN-

KLEED.

Arm-meinschekost, Zie ARM-MEINSCHENKOST.

Arm-meinschemanieren, Yr. mv. Zie ARMMEINSCHENMANIEREN.

Arm-meinschenbroek(uitspnorminains(chIanzbroek met den hoofdtoon op mains(ch) en gedeeltelijke assimilatie rib tib), r. Gemeene, slcchte
broek. 'n De mettle (diemiten) gelapte broth es 'n
-

orm-mains(ch)embroek.
— Arm-meins(ch) , (11) (niet : arme-meinschen)

ARMPENNING

Arm - meinschenkost (uitspr. ormmains(ch))kost, met den hoofdtoon op mains(ch), de n valt
weg voor k). m. Slechte, gemeene kost. 't r/ke
mains(ch)en, en toch en ete ze mar orni-inains(ch)ekost.
Arm meinschenmanieren (uitspr. orminains(ch)lmanieran, met den hoofdtoon op mains(ch),
de n valt your weg), yr. my. Gemeene manieren. Hie hee nog koeiers- en orm-mains(ch)enzanieren.
Arm mein.schenteten(uitspr.ormnzains(ch)dntetan, met den hoofdtoon op mains(ch), o. Ge-

meene, slechte kost. 't Werkvolk en krijgt op dat
hof mor ornz-mains(ch)enteten. Zie TETEN.

komt voor in veel samenstellingen, waarvan de
meest gebruikelijke hier zijn opgenomen, Het
beteekent gemeen, gering, slecht.

Arm - meinschenveste (uitspr. ornznzains(ch)avestd, mei den hoofdtoon cp mains(ch), de n valt
we ‘Oor v), yr. (diet o.). Gemeene vest. Hie
droeg alt/(1 'n orm-mains(ch)evesteva' roo' goed.

Arm - meinschenbrood (uitspr. orminains(ch)ambroot met den hoofdtoon op mains(ch) en
gedeeltelijke assimilatie nib = nb), o. Gemeen
broccl. Ro(g ) embrood es orris-mains(ch)embrood.

VESTE.

Arm meinschendrank(uitspr.ormmains(ch)an-

drank met den hoofdtoon op mains(ch), m. Drank
van ari ne menschen, gemeene drank. Da' bierk'
-

beet ek orm-mains(ch)endrank !

Arm - meinschengezichte (uitspr. orrnnzains(ch)agazichta, met den hoofdtoon op mains(ch),
de n valt weg voor g), o. Bleek, mager wezen.
Ironisch. J. Verg. GEZICHTE.
Arm meinschengoed (uitspr. ormmains(ch)dgoet met den hoofdtoon op mains(ch), de n valt
weg voor g), o. Gemeene stof. Hie droeg '72 ka-

zakke van orm-nzains(ch)egoed.

Arm - meinschenhende(uitspnor mmains(ch)anenda met den hoofdtoon op mains(ch), o. Gemeen
hemd. Ge zaagt, onder zone kiel, gekaleurd
(gekleurd) orm-mains(ch)enhende. Zie HEN DE.
Arm - meinschenhoed (uitspr.(or rnnza ins(ch)d ect met den hoofdtoon op mains(ch), m. Gemeene
orm-mainSies es dor were mee
s(ch)enhoed.
Arm - mein schenhuis (uitspr. orminains(ch)an211S met den hoofdtcon op mains(ch), o. Verkl.
ornz-mains(ch)enhitizeke. Slecht, geting huis.
'k Betaal honder(d)frank in de maand year dat
orm-mains(ch)enhuis.
Arm - meinschenkie! (uitspr. orminains(ch)dkiel met den hoofdtoon op mains(ch), de n vait
weg voor k), m. Gemeene kiel. Pier droeg ne
versleten orm-mains(ch)ekiel.
Arm meinschenklakke (uitspr. ormrzain-

s(ch)dklakkd met den hoofdtoon op nzains(ch), de
n valt weg yOor k), vr. Gemeene pet. 't Was ne
keerele mee 'n vial orm-mains(ch);klakka. — Zie

KLAKKE.

Arm - meinschenkleed (uitspr. orminains(ch)_ , kleet, met den hoofdtoon op mains(ch), met scherplange e, de n valt weg voor k), o. Het my. vooral
wordt gebruikt: arm-mains(ch)ekleeren. Gemeene
kleeren. Al de kleeren, dietie (die hij) beet en zi/'
met werd : 't zijn amaal orris-mains(ch)ekleeren.

Arm-meinscheveste, v.
7i

ARM-MEINSCHEN-

Arm-menschen-. Zie de samenstellingen op
ARM-MEINSCHEN-.

Armoe (uitspr. ormoe, orramoe met den klemtoon op or), yr. Daarnaast, vooral op de dialectgrens,•AARMOE, AREMOE. Zonder my. Verkl. armoedse (aitspr. ormoetsa, orramoetsa), aarmoedse,
aremoedse. Armcede. Sterven, vergaa(n) van
ormoe. Dor es ormoe te koope, er is veel armoede.
Jan hee wel e plootsk' (plaatsje) op 't stadhuis,
?nor 't en es mor 'n ormoedse, het is een zeer
geringe plaats. .71P en hen dees jaar nie veel appels,
mor 'n ormoedse, de opbrengst is zeer gering.
Verg. DB. J (ARMOEKEN). - Van ormoe, Fr. de
guerre lease. Er van ormoe moeten uitsch'e>en,
(cf : van ormoe moeten ophaztwen), iets opgeven,

omdat de pogingen, die men aanwendt, vruchteloos blijken. R. M. CV. J. CL. Me boortlege-n at
'n weke, me meendege water te krij(g)en, mor
me zn der van ormoe moeten ititsch.n. De
wa(g)ene was in de g-racht, me werktegen ons
(7f, 't was at verloren, me nzoeste van ormoe
ophauwen (ophouden). — Spr. Ormoe en es geen
schande. — Spr. D' ormoe en weer (t) zoo zwaar
niet as de weelde. — Spr. Die de weelde nie verdra(g)en en kan, nzoe d'ornzoe slepen. — Spr.
ne Vez,(g)el zeng(t) zoowe(l ► van ormoe as va'
weelde. CV. — Spr. Ormoe es roef. Alzoo spreken

de kaartspelers die geen troef Lebben. — Ook fig.
In dat huis es ormoe roef. Verg. CV. J.

Armoeig (uitspr. ormoeach, orrdnzoeach), bn.
Daarnaast ARMOEIIG. A ARMOEIG, AARMOEIIG,
AREMOKIG, AREMOEIIG. Arinoedig. Wdb. 'n Orrrzoeeg

Armoeiig (uitspr. ormoeidch, orrd tizoeiach),bo.
Zte ARMOEIG.

Armpennenk, m. ARMPENNING.
7i
Armpenning (uitspr. orm-, orrampennenk),
m. Daarnaast AARMPENNING, AREMPENNING.
Mr. armpenningen (uitspr. orni-, orratnpennengan). aarmpenningen, arempennzngen ; vet kl.
armpenningske (uitspr. orm-, orrampennenkska).
Een penning voor de armen gegeven (b. v. in de
kerk). Hie lai nen ormpennenk in d'ormschale.
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Armpijpe (uitspr. orm-, orram-). Yr. Daarnaast
AARMPIJPE, AREAIPIJPE. Een der drie pijpbeEnderen van den arm. Ned. Wdb. : ARIMPIR (, diens
Diet in gehtuik. ») Zjuz crm_pijle 7i , as ebroken.
— Verg. KIL. (ARM-TIRE en ARMPIJPKEN).

Armraad (uitspr. orm-, c?ramretaz), m. Daarnaast, vooral op de dialectgrers, AARMRAAD,
AREMRAAD. Armhestuur. Zie CV en J : ARMENRAAD.
,u..spr. 01711-, orramschala), Yr.
Armschaleit
Daarnaast, sums AARMSCHALE, AREMSCHALE.
Schaal, waarmede men in de kerk om geld voor
de armen rondgaat. Der lag lie frank in d'or-

remschale.

Armschole (uitspr. orram-), yr. Daarnaast, vooral op de dialectgrens, AARMSCHOLE,
AREMSCHOLE. Armenschool. K Voolheen ook
7db. D'ormschole zzyn afARmscHow.. » Ned. 11
geschaft, en dat es schoone.

Armtierelijk (uitspr.orm-, orramtieralijk, met
den hoofdtoon op tie), hn. Daarnaast, vooral op
de dialectgrens, AARMTIERELIJK, AREMTIERELIJK.
Zie ARMTIERIG.
Drill-, Orrdilltlerait
Armtierelijkheid (\ USpr.
lijkiet, met den hoofdtoon op tic), yr. Daarnaast,

vooral op de dialectgrens, AARMTIERELIJKHEID,
AREMTIERELIJKHEID. Zie ARMTIERIGHEID.

Armtierig (uitspr. orm-, orramtierach, met
den hoofdtoon op tie), bn. Daarnaast ARAITIEREIIJK; en, vooral op de dialectgrens, AARMTIERIG,
AREMTIERIG. Mnl. Here = scort. Mnl. tieren =
geaard zijn, reflex. : zich voordoen, zich gedragen.
Zie TIERE bij FRANCK, TIER bij VERCOUILLIE.
Verg. Mnl. ANDERTIERE, MENEGHERTIERE,
GOEDERTIEREN. Enendig, armoedig. Hie en z/et
er razor ornthereg uz t. The konzt er or/zit/ere/1) k
veuren. Verg. SCH. DB. J.
.

.

Armtierigheid (u itspr. orm- , orramtierachiet,
met den hoofdtoon op tie), yr. Daarnaast ARMTIERELIJKIIE1D; en, vooral op de dialectgrens,
AARMTIERIGHEID, AREMTIERIGHEID. Ellendigheid, armoedigheid.

Armvol, m. Wordt niet gehoord. Zie ARMVUL.
Armvol (uitspr. orm-, orranzvul met den klemtoon op orm), m. Daarnaast AARMVUL, AREMVUL,
AARVUL, ARVUL (uitspr. orvul). 1\ly. armvuls

(uitspr. ormvuls), aarnzvuls, aremvuls,aarvuls,
arvuls (uitspr. orvuls); verkl. armvulke (uitspr.
ornivulka), aarmvulke, aarmvulke, aarvulke,
arvulke (uitspr. orvulke). Armvol. Hie gay' de hoe
twic ornzvuls klaverc.

Aro (uitspr. met korte a en den klemtoon op
ro), m. Verbastering van Fr. diarrhce? Zondfr
my. Afgang. Den aro hen (hebben). Ironisch.
De groenen aro, een zonderlinge, ingebeelde ziehte.
Watten hew Jan ? De groenen aro!

Arcetekoe (uitspr. met korte a

ARRONDISSEMENT

jongen en da' nzaisk' aroefekoeen lijk twie dizzyhies.

Aroetekoeenge,
Aroetekoeinge

yr. Zi
7 i e AROEIEKOEINGE.

pr. arocidkoornga), yr.
Daad van aroetekoeen. Hoorde d'aroetekocêng'
in 7 duivekot ? — Fig. 's Zondaas (zondags)

's naz'es es' t 'n pest' aroctekocazg' in die herberge.

Aram (uitspr. met korte a en den klemtoon op
ram), m. Het o.). :Het w. woidt enkel door den
geleerden stand gebmiht. Aroma. Dit'11C wiln lice
ne arenz.
Aroonjappele, m. Zie ARANJAPPELE.
Aroonje, yr. Zi
7 i e ARANJE.
m. Zi e ARANJEBOOM.
Aroonjeboom,7i
Aroonjebrood, 0. 7 i ARANJEiIRCOD.
o. Zi e ARANJEKAILUR.
Aroorjekaleur,7i
Aroonjeschelle, yr. Zie
7 i ARANJESCHLLLE.
Arra, tw. Zie ARA.
zi ARAIDS.
-w. -e
Arraids, bw.
Arraidzekes, bw. Zie ARAIDZEKES.
Arraidzekies, bw. Zie ARAIDZEKIES.
-w.. —e
7 i ARAITS.
Arraits, bw
Arraizekes, bw. Zie ARAIZEKES.
Arraizekies, bw. Zie ARAIZEKIES.
Arrangeeren (uitspr. arranzeran met den
klerrtoon op ze), ww.Wdb.— Afranselc n. lenzand

leelek arranzeren. Ferm bekncrren. As ge
thuiskomt, za(/) verde,- on (u) ne keel- arranzcren! — Veel doen verliezen (in spel b. v.). Bolde
;nee ? Neen ek, ge o.00dz (south) arranzeren.
— Foppen, bedriegen. Hen (hebben) z' hem ze cera(1) ne kter g'arranzecz d?
,

-

Arranzeeren (uitspr. zee met zachtlange e en
inet den klemtcon), ww. Zie ARRANGEEREN.
Arrebeid (uitspr. orrabait), m. Zie AREBEID.
Arrebeien (,u_tspr.orre- baidn),ww.Z.AREBEIEN.

Arrebeiere ( uitspr. Orr abCthrJ), mr Zie AREBEIERE.

Arreds, bw. Zie ARETS.
Arreizekes, h Zie AREIZEKES.
Arreizekies, bw. Zie AREIZFKIES.
Arremoe (uitspr. orramoc), yr. Zie AR IMIOE.
Arret (uitspr. met den klemtoon op rct), o.
Fr. arrt't. lets Oat tegcnhcudt. Het arret van e
slot haunt (houdt) de valsche slcutels te(g)( 11.
Verg. BLOKET (V UYLST. Amb. Sm/d).
-

Arreteeren (uitspr. arraterdn, le met zachtlarge c en met den klemtoon), ww. Fr. arre'frr.
Ariestecren. Z'hen den di(f g'arreteerd.
bw. Z_i e ARETS.
Arrets, h

en met den
hoofdtoon op hoe), tw. Klanknabootsend woord
voor bet gekir der duiven. Aroetekoe ! oroetekoe !

Arrezzekes, bw. Zie AREZZEKES.

de duivers doen aroetekee!

Arrondiesement, 0. Zie ARRONDISSEMENT.
Arrondissement (uitspr. arrondiesiment, net

Aroetekceen,

rceliockEn.

duiven aroetekoce'n op 't tak (dak). - Fig. Diene

Arrezzekies, bw. Zie AREZZEKIES.
den klemtocn op nient), o. Fr. arrondisscment•

ARRONDISSEMENTS

—

AS
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Dikke buik. Ge krijgt e goed, e ferm arrondiesement.
Arrondissements kommissaris (uitspr. arrondies a nien0s-ko m miesaras met den klemtoon
op sa), m. Fr. commissaire d'arrondissement.

van een artist. Die artiesternanierkies zk' stone en
bele.(ch)elkk.

Arseniek (uitspr. arsaniek met den klemtoon

ArtieStiek bn. Artistiek. Dot es 'n artiestiek
huts.

-

Op ?nth), m. (niet o.). Fr. arsenic. Arsenicum,

rattenkruid. Arseniek es vergef.

Arsietekt, m. Zie ARCHITECT.
Arsietekture, yr. Zie ARCHITECTURE.
Arsieven, o. my. Archieven. Da' berust
d'arsieve' van de gemeente. Het epic.. worth Diet
.Ndt. Wdb., If,
gebruikt. Zie over dit
608 ; Dr DE VREESE, Gall., 396.

Arsieviest, m. Zie ARCHIVIST.
Artiekele (uitspr. met den klemtoon op tie),
m (niet o.). CV. T. R. J. MY. a, tickets; verkl.
artiekelke. De Bind-e valt dik wijis in de uttspraak
weg (zieR7. en Vomit.). Artikel.
Artielerie (uitspr. artielarie met den klemtoon op rie), yr. Artillerie. /1 of bij d'at tielerie
2477, bij de artillerie dienen.
Artiesokke (uitspr. met den klemtoon op sok),
vr. Mv. artiesokken. Het w. is Diet aigemeen bekend. Artisjok. Artiesokken, dat es franYhe kost.
.

Artiest (uitspr. met den klemtoon op tiest), m.
artiesten; verkl. artiestse. Artist. — Veearts. Naar het Fr. artiste vatirinaire. Veur arties(t) studeeren, in de veeattsenij studeeren. —
Kerel. ne Viezen, nen ordegen (aardigen), nen
eesten artiest, een zonderlinge kerel. — Woordenspel. 't En es geene i! artiest, mor nen (h)7ren
Tiest; de artisten dragen gemeenlijk lang haar.
Artieste (uitspr. met den klemtoon up tiest),
yr. Kunstenares.
zi ARTIESTENGOESTE.
Artiestegoeste, yr.
,

Artiestekleeren,o.mv,Z.ARTIESTENKLEEREN.
Artiestemánitren, yr. my. Zie ARTIESTENMANIEREN.

A rtiestemantele, m. Zie ARTIESTEN.MANTELE.
Artiestengoeste (uitspr. artiestasoesta, de 72

vale weg vOor g), yr. Fr. my. : des gouts a'artiste.
Lust, smaak van een artist, of zooals een artist er
heeft of gevoelts Woronz beet hie zuk 'n ordeg
(aardig) huis gezet? 't Es 'n artiestegoeste!
ArtieStelihaar (uitspr. artiestanaar), o. Lang
haar, zooals een artist gewoonlijk heeft. '1 Es ne
zot, hie draag(t) zelfs artzestenhae,l !
Artiestenhoed (uitspr. artiestanoet), In. Hoed
van een artist; bepaaldelijk breedrandige heed.
Diene gas(t) rice zknen artzestenhoeci, dat es
zeker ne schildereere?
Artiostenkleeren (uitspr. artiestakkeran, de
n valt weg vOor k), o. mv. Kleederen van een
artist. Die artiestekleeren en ek met.
Artiestenmanieren (uitspr. artiestamanieren,
de a vale weg vOor m), vr. my. Verkl. artiestenmanierkes (uitspr. artiestamanierkas), artiesten.
manierkies (uitspr. artiestantanierkies). Maniei en
-

Artiestenmantele (uitspr. artiestaman!ala), de
n vast weg vO3r in), tn. Kanstenaarsmantel. Hie
draas(z)ne when artiestemantek.
)

Artijkels (uitspr. met den klemtoon op tin, vr.
me. Vv ordt Diet in 't enk. gebruikt. Verkenszrekte :
soort van lamheid in de achterpooten. Onzen tsoe
/tee d'artkkels, me zillen lzem mor agauwe dooddoen. — Veig. ARTIER (van arthritike =-- jicht,
inzonderheii voeteuvel, podagra) lllnl. Wdb.;
Ned. Wab. (ARTIJKE, ERDENTIJKE). KIL (in
ARTIJCKE. 111orbits articularis,artliritis.,>)
:

-

Artikele, m. Zie ARTIEKELE.
Artillerie, yr. Zie ARTIELERIE.
Artisjok, yr. Wordt niet geh. Z. ARTIESOKKE.
Artist, in. Zie ARTIEST en samenstellingen.
Arukela, in. Zie ARIEKELA.
Arvul (uitspr. orvul, orful en ook orfal), rn.
Zie ARMVUL. Hie gaf de koe nen oriel klavere.

As, vw. Sows AST, AN. Als (dat Diet wordt
gehoord). HEFT. DB. CV. B. G. T. CL. J. 0. DR.
M. De zwakke toon, waarmede als gewoonlijk
wend uitgesproken, gaf aanleiding tot die versmelting der l vaor de s. Ned. Wdb., II, 239.
Met
een volgend pet soonlijk voornaamwoord zegt
men : as ek (uitspr. as ak) of as ekik, daarnaast ak
(= a' 'k), akkik a"kik); — as ge (uitspr.
as cha), as gegij, soms agge (=--- a' ge), aggeg ij ;
— ast hie (uitspr. astie), ast hie zeer zelden
as hie (uitspr. astie) en as hiejij ; — as ze (uitspr.
assa), as zezl, daarnaast ast ze (uitspr. ast sa), ast
zezij ; — as we, as me, as wezeij, as mewij, as,
wonder, as wewouder, as niewouder, daarnaast
zeer gewoon amme, aminew/, a'wouder, ammewonder ; — as s e (uitspr. as cha), as gander, as
gegouder, sows agge a' ge), a'goilder, as:qvgander; — as ze (uitspr. assa), as zezk, as wader,
as zezouder; naast deze laatste drie veelal : an ze,
an zouder, an zezouder. Zie laank- en Vorml.
— Als worth nog an vOor het meervoudig de
(ifzonderlijk als lidwoord of vOor onze, die,
deze, enz. geplaatst) en vO.)r het meervoudig die.
An de maim(ch)en and wer(d)en, wer(d)en ze
was. An ale gasten nog van houderen (hunliede;)
neztze maken, snit ze buiten. An dedie kommen,
see' ze ne pot bier. Lie Klank- en Vomit.
— Dan, achter den compatatief, wordt altijd
door as vervangen. Dit gebruik ontstond in de
16e eeuw. Hie es grouter as ske. Meer as lionder(d) man. Zie Ned. Wab., II, 246 249 ;
IVab. 368; ook Elank- en Vornzl.
— As bet. bijna in : as geen Hie en ha' as gee'
geld. 1k en kreeg as geen teten. Dor en was as
geese wend. — As niet, bijna Diets. Nor de doo'
nilln tante, kreeg /72 2/ zuster bknaar g'heel
de fortune; ik en kreeg as niet. — As niemand,
bijna niemand. Was ter veel volk? Er en was as
mei-nand! Zie Ned. Wab., II , 25 t Als geenen
tijd, als 't ware geen tijd, zoogoed als geen tijd,
uiterst kort. Veroudelde zegsw.
—

-

-

-

-

. "

—

AS

— Als =- toen (dat men nooit gebruikt), bij
tijdshepalingen. As hie dat vervain, was hfr duIFtib., I, 367 zie
vels I Ook in 't mnl.
Ned. 11/11b ., II, 257-258.
— Van as, van toen. van het oogenblik dat.
Van rs ek e jaar au(d) 7cas.
- Tronisch. Tot iemard, die veel as in den
mond heeft, gedurig onderstellingen maid, zegt
men : As de litchi i'valt, z . ,z al de vezz(g)els
gevangen (of doodd Verg. Irdb., II, 262;
STOETT, Ned. spr.,nr
— Expletief. As da(t) e dat. Hie zai 11111 crs dat
.

hie nor Brake/ trok. Ilse schreef mil' as da'
murder doo' was. Verg. Ned. TVdb., II, 262 ;
Wdb. 365.
— As wanneer, as wanneer da(t), versterking
van wanncer. As wanneer tia' ge 't doet, tilde
AiTstraft) zyjn. As wanncer die denge(n) gebeztren, zed 't te late Z1/11.

As, vr. Zie ASSE.
Asaarme, IT1. Zi e ASARME.
Asareme, m. Zie AgARME.
Asarme (uitspr. asorma,
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ASSCHEKALEUR
Zie TENDEN.
Spr. lemand zzynen asenz rieken,
eig. door iemands adem 2ijn tegenwoordigheid
gewaarworden. Fig. Iemands geheime bedoeling
raden, hem hooren afkomen. Verg. CV.

Asemen (uitspr. asaman), bedr. zw. ww. Very. :
asemdege„,;- 'asemd. Ademen. \Vdb. DB. CV. —
Nth meer asemen, niets meer zeggen, zich zeer
stii houden. Pier en tos(t) (dorsi) nie nicer asemen, astie nzij geware wierd.
Asempijpe, yr.
asempzypen; verkl. asempipke. Luchtpijp. Der zit 'n coop (raap) in die
koe her asempripe. 4nasenzpilpe plep(t) zoo still.

Aslijf, o. Zie ASSELIJF.
Asloenze, yr. Fr. (-layette. Spie welke het rid
beet de as te yeriaten. Zie LOENZE.

Asma,rn.Asthma.S7?s /zee den asma.V erg.J (m.)
Asnaele, m. Zie ASNAGELE.
asta(i(g))/()), m. MY. tuneAsnagele ,u...spr.
if
-

(g,els. De einct-e valt dikwitls in de uitspraak weg
(zie mil. en Vorml.) Elk der twee Lange nagels of
; schijnbare

uitzondeting op de bekcnde sandhiwet, zie Kl. en
Vorml.). m. Daarnaast ASAARME, ASAREME. Mv.
asarms (uitspr. asorms, -onrams). Asarm. Wdb.
1)5 rechten asornze was gebroken.

Asband (uitspr. azb7nt), m. Uzeren band die
asblok en as veibindt. Veur seder asse zrizz tier
17th asbanden.

Asblok (uitspr. azblok), m. (niet o.). Asblok.
W d b. D' asse Luc t in en op den asblok. Fr zi/n
twie asblokke veur ask (elk) asse.
yr. or_t
Asch,w
3 n
ii et gehoord. Zie ASSCHENE.
(uitspr.asehrauw1),bn.
De ein
Aschgranwt

verdwijnt vOor a : b. v. my. oscizgraitwe. Daarnaast, loch zelden ASSCHEGRATIWT. Aschgrauw.
\Vdb. nen Ezel es asgrazewt. nen Awanzven
ezele. Asgraziwe veulens. — Zie GRAUWT.

Asem, m. Zie ASEME.
Aseme (uitspr, asanza), m. VOor een stemrust

ASEME, anders gewoonlijk ASEM (zie A7. en
Vor1111.). Mv. asems ; verkl. asenike. Verg. 111nt.
WA. en Kn.: AESSEM. Adem.Wd b. DB. CV. Den

asem verliezen. Het op den asem lien, kortademig zijn. CV. Ook : op (of an) den asenz gepak(0 L7711. nen Asem he(n) gelrjk e perd een
sterken adem hebben. CV. — ne Stenkenden
asenze, een adem die stank verspreidt. Oak scheldwoord. Treeg, glie, lace out (Owen) stenkenden
,

aseme ! — ne Gocen asenze, ye sterken asein hen,

eig. een goeden adem, eon sterken adem hebben ;
fig. goed tegen vermocienis kunnen. T. — spottend. Va' wa' zieke estie dood? Van de kurten
aseme! — Geenen asenz eaten, niets meer zeggen,
i hem zag, en lief hie
zich zeer stil houden, Ast Inc
Been asemke nie meer. Dor zit Sies nui, koes
'n hoondse (holicj ,-.), sander nog nen asem
te eaten. Ook : dood zijn,. Da' vezt(g)olk' en
lief geenen asem meer. — Zen n asem en es mar
e pzypsteelke lank, zijn adem is zeer kort, de dood
nadett. — Tenden aseme, buiten adem zijn. Hie
es leaden aseme, hie loopt hem linden asevie.

spillen, die de asblokken der voorste as met de
armeelen verbinclen, of de achterste asblokken
met het oemje (zie aid.).

Asof (uitspr. asof, dus met z naar de bekende
sandhiwet, met korte a en met den klemtoon
op of), vw. Daarnaast ASOFT (uitspr. azoft), vooral
vOor hic (uitspr. /r) en ze. Alsof. Asof ek plichte,;,
ware! Azoft hie ha I Asoft 'west - hie r
kommen!

Asoft (uitspr. azoft), vw. Zie ASOF.
Asooe, v. Zie ASOOGE.
Asooge (uitspr. asoo(g)d, schijnbare uitzondering op cie bekende sandhiwet, zie .A7. en Vorml),
yr. Daarnaast ASSENCOGE (Asper, VT. jaarg. IV,
I 63) en I.OENSGAT. Opening in het uiteinde chr as.
De loenze st6ekt in di asoo(g)e.

Asorme, asorreme, yr. Zie ASARME.
Asperse (uitspr. net den klemtoon op
yr. 1\'ty.

asperses, asperziels.

per),

Asperge.

sicken, met een mes ze afsnijden N ODr zij stokketig-

worden.

Asperzebedde, Yr. Aspergebed. \Vdb.
A spersesoepe, Yr. Soep met asperges gereedgemaakt.

Aspres (uitspr. wet den klemtoon op pres),
bn. F r. exprés. Vrijwiilig. let aspres doen. J.
Asschegoensdag (uitspr. assch9soenzdach met
ch. Daarnaast, in striji met de sandhiwetten,
assehagoeizstach). m. De spelling ASSCIIENGOENSDAG verdient wellicht de voorkeur ; de n, vOor g,
valt weg in de uitspraak (zie _A7. en Vorni",.)
Aschwoensdag. CV.
ASSchegOenStag (uitspr. met ch), m. Zie
ASSCHEGOENSDA G.

Asschegrauwt, bn. Zie ASCHGRAUWT.
Asschekalenr ( u itspr. met ch, In met korte a
en zonder den klemtoon), o. De spelling ASSCHENKALEUR verdient wellicht de voorkeur; de 17
yOor k, valt weg in de uitspraak (zie Kl. en Vorml.

ASSCHEKOT

—

Aschkleur. Wi' kaleur hee da' perd? Assche
kaleur. Zie KALEUR.

Asschekot (uitspr. met ch), o. De spelling
ASSCHENKOT verdient wellicht de voorkeur (verg.
ASSCHE(N)KALEUR). Kot, plaats, waar men de

asch legt en bewaart. C V. T. R. J.

Asschekruiske (uitspr. met c

-

), o. De spel-

ling ASSCHENKRUISKE verdient wellicht de voorkeur (verg. ASSCHE(N)KALEUR). Kruis dot de
priester met asch, op aschwoensdag, op het voorhoofd der geloovigen maakt. DB.

Asschemande (uitspr. met ch), yr. De spelling
verdient wellicht de voorkeur;
de n, voor m, valt in de uitspraak weg (zie Ill. en
Vorml.) Mand, waarin men asch bewaart. DB.

ASSCHENMANDE

7 i ASSCHENE.
Asschen, vr.
Asschenbak (uitspr, asschambak met ch), m.

Aschbak van de stoof. — Asschenbakske (uitspr.
asschanzbakska), aschbakje (voor de asch van
sigaren).
Asschenbakappele (uitspr. asschambakappth
met ch), m. Metalen appel of knop van den
aschbak.
ASSChene (uitspr. assclz;na, met ch), vr. Over
dit mv., als enk. opgevat, zie Ned. Wdb., II, 713.
VOor een stemrust asschene; voor een klinker,
h, d, t asschen (asschen deur de mantle does,
asschen halen, asschen op 't land streite .ii); anders assche (asschepo , asschemande, assche
enz.). Zie A.7. en Vorml. Zonder mv. ; zonder
verkl. Asch. De baan es vuil, streuit asschene.
Zoo droo(g)e, zoo srazewt as asschene. — Hollandsch' asschene, turfasch die uit Holland komt
en vooral op gras en klaver wordt gestrooid. —
Assam streueYn (streuien), asch op den akker
strooien. Boer De Miele streztit asschene. —
Assam sch'An, door middel van de scheemande

(zie aid.) de asch van de nog brandbare schraboele
(zie ald.) scheiden. — In d'assche(n) vallen, mislukken (van zaken). Da' valt weeral ne keer in
d'assclzene. DB.
Asschengoensdag (uitspr. asschagoenzdach,
soms asschagoenstach), m. Z. ASSCHEGOENSTAG.

Asschengoenstag, m. Zie ASSCHEGOENSTAG.
ASSChellhOOp (uitspr. asschdnool met ch en
scherplange o), in. Aschhoop.
Assehenkaleur (uitspr. asschakaleur), o. Zie
ASSCHEKALEUR.

Assehenkot ( uitspr. asschakot). Z. ASSCHEKOT.
Asschenkruiske (uitspr. assclzakruiska), o. Lie
ASSCHEKRUISKE.

Asschenmande (uitspr. asschamanda), yr. Zie
ASSCHEMANDE,

Asschenpot(,u.tspr.asschapot),m.Z.AsscHEP0T.
Asschenschuppe (uitspr. asschaschit/pa), vr.
Zie ASSCHESCHUPPE.

Asschepot (uitspr. met ch), m. De spelling

verdient wellicht de voorkeur; de n,
voor p, valt weg in de uitspraak (zie Klank- en
Vorml. Aschbak.

ASSCHENKOT
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- ASSCHENBAK, ASSCHEPOT. Deze staat op
den vloer, tusschen de pikkels van de stoof; gene
wordt in de kachel geschoven, is dus eene aschla.
De eigenlijke stoof heeft eon asschepot, het zoogenaamde jacht (Fr. cztisiniere) heeft een asschenbak.

Asscheschupp9 (uitspr. met ch), yr. ; vaak in
het verkl. asscivschupL). De spelling ASSCHENSCHUPPE verdient wellicht de voorkeur ; de n,
vO-)r s, valt in de uitspraak weg (zie ATlank- en
Vorml.). A sschop. Neffest den open herd honk er
'n asscrieschztiike ; me paktegen er asschen en
heete kale' lace.

Asse, vr.
assen ; verkl. aske. As. Wdb. De
deele' van d'asie zijn : het
de twie arms en
de twie loenss-aten. Verg. 1t1n1. Wdb. en Kti. :
ALSE.

DB (die bet m. maakt). G.

Asselijf, o. Daarnaast soms ASLIJF. Het middeiste, zwaarste deel der as. Het asset f' rust in
den asblok.

Asselke (uitspr. assdlk9), o. Verkl. van assel
achtel? Mv. asselkes. Achtste deel eener ton.
't Woord komt voor in : Asselke zeejbe (Asper,
VT. Jaarg. I, 2).
ASSer1006, yr. Zie ASSENOOGE.

Assenooge (uitspr. assanao(g)d), yr. Zie ASOOGE.
Asseranse (uitspr. assaransa met den klemtoon
op ran), yr. Daarnaast, doch zelden ASSURANSE,
(uitspr. assuransie). Mv. asseranses.
Fr. assurance. Assurantie. In a' asseranse
verzekcrd • ijn. Zia hills was in d'asseranse. In
d'asscranse zetttn, verzekeren. Azent in d'asseranse. — Onvervaardheid, stoutmoedigheid. Onze
ASSURANTIE

Pol es vul asseranse. Ge nzoet 'm beetse sneer
asserans' he(n), jongene, In (Ilene keerele zit veel
asseranse.
Asserant ; uitspr. assarant met den klemtoon
op rant), bn. Daarnaast soms ASSURANT. Onver-

vaard, onbevreesd, stoutmoedig. In de Vvrdb.
ASTRANT. Hie en es nie asserant genoef. Verg.
SCH. DB. CV (ASSURANT). G. J.
Asseranteghied, yr. 7 i AssERANTIGHEID.
-

Asserantigheid (uitspr. assarantachiet),
Stoutriioedigheid.
Assiezen, yr. my. Zie ASSISEN.

yr.

o. 7 i ASSISENHOF.
Assiezenhof,
Assisen (uitspr. assiezen met den klemtoon op
sic), vr. mv. Assises. 't Hof van assiezen. De
zalee konz(t) year d'assiezen.

Assisenhof (uitspr. assiczonof), o. Hof van assises.

Asspie, vr. Daarnaast zeer gewoon
Spie die in het uiteincle der as steekt.

ASLOENZE.

Assurance (uitspr. assuransa),vr. Z. ASSURANSE.
Assuranse, yr. 7i ASSERAN SE.
Assurant, bn. 7 e ASSURANT.
Assuranteghied, yr. Zie ASSURANTIGHEID.
ASSUralltighOid (uitspr. assztrantachiet), yr.
Zie ASSIsRANTIGHEID.

Ast, vw. Zie AS.
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r,_ ST
Ast, m. Eest, droogoven. Mnl. 1Vdb. K1L.
N1EY. OUD. DB. CV. R. Sol.
Asthma (uitspr. asma. de twee a's kort, klemtoon op as), m. (niet o ). Zie ASMA.
Ateenegaar, bw. 'Lie ATEENEGARE.
Ateenegare (de eerste a is kort), bw, Zie ALTEENEGARE.

AVANCE

Auwerdom, m. Zie OTTDERDOM.
Auwere, m. Zie OUDERE.
Auwersherte, .b. Zie OUDERSHERTE.
Auwershuis, o. Zie
7 i OUDERSHUIS.
Auwerwetsch, -n.;
we
7 OUDERWETSCH.
Au willeg, bn. Zie AUWILLIG.
Auwilleghied,•vr. Zie AUWILLIGHEID.
Auwillegord, m. Zie AUWILLIGAARD.
Auwillig (uitspr. auwilldch met den klemtoon
-

Ategaar, bw. Zie ATEGARE.
Ategare (de eerste a is kort, de klemtoon ligt
op ga), bw. Altegader. Zie ALLEGARE.

op tad), bw. Zie ALTIJD; J (ATTIJD).

op wil), bn. Daarnaast AWILLEG. De uitspr. laat
toe te schriiven : HAUWILLIG, HOUWILLIG, zooals
ScH. ( he bet afieidt van houden en 7017, dat is
zooveel als : die z/n wil houclt!) en CV doen.
Verg. tech, bij VERCOULLIE, OLBOLLIG. <, Van
een werkw. *abelgen verwant met Ags. abekan
uit a intersivurn en bagen. » Ontstond
op dezelfie wijze en wend de a met versterkende
beteekenis door den invloed der volgende 7t tot
au .2 Of is bier a privans bewaard ? Awithk
onvvillig ? Zie
v. AWECH. - Kwaadwillig, stijfhoudig. 't Es nen auwillege keerele.

MOOS (uitspr. met korte a, met scherplange o,
en met den klemtoon op toos), bw. Zie ALTOOS.

Auwilligaard (uitspr. auwillagort), m. Daarnaast AWILLIGAARD. Iemand die auwillig is.

Atsie (uitspr, aitsie met den hoofdtoon op ail),
tw. De uitspraak laat toe te schrijven EITSIE.
Betz. als AK, AKKE (zie ald.). dat es
leelek ! 't Es aitsie, en komt er nie an ! Er es
aitsie an de vengere! — Klanknabootsend woord
voor het geluid door bet niezen teweeggebrrcht.
Aline! aitsie! — In een bruggespel (zie Die COCK
en TEIRLINCK, Kinder*/ en landerlust, I hi.
235) zingen de kinderen terwijl zij, twee aan
twee, onder de ornhooggeheven armen van twee
andere speelgenootjes loopen of gaan :

Auwilligheid (uitspr. auwillachiet), Yr. Daarnaast AWILLIGHEID. Onwilligheid, stijfhoofdigheid.

Atelee, m. Zie ATELIER.
Atelier (uitspr. atanee, a kort, lee met scherplange e en met den klemtoon), m. triet o.). Zie de
Wdb. Triene werkt op nen atelee.
Atenee, m. Zie ATHENEE.
Athenee (uitspr. atanee, met korte a, nee met
zachtlange e en met den klemtoon), tn. (niet o.).
Athenaeum.

Atijd (uitspr. met korte a en met den klemtoon

,

Onder de bru(gg)e
Lag 'm nui(gg)e
Aim her mulle wijd open ;
Zeve' kwezels,
Zeven ezels
Zijn der deuregekropen.
En aitsie .Arapoteonk!
En aitsie Xapoleonk!
En gij z!jt er af,
er of !
En gij
— Zie AITSIE, EITSIE.
Au = ou (dat niet wordt gehoord). De woorden die hier niet voorkomen, zoeke men op ou.
Aud, bn. Zie OUD.

Aude, yr. Zie OUDE.
Auderlenk, nr. Zie OUDERLING.
Aurikela (uitspr. oriekdla met den klemtoon
op rie), m. Zie ARIKELA.

Autaar (uitspr. net den klemtcon op an), m.
(noon o.).
"autaars; verkl. autaarke.
MTh.: AUTARE, m. Altaar. DB. CV. T. R. J. —
Den Iwo(g)en autaar, bet hoogaltaar. CV. J. —
Spr. Mee zijn e rzi(sg)e (of : zij gat) naar (nor)
den autaar zitten, met den rug naar iemand gekeerd zitten. CV. T.
Anwem an, m: Zie OUDEMAN.

-1

o. _e OUWJAAR.
Au wjaar,7;
Auw-kleeremort, yr. Zie OUW-KLE,:EREMART.
Auw-kleerewenkele, m. Zie 0 UW-KLEERE-

WINKELE.
Al1W-kleerk0Opere,m.Z.OUW-KLEERKOOTERE.

Auw-kleerkoopersstrate, zie 07.1W-KLEERKOOPERSSTRATE.

Auw-mannenhuis, o. Zie
7 i OUW-MANNENHUIS.
Auw-modegoed, o. Zi e OUW-UODEGOED.
Auw modekleed, o. Alv. auw-modekleeren.
-

Zie OUW MODEKLEED.

Auw-modestoffe,

vr. 7 i OUW-MODESTOFFE.

Auws. In : Van awes ((If). Zie °ups.

Auw-voddeverkoopere, m. Zie OUW-ITODDEVERKOOPERF.

Auw-voddemort, yr. Zie OUW-VODDEMARKT.
zi OUVC-VODDEWIJE.
Au w-voddewijf, o. Zie
OUW-WIJVEGELUL.
o.
Auw-wijvegelul,7;
Auw-wijvekaut, m. Zie OUW-WIJVEKO'UT.
Auw-wijventatere,m.Z.OUW-WIJVENTATERE.
Auw-viijvepraat, m. Zie OUW-WIJVEPRAAT.
Avance (uitspr. avansd : de eerste a is kort, de
-

klemtoon ligt op van), vr. Zolider my. Wdb.
Vocrtgang (in werk, enz.). Ge 7e;erkt a(l) twie
uren, lnor 'k en zie geen avance; er en es Aret '17
avance b!/. . — 't En es Areen avance, er is geen
voordeel, geen winst bij, het helpt tot mets.
Veurda' g'hevz goet7 ra' Greet (raad geeft) of niet,
't en es geen avance. — In avance zijn, vooruit
zijn (in werk b. v.). Ons torve (tarwe) was al
-

AVANCEEREN

—

gezonid, me waren in avance. Bij CL.: op avans
(oep avans).— Op avance, Fr. d'avance. Hie zai
het hem op avance, dat het slich(t) zoo (zou) nitdrouien. — Ook : op voorhand, Fr. par avance.
'k He hem op avance betaald. CL.

Avanceereil ) ww. 'Wordt niet gehoord. Zie
AVENTSEEREN.

Avapeur (uitspr. met den klemtoon op peer;
ava op zijn m. Mv. avapeurs. Trein. Mee
den avapeur vertrekken. Zie FAPEUR.
uitspr. laat toe to schrijven : HAVE.
Ave, yr.
Klein schreefje of lijntje, dat men op elk der uiteinden van de aanvangslijn (in sommige spelen)
trekt. Zingem (VT, le jaarg., 28 ; 4e jaarg. 96).

Ave (u it spr. ava), m. Zie AVEND.
Ave (uitspr. avee net korte a en zaclitlange e,
met den klemtoon op vee), m. (niet o ). Wees-gegroet. Men zegt meer AVE-MARIA. Zie aldaar.

Aved ( uitspr. (mat), m. Zie AVEND.
Avegaar, m. Wordt niet geh. Zie EVEGEER.
Avegebed, o. Avondgebed. DB.
Avekaat (uitspr. avakaat, ave met korte
kaat met den klemtoon en soms met verkorte
daarnaast gewoonlijk ovakaat), m. Mv. avekaten
en avekaats, ovekaten, ovekaats ; verkl. avekaatse
(uitspr. avakootsa, ovakootsa). Verg. Mnl. lEib. :
AVECAET. Advocaat (dat met wordt gehoord). —
Gelijk nen avekaat, zeer (goed). Geleer(i)
gel (jk nen ovekaat, zeer geleerd zijn. Tyjn, slinz
zijn /elk nen avek rat, zeer slim zijn. Kettne'
schrilven, rekenen, klappen, spreken,leze(n) getijk
nen ovekaat, zeer goed kunnen schrijven, enz.
Verg. T. B. — Lie(g)en gelijk nen ovekaat, fel
liegen. J. -- 't Es 'ien avekaat, hij is slim, geleerd, spreekt gemakkelijk. Verg. T. J. Ook : 't cs
nen eesten avekaat. — Er z' (in) vlie(g)en gelijk
nen avekaat in d'helle, er rmakkelijk, natuurlijk
in vliegen. B. v. Sies hee gisteren ew2' g'eten en
gedronken, 't vloog er i(n) gelijk nen avekaat in
d'helle! TVie weet hoe nen avekaat in den
hemel komt, wie weet hoe cone koe een haas

vangt. J.

Avekatenperte (de valt in de uitspr. weg),
yr. Zie AVEKATEPERTE.
Avekatenpraat ( le n valt in de uitspr. weg),
m. Zonder mv. Zie AVEKATEPRAAT.
Avekatenstreke (de 71 valt in de uitspr. weg),
Yr. Zie AVEKATESTREKE.
Avekatentoer, in. Mv. avekatentoeren. Advocatenstreek.
Avekatentrek, m. Mv. avekatentrekken. Advocatenstreek.
Avekatentrak, m. M v. avekatentrukken. Advocatenstreek.
Avekateperte, yr. Mv. avekateperten. Advocatenstreek. Da' was 'n schoon avekateperte.
Zie PERTE.

Avekatepraat, m. Zonder my. Praat van advocaten, slimme leugengeschiedeins. That hie dor
vertelt, es avekatepraat.
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AVENDKOST

Avekaterije (uitspr. met den klemtoon op ril),
vr. Zonder my. Advocaterij. Zie VD. — Minachtende benaming voor het advocatenkorps. As ge
keer in de klazzwe' van d'avekat2rije zit, g' en
graakt er nie ?neer uit.

Avekatestreke, yr. (niet m.). Mv. avekatestreken. Advocate. ► streek. Pier hee avekatestreken i' zone stert.
Avekost, Zie AVENDKOST.
i
.A velof, O. 7.AVENDLOF.
Avelncht, m. (niet vr.). Zie AVENDLUCHT.
Ave maria (uitspr. met den klemtoon op ri),
-

m. (met 0.). Wees-gegioet. -- Slag. Iemand nen
ave-maria geen, iemand een slag geven. Ze kreeg
dor nen ave-nzaria !

Avenant (uitspr. avanant), bw. Daarnaast
OVENANT (zeer gewoon), NAVENANT, NOVENANT

(zeer gewoon). Naar avenant, naar evenredigheid.
Hie was avenant raker as pie. Novenant
grootte, moet lire sterk zzin.Verg. DB.— Op zijn
avenant (ovenant), naar avenant. Op zijn ovenant
en zijn der zooveet pato(dd)ers 771 .0 Bees jaar as
verlc(d)e jaar. Verg. DB. — Zie AVENANT, Ned.
Irdb ; Mnl. iFdb.

Avend (uitspr. avant, soms avat), m. In sommige samenstellingen AVE (AVEGEBED, enz.). My.
aven(d)s (uitspr. avans, avas), zeer zelden avenden (uitspr. avanebn). Mnl. AVENT. Avond. 's Navends (uitspr. 's izavans, meet- 's navas), des
avonds. 's !Naves komt hie e pijpke rooken. Van
's mol(g)ens tot 's naves, den heelen dag. Van
's naves tot 's mor(g)ens, den lieelen nacht. Van
's naves tot 's naves, dag en nacht. — T' avend
(de n valt soms weg : t'aved), dezen avond, van
avond. e Mans verouderd 3, zegt Ned. 1Vdb.
'k Gal t'avend k011111Z0Z. Tot Caved, tot dezen
avond. Vau t'avend of zal ek alle da(g)en ne keer
konzmen. Men zegt oak : van den avend. 'k Zal
't van den avend doen. — T'2vend of mor(g)e!.7.,
den etnen of den anderen dag. 'k Zal 't hem
ravend of mor(g)en ne keer goe' ze(gg)en. DB.
Verg. Ned. Welb,, II, 761. — Bit den avend,
dicht bij den avond. Laat er ons nitschn,'t es
b . .y. den avend. Ned. II alb.: thans verouderd 7.
— Rand den avend, omtrent den avond. De
moor(d) gebeurdege road den avend. Avend
luien (iums uitgesproken ave Wen), de avondklok
luiden. DB. CV. J. — Spr. Hoe later op den
avend hoe schoonder yolk, wordt scLertsend bij
laten avond tot of door een binnenkomende ge-

zegd : de late bezoeker spreekt of wordt aangesproken. Men zegt ook, dock minder : hoe beter,
hoe viezer, enz. yolk. Verg. CV. 's Nave(n)s groote
mains(ch)en, 's vzor(g)ens klain hinders. CV.

CL. Oak : 's naves groote knechten,'s nzor(g)ens
't hoofid)nie rechten. J. — All' ave(nd)s, alle
avonuen, alavonds. Le AL. - Goeen ave(n)d,
daarnaast goên ave(n)d, gin ave(1)d, nave(n)d,
goeden avond (als groet). Nave(n)a ze(qs-)m.

Avenddomp, m. Avonddamp.
Avendgebed, o. De medeklinkers nd vallen
dikwri ts in de uitspraak weg : AVEGEBED. \Vdb.

Avendkost, m. Daarnaast AVEKOST. Avond-
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AVENDLOF
eten.
Kreeg 'n droo(g)e kuste (korst) brood as
avendkost.

Avendlof, o. Daarnaast AVELOF. Lof dat des
avonds gedaan wordt. 't Avendlof in de inland
C V.

Avendlucht, m. (niet Yr.). Daarnaast

AVE-

Avondiucht. ne Zieken em mag den avendlitchi nie inasemen.

LUCHT.

Avendsmuik, m. Avondnevel. Zie SMUIK.
Avendsterre, yr. De medeklinkers vallen
dikwijls in de uitspraak weg: AVESTERRE. Avond.
sten

Avendwerk, 0. Daarnaast, in de uitspraak,
meestal AVE\VERK. Welk dat des avon:is wordt
gedaan. In de nzalnl Oktobre be,,Tint bet avewerk.
Aventseeren (uitspr. (77911tSerdn met korte a
en met den klemtoon op se), onz. en bedr, ww.
Very. : aventseerdege, g'aventseerd. Avanceeren.
Wdb. Vooruitloopen (van een uurwerio. 34 in
harloodz' aventseert. Zie HARLOODZE. - Vooruitgaan (van w. rk b. v.). Da' werk en aventseert)
niet. — Dat en aventseer(t) ink ni t dat helpt
mij niets. Snel vooruitgaan. Ii jkt hoe da' Sies
aventseert Hie kan aventseeren.
,

Aventure (uitspr. avantura met den klemtoon
op tit), yr. (met o.). Daarnaast °VENTURE. Mv.
aventuren, oventuren. Verkl. aventuurke, oventuurke. Mnl AVENTURE. Zonderlinge, wonderlijke gebeurtents, voorval. 'k Ha doe 'n ordeg'
aventure. Da' ziliz oventurerd Verg. D B. C V.
J. Ain/. Irdb. — Waaghalzerij. Da' nzannek' es
veer d'aventztren, inor hie sal 'icr vergaan.
Zie Ned. Wdb ; lllill. ;17db,
7

-

Aventuren, bedr. zw. ww. Very. aventuurdege, g'aventuzird. Daarnaast OVETUREN.
Wagen. Wille me ' ne keer oventuren ? « Thans in de schrijftaal verouderd. » Ned.
1Vdb.; DB. CV. B. M. J. KIL. 0.
Zie AVENTURE; Lllnt. IVdb.

AVENTUEREN.

—

Aventuurdere, m. Daarnaast o VENTUURDERE.
Mv. aventuurders, oventztztrders. Waaghals. —
Zie AVENTURE.
Aventuurlijk, b n. Daarnaast OVENTUURLIJK.
Gezegd van handelir4., en die waaglialzerij schijnen. Dat es aventuurlijk, het is een waagspel. Waagziek. Dal es nen aventztureijke keerele.
Verg. ITV& : AVENTUERLIJC.
-,

Averechs, bw. Zie AVERECHTS.
Averecht (uitspr. met den hcofdtoon op a),
,

btu. Daarnaast meestal OVERECHT. Wdb. Den
overechte knit van 't goed. Ooereclzt lt(gg)en,
verkeerd liggen. Die schoove' li(gg)en overecht.
— Zelfst. Het overecizte van 't hand, de rug van
de hand. Hie gof mt/ ne slag mee 't overcarte
va' z!'In hand,
.

Averechts (uitspr. avareehs met den klemtoon
op a). bw. Daarnaast meestal ovEREcH(r)s. Wdb.
Da' Arias stoat overechs. Overechs lezen. Vet keen'. _remand averechs (overechs) leeren, hem
verkeerd leeren. In die schole leeren ze de kinders
overechs. De Fransche per(d)?n Z(112 overechs
geleerd, d. i. waar de Vlaams.che paarden rechts
-

KWEELE
gaan, gaan zij links, en omgekeerd. Zie VER.
KEERD, 't Es overechs ,;repaisd, bet is mis of
slecht gepeins i. Het overechs oppakken, iets
averechts opoemen. Verg. Ned. Wilb.

Averes, m. Zie AVERESCH.
Averesch (uitspr. az'ires inet den hcofdtoon
op a), in. Daarnaast OVERES(CII). Mv. averesschen, overesschen (uitspr. met ch). Bij DB en
VERC. is het w. yr. Het tweede deel is esch; de
bladeren eeiijken op die van den esch, maar de
boom blijft Kleiner. De oorsprong van het eerste
deel is onbekend. Het heeft ni:ts met
/Liver te m ► ker], schrijft _LVed. iVd). VERCOULLIE
(1, v. HAVERESCH) heeft : HAVERESCH, v. Ver.want met Ilgd. abresche en cbereyche : z3o ook
/ufz eresch en Via. kaverc'sc/z: wellicht yolksetym. vervorming. >> In mijne dialrctstreek ligt
de klemtoon op a; (loch daar cie la bier nooit
gelmord wordt, wet ik niet of rh haveres:h of
averesch moet schrijven. PRITZEL en j EssEN Die
deutschen Volksnamen der J/lanzen, blz. 283)
beschouwen Aberesche als « falsche Esche. —
Haveresch. nen Averes mee roo bez,en. De lijsters
zitten op din overes. Langshenen ons bane stond
er 'n rote schoon overesschen.
,

Averre, b w.
ALVERRE.
Averuische (uitspr. met den klemtoon op rui),

vr. Daarnaast OVERUISCHE, A VERUISE, OVERUISE.
Hgd. Raps, Rube (zie die ww bij KLUGE),
Ndl. Raap (zie FRANCX en VERCOUILLIE). Door
volksetymologie ontsto ► d wellich: het tweede deel
ruische (de rijpe batmen dezer kruisbloemigen
2-n1R:hen). Het eerste deel kan ave af) eijn.
Twee z r gemeene planter) hebben dien naarn :
I° De Akkertnoserd (Sinapis arvensis L.); 2° Het
FLesclikluid (Sisymbrium officina le L.). — DB
n.remt aldus Koolzaad, It wtj ,Stioren heeten.
De uitspraak laat toe te schrijven : EIAVERUISCHE,
HAVERUISE

(zie

HAVERUIS).

Avoruise, yr. Zie AVERTJISCHE.
Avesterre, yr. Avondster. DB.
Avestond, m. Avondstond.
Avewerk, o. Avondwetk. DB.
Avies (uitspr. met korte a en den klemtoon CI)
vths), o. Mv. AVIEZEN. „Ndyies. Bericht dat

meldt dat eene water in een station is toegekomen.

'k kreeg 'n avies van den /zere da' nzijn
kolen in de static waren toekommen.

Avironk (uitspr. met korte Fr. i en met den
klemtoon op ronk), rn. Vooral in 't my. : avii onks
Fr. environ. Ornstre,k. In den avironk. 't Es at
de derde moon' in d' avironks.
Avond, m. Wordt niet geitoord. Zie AVEND.
Avonturen, w w. Wordt nt geh. Z. AVENTUREN.
Avontuur, yr. Wordt niet geh. Z. AVENTURE.
Awaar (aitspr. met korte a en den klemtoon

op watt r), bw. Daarnaast AWOR. Alwaar. Awaar
est his deuregeioopen? Zie A en en Vorml.

Awoele (uitspr. met korte a, met scherplange e
en met den klemtoon op wee), yr. Zie HAUWEELE
en Hid. Wdb.: AWEEL. iror es milli aweele?

— go

AWEL

Awel (uitspr. met korte a en den klemtoon op
wel), tw. Eig. a(h) wel, of (h)a wel, gevormd
naar het Fr. He biers, eh bien. Welnu. Awel, wat
es er ,eaande ? Awel, hoe goat 7? Awel, kom 2nor
b7. CV. J. CL. — Wel toch. Awel, awe!, da' z!In
dengen! Awel loch, estie dood?
Awere (uitspr. met korte a en den klemtoon
op we). bw. Alweer. Zie
Awilleg, - n . 7 i AWILLIG.
Awilleghied, yr. Zie AWILLIGHEID.
AWillegOrd) m. Zie AWILLIGAARD.

Awillig (uitspr. awilldch), met korte a en den
klemtoon op wi/), bn. Zie AUWILLIG.

Awilligaard (uitspr. awillagort, met korte a
en den klemtoon op wil), m. Zie AUWILLIGAARD.

Awilligheid (uitspr. awirachiet, met korte a
en den klemtoon op wild, vr. Zie AUWILLIGHEID.
Awoe (uitspr. met korte a

en met den klemtoon op woe), tw. Zie AHOE. CV.

Awoeen., onz. zw. ww. Zie AHOEEN.
Awoeinge (uitspr. awoeVnga), yr. Z. AHOEINGE.
Awor, bw. Zie AWAAR.
Azalea (uitspr. de drie a's kort, met den klem-

toon op le), m. (niet yr.). Mv. azaleats. Sielheester.
Azenda, m. Zie AGENDA.

Azent, M. Zie AGENT.
Azij1 (uitspr. met korte a

en den klemtoon op
z/), m. Mnl. aisijn; doch de nude bijvorm was :
aisel, else?. eysel). Ofr. aisil, aissil;
aisijl
ags. aisel, eisile; eng. else/. Z 4 e Ned. Wdb.; 4fizl.
Tidb. DB. Zonder my. Azijn. Giet er puren
cp. Zoo zuur as azijl. Da' bier cs az 1 het is zeer
Sause van olie en az 1. — Spr. illee
zuur.
en keunde gees vlie(gr)e' vangen, met scherpe
woorden kan men niet overtuigen, tot beternis
brengen. — Azijl gedronken hen, er zuur, slechtgezind uitzien. Sieska bee vandal& weer az,j7
gedronken. DB. J. — E vootse (vaatje) zuren
yen oud knorrig wijf. — Azijl steken, azijn maken.
Verg. bier steken, 7e !/11. steken. Azij/ sicken is
eigenlijk azijn overtappen, verkoopen.
,

, .

Azijlachtig (uitspr. azillachtach met den klemloon Op 4/0, tin. Den aard, den smaak van azijn
liebbende. Da' 2-1 41, da' smaakt azijlachtag. D B.
— Veel van azijn houdend. Noe 'k er yea, azijl bij
doers ? Zijdegij nog al az!jlachldg? DB.
.

Azijlen, bedr. zw. ww. Very. : azifidege,
g'azijld. Met azijn begieten of bereiden. let azijlen, De sala es to veel D B.
AzijlflesEche (uitspr. meestal met ch), yr.
Flesch, waarin men den azijn doet. 'k illespaktege
min, en 'k dronk nit d'azijlflessche. — Siechtgezrnd, knot- rig srouwmeLsch. Die leelek' azffesmile was weer an 't ronken.
Azijlgezichte, 0. Zuur gezicht. J.
AZijiliainie, Yr. Azijnkruik. DB. — Slechtgezird, knorrig vrouwifersch. 11.12r wff es 'n
konne.

AZULK

Azijlkeldere, m. Kelder voor azijn. J. — Er
ititzien gelijk nen azillkeldere, zeer zuur zien.
Verg. J.
Azijlliggere (uit s p r. azi///;(,v)ard), m. M v.
azijlii(u)ers. Groot azijnvat. — Verg..Ned. 1I 1b.
II, 790 : AZUNLEGGER, « eene soort van vat.
Zie bier : LIGGERE.
Azijimuile, yr. (niet m.). Zuur gezicht. Tante
nice her I — Slechtgezind, knorrig
vrouwmensch. Tans' en was inor 'n azfinzitile!
Azipsanse, yr. Sans met azijn bereid. 'k Ete
geeren harenk ince pato(dd)ers en 'n azijlsause.
Veel azPaus eten, altijd slechtgezind zijn.
Azijlsteken, sch. ww. Azijn steken. Zie AZIJL.
— Least.
Flet az tj n mak en, het azijnverkoopen. Watten doe Tonic ? Het azifisteken! Alec 't azjisteken
wierd hie ryke.
Azijistekere, m. Mv. azijistekers. Azijnmaker, azijnyerkoop:r. Pier den azifistekrre zit er
goe veuren.
Azijlstekerije, vr. Azijnmakerij. Hie beet
'n schoon azijlstekerije.
Azipstik, n. M-v. azpslikken ; v nkl. az!,7stikske. Azijnvat. 't Azillstik es of. — Slechtgezind, knorrig vrouwmensch. Ziy wiif es 'n azillflessche,mor de min es 'n k ! — Zie STIK.
,

Azijlvat, 0. MY. az!Ylvaten ; verkl. azijtvaatse
(uitspr. azijtvootsa met zachtiange o). Azijnvat.
— Inzonderheid bet verkl. Slechtgezind, knorrig
vrouwmensch. Da' vramains en kan nie zoete
't es 'n azijlvootse.
A.Zijli , m. Wordt niet gehoord. Zie AZIJL, ook
de afleidingen en samenstellingen.

Azof (uitspr. met korte a en den klemtoon op
zof), vw. Zie ASOF.
Azoft (uitspr. met korte a en den klemtoon op
soft), vw. Zie ASOFT.
A zok (uitspr. met korte a en den klemtoon op
zok), vn. Alzulk (zie aid.). Zeer gewoon. Mee azek
yolk en doe 'k nie mee.
Azolk (uitspr. met korte a en den klemtoon op
zo/k). vn. Zie ALZULK. Az.)/k 'n keerels moette
(meet ge) vlitchten.
AZOO (uitspr. met korte a, met scherpiarge o en
den klemtoon op zoo), bw. Zie ALZOO.
7 i e ALZOOGAUWE.
Azoogauwe, w. Zi
Azoogoed, bw. Zi e ALZOOGOED.
Azoolange, bw. Zie ALZOOLANGE.
A zoomin, bw. Zie ALZOOMIN.
Azoovele, bw. Zi e ALZOOVELE.
Azoowel, vw. Zie ALZOOWEL.
-

Azuk (uitspr. met korte a en met den klemtoon
op zuk), vn. Zie ALZULK. Zeer gewoon. Azuk
'n orme (arm€) mains(ch)en verdienen hull en
onderstand.
zulk (uitspr. met korte a en met den klemtoon
op zu/k), vn. Zie ALZULK.

B
B (uitspr. bee met zachtlange e), vr. M v, J]eets
(uitspr. met zachtlange e). Tweede letter van het
alphabet. }n Groote B. 'n Klaine b. Die beets zij'
leelek ,f[emaakt. - Spr. Geen A ltd (of 7-'Cur)
"rn B kenne'll (of keunen). lie A.

Ha (uitspr. met korte a, gelijk Fr. lJalz), two
Uitroep van onverschilligheid. Ila ! dat ell ka} JJlij'
nie schilien! TY.-Ich(t) no(g) }7ll beetse, }t rain i.
Ba ba ! dat en es niet ! Ba ba oa! dat en doe Illi)
niet, ben ek rue bcnoomd (benoem.i}, -- Uitroep
van minachting, af keer, walg. Ba ! }t es om op te
speekeJl.l - Versterking van fa, neen, (jade mee ?
Ba jOlt) k, ba neen ek! Ea jaag, ba neeg (uitspr.
met scherplange e) : Ba jaag, g-e ei. (I) 7Jlee,f.[aan.
illoet /zie opstaan ? J]a joui, ba nee} (uitspr. met
zachtlange e). Ba joum, ba neon (uitspr, met
scherplange c). iJ/octelll' ons kooren inhalen? JII
JOUJJ1J Es": zij' kini? Baja )1, ba neen 't ! ilIoet
Triene meekonunen? Ba Jaas, oa ncens (uitspr.
met zachtlange e). Soms voorafgegaan van we(/).
iJ.leu(g)en ze dat doen ? Tv({l) ba ucens ! lie JA.
NEEN; K]. en Vor ml, - Uitroep van verwondering. Sa.l es da' toch waar ? Daarnaast hoort men
veelal : a ba, a ba toch ! En hec Sies zif' w?i/ late
zitten? JouJ..A ba tochi - Verg. lVed. IVdb ,.
CV.J.

Baai (uitspr.

boui), m, (niet vr.), Zender mv.

Soort van stof. \V db. DB. C V. T. R.
rood as bouz'.

J.

J. -

Zuo

Baaien (uitspr. bouz"Jn), beJr. zw. ww. Verv. ;
baazdege (uitspr. boltz'dJgJ) , gebaaiJ (uitspr. gJ.
bouit). 11et een natten doek, eene spcms, enz.
zacht bevochtigen en zuiveren. Fr. bassz'ner. Ge
1Jzoet de 'ZlJonde bouien. D} oo(g")e lJlOe lrebouid

wer(d)en. DB. CV. T. J. SCH. - Fr. ba<s:ner It's
IS : e voetbad nel71cn of p(ll.~ken.

pieds

Baaiinga (uitspr. boUiellx,7), vr. IIet baaien.
Ncr (na) de bouiel1ge leg! er Cit/a' zah,} o}. - Zie
BAAIEN.

Baal, vr. Zie B1\LE.
Raalde (uit"pr. boul b), vr. Nfv. baald~?n (llitspr.
bou/dJ/1); verid. baaideke (uitspr. bou/ddA'j). Balle.
De nut's (meelsch), den hof es afseslaten deur
'7JZ boulde. l""eur d' ajspa 1171 eng e staat cr 'Ill
boulde. Zie Ned. TVdb. (BALlE); .•~ 1J£n!. I Vdb.
(BAELDIE).

Baalden (uitspr. bouldJn), bedr. zw. ww. Very. :
baahl:!ge (uiispr. boltld;J.?;;), gebaald (uitspr. gCJboult). Daarnaast en wei meer AFBAALDEN (uitspr.
afbouldJn) en Ul1BAALDEN (uitspr. uz't!Jould,nz).
Van b:llien voorzien; ballen f0nj iets plaatsen.
Onze llues (meersch) es sclzooJle gcbould.
Baaldestake(uitspr. bould;JstakJ), vr.l\fv. baaldes taken (uitspr. bouldCJ-). Dlkke, stevige houten
staak, waannede men de baaldinge maakt.

Baaldewerk (uitspr.
my. Hetz. als

bould;J7iJerk), o. lander
ald.). Ge J/zoet da'

BAALDINGE (zie

bJuldezu'?Yk trerniccr: (vernieu wen) 't Bottldetosri:
oestat t u i: bou lden, »ero inden dc ur persen of

ijzerdraa i.

Baaldinge (uitspr. bJltrltl/lgJ) , vr, Col lectief.
At de ua.tc.i die iets ornheinen, afsluiteu. Dr! k J(;,
spronkalol'crdcbJu!dc:lZ{{c' uan de JJl'?e~·(meersch).
Baan, vr. lie BANE.
Bsanstroopere, Ill. Mv.

oaanstroopcrs, Straatroover, b.m net. Op d/ene w!Jk zj;z der altfjd
b ianstroopers, P/!r es b:l instrooprr«. i.Ved. Ill/b.

CV. DB

!.BAAN3TROPER, -STROPPER).

Baanstroeperije,

vr. Zender

In v.

Straatroo-

Yen]. Jiie ell w:;r/"~.l) n iet, Inc lt~/~!) 7FllZ dit:fslal

en oaanstrooperije. CV.

Baanstrooperswerk, o. Bandietenwerk. Stelen em 71100rtlef1, »ectuen en zuipell, 'L'!oekcn en
zweercn, d'lt zifn amaai oaanstroop-rsieerecn.
Baantje-sleren [uitspr, boonis.r-slersn, boon
met zacuuange u), sen. ww. Zle BANE.
Baar, vr. Zie BARE.
Baard (uitspr, bJrt), m. Mv. baflr(d)en

(uitspr.

bor~d)Jn);

verkl, brlClruse (uitspr. bourts:J), sorns
baardeke (uitspr. bor(d)Jk;), b. v , roodoaardeee

(uitspr. roobor(d)JkJ), vogel. \Vdb. - Dent bor(d)
sn fcn, den baard krnppeu, korten. -'-' lVog l[eell em
bord Izcn, nag le jong zUn, nag niet Ino~en n1eedoen, meepraten, enz. ZlRJ!i~!:;f, /ongenc , g} en Jut
?log geenelll bord.l - Jfal1ne(n) Ill'!e bor(d)en,
sterke, llloedige kerels. - E wijf mel! nOll bord,
een sterke vrOllw, die niet gau w vervdard is, die
haar op hare tanden heeft. - Z[ille7Jt bora (~f
kuischen? eig. zijnen baard reinigen. \Vordt gezeld
van iemand <;lie liegt of vllilen praat vertelt. Sies
1nrZ/:_t z!/nelll bord afkuisclien.' - .IC:llulJldiet deur
delll bor(d) 7Jrij'ven, hetz. als : iemand iets in den
baalll wnjven. j\led. 1/0.lb. -- Z[illelll bvr(d) krull,
hij heeft grant genoegell, veel piezler. Z!jl1{'J/l
bor(d) kru!deg' ashe (als hij) tiat lzr:}{)rdf.'//e. Dellz bored) knt/len, eig. de puntjes vall dell
knevel omkrollen. Fig. fler zijn. -~~- III z'e/ ;;[illCllt
bor(dl slaall, of : lei'('rsl z[inelll lnrd len) Stainl,
er In toebijten. iV.:d. TV,lO ((< ZuidnederJandsche
spr~ekwijze »); Loqucla (9,73). Ook : zich met
iets bemoeien. jJier !lweI overal ziinClJl bon! /(11)
f laan. IellUlJld l~e11l bard andoen, iemand Dednegen. Past op, hie zal ou (u) non bord andocll.
- V{t/s(!teJJz bard, n~lg~ll1a..lkte o.nr<1. Fig. iI/e
draag(t fZ:! 'valse/zeIn bord, hij spreekt of 113.ndelt
nlct rechtzinlllg. -- O/lz'-lIc('rc nc VlalSl'lll bord
andaeJl, den s~hiju)Jedige spelen. Alnl. JVdb.
(i. v. BAERT). DB. CV. J. VD. - ZC17uznd dflll
boni ajdJen, i".~mand olertreffen. I ft.!Zeme ne ken'
bollea, korten (IGurten). enz.? Nee l'lEe,l ge zoodt
(zoudt) 171[j dOll bor" afdoen. DB. C V. T. J. CL.
- Sarope of zeclIz an z'etlzand zijnem bord doell,
vri/ven, str[jken of sllueren, iemand stroop 0111
den 111011d smereu, hem vleien en streelen. Verg.
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C V. T. — E kind nem bor(d)ge(?n, jokspelletje :
herhaaldelijk en hard met den baard over wang
In kin van het kind wrijven. Spotwoord.
Iemand die eenen baard draagt. Bord, bord !
b-elekem bord! Diene rossenz bord hee 't gedaan.
Snit diene langem bor(d) buiten ! Verg. met
den verspreiden familienaam BAERT (B. verwiist echter naar den mansnaam BAREND). —
Wat op eenen baard gelijkt. nein Bor(d) van ent
(inlet), ye' sarope. — Fijne worteltjes (van eenzpadlobbige planten vooral). De paraie,t!en dzztin
hen kliel ,ber0 neon bord.
-

Burnam (uitspr. bor(t kam). m. Het verkl.
hordknnmeke worth veelal gebruikt. Kleine kam
vac"- rich baard. Hie loop(f) mee bor(d)anznick' i' zone zak !
Baardkrabbero (uitspr. boi Okrabbara), m.
Daarnaast BAARDKRAPPERF. Spotwoord. Baardseheerder. CV. J. CL, Verg. Ned. 11 MTh (BAAR D.
-

SCHRAPPER).

Baardkrappere (uitspr. bor(t)kraNdr-d), M. Zie
BAARDKRABBERE.

Baardnote (uit s pr. baarnota), vr. Het bladvormig rapje dat deze nootsoort omringt, heat haar
als een baard. Soort van groote, tainire hazelnoot
met behaard napje. Aldus to Asper (VT. He jiat ,T.
53) Verg. DB.
Baardsnijdere (uitspr. bor(t)cnzidrd), m. Baardscheerder.
Baardsnijere (uitspr. bor(t)sn!yard), m. Zie
-

BAALDSNIJDERE.

Baark (uitspr. boork net zachtlange o), m.
BOOR K. J.

Baarkleed, 0. Mv. baarkleeren. Kleed dat
0,r de doodkist worth gespreid. Er es m beerklee(i) van eeste klasse, ec (n) van tweerde klasse,
ee(u) derde klasse. 111n1. If'db (BAERCLEET).
VD. CV. R. J.
Baarme, m. Daarnaast veelal BARME (ti;tSnr.
borind) sums BAREME. Zie BARME; Mnl. Wdb.
(BAERM). Baerm. A gger. .).
7i
Baarnote, yr.

BAARDNOTE.

Baal s (uitspr. boas), m. (niet yr.). Mv. baarzen

(uitspr. bazei.); verkl. baarske (uitspr. baaska).
;oert van visch. Zie Aired. WO&

: BAERVOETS. lllnl. TTlib.
_Iv.
K
Baarvoets, h
(BAERVOETS). Zie BARVOETS,

Baas, m. Mv. bazen; verkl. baaske. (Kn.. :
baoken). Wdb. — Baas an 't kot, hoisbaas. Ze
moeten dcezz we' c/a' 'k ze(gg)e, 'k ben dean baas
van '1 kot. — Buisvrouw die de broek draagt.
reef es dor dem boas van 't lot! Soms:
Boos van 't hinneket. Vooral in d( spreekwijze
Baas van 't hirmekot zijn, as den bane nie tizzr's
en es. DB. J. \Vaard. Wie ester (is er) baas
die hei berge? Boas [Vie (Baas 1,owie). Baas Peer.
Baas De Vos. Dem baas nit den 7ropp. DB. J.
Be srootcm Peas, den upperstenz Baas,
CV.
dem _Baas van hierbove;7 God. Vcrg. CV. J. —
pr. Peter klaincm baas as roote knecht. J.
-

—

;

,-

Baas,m. (niet vr.). Zie BAARS.
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Baat, yr. Zie BATE.
Baatbeeste, yr. (niet o.). Daarnaast 13,1 ATKOE.
Koe die veel bate geefr. Die koe sal 'n ,e;oe beatbeeste sijn. Ey 'n olrechte baatkoe.— Z. BEEST E.

Baatkoe, vr. -v.
,aat-oe:n. Z
11. h
—i e BAATBEESTE.
Baatkost, m. Veevoeder dat de koe veil bate

dcet geven. Alalsche klczv.fr es baatkost.

Baba, tw. Zie BA.
Babbelbeeste, vr. (niet o.). Minachtende term.
Babbelaar (man of vrouw). Die babbelbeeste ver •
dien(t) slo(g)en. SCH. (I3Vv.). - Zie BEESTE.

Babbele (uitspr. babb,ild), nl. Zonder my. De
eind valt dikwijls in de uitspraak weg. Het bab-

belen. Dat es nui loch ne keer nen onizcozelent
babbele ! Ned. MM. DB. — Mond. Enkel in de
uitdrukkin2 : dem babbel slaan, babbelen. Triene
kan heurem babbel slaan ! Qok : denz babbel
ieverst i(n) slaan. Sies most altijd in alles silizenz
babbel slaan. Verg. DB. Ned. Wdb.

Babbeleero (uitspr. met scherplange e), m. Mv.
babbeleers; verkl. babbeleerke. De eind-e valt soms
in de uitspr. weg. Babbelaar. Tieste. dr' babbeleerke! — Ingebeeide gazet. let in dery babbeleere
zetten, iets rondyertellen. let in dein babbeleere
lezen, lets (weten van) hooren zeegen. In dery
babbeleere staan, verteld warden. Verg. CV. In
het Bargoensch bet BABBELAAR, boelc. Zie Is.
TEIRLINCK, IV;ib. van Pargoensch. — Als ingebeeld uitgangbord voar eerie herbeig, waar ycel
worth gebabbeld. '1 Es dor in delit
— Een langachtig snoPpding van suiker en deeg,
emaakt. Da' kind lekt an nein blbbeleere. Ned.
It gib. DB. Scli. J.
Babbelen, bedr, en onz. zw. ww. Very. :
g-ebabbeld. Wdb. — .Babbelen gelijk '11
eekstere, gelzik ne papei;a0i, dom praten, dwaas
narraten. Babbelen geliik nen ovekoat (acivokaat),
gemakkelijk praten. CV. J. — Men ze2t babbelen van let of iemand (niet ever), er of babbelen.
Alkendee' babbel,t) van die dengen. Babbelen ze
van ons nog niet? Gallicisme : Z. DE VREESE,
Gall., 553.

Babbelenge, yr. Zi BABBELINGE.
Babbelerse (uitspr. babb,lessa met den klernloon op les), yr. Zie BABBEI.ESSE.
Babbelesse (uitspr. met den klemtoon
yr. iiabbelaarster. Ge weet bet zekere va' Hie de
babbelesse. CV (BABBELES). CL.
Babbelgat, 0. Zonder mv. Babbelaarster. CV.
R. J. SCH. (.8i/v.).
Babbelgoeste, yr. Zonder my. Babbelzucht.
Da' w zjf hee al4(d) babbe/goeste.

Babbelinge (uitspr. bablvLizgd). yr. Zonder
my. Ned. Wdb. geeft als mv. BABBELINGEN.
Gerraat, gesnater. dwaze babbelenge! Ned.
Wdb (BABBELING) DB. SCH. (8 71 .).
.

7 i e BABBELKOUSE.
Babbelkanse, yr. Zi
vr.
Een
minachtende term voor
Babbelkerte,

babbelaarster. Zie

KERTE.

Babbelkloot, m. Domme Babbelaar. Z. KLOOT.
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Babbolkonte ) yr. Een minachtende term voor
babbelaarster. CV (BABBELKONT). CL. Zie KONTE.
Babbelkouse (uitspr. babbdlkausa), v.. Babbelhous; — soins babbelaar. Lie ATed, Wdb. CL.
Babbelmuile, yr. (niet m.). Babbelaar, babbelaarster. Die babeitituil2 verdzen(t) sla(g)en. —
Snatermond. Ze kreeg ne slag op her babbelmuile.
Zie MUILE; J (BABBELNIUtL).
Babbelpot m. Louder my. Babbelaar, babbelaarster. J.
Babbelsmoel, m. Babbelaar, bal)belaarster. —
De snaterende mond zeif. As ze niet en zw(Igt,
za"k ince geweld herrem 611)&1)7/tie/ toehauwen, — Verg. J.
Babbeltaarte (uitspr. babbditort,), yr. B Ibbektarster. Ls Sie.ska tie babbeltorte weer be::„ig
)

Babbeltorte, Yr. 7 i BABBELTAARTE.
Babbeltote, yr. Babbelaar, babbelaarster.
de babbelzote. — De mond zeif die snatert. Hie
Zie TOTE; J
kreeg het op zipn babbeltote!
(BABBELTOOT).

BAGEN
hie gaf hem' n fijne muilpeere. Bat ! en den haze
lag doo' geschoten. Baf! en de tafel viel omverre!
Verg. CV. • Ook zelfst. m. De tafel viel en gal
nein bat !

Baf, m. Daarnaast BAFFE. My. baffen; verkl.
balke. Slag; inzondetheid kaakslag. :remand nein
. een, bale' geên. Dor deelen ze baffen
daar wordt gevochten. CV. J.
-

Baf, m. Eten. Dat es goeiTin bap CV. T. R. J.
Veur dem baf zijfi, van dem bat kaztwm
(houden), gaarne veel eten. SCu. (J>/v.) 'f. CL
(List Kilo

Baffe, yr. Slag ; vooral : kaakslag. Hie kreeg
'/n bale dat hie op de greed tuinteldege.
Baffen, onz. zw. ww. Very. : bafteq-e, gebaft.
Sloan, slagen geven. Hart brilHz. Ze baftegen op
hem lilt (rile mackt. — Verg. DB : BAVEN ; .Ait (1. itztlb. BAFFEN.
Baffen, onz. zw. ww. Very. ba liege, gebaft.
Veel eten. Pier koes(t) bajfen! Z? zi_In an 't boffen. CV. R. I. T. SCH. CL (Ltjst - Volgens Ned. TV lb. is slit woord hetzelfde als het
yoorgaande; het bet. : gretig naar binnen siaan....
thrgelijlte overdrachten zijn gewoon bij xvoordyorme ► die min of meer klanknabootsingen zijn.
-

Babbeltrieno, yr. Uit babbelen en Triene (Katnen). Babbelaarster. J (BABBELTRIEN).

Babbeiwatere, o. De eind-e volt dikwijls in de
uitspr. weg. Drank, vooral jenever. As Pier babbelwater gedronken beet (heeft), moet isle 't al
vertellen. SCH. (151:1v.). Db. R. CV. CL.
Babijne, vr. sours gehoord voor

BOBIJNE

(zie aid.).

Baboe (uitspr. met korte a en den klemtoon
op boe), m. Daarnaast BOEBOE. Mv. baboets, Ingebeeld scbrikwezen your kinderen. Past op, ma nJuke dem baboe zal on (u)pakke:n I 'k Hoare dem
boeboe in de scizattwe. R. CL. Ook : Pere baboe,
Pere boeboe. Stine of Pere baboe z2(l) konzmen !
— Verg. het spel dat RABELAts beet : a /. babou.
Zie DE COCK en TEIRLINCK, ATinderssiptl en Kit.derlust, deel I, bl. 51 ; — ived. Wdb. BABOK en
vooral : BAVIAAN. Het gewestelijke BABOE is wellicht enkel een onornatopee.
o. PLAATSNANIEN. - Torre
Babylonie,zi
vain Babytoniti. Zie TORRE.
Bacchus (uitspr. bakkuits, op zijn Fr. doch met
den klemtoon op be), m Zie PERSOONSNAMEN. —
Dikke vent, bierbuik. Dienenz betkkitzts loopt altijd sat. Verg. J. CV (BAKUS).
!

Yr. —e
Baffenge,7
i BAFFINGE.
Baffere, m. Mv. balers. Iemand die slagen
geeft. Onze Fie" es nen eestem (eersten) baffere!
Die balers verdienen 'n goe strap. — Iemand
die Neel en gulzig eet. Dienent baffere lean iet
z(1' lilf slactn. — Zie BAFFEN; - SCH. R. J. CL.

Baf age (uitspr. baffens, a), yr. Zonder my. Het
slaan. Da' was dor 'in bafenge! — Het veel
eten. In den tir van de kiezeng(c)es 't dor tl" cent
(een) babng' achter d'aizt/ere. BAFFEN.
,

,

:

Baddereere (uitspr. met scherplange e), m.
Daarnaast BATTEREERE. Vechter, twistzoeker. —
Zie BADDEREN.
Badderen, onz. zw. ww. Very.: badderdege,
g ebadderd. Daarnaast BATTEREN. Fr. battre. Vechten. Ze badderen al ondereen. Ze zr/ii an 't batteren. T.
-

Badderinge (uitspr. baddarenga), yr. Daarnaast BATTERISGE. Zonder my. Het vechten. Da'
was dor 'in badierenge! Zie BADDEREN.
WW. Zie BAGEN.

Baf, tw. Klanknabootsend woord voor het geluid teweeggebracht door een slag, een doffen
knal, een vallend lichaam. Bat'! zaitie (zei hij), en

Bagaadjo (uitspr, bagoudzd met bone a en den
klemtoon op gort), yr. Zonder MN% Bagage. Wdb.
Pocherii, wincimakelij. Hie bee veel baA) orttlz'
onz try, a' z(/' gat, enz. J. -- Bagoinize maken, wind maker, den snoeshaan spelen. DB. J.
-

CiA 0?tch)Makerd m et
Bagaadjemakere ( it b ag
korte a en met den houfdtoon op goz4), m. My.
ba,oatijenzakers (uitspr. bagondzdinakdrs);
bogaaLlyenzakerke (uitspr. bagoi(tlzlinakirka), o.
Poclier, windmaker, snoeshaan. Shit die bagoudzentzzkers de deur nit! — Zie BAGAADJE.
,

Bagaadjemakerije (uitspr. ba;ou,1;:;dinakdr(e
met lc.)ite a en met den hoofdtoon op Arort), yr.
Zonder my. Windrnakerij. .free at die bagoutizemakerif en was k nit? A) ediend.
-

Bagatelle (uitspr. beide a's kort en met den
klemtooa op tel),

Daarnaast veelal BAGGEBagatel. Wdb. Hie
bee dot huis veur 'm baggetelle gekocht. Iemand
straffe(n) veur b3gg,:telle. Dot en zijn a/11(w/,
mor baggetellen, dat zijn enkel nietigheden. —
Veur de baggetelle van '11 ai (ei), voor zeer weinig. Ze verkocht her got(d) veur de baggetelle
van 'll ai.
yr.

TELLE, soms BAKKETELLE.

ba(g)an), ww. Zie BEHAGEN
Bagen ,u...spr.
( it
dint. Wdb. I, 524.

BAGGETELLE
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Baggetelle (uitspr. baggatelb met den klemtoon op tel), yr. Zie BAGATELLE.
.Bagette (uitspr. met korte a en met den hlemtoon ep gel), yr. Mv. bagetten ; verkl, bagetteke.
Fr. baguette. Staalje, stckje (van hcut, iizer, enz.).
Verg. J. OUD. (BAGET). Dtur de bagett,n,
door . de spitsroeden. De verliezers moeten deur
de bagetten (of deur de baAiettt(n) leoften). Zie
VT, le jaarg., 14; — DE COCK en TEIRLINCK,
iiindersle/, III , bl. 121.
Bagijne (uitspr. met korte a en met den klemloon op gin, yr. Zie BEGIJNE (ook voor de sannerstellingen).
Bagoudze, yr. Z.BAGAADJE en samenstellingen.
BfiijotirtettO (uitspr. met den klemtoon op net),
yr. Mv. baijonnetten. Bajonet. Wdb.

Baiord, ni. Zie BEJAARD.
Baiorden, ww. Zie BEIAARDEN.
Baite, yr. Zi
74 e BEITE.
Baitlam, 0. Zie BEITLAM.
Bak, m. Zonder my. Het bakken. illaecier es of

viie(r)en ; itmand dem bak afsmilten, afwerpen,
afitampen. — Peel van liar, wagon, krutwagen cf

tijtuig, dat den vorm van eenen bak heeft en
waarin inert de te vervoeren taken of personen
legt of zet. Vet g. Ned. Wdb. II, 873. CV. J. Zie
hier KAS. - Bak, waarin men het triktnlk.spel
speelt. Fr. bac. Gee' ons nem bak. 'gin Bakske doen
of spelen, eene pat tij in den bak spelen. — Kot of
2evang der gemeente. DB. Gevang in het algemeen. dem bak zztten. lemand in dem bak
droulen. steken, smiften, werpen, lappen. Hie sal
in dem bak vlie(g)tn. Verg. SCH. DR. R. CV. —

Zekere mat voor kolen, een hectoliter; ook : de
hoes eelheid kolen zelf. Sies es om nem bak kolen.

Bakbeeste, yr. (niet o.). Mv. bakbeesten, Gemeene, voile kerel; gemeene dronkaard. Die bakbeeste 7 an ne vaint! Zie DB. ScH. (..7)Vv.); Ned.
Ll d b 875 ; VERC.
,

Bakdergs, 0. Zie BAKDINGS.
Bakdings (uitspr. bakden ․),. o. zonder rr.v.
b
,

Bakgoed. Brengt amaal't bakdengs bier, er moe'
gebakke wer(d)en. — Zie DINGS.

Bakeland, M. Mv. bakelan(d)s. BAECKELANT

J. CL. Ned. Wilb (. in Noord-Nederland niet in
gebruik .). Baksel. Es dem bak gelukt? DB.
CV. — ne Mesluktem bak, een mislukte zaak.

is een fami'ienaam. Een vermaard \Vestvlaamsch
struikroever van het einde der 18' eeuw had
(lien naam. Zie PERSOONSNAMEN. Deugniet,
schelm, dief, moordenaar. Diene leelekem bake-

Bak, m. Mv. bakken; vet kl. bakske (my. baks-

land ! 't Es nen eestemn bakeland.' t Zal nog nem
bakeland wer(d)en! Verg. DB (BAKELANDSCH).

staat an herrem bak. Ze kent dem bak. DB. CV.

kes, bakskies). Wdb. — Borrel. Vooral het verkl.
bakske is in 2ebruik. Hie pak(t) geeren nem bak.
Hie kan 'm bakske knippen. Laat er ons nog nern
bak i'slaan (inslaan). 't Es nzij' leste bakske.
Selzenk(t)mij nog 'm bakske. In de greotem Bak,

verspreid uithangbord. Verg. CV. R. Kn.. :
z BACK, BEKER. Poculum, vas potorium. » Zie
ook Ned. Welb. II, 871. - Bakske, voeelbakje,
zaadbalije in de kooi. Fig. Load in 't bakske, eten ;
meestal ontkennend : gee' zaad in 't bakske, geen
eten, dus : armoede. Dor en es gee' zaad in
't bakske mar. Aster (als er) gee' zaad in 't bakske
nie meer en es, vliegt de liefde wreg — Ook :
geen geld. Wormee zoo (zou) Pier da' lan(d)
kocpen? Dcr en es gee' zaad in 't bakske! —
Spr. Aster zaad in 't baksk' es, kan de veu(g)el
pikken (of eten), waar geld is, kan men bestaan.

— Bak, waarin men flesschen wijn of bier bewaart.
z!'jne bider es meer as c'enent bak. Spr. let
van (of uit) den auwen louden) bak, iets goeds,
iets fijns (sprekende van drank). — Gering bed.
nen Orme mains sloo_pt in nem bak. Nor z?"jrzent
bak trekken, gaan slapen. Om ne(g),, n wren trek
ek nor mj
z nem bak. — Schotel, telloor. Zie Ned.
Wdb. II, 872. Dem bak uiteten, alles nit- of opeten, wat op den schotel ]igt. — Spr. E goe verkie
moe' zfrient bak uiteten, een goed eter mag niets
op zijn telloor laten. Ook : ' t Es e slich(t)verkie
da' zijnein bak nie uit en eet. Verg. J. — Dent bak
of zijn (eig. van den schotel verwijderd wordee),

in spel, kiezing, enz. verliezen. J,; — zijn ambt of
bedienirg %el hem) : de meestere, de kostere, de
schcp nen, enz. es dem bed. of! CV.; — ten order
zijn : tie Vaerincks det,,t bak of. J.; — zat
zijn ; dcod zijn (of op bet punt zip te sterven).
-

Dor en es met meer an te docile, hie es dtm bak
— Men zegt ook : dem bole ofmeetcn, af-

7 n
Id er my. Daarnaast BAKDINGS.
Bakgoed, 0. Zo
Stof, waarmede men bakt ; vooral meel. Giet 't bakgoed in den trog. DB. J.
Bakhuis, o. Daarnaast BAKKOT. Verg. schotelkuis. Plaats, waar men voor eigen gebruik bkt.
De bakkerije is de werkplaats van een bakker van
stiel. Het bakhuis heet in 't Fr./our/2z/, de bobkerije, boulangerie. Zie CV. CL. KIL. ; Backbuys. Pistrinum : locus vbi penis ccquitur..

Bakken, bedr. onz. st. ww. Very. baktege
(sours bick), gebakken. Wdb. Mnl. Wdb. — Spr.
Ge moet het brood ete(n) gel?lk 't gebakken es, ge
moet het semen zooals bet is, er valt niets aan de
zaak te eranderen. — Spr. Ze bakken overal
brood, ge zult overal den host vinden. J. — Spr.
liakke(n) gaa(t) (of komt, of stoat) veur bakken
(al stond den oven heel), kalaun kan niet
steld worden ; wat meest spoed eischt, moet vooraf
gedaan worden. Verg. J. — Ienzand 'n affronte,
ne koeke, 'in poetse,'m perte, 'n torte bakken,
iemand jets bakken. Verg. Ned. Wtib. II, 888. —
Onp. Vtiezen. Het bak(t) ferme. 't Zal van den
nacht goe bakken. Het bee' gebakken. DB. CV. J.

Bakken, or z zw. ww. Very.: baktege, gebakt.
In den bak si elen, trilitiakken. Zie bier BAK;
Ned. Wdb. II, 890; Fr. jouer au bac.
Bakkere (uitspr. bakkgra), m. Mv. bakkers ;

De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg; voor een
stet must altijd : bakkere. 111121. Wdb (BACKERE).
I:aliker. Iii es bakkere. dem bobber gaan. —
Spr. Eder bij dem bakker(e) as bij den dokteur (of
bij den opoikekere), beter is bet zijn geld aan
brood te besteden dan aan geneesmiddelen. Ook
vet lcl. bakkerke (mv. bakkerkes, bakkerkzes).
-

BA KKERE
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liever bij dem bakker gaan as bij den dokteur (of
den a_pothekere). Verg. VD. — Deel van den

oven, waarin gebakken worth. Den oven hee twie
deelen : dein bakkere, boven, en d' Izelze ondere.
,

74 ,.e HELLE.

BAL
te veers kwornen (kwamen) Tiest en Sies all'
ave(nd)s been; 't es of alles en duur(t) 1,110r
baksel brood. Trezek' en zi? Pier nie meer
Areeren. Be llifde? .L4lles en diptr(t) mor 'rn bakset brood! Verg. B kKTE. T. sal. (8,./7, .).
,

Bakker°, m. Iemand die bait (triktrakt).

ncste
ka' goe sc:Mien : hie es kortere (litarter), bokiere,
bakkere,en da' wilt ! — Z. BAK, BAKKEN.
.

Bakkerije (uitspr. met den klenitoon ..․)p ‘q),
yr. My. barekerij2n ; veikl. bakke) z/t,e (;n ✓ bokkeriltses, bakkerijtsies). KIL. : BACK Z. R IJ E. Bakkerij. Wdb. De bakkeq2 doen, het bakkersb
uitoefenen. Do bakkerile slabakt, het bakkersb
drijf gaat niet nicer zoo goed als vroeger.
Bakkerinne ( uitspr. met den kienitoon op rill),
yr. Mv. bakkerinzzen; verki. bale ei.inneke. Bakkerin. \Vdb.
.

t sclierplange o), o.
Bakkersbrood (uitspr.
Mv. bakker.sbroo(d)en. Brood bij den bakker gekocht en niet tnuis geb.,kken. 'k ete nie geeren
da' bakkersbrooi. SCH. CV. J. CL.

Bakkersgast, m. Bakkersknecht ;

bakkers-

jongen.

Bakkersgerieve, o. Zonder my. Bakkeisgereedschap. C V (BAKKERSGERIEF). - Z. GERIEVE.
Bakkershaut, o. Zie BAKKERSHOUT,
Bakkershout (uitspr. bakkarzaut), e. Zonder
mv. Hout voor bakkers bestemd. DG. CV. J.
Bakkerskerre, vr. Mv. bakkerskerren; verki,
bakkerskerre. Batikerskar. eVed, Wdb. (t in
Nederland gewoon voorbczkkerswagen ).Z. K ERRE.

Bakkerskuecht, m. eIv. bakkerskneehten (niet
bakkersi?necizts, Ned. Wdb.). Wdb. In die bakkcrile v/ rider dr‘il bakkersec,-/iten. Zie KNECHT.
.

Bakkerskole, yr.

bakker,kolen. Houtskool zooals bakkers uit hun bluschpot krijgen.
Ned. Wdb. II, 89I. SCH. DB. J.

Bakketelle,

yr. Zie
Zi BAGATELLE.
Bakkot, 0. Zie BAKHUIS.

Bakkuus, ni. Zie BACCHUS.
Bakleeren (uitspr. met korte a, met zachtlange
e en met den klemtoon op klee), ww. Fr. &icier.
Zie LITTRE. Schikken, doen, met het bijdenkbeeld
van overhaasting. let bakleeren. Verg. J. Weinig
in gebruik.

Bakmeel, o. Zonder mv. Het meel bestemd om
gebakken te worden. iliuldere, es ons bakmeel

gemalen?

Bakpeere (uitspr. met scherplange e), y:.
bakpeeren; verkl. bakpeerke. Peer die gebakken
worit. Wenterpeere
goe bakpeeren. SCH.
CV. J. CL.

Baksele (uitspr. baks9/d), o. Aly. baksels. De
eine-e valt dikwijis in de unspraak weg; voor een
stemrust bitift zij aitijd behouden.Wcib. —'m Baksele of : 'in baksel brood, tijd dat de hoeveelheid
brood, in eens gebakken, duurt,' een week of
twee; derhalve korte korte duur. 't zal
mar 'm baksel brood duren. — Alles en dizur(t)
mor baksele, alles is van korten duur. Van

Bakspeel dere , rn. XIv. ikspeehlers. Triktrak.
speler. Zie BAK.
Bakspel, 0. Zonder niv, Triktrakspel. Fr, jeu
de b jeu de jacquet. Hie es liefizebbere via
't ba kcpel w at geeischt wcrdt tot het
bakspel, het heele toestel; in deze bet. my. bakspelen. Il,zos, gee' ons 1 e keer t bokspet. In die
herbersre zipz twie bales /ten. BAK.

Bakte, yr. Dlarnaa-t. (inch BAKSELE.
Mv. bakicn; verkl. bakteke. Datg- ene wat men
mesluk.
door bakken gereedmaakt. D.? bakte
ken. SCH. DB. J. — lit 111( sinkte een mislukte zaak. J. Ook : 't en es owl- ' ilauw(e) bakte,
het beteekent niet yeti. Seal. Wab . II, 898. —
Hoeveelhei I die in eens gebakken wora. Es de
bakte weeral op? ,.11n1. Trib (BAKTE). Duur
van wat in eens gebakken wordt. Spr. Apes en
duzir(t) mor ' bakte (brood). Z e BAKSELE. J.
— Hoeyeelheid meel, die tot een bakte wordt
vereischt. De mulier knii(1) inee ens bakte. VD.
DB. J. — Spr. k_une(n) verdra(g)en,
een kitteling kunnen veriragen wordt meestal
gezegd van een kniekitteling. Verg. Ned. Wdb. :
« Hij kan Beene bakten dragen (eigenlijk van een
ongeduldig paard). Spr. Kaartspel. 't Es 'n
g 'heel bakte, men teat too (in het j isspel). Halve
bakte es 50. — Heeveelluid graan, die men in
eens, voor eene bakte, naar den niulder laat brengen. Tiro' veer graan ever in (Ilene zak? 't Es
ons bakte. DB. J.
Bal, m. Mv. ballen ; verki. bolleke (mv. ballelees. hallekies). Wdb. Balleke, Fr. bou/ette,
nooit bat (fVed. TI alb II, 902) : een met de hat:den gemaakten, bolvora klomp van gehakt
vleesch. /nee dzulw,ause, dat es goed
teten! Soep nice balleke s Geweer- of ka:ionkogd. Ned. ihans in Noord-Nederland
in onbraik 0. Fr. &lite. Iemand nem bal dear
t -- Prop in de keel. .percies
11,' ill bat z' mijn kelt!. Verg. X0/. Wdb. II, 903.
— Frank. Het verkl. worit veeial gebruikt. Die
koe kos(t) rrz he'12 honier(d) die de
bollekies ()J. risk zijn. Oak in de
dieventaal bekend. C V. J. — Kaatsbai. Wdb.
Spr. Iemand dem bat tocsmijten (of -ocr/en),
iemand bzunstigen. Verg. CV. — Iemand dem
bolva' veal de neuze nemen (of pakken), iemand
het Bras van onder de voeten snijden. Verg. J. —
Bat, kloot. Meestal in 'I my. gebruikt, in een
zeker aantal gemeene uitdrukkingen. An iemand
(of let) zijm va(A,-)en. lilis-ch(t) (of kust)
mijin batten ! 1 Zei(l) zij balle' varen ! Hie en
es ncg g('ene schup (of st(ern_p) onder 4in ball,'
word. Verg. KLOOT; - Xrd. Wdb. II, 904. —
ffateke steken; balleke van den hove. Zie BAL-

-

-

LEKE-STEKEN.

Bal, rn. (niet a). Mv. bats. Wdb. Xor dem bat
goon.— Kermis, feest. 't Es dor altil(d)bal.'t Es
dor bal op bal. — Lawaai, ruzie, gekijf, gevecht.
As de ma' zat thuis kornt, es 't alt)6d) bal. Le
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sbelen dor bal. ze maken daar eroot lawaai. Ned,
W~/b. ('< Kan het woord cabaa l hier (10k ecnivcn
invloed gehad hebben? ~)
'='

Balance, vr. Zie BAI...ANSE; Balanse (uitspr. ba met korre

KIL : BALAI'\CE.

a en Ian met den
klerntoon), vr. Mv. balan sen ; verkl, balansee,
Balans. - IUl balanse, in evenwicht, Fr. en balance . Ned, Wdb. II, q07 (~ thans in onbruik 1).
1111 balanse z!ln. Da' lzi!t. dot hangt im balanse.
Jk HaU7iJe (houde] mg' z"1Jl balanse. - Int balanse
zg'", r.arzelen, niet weten wat doen, evenals een
balans die om ell weer wiepelt. Gaat Ide die koe
7'erkoopen.? flie es z'1I1 baianse, Oak met blij'z'cn :
Hie bZer:! lang- in: balanse,

Balbodne (uitspr. balboJnJ), In. Z. BALBOGENE.
Balbogene (uitspr. balba(g):nu), m. 1\1 v. Balbo(g\eas / verkl. balbo(g )fll tse. Soort van kruisboop, warn medc men ballen (geen pijlen) schiet,

Hie schoot nice ncm balbo(g)c1le. DB. J. -

Zie

BOGENE.

Balboog. \Vordt niet gehoord. Zie BALBOGENE.
Baldadeghied, vr, Zie B.:\LDADIGHEID.
Baldadegord, m. Zie BALDADIGAARD.
Baldadig (uitspr, oaldadsr]: met den klerntoon
op da), hn. Weest, wild, geweldi~. Baldadeg te
u'erke gaan. Baldadege /"'cereh. J.Verg. Ned. Wdb.

Baldadigaard (uitspr. baldad?gort met den
ldemtoon op da), In. \Voestaard. Slnijt die baldadel(01'((i); op de strate.
Baldadigheid (uitspr. baldad;;chiet lnet den
klemtoon op da), vr. \Voestheid, dwaas geweld.
jljce baldadeghicd te 70erke gaan. Verg. Ned. UTJb.
Bale,

vr. 1\fv. bnlen / vetld. baa/ke, bakke.

I{IL. : BALE.

Baal. Verzet

Bale, vr. Daas. Fr.

dz~

bale kaiJie.

taOl1. DB. Ook op de dia·

lectgrens, te Asper (VT, Ie jaarg i 3).

Balegaren, o. Daarnaast BOLLEGAREN, BOLGAZonder nlV. Grof, sterk galen. De schoenlakers g('bruzleen atijd bolgaren.

REN.

Balegoed, o. Zander my. Grof goed waarvall
lllen balen maakt.
Halein, 'T. \Vonit lliet geboord. Zie BALIJNE.

Balekatcen,

m. (niet o. niet vr.). Daarnaast

}iOlLEKATOEN. Zonder m\'. Grof lwtoen, Fr. cali.cot. DB (BAALKATOEN, BALKATOEN, BOLiLE)KATOE1'\). CV. SClL R.
CL.

J.

FalekatccLen (uitspr.

bal·katoel1ie, l,(t met

korte a), bn. D;l::rnaast BOILEKATOENEN (uitspr.
bollJkatoenz'e). V £lI1 ba]e}{at< tn . .ouz Bollckatcel1ie
hende (hemd). CV.

Balekato8Die, bn. Zie BALEKATOENEN.
B21en, ww. Zie BEHALEN.
Fale[tcffe, vr. Hetz. als BAIEGOED (zie aId,).
faJg, m. Mv. ba~€,ell / verld. balg·JA~t'. \V ob. Fll1k. Jijr. Niet '-elcud<rd (yelg. Vl)\. 111'111. rVdb.
(BAlCB) Hie kr{('g 1e sckup (p zijnc1ll balg-. Hie
l'a' iV'l1r1JZ balg 7'ull{1l, hij kCln \'rel eten. Ea'
balgJke 'If'aS 7)'111 (door eten, (lrinkel) SCll. (£7(/l'.).

B.ALLEN
R. G. J.
Dikke11t balg, dikzak, Leift dienen
dikkenz balg 1. OK al/g·d.?

Balgpijne, vr. Buikpijn (vooral van paarden ).
Ons peril es doo' L an de balgpi.flle. iVed. W"'ub.
DB. J.
Balgvuldere, m, Icrnand die gulz1g en veel
eet. SCH. (Bij·v.).
Balie, vr. \V crdt niet gehoord. Zie B.\ALDE.
Balijne (uitspr. met korte a ell met den IdemtOOI1 op I?i"). vr, (nooit 0). Mv baiijnen , verkl,
baiijntse. Balein. De bo lijne' van nr pur replu, J.

Balijnen (uitspr,

bali/nil.' met korte a en den
J,lt Bali/nie boogst:«.

klemtoon op 19\ bn, Balemen,

Balijnie, bn, Zie BALTjNEN.
Balkankere, m. (niet 0). l\lv. balkankers.
Balkanker, Zie "",Ved. Wdb., - bier

Balke,

Ill.

AKKE&E.

Over dezen vorrn met e, zie Ned.

WJb. 11,923; KI. en l/orml. 1\1 v. baieen / vel kl.
balksl?e (mv. baleskes, balkskies). Balle Wdb,
Hangt het an dem balee, Dem baii:«
br. ken.
- Iet an dent balk' hangen, iets dom en nuueloos
ver k wi-ten. Sieska hang! het amaal an dent balke.
Verg. Ned. JVdb. II, 924-925. -let oj den hoogstem balke schrijoen, op de betaling der schuld
niet meer rekenen, Hie moet ou (u) honder(d)
frank i Och, Jongene, schryft het mor op den

s«

hoogstem balse ! - Zware, lange, eenigszins balkvorrnige wolk. DR. J. - Z .kje onder het oog.
1Ieestal in 't my. ZJ es opgfstaa(n) lnee balke'n
onder her oc Cfkn. Verg. J. JVed. 11 db (~ blau'we
streep onder de Gagen »). - \VeveI~W('crJ. Houten deel van den «sterkburstele ». lie ald. - Ja(ll)
van dem la/ke, dorschvlegel. .!lIeeJa(n) 'l'an denl
balke spelen, dorschen. - I~rldpe nor dt"ln balke,
kruipt nor don balke. Zie IG{UIPE-~AAR·DEN
BALKE,

K}{UIPT-~AAR-DE!\-BAl.KE.

Balkgat, o.

!\Iv. balkgaten. Gat in den Inuur,
waarin het ulteinde van den zolderbalk ~leej\ t.

J.

Balkon (uitspr.

baL'?onk 111et den Idemtoon op
konk), m. (niet 0.) !\lv. balkorzks/ verkl. bal-

konkske. \V db.

J.

Balkonk, In. lie BALKON.
Ballekeskop, m. Daarnaast

BALLEKIESKOP.

Ei~.

kop zoo rand als een balleke. - Ironisch.
Kindel hoofd; - ook het kind zelf. Zwjjgt, bal·
lckl!'skoj .'

Balleke..steken, CllZ. st. sch. ,vw. V Gar de
vervoeging, zie STEKEN. I{inderspel. 1\1 de kin·
derel', uitgenomen twee, ziUE.11 op een rij, te~en
den Hll1Ur, op den grand. Een cler twee gaat 'oor
de rij, been en \\'ref, Inet eell balleke in de hand
en steekt hp', d. i. bergt het einclelijk heimelijk
onder den schoot (of onder de knieen als het een
jongen is) van een der zittende kinderen. I-1ft
ander kind gaat nu op zoek en raadt, "Taar ht:'t
balleke gelJ< rgen zit. Wzlle11le ne keer balle/?cslekcn? Ze steke1n bat/eke. - Het spel heet te
St-Lie\'ells-Es~(he : Balleke van d[n heve. Zie
DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel. IV, 11<).
Ballekieskop, nl. Zie BALLEKESKOP.
Ballen, onz. zw. ww. Vervu : baldege, gcbald.
Klollterel, zich tot hallen verVOll1\en. As t l1lccl
J
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BALLON

BAM ESP RIJIM TA A.RTE,

in den trot; nie goebewerkt en es, ball het. Verg.
Ned. TVdb. II, 934-935; ook Sm. DB. VD.

Balunstrade (uitspr. op zijn Fr. met den klem•
toon op tray, yr. Balustrade.

Ballon (uitspr. bal!onk met den klemtoon op
lonk), m. Mv. ballonks ; verkl. ballenkske (nv.
ballonkskes, ballorz%skiec). Luchtbal. Wdb. —
Ballonkske, Venitiaansche lanbarn. Der hangen
ballonkskies an de gevele.

Baluu.stre, m. Zie BALUUSTERE.
Balve, vw. vz. Daarnaast BALVEN, sours BAL-

Ballonk, m, Zie BALLON.
Balloteerdere (uispr. balloteerdarg met den
klemtoon op tee!), in. Mv. bativteerders. Kiezer
die balloteert.— Zie BALLOTEEREN.
Balloteeren (uispr. balloteran, te met zachtlange e en met den klerntoon), onz. zw. ww.
Daarnaast BALLOTTEEREN. Her,ternmen, eene
tweede maal stemmen als geen kan1idaat de vol.
strekte meerderheid van ste-nmen heeft bekomen.
VD. heeft eene andere beteekenis, Zondag- nzoe-

ten de kiezers balloteeren. Gcballoteerd 7e, , ,,-(d)m, van kandidaten ; in ballotage komen. Es
Ernie/ (q-ekozen? hie ai,Tr(dt) zondag geballoteerd.

Balloteeringe (uitspr. ballotereng.), te met
zachtlxige e en net den klemtoon), yr. Daarnaast
BALLOYFEERINGE. Ballotage. Wdb. balloteerenge zilz of kJlir/ma, geballoteerd worden.
Zie BALLOTEEREN.
Ballotteerdere, m. Zie BALLOTEERDERE.
Ballotteeren (uitspr. ballotteren, to met zachtlange e en met den klemtoon), ww. Zie

BALLO-

TEEREN.

Ballotteeringe (uitspr. ballottereirp, te met
zachtlange e en net den klemtoon), yr. Zie BALLOTEERINGE.

Balooe, vr. Zie BALOOGE.
Balooge (uitspr. baleo(0 , ),

vr. (niet o.). Mv.

batoeWen ; vend. baloogste. Groot, bolvormig
oog. Triene nice her baloo(g)en. Verg. J.

Baleen ( uitspr. ba/pan), w w. Zie BEHALPEN.
Balpijpe, yr. Mv. balpi/pert. Blaespijp, Fr.
sarbacane. illusschen ea ander vert(g)cls mee 'en
balpijfic schicten. DB. J (BALLEPIJP).

Balpzaam, bn. Zi e BEIIALPZA.AM,
Balpzaamhied, yr. 7 i BEHALPZAAMHEID.
Balpzameg, bn. 7 i BEHALPZAMIG,
Balpzameghied, vr. Zie BEHALPZAA1 IGHEID.
Balseme (uitspr. balsam.:), m. De eind-e
dike: ijls in de ui zspraak weg ; vOcr een stemrust
altijd ; balse me. !Ifni. I 1 7db (13 AL , Emli). Mv
SOILS. Balsern. 'Is Rieke balsome. Ge ?neet op do
.

,

wonde balsern lt(g -g)"n. 11a/seine de vet-zweerenc -c. Veur ' n 2-A', , oride ken ek hole soorte vain
balsems.

Balspel, o. Zonder my. Bal; balmuziek. As

't kcerenze's es, es 't b/ bias Pier alt'd balspel.

Eig. b' halve,
bekalve. Behalve. Wdb. I'dereerz es gelu(kk)eg,
balven ikke. De meestere sloeg- at de kinders,
balve 71117. barites ditto, balvest datto.
VES, BALVEST, BALVIES, BALVIESI'.

Balven, vw. vz. Zie BALVE.
Balves, vw. vz. Zie. BALVE.
Balvest, vw. vz. Zie BALVE.
Balvies. Zie BALVE.
Balviest. Zie BALVE.
Balzale, Yr. Balzaal. Wdb.
Balzemiene, yr. Zie I3ELZEMIENE.
Barn, tw. Klanknabootsend woord voor bet
geluid der klok. Barn ! barn ! barn ! ester ienzand
dood? Het shat op den torre : barn barn barn ! —
Van ander ssortgelijk geluid. Pam barn I wie
slaat er op do deure ? (Franz) barn basic gaan.
't Genk or (vain) bseci berm barn op trommel en
op trombal! Barn doc(n) sizee de koterkaak op de
sporte 7-an de steel. — Ook zelfst. rn. 'k Boordege ice grootcm barn!

Barnes ( uitspr. bonus), yr. Big. BAAFMIS, mis
van Bavo, Mv. Bar/lessen (uitspr. borndssdn). Verg.
IFtlb (BAMESSE). Feestdag van St. Baaf,
I" October. To .bonzes. 'k illoe(t) pacht
betalcn to Barnes. DB. CV. — Tijd rond Barnes,
herfsttijd. Mee Bonzes rryzen de blaren. DB. CV.
J. ,Foci', Wdb. If, 947. — Spr. nen Dronkor(d)
moe' twie nachten lien en e verkie (verken) twie
Bomessen, een dronl/aard is enkel gansch nuchter
na tweemaal geslapen te hebben en een varken is
eerst goed als het vetjaard is.
Bamesdricht (uitspr. berrwzdricht), vr. Zaaitijd die rond I" October komt, herfstzaaitijd.
de bomesdrich(t) N -ed2an ? — Zie 1)RICHT,
Bamesmaand (uitspr. bomasmaand), 'r. October. CV.
Bamespacht (uitspr, boindspache), nr. (niet vr.).
Pacht die met Barnes begirt. Es 't homes/Jac/it,
of es 't kes(z)pacht? DB. Ned. TVdb., II, 948.
Bamespruime (uitspr. bonospruillid), yr. Daarnaast soms BOMERSPRUIME. My. banzesprzlinzen
(uitspr. bunzas-); verkl. bamesprithnke (uitspr.
boocas-). De eincl-s valt soms weg (zie K!. en
Vorml.).Soort van herfstpruim. Fr. Prune altesse,
prune de Monsieur tardrf. Zij rijpt in September
en November, is middelrnatig groot, langwerpig,
donkerpurper. Zij groeit op een middelmatig boogen boom, die zeer vruchtbaar is. it/Cyder maak(t)
gee tert,(rz) (taarten) nice bomesprzrimen. Eet die
bornerspr:rinz op. DB. Ned. TT db.,II, 948.

Bamespruimeleere (uitspr, benzaspritimaleera,
lee met scrierplange e), m. Daarnaast BOMERE-

balten1c.

De eind-! valt soms in de uitspraak
weg (zie Al. en Verrill.). Soort van pruimebootn.
Zie BAMESPRUIME.

BabillSter0 (uitspr. ba met korte a, met den
klemtoon op hilts), rll. Daarnaast BALUUSTRE.
Mv. baluusters. Fr. balustre. Leuningpijler. J.

yr. Daarnaast BOMERSPRUIMTORTE. 'l'aart van bamcspluirnen. Zie BAMESPRUIME,

Baltente, yr. Danstent. Er stond 'n groote

Zuid-Oosivlaandersei Zdiolicpn.

PRUIMELEERE.

Bamespruimtaarte
( it h_onosp.eitiintort d ),
.u..spr.

7
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BAMESREENE

Bamesrebne, m. Zie BAMESREGENE.
Bamesregene (uitspr. bomasrc(g)ano), m. My.
bamesre(g)ens. De eind-e valt soms in de uitspraak
weg (zie El. en Vorml.). HerfAtegen, Ned. Wdb.,

II, 918.

Bamestijd (uitspr. bomast/t), m. Zonder my.
Herfst. 't Es bomestilel, de ?venter staa' vcur de
dean re. CV
V.

Bameswend (uitspr. bomos-), m. Het fstwind.
De wend es dwaas en fel : Bomeswend!
Bameswere (uitspr. bomaswera), o, Herfstweder. 't Es smuile of wend of rc(g)ene, oprech(t)
bones were. C V.

Bameswind (uitspr. bonzaswent), m. Zie BAMESWEND, WEND.

Bamis, yr. Wordt niet gehoord. Zie

BANES,

BONES (ook de samenstellingen).

Ban, m. Wdb. Ba(n) van d' hailege kerke,
kerkelijke ban, excomtnunicatie. Ienzand in dem
ba(n) van d' hailege kerke slaan.
ban(d)en ; verkl. bandeke (mv.
Band, m.
bandekes, ban dekies),soms bandse (uitspr. bai nzsa ;
niv‘ baintsas, baintsies). KIL. heeft bandeken.
Wdb. An dem band, gebonden, aim banden
(Ned. Wdb., II, 953). Leyland an dem band
le(Men. An deny band lzgg)en, gebonden liggen

(van honden b. y.); fig. niet molten uitgaan, geen
vrijheid hebben. CV. J. Iemand an dem band
hauwen (houden), hem aan banden houden, hem
beletten vrij uit te gaan. Pier hazewl z!/12 jonges
an dens band. — Zoo ook : Kurt an dent band
lzigg)en. Iemand kart an dem band le(gg)en of
hauwen. — Deur dem band, doorgaans, gewoonlijk. Bray' auwers hen (hebben) deur dem band
brave hinders. DB. CV. Ned. Wdb. II, 956. —
Lederen band, waarmede sommi en de `mock
ophouden. 'k En dra(g)e geenenz 'k hé liever bretellen. Vandaar — In dem band, in de
dikte. Het in Clem band hen, dik zijn. Hie en es
me lank, /nor hie hee 't in deny band. — Hoepel
(voor ton of knip). Yzerie, hautie (houten) ban(d)en. .Bande' klieven of maker. — Spr. Dat er
de ban(d)en of s_prengen, hard, geweldig. Werken
.

,

dater de ban(i)en of s_prengen. — Yzerie band,

eig. ijzeren band; fig. ton met goed en sterk bier.
Gee 17221 peace (pint) van den Yzerie band.
Verg. J. — Hoepel (sp.eltuig). De jenges spele'
blikgeere mee dem band. Band nice blekskies
Beslag van een
jes, stukjes blik), rinkelhoepel,
wiel. CV. Fr. bandage: — Band van de woulere
(waxier), wevet swoord. Zie WAAIERE.
BandeklieVen, o. Zonder my, Daarnaast BANDEMAKEN. Ambacht van den bandeklievere. Hie
do...t het bandek lieven of het bandernaken.
banieklievers. De
Bandeklievere, rn.
eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg (zie
en Vorml.). Daarnaast BANDEMAKERE. Iemand
die banden (hoepels) voor tonnen of kuipen
rnaakt. Bandeklievers klieven 't haut.

Bandelen, ww, Zie BEIL.4NDELEN.
Bandelinge (uitspr. banddlengd), yr. Zie BEHANDELINGE.

Bandemakere, m. Zie BANDEKLIEVERE.

BANE

Bandemaken,

o. Zie BANDEKLIEVEN. Mee
't bandemaken en ester me veel te verdienen.

Bandon, onz. zw. ww. Very. : bandaga, gaband.
Hoepelen, met den band spelen. DB. De hinders
banden al 'n ure. — Ook zelfst. Ze zijn an
't banden.
Bandeneeren (uitspr. ban(dd)neran, met zachtlange e en den klemtoon op ne), bedr. zw ww.
Ver v. : ban(depieerdege, geban(de)neerd. Vet laten, laten. Fr. abandonner. TFlde da' werk ba;z(de)neeren? Hie hee zn hinders ge- ba;z(de)neerd!
Vetg. Cass, 977 : bondoneeren (VAN HELTEN,
spr. bl. 124); BANDOEN Wdb), Fr.
abandon (van (i bandon).

Bandenklieven (uitspr. batzdakiievan, de n
valt weg voor k), ww. Zie BANDEKLIEVEN.
Bandenklievere (uitspr. bandaklievara, de n
valt weg voor k), M. Zie BANDEKLIEVERE.
Bander() (uitspr. bandird), m. My, banders.
De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg (zie
Iil. en Vorml.). Iemand die hoepelt.— Z. BANDEN.
Bandnaele, tn. Zie BANDNAGELE.

Bandnagele (uitspr. bantna(g)ali,), m, My,
bandna(g;iels. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg (zie A7. en Vornzl.). Nagel in den
band van het wiel. J. Verg. KIL (BAND-NAGHEL,
« co/if/bit/a 4); 11Inl. IVelb (BANT-NAGEL).
Bal1dr00, yr. Mv. banclroeen. Hetz. als DEKROE.
Zie all.; ook SCH. DB. J. Kit. (. Band-roede.
Vimen mains. .)
—
7 BAND, BANDEN.
1 I
Bandspel,o.

Bandspelen, onz. schei,db. ww. Met den band
of hoepel spelen. Iyilleyne ne keer bandspelen ? —
Zelfst. De kinders zijn an 't bands_pelen.
Bandstok, m. Stole, waarmede men bandt of
hoepelt.
Bandstrood (uitspr. met scherplange o), o, Zonder my. Baudstroo. Wdb. — Zie STROOD.
Bandwisse, yr. Mv. bandwissen; verkl. bandwiske. De eind-e valt sours in de uitspraak weg
(zie Kl. en Vorml.). Wisse (zie ald,) of teen om
iets te binders. DB.
Bane, vr. Mv. banes; verkl. baantse (uitspr.
boontsa met zachtlange o; mv, boontsds, boontsies). De eind-e valt soms in de uitspraak weg
(zie Kl. en Vorml.). Mnl. (BANE). G. Baan, weg.
Slick to bane. Schoon of goe bane. Be baan es
effene. Groote bane. Rechte bane, verkeerde bane,
kronznze bane. 'n Ka bane, een kwade (d. i. doorslcchte) baan. Bree bane, groote weg. Zie BREEBANE. Erdebane; dock nooit steembane (steenbaan), hiervoor heeft men stee' (steenwei:), —
Yzerie (ijzeren) bane, spoorwev,, <K In Belgie een
boekenwoord zegt Xed. Wdb. II, 809. Ook bij
het yolk in gebruik. Ze nzaken altar n (jzetze
bane. D'ijzerze bane lon_pt al deur z/' land.
Langshenen d' rjzerie bane. — E612 (een) bane,

een enkele baan of weg, wilder bijwegen die kunnen in dwaling brengen. Van Atiorde(Audenaarde)
nor Giezeberge (Geeraardsbergen) es 't e'em bane.
'k En koes(t) lie missen, 't was eenz bane ! De
bane ke.nnelz of weten. Eig. en fig. Kende de
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BANE

bane? 0m van 't-ocverneinent ict to verkr 'g)en
(moet ge) de bane zeweten. -- Spr. Die de
bane kept, en loot(t) me verloren. — Soms : do
baan en de tale keiznen (of zeweten). IJic z,rl der
lee/ koznznen, hie weet de bane en hie kept de tale.
Ook : de roe (of rechtc) bane kennen of deter, --De bane vra(g)en, den weg vragen. Ook : nor de
bane vra(c )en. Eig. en fig 'k HH twie keers inocvioette

ten de bane vra(g)en. Ouzze fotng e' aa' otoe veurnit,

hie en moet an niernand nie meer de bane vra(g)en. -- iVor (naar) de bekende bane vl a(g)en, lets

vragen dat men weet, naar den bekenden weg
vragen. — Be baan hazc7c'cn (houden). den weg
v(Jlgen. Eig. en fig. Van her nor Gent inoett'
a//ijd de boar haztze=en, Da' maiske zo;l) slich(t)
varen, z'en k.zn de (soms : goe, rechte) bane ;zie
hewu^een. - De bane make=, den weg maken. Eig.
en fig. T1 t=aken de bane v7' Z , -clsem nor OJ'brakele. f''enr ie,nand de bane maken,voor iemand
den weg voorhereiden. Hie most er kommen, zederee(,n) znaakt de bane year hem. -- Bane maker,
plaats waken. I've, ; Laak(l) ne kcer bane veurr
vi ! Verg. ATed. Gf db. II, 809. — Met een bezit-

telijk vn. : zjzz (zijn), inzn (mijn), enz. bane
make=, zijn, mijn, enz. weg waken. Leat hem nior
goon, hie za(l) we(i) z?7zn bane taken. — Ienrand
de bane toc(^ )en, i zen, iernand den weg toonen.
Eig. en fig. Toog t help do bane, anderst loot hie
nog verlore,-;1 Slim estie genoef . nieznand en
moot hem de bane w jzen, hij weet wat hij moet
doen om tot zijn doel te geraken. --- Ook : remand
de goe (rechte), de slichte (vei keerde) bane w zen
of too(glen. Ik en za(l) nz'emnand de verkeel - de bane
v'yzen. — De bane loo(ch)cnen, den veg Bien

Verg. Ned. 11 dz'b. II, 8u. -- In de baize, in den
weg. Cewoonlijk met 71geJ2. Eig. 1i 'i' li; t er in
do bane? Es dat nen Iaond, Inter i' nzy"nz bane ?
1iol(t) mor rcchtacit, ci- en lit niet (niets) in de
bane. De pale staat in de bane. Fig. IOn' h1"Id er
Item te(g )en ? Er en lad islet in de b.z;ze (of : r'
z to bane). — . einand let in de bane le(g;)cis,
misdoen jegens hem. CL. 'k En zoo (zou) gee'
strood i' z in (zijn) bane le(gi-)en, 'k zou hem niet
het minstc misdoen. Ook : iernand een hinderpaal
in den weg leggen. Eig. en fig. — Ult do bane, uit
den weg. Eig. Doet die steepen nit d bone. U it
ni f m bane! uit mijn weg. V'ur icznand nit de
baize rzan. Fig. let nit de bare den, zeften,
le( s )en, enz., een hinderpaal wegruimen. 'k E;z
zoo (zou) veer hem uit mnytn bane nie gaan, ih
wil hem niet mijden. — I of brriten de bane, op
slechten, verkeerden weg. Eig. en fig. &'zz ek nit
of bzl/ten de (of mini) bane? 11I./eke Iooj5t bzzt'ten
de (of her) bane, zij gedraagt zich niet a? te vet.
Verg. 1>uten banen bij OuDE o. Jtijdr. i. v. BAEN,
BAN EN . — 07cr de bane, over den weg. Eig. en
-

fig. Loopt over de bane. Dice kerre was L zzwaar
gclaad

(eladen),

'k en koest er nie /nee o7'er de

bane. lllee at da' geki)f en han ek me over de
bane. 'k En koes.t) Knee m/ r f over de bane
iziet. Zillen ze to gaor over de bane S - (e)raken ?

Verg. CV. J. IO d. Wdb. II, 8r r. — Order de
bane, onderweg. Onder de bane twain help dat
on; -elrnk o i'ere. Sics es onder de bane ble ven. Fig.

Outer de bane blzjeen, eig. onderweg verlcren of
verkwist geraken; verloren geraken, flirt tot zijn
doel kornen. Al da' nor de nzor(t) (markt) Zoopen

men volgen rnoet, verlaten, een anderen nemen.
Dikwijls met een bezittelijk vn. Icdere keer da'

en lean nie reel of brez<<çcn . 't bl ft at onder de
bane. Ivor es z ' geld? 't Es at olydi r de bane
bleven! -- Spr. Al de bane' Zoope' nor i oomen,
alle wegen loopen naar Rome. -- L'e bane va(n)

(zijn), nn7m (mijn), ons (onze), enz. bone aan,
vertrekken, weggaan, verder gaan, zijn s weegs
gaan. Loot nzj gerust in/in bonne gone. IT i'll'eg
ne keer raj5 on (uw) bane roan ? Niet altijd met

(of nor) Roomer, de melkweg (in het kinderge.
loof). -- Afstand. tan hzer nor Gent, dot es ylo,
n 'heel bane. T'halvent de bane, halverwege.
— Doortocht. Het coo/er zoek(t) z(/nz bane. Middel, wijze. Dates de kur(t)ste bane, de rech(t)ste bane. -- Spr. De kur(t)ste baan es lank

Peer mni) ziet afkomen, loo(ch)cnt hie zi/>1z bane.
Zie LOOCHENEN. — Met een bezittelijk vn. : z^rn

nadeeligen zin », zooals Logzrela, 2, 33, beweert.

:

-

-

ook : de kur(t)stc baan es de beste. ---

Verg. Ned. Wdb. II, 8i r. -- De bane metcn,
dronken over de straat waggelen. Ook : g'heel de
baize vandoen hen (hebben). — Ob de bane, op
den weg. Et. Iclnand op de (o cc, z echte, vcr-

g enoeg ;

keerde, slichte) bane zetten of bren, -en. — WVed.
IVzllem' ons o de bane zetten ? WVillen wij weggaan i' -- Fig. Ge meet do hinders op de goo bane
breng ett. Ge bren t da' '1LLI111Lek' op do slichte
bane. -- Op de bane ry'en, voernman zijn. Op do
bane r/en en es g eene plezante stiel. CV. -- O1
de bane, weg, op weg, in tegenstelling met : thuis;

(zie ald.). 'vi', V' jaarg. 134.

-

dus : van huffs, hetzij om handel te drijven, hetzij
oar, op zwier te gaan, enz. ne floer;n.zn es alt d
op de bane. /V•e es altzjd op de bane, ze drzl(t) va'
'S inor(g)ens tot's nave(nd)s.'n I;erlijk mats/:' em
ma,g of de bane nie loopen (ook : (traitsen, cdeentelen, kaztsen, slenteren, enz.). Verg. Ned. IUdb.
II, 8 i o. — Op de (goe, rechre, slichte, verkeerde)
bane zi/n, korntnen of g(e)ra.bben. Eig. en fig. Toe,
Jong ens, doe znor eoort, ge z t op de goe bone!
Ben ek net t oj5 'n ver kkeerde bane, man ? -- blet
een bezittelijk vu. : 015 z 1ia (zijn), nz in (mijn),
enz. bane, op zijn weg. As ek hezn op mijsn bane
te(g)e'komme, za(l) 'k hem 'n ramineleng e g eon,

Bane van de meulenasse, deel der as, dat op de
banesteenen rust en er in draait. CV. --- -Pane, van
de la (lade), weverswoord : bovenvlak der onderla

Banen, bedr. of onz. zw. ww. Very.
deg e, g -ebaand.

: baan-

Wdb. — Onz. Eene baan, eenen

weg waken. 'I lice dezen nacht reel g esnouwd
(gesneeuwd), we zzzoeten alganwe barren. CV. J.

Banesteen (ui ,spr. met scherplange e) , in. Mv.
Steen, waarop de bane (zie ald.) rust
en draait.
Bang (uitspr. bank), bn. \Vordt niet gelhoord
in den Lin van : bevreesd. -- Bevangen. 't Es heir
bank. 'k Ile 't Iffier zoo bank. .0 B. Scu. J.
Zwoel, diukkend. Barge Inc/it. hank were. SCH.
bazsesteene1. , .

DB. J.

Bangeghied, vr. Zie BAN GIGHEID .
Bangen, ww. Zie BEHANGEN.

Bangere, rn. Zie BEHANGERE.

Bangigheid (uitspr . bangachiet), vr. Daarnaast
BANGTE , Zonder mv. Bangheid, bevangenheid.

BANGPAPIER
'k Voel bier zuk 'vi (zulk • 'n) bang eghied. De
ban,; tt van 't were. DB. j. _Ned. Wdb (. verouderd ') ; Wdb (BANGIGHEIT); KIL
(BANG HICHEYD).

Bangpapier, o. 7i BEHANG.1?APIER.
Bangsele, o. Zi e BEHANGSELE.
my. Zie BANGIGHEID. DB.
7 (I
Bangte, Yr. __.on...er
en Vorml.
en
BANG
Bank, bn. Zie
yr.
Een
der
zeldzame
vrouwelijke
naarnBank,
woorden zonder de vrouwelijke eind-e. Zie Al. en
Vorml. Vroeger BANC, soms BANCKE (KIL.). 1\1v.
banken ; verkl. bankske (my. bankskes, banksk les).
Wdb. Fr. bane. — Schoolbank. Veel broeken op
banke' versleten hen (hebben), lang naar de school
gegaan hebben. — Eankske, zitbankje voor bcschuldigden. lenzand op 't bankske brengen,
iemand voor het gerecht doen komen. Op het
bankske gezeten hen (hebben), beschuldigd geweest zijn. j v. BANKSKEN). Onder de
bank li(gAr)eiz, vallen, g(e)raken, dronken zijn en
op den vioer onder no zitplaats liggen, vallen,
geraken. Misschien heeft bank bier ae beteekenis
van « tafel, feestdisch. Le Ned. Wdb. II, 976.
Achter (daarnaast onder) banken of stoele(n)
steken, onder stoelen of banken schuiven. Ne
Wdb. II, 976. — Lange, zwarte wolk. Daarnaast
BALKE. DI3. CV. B. M. 0. Ned. Wail, . II, 979. —
Paailiedje :
Onder de bank
Lit ewa' zand ;
Rildt er mee nor Engeland;
Van Engeland nor Spoonje,
Appelkies van Aroonje,
Peerkies va' Conde:
Brengt ons Lea (1) lze koeke nice,
A(1) zoo groot as eerie man,
Da' zezij hem nie dra(g)en en kan ;
Kan zezij hem nie dra(g)en,
Legt hem rip ne wa(g)en ;
Kan de wa(g)en hem nie voeren,
13endt hem an 't perd
Zijne stert ;
Ons Lea en es gee' censke werd.

Verg. het paailiedje op ARAANJE.

Bank, yr. Nooit banke. Zie het vorige art.
Wdb. E r. Banque. Iet nor de bank dra(g)en,
aan snoeperijea verteren. Zie, manneke, dor es ne
cens, gnat 'n (hem) nor de bank dra(g)en, d. i.
naar den snoeperswinkel. - De bank, in een
bekend kaartspel : het vooireeht de kaarten te
molten in pakjes leggen. De bank hen (hebben)
of hauwen (houden). Die de bank licet, win(t)
ince gelijke korten (kaarten). Wilde ink de bank
verkoopen ? floeveel vraagde veer de bank. De
bank sprengt. Verg. Ned. IV.eb. II, 982. Zie bier
BANKEN.

Bankbelet (uitspr. bankbalei), o. Mv. bankbeleiten; verkl. bankbeletse. Bankuiljet.
B NNKBELET.
niet h
Bankbiljet, o.
Bankbriefke, o. 1Iv. bankbriefkes, bankbKef-

kies. Bankbrieije. Wdb.
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Banken, onp. zw. ww. Banken (lage, large
wolken) vormen. Het bankt in de weskit, at de
Scheldekant. 't Begint te banken, 't es e sliCh(t)
veurtreken.
Banken, onz. zw. ww. Very. : banki"ege, gebankt. Kaartspd. Er is een bankier die de bank

heeft of houdt. Hij =alit zooveel pakjes kaarten
als er spelers zijn. Eike speler legt op een dezer
pakjes een of nicer stukken geld. No toont de
bankier de onderste kaart van zjii pakje, vervolgens die van ieder der andere pakjes. Hij verliest
(d. i. moet den speler de ingezette som betalen),
als zijne kaart kleiner is dan die van den tegenstrever. In het tegenovergestelde geval sttijkt hij
den inzet op. Verg. DB. CV. Ned. Trab. II, 982.
Willenze 'n zizirke banken?

Bankenge, yr. Zie BANKINGE.
Bankere, m v bankers. De eind-e valt dde.
wijls is de uitspraak weg (lie .A7. en Vorml.).
Iemand die bankt (zie ald.). Ban'ers z' gel(d)spelers. Bij DB. is banker de bankier. Er is in het
bankspel maar een bankier, doch er zijn Yee'
bankers.

Bankeroete, yr. (niet o.). « Voorheen ook yr. )1.
Ned. Wdb. II, 993. Bankroet. Wdb.

Bankeroetier, m. K In ouderen vorm bankeroetier. s Ned. Wilb. II, 996.
Bankhaakgat, o. Gat voor den bank hank. CV.
Bankier (uitspr. met den klemtoon op kier),
m. Mv. bankiers ; verkl. bankierke. Wdb. — De
speler die, in het banken, de pakjes legt.

Bankinge (uitspr. bankens d, yr. ZDnder my.
De eind-e volt sums in de uitspraak weg (zie .A7.
en Vorml). De daa.1 van banken (kaartspei). Da'
-

was gisteren ave(Mii bankenge !

Bankspel, o. Het banken (zie ald.). Ilet bankspel zoo (tou) inocte' vcrboo' (verbcOL)

Bankvijze, vr. Mv. bankv(isen. Bandschroef.
DB. CV. j. •
Banneeren (uitspr. met zeer korte a en met
zachtlange c; men hoort schier duidelijk tweemaal 71), ww. Zie BANDENEEREN.
Bantworden (uitspr. bavitwor(d)cin met den
klenitoon op bunt), ww. Zie BEANTWORDEN en
en Vcrinl. DB.
Barabbas (uitspr. de eerste en de laatste a
gerciet, de middelste kort en met den klemtoon op
.
ba), m. Naam van zetieren moordenaar. Zie N/Clad
Testanzent, bier PERSOONSNAMEN. - Fig. Heil
Eesten (eersten), ne leetekenz barabbas, een deugniet, een E,chavuit, een gemeene kerel.

Barakke (uitspr. de eerste a hurt, de tweede
gerekt en met den k!emtoon op rah), Yr. Mv. barakken; vetki. barakske (beide a's kort). Daarnaast BERAKKE bdtakk)), BRAKKE. Barak,
kermistent. Wdt). Ned. Wdb. II, toc 5 alleen
in Belgie. Hocveel barakken siaan der op de
foore? — Slecht, oud Buis. Trekt die barakke
mor of i Ze wellnen in '72 auw brakkc. Verg. Ned.
Wdb. II, loo6 : in navolging van het Fransch.
,

Barakkenspeeldere (de 72 valt weg voor s),
(1) Hier de naarn van het kind.

m. Zle BARAKKESPEELDERE.

— ICI —

BARAKK7NSPEL

Barakkenspel (de n valt weg vOor s), o. Zie

BARRE

zat zijn; dood zijn. Hie lice gespekaleerd en nui

BARAKKESPEL.

estie dem born af.

Barakkentoer, m. Meest in 't my. barakkentocren. Kunsttoer. Tonic kept veel barakkentoe reit.

Barmgers (uitspr born-,borrams es), o. Zonder mv. Gras dat op de barmen groeit. Laat de
koe 't bartng s afwitz (afweiden). — Zie GERS.

Barakkespel, o. Spel in barakken gespeell of
vertoond. Al da' barakkespel begin(f) 77117 'IC(g)en

Barmges, 0. Zi
7 i e BARMGERS.
Barmheu (uitspr. bort-amen), o. Zie

te sicken.

BARMHEUI.

Barakkespeeldere, m. My. barakkes_peciders.
Iemand die in barakken speelt. A/ de barakkeslcelders sterve van orntm (arinoe).

Barbier (uitspr. borbier, met den klemtoon op
bier), m. Mv. (uitspr. borbiers); veikl.
barbierke(uLspr. barbierka). B tardscheerder.Vv'db.
Elie ka(.71) klappe(n) ;•elk nein borbier.

Barbieren (u it spr .

boibi,!ran), onz. ZW. \VW.
Very. : b:trbierdege (uitspr. boi-), ,gebarbierd
(uitspr. bor-). Den barbierstiel uito(fnen. Watten
d)e Tieste? Hie borbiert. — Verg. Xed. Wdb.

Barbiersgast (uitspr. &rbierss-ast), m.
bietsjongen.
-01.:1
Yr. _ ro(uitspr.
it 7)
h 1 SC,10..d„
/ T
Barbiersschole (
niscn. Literdagsche vergadeting %an mannen in
het huis van eenen barbier. DB. J. Cade 7 011 den
.,

-

1

aven(d)nor de borbiersclzole ?

Barbiersstiel (uitspr. borbierstiel), m. Barbiersambt. Dm borbierstiel doen.
Bare, yr. Mini : BARE. KIL.: BAERE. Lijkbaar.
D13. CV. T. R. J. KIL. Katafalk. CV. DB.

J.

Bare, yr. Vooral in 't rev. bare/J. Verg. Mr]] :
BARE, proce77 ,1 (.11111. TI alb.). KIL Beere.

Fluctus, vnda. 3 Golf. De baren, in de zee, klom771: 71 hoo(g)e.

Bare, yr. In : bare spe7en (Gavere). Zie BARRE.
Bareme (uitspr. baranza), m. 1\fv. barems ;
veikl. barenike. 111n7, II alb

-

(BARE.m).

Zie BARME.

Barespel, o. SOIT,S ge.loon.1 ate Gavere, zie
DE COCK en TEIRLINCK, Kinder-,pel en Aind,rlust,I, 132) voor BARRESPEL (z e aid.).
Barevoets, bw. Zie BARVOETS.
Buie. In : boric spelen (Aldus te Ruien). Zie
BARRE.

Barietonk, m. Zie BARYTON,
Barietonkstemme, yr. Zie BARYTONSTEMME.
Bark (uitspr. boork met zachtlarge o), m. Mv.
bark en (ait,,pt. boirkan); vet hl. barkske (uits:)r.
boorksk)). B,ig, gelubd mannetjesvcrken. Dot es
ne sehoonem bootie. DB.

Barme (uitspr. bat-ma, borrama), m. Daarnaast
solos BAARAIE, BAR EME. Mv. barna(ui tspr. bon es,
borrams),solns barmen (uitspr. bornzan); verki.
barnzbe (uitspr. bormka, borrainka). De eind•e
valt eLkwijls in de uitspraak weg (zie 1(1. en
Votint.). Bai m, d. i. velhevendheid; vooral vetlieven Cant nevens straat, gracht, weide of land.

Barmheui (uitspr. berm-, bercemezei), o. Daarnaast BARMHEU. Zrmder my. Hooi dat van het
barnigers korr.t. Bat rem/mid en es 11/e veel 7.4 erd.
-

,

Zie HEUI, HEU,

Baro (uitspr. burro met den klemtoon op ro).
In : bare spelsn, barre spe,en (Munkzwalm). Zie
BARRE.

Barometere, m. Barometer. \Vdh. Hoe soot
(of wijst)depz barometere? Hoo(;)e of lee(g)e?
Baron (uitspr. baronk inPt korte a en met den
klemtoon op ronk), m. My. baronks yak]. beronkske. Het my. barons is in Noord-Nedet land
Met gebruikelijk. » Ted. 1 I ddb. 11, 1037. Baron.
\Vdb. zjtz ( )f /oopen) ,yelijk nem
baronk, rijkelijk gdileed zijn. J. Beer fier) zijkiz)
gelk 71(111 baronk. Naam aan groote honden
gegeven. Verg. J. Soort van aardappelen.
.

,

Baroness° (uitspr. met korte o en met den
klemtoon op c.,), wr. Barones. Gekleed 201 of
toope(n) gelrjk &Ironesse. Beer zri(n) gelcik
'm baronesse.

Baronk, m. Zie BARON en Iii. en Fermi.
Baronkskleeren, o. my. Zie BARONSKF,EEREN.
Baronksmanieren, yr. mv. Zie BARONSMANIEREN.

Baronnesse, vr. Zie BARONESSE.
Baronskleeren. (uitspr. baronkskleeran), o.
my. Rijke, schoone kleeren. Za/ 70c/ op s,'reiken : hie loop a llij(d) ?nee betronkskleeren an.

BarOilsmallierell (uitspr. baronksinaran),

vr. rev. Manieren van een veiwaa:id, Iiik rmsch.
111(c zijin b(71 - 011k.C711a71if'7'6'71! en hie en lire reene
frank i' zijne zak !

Barre (uitspr. met korte, (loch gerekte a ; Be
Ia. en 17orm7), Yr. Fr, barre. Mv. birren ; verkl.
barre/,e. Staaf van mrtaal. 'n barre.
'n Dikke bat-re va' stoat. Ge ;noel de _plafonk
vire tail( sterke bat-re' stizinen.'n
stere (venster) rote rizerle barre 7 , ,v - L'ekeren.V erg.
KIL : Barre," baere. Repagulu ► . — Streep,
lijn (met pen, potlood, enz. g,etrokiev). Tr(k/ ' iii
barre 11(111 - d/C /C1WI'S, onder (Ilene re(/),- )ele, ens.
« VerouAerd », zegt Xed. 11 orb. II, 821. Een
der twee grensiijnen in het barrespel vie BE COCK
en TEIRLINCK, Kl,":07(1VC7 C11 1671,7(1 - 11/St,1,

12;

en vvgg.). Vaalner : barre stolen, na on van het
spel,Friorter aiixbarres. lie barre

Over nein borni spengen. Ereenzen en strztiken
015 dent borreme. Dor lit bormke rond de
vices (meersch). Verg. DB. Dein borm of ziln,

spelen? De kind rs speeldegen altijd barre. —
Barre gez.'n, onz barre gown. Als een der spelets
.gevangen is, elan moet at, vanger on/ barre roan :
een der tegensttevers konzt nit (zte aid.) en houdt
een zijner handen op den lug, de andere nevens
de zijde; dat doen heet barre geen (;even). De

verloren zijn (in spel b. v.); -- geruineerd zijn; —

vanger komt bij den tegenstrever, slaat driemaal

BARREEL
op de hand die nevcns de zijde ligt, en loopt
daarna ijlings weg; dat noemt men : 0712 barre
gaan. — Barre slaan, hetzelfde kinderspel als :
konkal rollen (zie ald.). Aldus te St. Maria-,
Laathem (VT. I' jaarg. 4). — Vrijplaats (in sommige kindeispelen). In de barre zijn.

Barreel, rn. Words niet
gehoord.
;
d 7 BARREKE.
Barreere (uitspr. rce met scherplange e en met
den klemtoon), yr. Fr. barriel e. Mv. barreeren.
Siuitboom (van bout, ijzer, enz.), barrcel. De barreere van d' ijzerie bane was open. — Tolplaats
(langs sommige rijwegen). Halt! ge zit hier an
de barreere. — In de Barreere, verspreide hetbergnaam. In d'auw Barreere, in de 1121 (nieuwe)
Barreere. — De barreerc' zn toe of gesloten,
het is verbDden, in dooitijd, met zwaargeladen
rijtuigen over den steenweg te rijden. De barreere'
zn open, alle vervoer is vrij. Tolgeld. Es de.
barreere betaald ? — Verg. BARREEL (Ned. TI'db.
CV.), BAREEL (J. LB ), BAREELE (DB), BAREER
(JONG.)

o. Tolgeld.
Z ie
Barreergeld,
T
;. B kREERE.
Barreme (uitspr. borramd), M. Zie BARITE.
Barre-slaan, scheidb. ww. Zie BARRE.- Zelfst.
Ze zijn an 't barre-slaan.

Barrespel, o. Loopspel. 't Barrespel es plezant. Zie BARRE.

ww. Zie BARRE. —
Barre-spelen,
Zelfst. En es da' barre-spelen nog me gedaan ?

Barrevoets (uitspr. borravoets), bw. Zie BARVOLTS.

Barrie. In : barrie spelen (te Ruien), hetzelfde alle barre spelen. Zie BARRE, BARIE.

Barro. In : Barra spelen (te Munkzwalm). Zie
BARRE, BARO.

Barst, m. Wordt niet gehcord. Zie BORSTE.
Barvoets (uitspr. borvoets), bw. Daarnaast
BARREVOETS (uitspr. borravoets), BAREVOETS,
BAARVOETS. Barrevoets. Dot voets loopen, gaan.

Baryton (uitspr. bet/ ietonk met korte a en met
den klemtoon op tanks), m. Mv. barietonks.W db.
Barytonstemme (uitspr. barietonkstemma), Yr.
Stem die men ook bauton noemt. 'n Schoone
barietenkstemme. Verg. Ned. Wdb. II, 1046.

Bas m. Zonder mv.; verkl. baske. Gebas; het
eenmaal bassen; stem van den bond. 'k He g'h(el
;

den nada- dem bas van den hand g'hoord. Den
hand cn liet geem baske meer. Es orzen Tuurk
re.zeg ? Ike bee zuk nen ordegem (aardigen) bas!
Verg. CV. J. T. R. Kn.. « Bas, Alzebas. Lattatus. »

Bas, m. (niet vr.) « In Nroeger tijd meest manlijk gtbluikt. » Ned. Wdb. II, 1046. Stem; instrument. Wdb. CV. J.
Baskual, m. (liet yr.) Fr. bascule (dat VD.
beett). Mv. baskuu/s; verkl. bas,kuulke. Blugbalans. Verg. J (BASKUL).
Basse, yr. Vlaamsche uitspraak van Fr. beiche.
Soort van deken voor geladen wagcns, geladen
wagons, enz.
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Bassen, onz. zw. ww. Very. : bastege, gebast.
Blaffen. Zie Ned. [VB. IT, 105 2 ; Nu/. Wdb;
— bylie(n) zonder bassen, aanvallen (slaan)
zonder spreken of twisten. Fig. en fig. 't 1 s ne
kaen (kwaden) hie bijt sander bassen. En
wilt) Szes nie betranwen, hie 47 zonder bassen.
Spr. nen Hond die bijt, em bas(t) n iet; ook :
bassend' horden em bjten met; iemand die veel

raast en bedreigt, vccht niet, slaat niet. Verg. J. —
Ilard schreeuwen (van menscher). Hie bast en hie
tier(t) van 's mor(g)es tot 's naves. Ze kan op
her kinders toch zco bassen ! Verg. Ned. MM.
II, 1052. - Schelden en uitvallen. Achter iemand
bassen. 741 A/rat enz bas(t)zonder op t' haltwen. Spr. Es 't er
T
oWaSSen,
g'en tilt het
er nie ins bassen. Verg. CV.
°
J. Ned. Wdb ; Logue/a, 8, 43; 31/21. Wdb:
Snauwen, to2snanwen. Spreek(t) beta/nth:1k, moette
dorozn roepen en te(g)e'
bassen ? C V. Briten em bassen,
bitsig aanspreken. Vriend,lijk en kantie (kan hij)
nie zyn , hie en doet anders met as bilten cm
bassen. — Luid en schor hoesten. Ze bast at 'n
week of dr?je. Es dat hoeksten enz bassen! Verg.

CV. J. — Lachende zevt men, als iemand een
luidruchtigen wind laat : War zuk (zulke) hondem
(honden) bassen, z!jn der nzains(ch)en thuis.

Bassere (uitspr. bass ard), m. Mv. bassers;
verkl. basserke, De eind-e valt dikwijls in de nitspraak weg (zie Il. en Vorml ). Bassende bond.
-

Onzen bond en za(l) nie b ten, 't en es nzor nem
bassere. Gee' (geef) da' basserke van nen hand
ne schup onder zone stert. — Spr. vein Basser
em bijt niet, een blaffende bond bijt niet, een

razer vecht niet. — Van menschen : harde schreeuwer ; uitschelder; snauwer; iemand die geweldig
hoest. Zie BASSEN.

Bassinge (uitspr. b.issengd), yr. Geblaf. T] a' beteekent die basseng' op den hof ? Verg.
Basstemme, yr. Basstem. Emiel

'n schoone

basstemme.

Bastaard (uitspr. bastort met den klemtoon op
bas), m. bastaar(d ,s (uitspr. bastor(t)s), verkl.
bastaar(d)ke (uitspr. bastorka). Wdb. Bastor(d)
onterfd zijn. Bastor(d)maken, tot bastaard
maker), onterven. Ook : niets ontvangen van het
uitgedeelde. lederee' kreeg e g las bier, mar ib
-

was bastard. Ze deeliegen d'appe,.'s ziit , 11107" ze
nzaaktege vz!" alleene bastord. CL. Over dit
BASTAARD, min of meer als bn. gebruikt, zie .Ned.
Wdb. II , 10 3 9.

Bastaardeeren (uitspr. bastorderan, de met
zachtlange e en met den klerntoon), bedr. zw. ww.
Very. bast3ardeerdege (uitspr. bastordeei ddg,),
gebastlardeerd (gabastordeert). Kr uisen, een
plant of dier laten beviuchten door een andere
soort of een ander ras. IIonden, hinnem (hennen)
bastordeeren. — Het veil. deelwoord words veel
gebruikt. Gebastordeerde koolen. Da' peril en es
-

va' gee' zuiver ras, 't es 'm beelse gebastardeerd.

Bastaardvijle (uitspr. bastor(nfijL), yr. Soort
van vijl, niet grof, niet fijn, dus een tusschensoott.
Verg. CV.
Bastord, m. Zie BASTAARD.
Bastordeeren, ww. Zie BASTAARDEEREN.

BXSTORDVIJLE
Bastordvijle, vr. Zie BASTAARDVIJLE.
Bataalde (uitspr. batoulda, met korte a en den
hlemtoon op tczt/), Yr. Fr. bataille. Zie R7. en
Vorml.; Wdb BATAELGE, BATALIE en
andere wisselvorinen ; — ook KIL. i. v. BATALIE.
Gevecht, batalie. 'm Batcztlde leveren. A/le zondolg)en es 't batortld' op diene wzyk. Veztr de
batoulde zijn, gaarne vechten. — Kinderspel.
Batoulde (daarnaast pltoulde) spiel), (snort van)
verstopperije spelen. Er zijn twee kampen : De
spelers van de eene partij verbergen zIch, de andere gaan op zoek, De \Tinder roept als hij een
veiborgene ontdekt : Batoulde! (of : pa/cif/de!)
en al zijne makkers loopen naar het vrij (de yrijplaats). Zie DE COCK en TEIRLINCK (Kinderspel
en Kinderlust,I, 155-157).
:

Bataklank (uitspr. de twee eerste a's kert en
met den klemtoon op klank),m. Z. BATTEKLANK.
Bate, yr. ( In ouderen vorm BATE, zegt Ned.
Wdb. Lie BATE Wdb.). Oolc G. De eind-e
valt soms in de uitspraak web (zie Kl. en Vornzl.)
My. baten; verkl. baatse (uitspr. boots) met zachtlange o); mv. baatses, boats/es (uitspr. boot- met
zachtl. o). Baat. Wdb. — Spr. Aile baton halpen,
zai de begil ze, en ze piesteg' (piste) in de zee.
CV . CL. Verg. soortgelijke uitclitikkingen in Ned.
LI/db. II, 842. — Al de melk en de boter, die koe
of geit geeft. If' he (hebben) yea bate van die
beeste. Ons koe en gee' nie veel bate nie nicer. DB. J,
,
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BanWen ww. Mal. Wdb. Bouwen. Zie ald.
)

(ook voor de afleidingen en samenstellingen),

Bauwen, ww. Zie BEHOUDEN.
Bazaadje, yr. 7 i BAZAADZE.
Bazaadze (uitspr. bazoudza met korte a en den
klemtoon op zolt,i), yr, De analogie laat toe te
schiijven BAZAADJE. Z e BEZAADZE. J (BAzAAT).

Bazar (uitspr. op zijn Fr., beide a's kort, doch
de tweede gerekt), in. My. bazars ; verkl. bazarke.
Wdb. fa de bazars verkoope' ze van ades. —
Boel. Dot en es dor mor ne viezem bazar. Doe
dienenz bazar k Zit item nice g' heel zrjnem
bazar buitesmrjten.
Bazardengen, o. Zi e
Bazardengs, o.

7i

BAZARDINGEN.

BAZARDINGS.

Bazardingen (uitspr. bazardengan, beide a's
koit, de tweede niet gerekt), o. Zonder my. Vooiwerp in een bazar verkocht. itTor es do' schoom
(schoon) bazardeng en? Voor het verschil tusschen BAZARDINGEN en B.\ZARDINGS, zie
-

DINGS.

Bazardings (uitspr. bazardens s, beide as kort,
de tweede niet gerekt), o. Bazargoed. Zie aid.
-

Bazargoed (uitspr, tweed.e. a niet gerekt), o.
Zonder my. Daarnaast BAZARDINGS. Waren, vootwelpen die men in bazars veikoopt. Trammels,
ronkende toNen en ander bazars-ocd.

Batiest (uitspr. met korte a en met den klemtoon op tiest), rn, (niet o.). Batist, soort van stof.
Wdb. Ook persoonsnaarn.

Bazeeringe (uitspr. hazerengd, met korte a, ze
met zachtlami e e en met den klemtoon), yr. Verg.
Fr. boiserie.Lambrizeering.
DB,
'

Batonist, m. Le BATTENIST.
Batoulde, vr. Z7 ie BATAALDE.
Daarnaast sums BATAKLANK.
Batteklank,

Bazijn (uitspr. met korte a en met den klen,toon op zija), m. (niet o.). Bij DB. en in I'' d
Wdb. o. Jr. basin. Eombazijn.
Bazijnen (uitspr. baz(,ndn, baz(j).1e), bn. Van
bazijn (zie ald.). De bazilnie voereng e (veering).

Zander my.; zoncier verld. Fr. hataclan (zie LITIRE). Nasleep. Strait lzenz buiten mee
z(inent battek:ank. DB. CV. J.

Battenist ( uitspr. balldnist), m. Eig. BATONNIST. Fr. beiionniste. lemand die met den stok
kan schermen. In den (uitspr. (AIM) Battenist,
naam eener herberg (St. Mario-i-loorebeke). Verg.
DB (BATONNISTEN).

Battereere (uitspr. battdreerd met scheiplange
e), battercer,::. Vechter, ruziemaker, twistzoeker. — Zie BATTEREN, BADDEREERE.
Batteren, onz„ zw. ww. Very. : batterdege,
gebatterd. Vechten, le z(n an 't batteren. Zie
hier BADDEREN ; BOUMA:Y, Volkst. rn N-Moll.

Batte,ringe (uitspr. h_.z....orens c)), yr. Zie BAD-

DERIN GE.

Baud, a. Zie BEHOUD.
Baut, m. Zie BOUf.
Bauw, tw. Daarnaast meestal BAUWBAUW.
Klanknabootiend woord your het gebas van den
hand. Bauwbauw doen, blaffen. Baztwbouw !
doet den hond. DB. — Zelfst. m. In de kindertaal : hond. Der k-toanzp nem bauwbatzw. DB.
Bauw, m. Bouw. Zie ald.

Bauwbauw, tw. Zie BAUW.

.

-

Bazijnie, bn. Lie BAZ1JNEN.
Bazinne (uitspr. met den klemtoon op zin), vr.
My, bazinnen; verkl. bazinneke. KIT, : BAESINNE
en BAESINW:KEN.
Bazoudze, r. Zie BAZAADZE.
Be (uitspr. bo', vz. Toonlooze bijvorm van bri,
bi, ohd. be. Daarnaast het gewone BIJ (zie
aid.). Be tiaf sr)e, be nachte. Betijen (zie aid.). Bezondere. 'k i_oope be moedere. Zie Hu/. Wdb.
Be (uitspr. b.), de a woidt aangehouden of Lang
gerekt), tw. Klanknabootsend woord om het stille
geloci der koe te verbeelden. De koe doe' be.e e e.

Be (uitspr. niet gerekte Fr. ('), tw. Klanknabootsing voor het gebloat van het schaap. Be be! I-Iet
schaap doe' be be ! Verg e KIL « BEE, BAE. Vet
est ovium. — Zelfst. m. In de kindertaal : het
schaap, het lam. Roept op dew be. Ginter es nein
bebe. Ook lanznzeke be, tomme ke bebe. Het my.
is : bets, lebets; het verkl, : base. Wur ziju de
bebets? Da' bets' es zoete.
Beantwoorden (uitspr. bantwor(d)da), bedr.
zw. ww. Zie BEANTWORDEN.
Beantworden (uitsp r. bantwor(d)on),betir.
bantwordege, bantword. Beantwoor
WW. Ver
-
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den. Altijd bedrijvend met eene zaak. let bantTctor(d)en. 1k en koest die vra(g,e nie bantwor(d)en. Verg. Ned. Ti

Bebauwen, ww. Zie BEBOUWEN.
BOA, tw. Zie Bk.
Bebladeren, ww. Wordt rit geh. Z. BEBLAREN.
Bebiezen, bedr. zw. ww. Very. : bebiesdege,
beblesd. Van Liezen voorzien. Zijn de stoelen al
bebiesd? 't Es ne slichte mees (meersch) : hie es
g'heel bebiesd, d. i. met biezen bewassen. Zie
BIEZEN.

Bebijten bedr. st. ww. Very. : bebeet, bebeten.
Overbijten, d. i.condom bijten, over de gansche
opperylakte bijten, beknabbden. Let beb/ten. Den
hand bebeet nriln schoenen.
Beblaren, bedr. zw. ww. Very. : beblaardege,
beblaard. Inzonderheid in het veil. dw. BebladeTen. De Hale (Mei) beblaart al de boomen. De
boorne(n) staa' zoo scho.)ne beblaard.
)

Beblazen, bedr. st. w. met zw. onv. Yeti. tijd.
Very. beblaasdege, bebl,7tzen. 12t beblazen, rondom, van Idle kanten op iets blazen. Da' manneke
beblaast de spie(g)ele, hie nzaakt hem g'heelegans
vuil.
Beblenkeri ) ww. Zie BEBLINKEN.
Beblinken (uitspr. bablenkan), bedr. st. ww.
Very.: beblonk, beblonken. Met blink besmcren.
Past op da' g' ort (uw) hanien nie em bcblenkt.

Bebloeden (uitspr. bebloen ; bloen eenlcttergrep4:), bedr. zw. ww. Very. : bebLoeddege (uitspr.
bebloettaga met Ye, korte oe ; veiT. (h)anttoek, Kl.
en Verna.), bebloed. Bebloeden, met bloed gansch
bevochtigen, bevlekken. Her bloe(d) bebloeitege
de vloer. Inzondel heid in het veil. dw. : Milne
neusdoek was bebloed. Verg. Ned. Wdb.
Bebloemen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BEBLOMMEN.

Bebloen, ww. Zie BEBLOEDEN.
Beblommen, bedr. zw. ww. Very. : beblomdege, beblomd. Inzonderheid in het verleden dw.
Bebioemer, gansch met bloemen yenieren, bcstrocien. _b'eblonz(d) z7n. Ze beblommen de strate,
as de processie ititgaat. Ooze lochtenk (hc_S) staa'
scheone beblonzd. Zie BLOMMiz, BLOMMEN,
-

Beboeren, bedr. zw. ww. Very. : beboerdege,
beboerd. Bebouwen (spr. van een Loer). Land
beboeren. ;Vie beboert er da' pachthof Sies kan
't we(l) beboeren, zooas 't moet. CV.

Beboeten, bedr. zw. ww. Zie Wdb. Ienzand
beboeten. — let beboeten, iets met eene boet betalen, er voor boeten. Ge zilt dc' wel bebeeten,nny
manneke!
Beboffen, bedr. zw. ww. Very. : bebeftege,
bcboft. Ovamatig prijzen. SCH. DB. J. let, lemand beboffen. Hie bfbof(t) ziltz kinders al te
vele. Woronz meet hie zijn ware beboffen?
Beboomen, bedr. zw. ww. Very. : beboonzdege,
beboonzd. Gansch van boomer voorzien. let beboomen. Die drove was schoone beboomd. Ge moet
die borrems (barmen) en die kante(n) vcel beter
beboonzen., Verg. Ned. Wdb : BEBooMD.

BEDDE
Beboorden (uitspr. bdboor(d)an met scherp.
lange o), bedr. zw. ww. Very. beboordege, beboord. Dichterlijk. Ned. Wdb. Met een board
omgeven. De loch tank za(7) schoone once 'n ha(g)e
beboor(d) z/n.
Bebotten, bedr. zw. ww. Very. bebottege,
bebot. Van boeten (knoppen) voorzien. De roozealh(rasie bloeien.
leers .zr!' in al bebot,

Bebouwen (,u.tspr. bdbalt7V)11), bedr. zw. ww.,
echter met st. verl. dw. Vero. bebanzedeg- e, bebauwen (niet bebauw1). Wdb. Zie BOUWEN.
Bebroeden (uitspr. babroen, broen eenlettergrepig); bedr. zw. ww. Very. : bebroeddiv (uitspr.
babroetb,,,,d, met verkorte oe; verg. (h)anttoek,
El. en Vormt), bebroed, Bebroeien. Wdb. —
Bebroed ai (ei), ei dat door bebroeien min of meer
tot ontwikkeling kwam. 'en _Behrotd ai en dais - VI
niet.
Bebroen, ww. Zie BEBROEDEN.
Bebuilen, bedr. zw. ww. Very. : bebteillege,
bebuild. Van builen voorzien. Inzonderhcid in
het veil. dw. Diene ketel es leelek bebztild.
Bebuischen, bedr. zw. ww. Very.: bebztis(ch)tege, bebzzis(ch)t. Buischend slain. Demand betztischen, hem garsch afranselen. — Z. BUISCIIEN.
Bedampen, bedr. zw. ww. Very. &Vamp
tege,bedarnpt. Van strijkgoed : met water lichtjes
bevochtigen. Ge moet al het strijkdengs bedampcn. Es 't at bedanzitt? Zie DAMPEN.
Bedank, m. Zonder mv. Verg. Ned. 147db :
BEDANKJE. Bedanking. 't En es geenem bedank
weed (wand)! Gee' t (geeft) er hem tech neon
bedank veuren.
B9danken, bedr. zw. ww. Very. : bedankteAre,
bedankt. Wdb. (Ge z!yt) wel(of sti/l)bedankt,
ik bedank u wel. — (Ge zijt) feestelek bedlnkt,
ik dank u, ik wil er volstrekt niet van weten. Ned.
Wdb (K in Zuid-Nederland »).
Bedansen, bedr. zw. ww, Very.: bedarstege,
bedanst. Dansend iets beloopen, We heet er eta'
gess (gran) azoo bedanst ? Verg. Ned. Wdb.
Bedauwen, bedr. zw. ww. Vetv. beclauwbedaztwd. Op iets overal duwen. As ge den
appel bedaztwt embepootelt, en zaltie (zal hij) /de
beware's. Zie DAUWEN.
Bedde, o. Mel. BEDDE. Mv. beddes en beddens,
soms beddics ; verkl beddeke (mv. beddekes, beddekles). Bed. _Hie lig(t) nog in 't betide. Wdb. —
Zijn (uitspr. zOnlbedde maken, vallen. Pier sleet . deg' tat en maakteg' in de more (moddn)
bedde. Op 't z s z fie bedde maken. Estie (is hli)
sat ? Eijkt! hie nzaak(t) zijin bedde te nzit re'
(midden) van de strate. 1)13. J. Worth ook gezeid
van den top die, na eenigen tijd gedlaaid te hebben, zich gereedmaakt om te vallen. — 1(n) 2 (PIZ
bedde sicken. Eig. Te bed liggen. Steekt hie nog
2ipit bedde? 't Es al acht siren ! f g. Ziek m
't bed liggen. Wor es vadere? Seder(t) gi.stercl,
stet kt his i' zrynz betide. — Zie t da"t ort (uw)
bedde nit' en hoort! Ironisch gezegd tot iemand
die gaarne !arg slaapt en 's andeten daags tech
Yroeg wil opstaan. CV. — Van 't reehte bedde,

BEDDEDEKSELE
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rechtschapen, deftig, braaf. 't Es ne ma' van
'1 rechte betide, a e meugt er op rekenen. DB. —
Op Zii/12 bedde trauwen, trouwen in extreznis.
Verg. J. — Ledekant. 'n IJzerie betide. 'n Hoz/tie
bedde. Verg. Ned. Wdb. — Naar (nor) 't betide
(met bet lidwoord), naar bed. Ge moet nor 't bedde
gaan,'t es late. — Spr. Z' heet herre vussclzoot
(voorschoot) op '1 bedde ,g-esznefen of s,rewoorpen,
(van een meisje) zij is bezwangeri. — In samenstellingen is bet eerste li i gewoonlijk bedd? (beddetaken, enz.), soms bed (bed, orduine, bedkoetse,

'trait dikwijls in de uitspraak weg (zie Kl, en
Vorml.). Beddepisser jongen of meisje) One Afie,
dent beddezerkere! Verg. T. cv. Nietig, gemeen mensch. Scheldwoord. Zwitrt, g' en z(j' razor

bedpanne, bedspreie, bedstijl, bedstoel , bedstrood,
bedvulsele).

Wie peenenz bed'el en beet, en kan der nie komn ize nn. T)1
) . 1; — X ed, Ii7db dichterlijk of ongemn n

Beddedeksele, Zonder my. De eind-e valt
dikwijls in de uitspraak weg (zie Iil. en t'orml).
13(1dedeken. In dat orrem (arm) huis en ester
noch vier nochbeddedeksele.

Beddedengs, o.
7 i BEDDEDINGS.
Beddedings (uitspr. beddadengs), o. Zonder
my. Becidegoed. Hee die tszikkelesse (sukkelaarster) beddelengs? Zie DINGS; J (BEDDEDINGENT).

Beddegenoot (uitspr. met zachtlange o), m.
My. beddecenoten (niet beldegenooten). Bedgefoot. Em beffeert niemands beddegenoot. — Ned.
Wdb oudtijds ook BEDDEGENOOT... v.

Beddegerieve, a. Zimder my. Beddeeoed. —
Z. C-ERIEVE; T BEDDEGERIFF) VD (. Zuidned. c).
;

Beddekoetse, yr. Daarnanst BEDKOETS. Mv.
beddekoetsen ; yerld. beddekoetske. Beddekoets.

Wdb.

Beddeliggere (uitspr. bedddh(,,, vldra). rn. De
,

eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg (zie Kl.
en Vorml.). Temand die, bij de ideinste onpasselijkheid of ziekte, in bet bed blijft liggen ; wordt
gezegd van vrouwen en mannen. Hie en es mar
zzenz beddeli(A)s,, `,ere ; tanclpijn es genoeg om her
te beletten op to stane.

Beddenge,

yr. 7
BEDDINGE.
i

Beddepiesere, m. Daarnaast BEDDEZEEKERF.
verkl. beddepieserke. De eind-e
valt dikwijls in de uitspraak weg (zie Al. en
Vorml.). Beddepisser. 't Wordt gezegd van jongens en meisjes. Melia en es mar nem beddellesere. — Zie PIESEN, PIESERE.
Mv. bedaeplesers ;

Beddepluime, er. Mv. beddepluimen. Beddeveer.

Bedderije (uitspr. met den klemtoon op q),
Yr. Zonder my. Alles wat, in een huis, als bed
gebruikt wordt of er toe belioort. In dat huffs
ester (is er) reel beddertie.
7i
Beddespraie, vt. BEDDESPREIE.
Beddespreie (uitspr. beddd,'raid), yr. Daar-

naast

BEDSPREIE.

Mv. bed(de)spreien. Beddesprei.

Beddewerk, o. Zonder my. Houtwerk van een
bed. 't Beddewerk en es niet (niets) ?neer word
(waard).
Beddezak,

m. Stroozak, liafzak. &hut demn

neat beddezeekere !

BeddiBge (uitspr. beddanp), yr. Zonder mv.
Het7. ale BEDDERIJE. Zie ald. DB.
Bedeel (uitspr. met scherplange e), m. Kunst
om alles wel te bedeelen (zie ald.), te pas te brengen, to benuttigen. Of(/' hee ne bedeel.

Bedeeldere (uitspr. met scherplange e), m. Mv.
bedeelders. T)e valt dikwijis in de uitspraak
weg (tie Kl. en Vorml.) Temand die goed bedeelt
(zie aid ). Ooze koeiere WaS ne goo'nz bedeeldere.

Bedeelen 'uitspr. met scherplange e), bedr. zw.
ww Ver.. : bedeeldege, bedeeld. D )elmatig vetdeelen. Fr. repartir. distribuer. Dunn t) frank
,

order d'orme (grme) nzainschen (menqchen) te bedeelen. Verg. DR. — Goed, spaarzaam, met over-

leg verdeelen, zoodat alles to pas komt en benuttigd wordt. De klaver es dees jaar meslukt„ge
zil(t) ze moete' goe be ieelen. DB. J. T. Zie ook
Ned. TVA thans nog newestelijk

Bedeelenge, yr. BF:DEM-INGE.
7i
Bedeelinge dee met scherplange e), yr. Zonder me. Het bedeelee. 'n Goe
dat es ,i-ezeionnen op e tn ochthof.

Bedelderij e (uitspr. bedaldarzid). yr. Zor der
my. Daarnaast BETELDERIJE Bedelarii. Nudag
(nieuwjaardag) es nen dad- van bedelderzie.
Bedeleere (nitspr. lee met scherplange e\, m.
Daarnaast en zeer gewoon BETELEERE. MY.bei iEe:
leers ; verkl. bedeleerke. Bedelaar.
Zie BE
LEERE.

Bedelen (uitspr. bedaldn), bedr. en ook onz.
zw. ww. Daarnaast en zeer gewoon BETELEN.
Vely. bedeldege, gebedeld. Wdb.
(uitspr.
yr. BEDELESSE.
h
Bedelerse(
Bedelesse (uitspr. met den klemtoon op les),
yr. Daarnaast en zeer gewoon betelesse. Mv. bedelessen; verkl. bedeleske. Verg. Ned. Trib : BEDELER SE. Bedelares.
Bederven, bear. en onz. st. ww. Very.: bedoorf
(met zachtl. ; soms bedierf), bedoorven (uitspr.
met zachtlange o). Wdb. Bedoorve' keutele,
bedoorve' stront, bedoryen kind.

Bedgorduine (uitspr. betehorcluina;cliordnino
met den klemtoon op dui), yr. Mv. bedRorduinen ; verkl. beckorduintse. Bedg,ordijn. SclzuZft
de bedgorduinen open. Zie GORDUINE.

Bedied, o. Zonder my. K Sinds de 17 eeuw
verouderd in de algemeene taal, maar gewestelijk
nog in gebruik. cc Ned. Wdb. Beteekenis, waarde.
6

Dat es zonder bodied. Da' was nog at vane
belied. Dat en hee. Reen 't minste bodied. Verg.

beddezak ne keer nit en duet er antler kaf in.

DB. : « BE-DIED. Significatio, interpretatio,
dcclaratio, argumentum.

Beddezeekere (uitspr. met scherplange e), m.
MY. beddezeekers ; verkl. beddezeekerke. De eind-e

Bedieden (uitspr. bsd ien, Bien eenlettergrepig),
bedr. z\v. ww. Venr. : bedieddege (uitspr. bediet-

Zuld-Oostvlacviders...; 11.

8

BEDIEDSELE

—I

td c) met verkorte le, verg. Nanttockl, belied.
Beteekenen, inzondeiheid waarde hebben. Dat

em bediedt ;lie vele. Wat hie bezit. en zal nie vele
bedien. DR J. CV. KIL. ; a BE-DIEDEN, BEDUYDEN. Significare, denotare, designare : Et Expo-

nere, declarare, explicare, interpretari. NIET TE
BEDIEDEN HEBBEN. Esse parui momenti. adag. »

Bediedsele, o. Zonder my. Ned. Wdb : thans
verouderd. » Beteekenis. _Kendegfy 't bediedsele
va' nen droom ? KIL.

J.

Bedien, ww. Zie BEDIEDEN.
Bedkoetse (uitspr. betkoetsg), Yr. Mv. bedkoetsen. Bed. 'm Bedkoelse van okerie (okeren, d. i.
notelaren) haw% Ze zij' zoo orreme (arm) dci' ze
zelfs geen enkel bedkoets en hen.

Bedoen, bedr. onregelin. ww. Very.
bedaan. Bedekken, beleggen, bezetten. DB.

bedee,

J.

Bedompen, bedr. zw. ww. Ver bedomptege,
bedompt. Met dome bedekken, vervullen of vervuilen. De spie(g)el es bedompt. De zolderenge
was bruine bedompt. Ge moet d' hespe goe bedompen. De rook van den toebak bedomptege
g'heel de konzere (kamer). DB. CV. J. SCH. KM. :
c BE-DOMPEN. Fumigare, vaporare. » — Z. DOMPEN.

Bedoomen (uitspr. met scherplange o), bedr.
zw. ww. Very. : bedoonzdege, bedoomd.
In
Noord-Ned. ongebruikelijk. » Wdb. Met
doom (zie ald.) bedekken. Den doom van 't kokend water hee de ruiten bedoomd. — Onz. Met
doom bedekt worden. Deur den aseme bedoomen
de spie(g)els.

Bedoorvelenk (uitspr. met zachtiange o), ni.
Zie BEDORVEL1NG.

Bedoppen, bedr. zw. ww. Very.

o6

BEDRIEGT - DE(N) - ZOT
Iemand die bedreigt. Ric en za(1) nie slaan, '1 en
es /nor nenz bedree(g)ere.

Bedreeginge (uitspr. badree(g)engd met schcrplange e), yr. bedree(g)ingen. Bedreiging. Wdb.
Bedreigen, ww.
th met
on.t.
Wor
3 geh.Z.BEDREEGEN.
Bedreiger, m. Wordt nt geh. Z. BEDREEGERE.
Bedreiging,vr.Wordt ntgeh. Z.BEDREEGINGE.
Bedreitsen (uitspr. bddraitsan), bedr. zw. ww.
I)aarnaast soms BEDRETSEN. Very. bedreitstege
(uitspr. badraitstagd), bedreitst (uitspr. badraitst).
DB. SCH. en J : BEDRETSEN; C V : BEDRETSEN,
BEDRESSEN en BEDRISSEN. - Beloopen en ter-

zelfder tijd bevuilen. Kuzst (kuischt) on (uw) norten af, cinders betraitste nzijize vloer. DB. —
Door loopen bevuilen. fleet hie in de more (modder) ge:ootPen? Z17111broek es g'heelbedraitst. DB.
— kleslijken, bemodderen, bevuilen, bespatten
(zonder het bijdenkbeeld van loopen). De kiel van
.

de verver es mee verve bedraizst. Worom vii de
diene critic muur azoo bedraitsen? DB. SCH. J.
Ned, Wdb.II,1219.— Zie DREITSEN.

Bedretsen, NV: Zie BEDREITSEN.
Bedreupelen , bedr. zw.w.
w. Bedruppelen.Wdb.
— Iledreupe/(a) zzin, een weinig dronken zijn
(door jenever). Astir (als hi) bedreupeld es, en
caret hie me drat hie zegt. — Lie DREUPELEN.

Bedrieen, ww. Zie BEDRIEGEN.
Bedriegen (uitspr. bddrie(g)dn), bedr. st. ww.
Very.: bectroog, bedro(g)en. Wdb. — Zijne zak,
zfjm male, zfjm buzze (beurs), zone portemonnee
bedrit(g)en, zijn eigen bedriegen. Verleiden.
E maiske bedrie(g)en. Ned. Wdb : t, in Belgie
nog zeer gewoon.. J.

bedoptege,

bedopt. Verg. Wdb : BEDOTTEN. Vangen, verrassen, onverwachts aangrijpen. Iemand bedoppen.
Ge waar(1)bezog ?nee appels to stelen, ?nor 'k hi
02i (u) bedopt. — Worcit veel in kinderspelen
(schuilhoekje, enz.) gebruikt. Duikt on (u) good
da' z' on niet enz bedoppen.

Bedorveling (uitspr. badoorvalenk met zachtlange o), m. Mv. bedoorvelen gen ; vcrkl. bedoorvelenkske. Bedorven, vertroeteld kind. DB. CV.
Ned. Wdb (K thans nog wel in Belgie gebruikelijk a).
Bedpanne (uitspr. betpanna), yr. Mv. bedpannen. Ondersteekbekken. In de sclzauwe lzangt er
'n auwe koperie bedpanne. DB. CV. R. J.

Bedpikkele (uitspr. betpikkab), m. Mv. bedpikkels. Een der vier pikkeis van een bed.

Bedraitsen, ww. Zie BEDREITSEN.
Bedreeen, caw. Zie BEDREEGEN.
Bedreegen (uitspr. badrec(g)an met scherplange
e), bedr. zw. ww. Very. : bedreegdege, bedreegd.
DB. J. Iemand mee den doo' bedree(g)en. Zie
DREEGEN.

Bedreeenge, vr. Zie BEDREEGINGE.
Bedreeöre, m. Zie BEDREEGERE.
Bedreegere (uitspr. badro(gPra met scherplange e), m. Mv. bedree(g)ers. De eind-s valt dikwijis in de uitspraak weg (zie Iil. en Vorml.)

Bedriegputte, m. Mv.

bedrievietten; yerkl.

bedriegpittse (uitspr. -pultsa). Put dien men op

eenen weg maakt, met vuiligheid (gewoonlijk
drek) yult en met een lichte graszode overdekt.
Zri rech(t) bee(n) schoot i' nem bedriegputte.

\/ erg. J.

Bedriegspel, o. Zonder my. Bcdriegerij. Da'
was e leerk Oedriegspel.

Bedriegt-den-boer (uitspr. badrzichtambeer),
m. Daatnaast BEDRIEGT-DEN-DUVELE, BEDRIEGTDE(N) SNUL, BEDRIEGT-DEN-UIL, BEDR1EGT.DE(N)ZOT. Lender my. Bedriegerij. Bette 'n koe op de

mor(t)(maikt) gekocht? Neen ek, 't was er neon
bedriegt-dem-hoer. — Ook : dot es (iet) van cAnz
bedrieg- t-dem-boer, van dean bedrieg - t-den-izzvele,
van dean bedriegt-de-snitl, van dent bedriegt-dennil, van dean bedriegt-de-zot, dat is bectriegerij.
— Soms dat es 't spel vain bedrzegt-demboer, enz.

Bedriegt-den-duvele (uitspr. badriechtanditva/a), m. Lie BEDRIEGT-DEN-BOER.
Bedriegt-de(n)-snal(uitspr. badriechtesnit1),m.
De n p Oor s \Tait in de uitspraak weg (zie Al. en
Verna.). Zie BEDRIEGI-DEN• BOER, SNUL.

Bedriegt-den-nil, m. Z. BEDRIEGT-DEN-BOER.
Bedriegt-de(n)-zot( uititspr. b ;.? h 11 m.
De n vOor z valt in de uitspraak weg (zie KC. en
Vorml.). Zie BEDRIEGT-DEN•BOER.

BEDRIEGT-ZIJN-AI(G)E-ZELVEN

Bedriegt-zijn.-ai(g)e-zelven, m. Zie bet volgende w.

Bedriegt-zijn-eigen-zelven. (ui tsp r. bin/r/ec/p, t)
s!Inai(p,),zeivd//), m, Zie BEDRIEGT-ZIJN-ZEIXEN.
Bedriegt-zij(n)-zelven (uitspr. badriech(t)si/
selvan), m. Zonder my, De n voor z valt in de
uitspraak weg (zie A7. en Vorml.). Daarnaast
Daad die den
bedrieger zelf bedriegt, Dal` es Mena bedriegt-z{7%
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Bedwang (uitspr. bddwank), o. Zonder my.
Dwang. Niet verouderd (zie Ned. Wdb. II , t 259).
it bedw3nk. G'en wil(t) niet? Ge zilt het deli r
bedwank doen! — Spr. .illoeteiz es bedwvik e n
sehreenzen es kinderzank ; in Noord-Ned. : Moeten is dwang en huilen is kindergezang. 't \Vor dt
lachend gezegd tot iemand die iets moet doen
tegen wil en dank. Verg. J.

BEDRIEGT-ZIJN-EIGE(N) ZELVEN.

O.
Bedwank,

zelven. Ook dat es let vcmvz beciriegt-zzy-zelyen ; dot es het spel vain bedriegt-zzyn-ai(g)ezelven.

Bee (uitspr, met zachtlange e), yr. Zonder ms'.

Bedrijf, o. Exploitatie. '1 Bedr(y van da'
pachthof em breng(t) nie 7, , rel op. DB. Ned. TVdb.
gewestelijk »). — Al datgene wat men exploiteert, inzonderheid goed, land, boer.lern. Sies /zee
'n nitgestrek(f) bet/rill. DB. Verg. J (BEDREF).

Bedroefd, bn. Wdb.

Beklagenswaardig.

Bedroefde mains ; be froefden tsukkeleere. CV.
— Onaangenaam. Fr. triste. Dat cs bedrorfici)
were, Fr. c'est no triste temps. CV.

Thans in
Bedroefenesse, Yr. Ned. Wdb
onbruik. » Bedioefdheid. Varier es (loot/ en in
't Buis es de bedroefenesse •root.

Bedrog, o. Zonder my. Wdb. — Spr. Droomen es bedrog... en as g' on (u) bedde kakt,
ligt 't er nog !
Bedrukt, bn. Wdb. — Spr. Ze siaat te kijke'
(of ze trekt e geziehte) lijk de bedrukte Moeller
Goods Gods) of lj k de bedrukte "Metier Anna,
zij staat zeer bedrukt te linker].
.

Bedruppelen, ww. Worth niet gehoord. Zie
BEDREUPELEN.

beds7len.
Bedstijl (uitspr. betstiy1), m.
Elk der vier staken van een bed. De bedpikkels
zzin d' onderst' ende(n) van de bedszyjlen.

Bedspraie, yr. 7 i BEDSPREIE.
Bedspreie (uitspr. betspraid), vr. Zeer gewoon.
Zie BEDDESPREIE.
Bedstoel (uitspr. betsioel), m. Mv. bedsloelen.
Houtwerk van het bed. Er 7.0ler(d)en dry bedstoele verkocht. J.

Bedstrood (uitspr. betstroot, met scherplange
o), o. Zonder Bedstrco. 't Bedstrood, da'
gediend Beet, wer(dt) (words) verbrand. — Onzelieve-Vrortwenbedstrood (uitspr. Onza-liev,--vrauwambetstrool), plant. Zie aid. en STROOD.

Beduivelen,

ww. Wordt niet gehoord. Zie

BEDUVELEN.

Beduvelen, bedr. zw. ww. Inzonderheid in
het verl. dw. beduveld. Betooyerd, sterk genegen.
Gewoonlijk gexolgd door eene bepaling met om.
Sies cs tecluveld te rooken. Z'cs beduveld cm
b:/z. hem te zone. Verg. DB. CV. R. J.

Beduwen, vvw. Wordt niet geh. Z. BEDAUWEN.
(u.tspr. betfu/sa/a), o. Zonder mv.
Bedvulselei
De eind e valt dikwijls in de uitspraak v‘eg (zie
Ia. en Vorml.). Alles vt aarmede men baidezak of
matras vult. Kaf,gekap(t) strood, pluimen,
dat es amaalbedvzelsele. Zie Ned. Wdb. II, 1115.

7i

BEDWANG.

Bede. De bee k/eppen, Fr. Sonner :mg el-Its. DB.
Beefachtig (uitspr. bevachtach, be met zachtlange e; f voor a wordt v, zie .7.a. en Vorml.),
bn. Geneigd tot beven. ;Tie cod es, es beefachteg.
Ned. 11b (« in Vlaanderen zeer gewoon »).
-

-

Beekkant, My. beekkanten. Eig. kant, °ever
eener beek. Op dem beekkant staan der witigen.
De beekkanten sc/n
af. Er weitn(t) ne vezt(g - )el
in denz beekkant. — Zonder my. Wijk waar de

beek der gemeente loopt. Verg. BOSCIIK ANT.
es van dem beekkant. Er es 'n hu is op delis
beekkant algebrand.

Beekkruid, o. Mv. beekkruien. Eig. alle kruid
dat in of bij de beek groeit.
Bepaaldelijk. De
soorten van haarsteng (Cal/Uric-he), vooral :
litriche vernalis L. Asper (VT, jaarg. I, 89). Men
zegt ook : BEEKMURE.
Beeklokke, yr. Kiok die het Angelus 'dept.
'k Hoore de beeklokke. DB. CV. T. R. J. —
Klok die driemaal drie slagen klept (voor eene
berechting, voor het luiden over eenen doode).
CV. De beeklokke klept wie werdt er bereeht?

Beekloop, m. Mv. beekloopen. Waterloop. Ge
moet delis beekloop volgen. Verg. J.
Beekmure, yr. Zie BEEKKRUID.
Beekwatere, yr. Beekwater. Zie Ned. Wdb.
II, 1272. In de zomere, as 'I stf droo(g) es,
gaan z' oiiZ. beekwatere.

Beel (uitspr. met scherplange e), m. Mv. beelen. Nooit als bn. Zie Ned. i. v. Het beelen. Trauwen ze niet? preens (neen z'), 't es nem
bee/. Er zzyn al twie beelen dees jaar. DB. — Zie
BEELEN.

Beeldere (uitspr. beeldara met scherplange a),,
m. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg
(zie
en Vorml.). Iemand die beelt. 't En
geen trauwers, 't zilmbeelders.

Beelen (uitspr. bee/an met scherplange e), onz.
zw, ww. Very. beeldege, gebeeld. Met hebben.
Eene afspiaak (inzonderheid huwelijksbelofte) niet
gestand doen. Z' en trauwen niet, ze beelen, hé
(hebben) g ebeeld.
-

Beemork (uitspr. met scherplange e), o. Zie
BEENMORK.

Been (uitspr. met scherplange e), e. Mv. beenen
(Met beencleren); Ned. Wdb (f4 vroeger, en ook nu
nog in de spreektaal, beenen... .) Verkl. bientse
(met verkorte ie zie Ill. en Vorinl.); my. bientses,
bientsies. Wdb. Fr. os. Sint den hoed do' been.
— An da' been en es ale! (of niet nicer) te
kna(g)en, die zaak levert geen profijt meer op. —
Da' been es afgeknaagd, het profijt is weg.
,

BEEN

MOM.

Zemands beene' keunen tellen; wordt gezegd van
iemand die zeer mager is. Tome es betere (min
ziek), mor ge keunt beenen — Deur
het mork van de beenen, door merg en been.
Da' konzt (drengt, krztipt) deur het mork van
de beenen. Ook : tot in het mork van de
beenen. De kanwe (koude) kruipt tot in 't mark
van de beenen. — Nie as (of mor) 't vet over de
beenen hen (hebben), zeer mager zijn. CV. J. R.
— Nie as (of nor) vel em beenen, enkel vel en
been. Zie Wdb. CL. — Hee iemand zijn (uitspr.
zilm)beenen (nor de) note' klippelen, scher,send :
hem overleven. ZwrZg- (t) mor, manneke!
'k Za(1) nog mee ou (uw) beenen (nor de) note'
klippelen! SCH, CV. J. — De beenen be; raven,

de nakermis (den zondag na de kermis) vieren.
Been (uitspr. met scherplange e), o. Mv. beenen
Veikl. bientse (Lie El. en Vorml.) Wcib. Fr.
jambe. Nil rech(t) been doe zeere. — Beene(n)
gelijk piipstelen, gelijk ne rai(g - )ere (reiger),
popelierscheztten,gelijk solferstzkken,gelilk tro mmelstokken, gelijk paraistokken, zeer etagere beenen. Verg. CV. J. — Amy (oude) beenen. Verg.
jonge beenen (Ned. Wdb. II , 1304). mew
beenen en keunen dat nie verdra(g)en. — Al wa'
(of da') beenen ha, liep er nortoe, iedereen liep er
naartoe. J. — 'm Been i(n)zetten, in het lid zetten. — Er en zif geem beenen a' gebroken, daar

ligt niets aan bedorven, dat is van geen groot
belang, Ned. Wdb. II, 1305 (c in Zuid-Nederland )). — Slap in (of op) de beene(n) ziPz. E g.
slappe beenen hebben. Fig. dronken zijn. Verg.
CV. — Ook : nog ziek zijn. Hie as nit z en betide
kommen, mor hie es nog slap op de beenen. Daarnaast slappekes (slappekies) op de beene' z n.
Ook ://auw (of flaitwekies) op tie beene' z n.—
't Bet. nog : niet zeer gezond, niet struisch zijn.
Da' maisk' en es mor slap_pekzes op de beenen. —
In al die beteekenissen zegt men ook deur de
beene' vallen, zenken of zakken. Zilne kop (of
W) es te zwaar vela- z7zzz beenen, hij is
zat. — Hie knoop(t) zijm beenen, hij loopt zwijmelend over straat. — Ook hie vlecht " .y 112
beenen en : hie en ka' geem beene' maken. —
'n Hautie been, persoon die een houten been heeft,
,

.

.

Da' hautie been kan hem nog ferm zat drenken.
— Mee slenk been nit 't betide stappen of
opstaan, met het verkeerde been uit het bed stappen, slechtgezind opstaan. Op ziliz leste beene'
gaan, loopen of sprengen, niet lang meer te leven

hebben. DB. R. CV. J. — Ook van een bevrtichte
vrouw die haar kind verwacht. R. — Mor op
e'em bee(n) gaan, loopen of sprengen, zeer ziek
zijn. Ook : slechte zaken doer. Verg. DB.
Z' hauwe' wenkele (ze houden witik€:1), mor dat
en sprengt mor op eem been. — 'nz Bientse nearuitsteken, ophelen of uitslaan, dansen. — Ook
de beenen z(n)vetten, z(n)smeeren, i(n)smanten.
't Es mor(g)e' keeremesse, ge silt on (uw) bientsies
moeten i'smazzten. — De beenen (0f de bientsies)
uitslaan (of nitsmiften), lustig, flir,k, gezond zijn.
Vader kan nog zijm ozentsies urtslaan. — De
beenen nitsteken. Eig. De beenen uitrekken. In
't bedde moelte de beenen uitsteken. — Fig. Fier
en trotsch zitten (of zijn). Sterven. J. — De &wile'
vooder (verder) uitsteken as 't bedie lank es,
verder springen dan de stok lang is. CV. -- De
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beeneA smeeren of z(n)smeeren, zich ferm gereedmaken orn te pan, to loopen. llIor(g)e' mode me
nor Brztcel e; me zillen ons beene' moeten I.smeeren. — Jet a(n) zijin been hen (hebben). Eig. l- ets

zwaars aan het been hebben, er mede bezwaard
zijn. Flg. een slechte waar gekocht hebben. fleet
hie die leeleke koe gekocht? Zekere ! hie hee z' a'
zrjin been. — Moeten betalen. Hie hee 't gelag a'
zi/m been. — Zijn geld niet kunnen krijgen. .111-oet
hie on (u) vhf frank? Ge zi/(t) z' an on (uw)
been hen! R. — Ook van een meisje : er mede

getrouwd zijn, met de bijbedoeling van bedrogen
te zijn. Sies /zee Hie a' zffin been en z' en hee
Beene ceps! — Ook (in al die beteekenissen)
.iemand zet a' zijm bee' zetten of lappen. V(rg. R.
— Dem blok an 't been hen (hebben). \Vordt
gezegd van eene Wilde koe, die men een zwaren
blok vOur de twee vootste beenen bindt ten einde
haar in de weide het loopen te beletten. — Fig.
Zwanger gaan. Fients' /zee dens blok an 't been.
Verg. C V. J. Ned. Wdb. — De beenen antler de
tafel stekezz, aan tafel gaan of z c ten. Pier en zl(l)
.

by mij zijm beenen vie meer onder de tafel steken,

hij zal in mijn huis niets meer te etcn kiijgen. CV.
— dice zijne kop tsusschen de beene' zitten, veel
peinzen, dubben. CV. R. — Ook : gansch outmw.,edigd zijn. — Hee 4ne siert ,tsusscht (n)
beene' gaan of loopen, beschaamd gaan of loopen.
Verg. Ned. itdb, II, 1311. Men zegt ook Zifne
-

stert tsusschen de beene' laten hangen. — let a(n)
zijm bee(n) va(g)en, er niet om bekommerd zijn,
er mede lachen. Zijnz beenen onder orrems
(armen) (of ander orrenze)pakken, wegloopen. — De becte' va' zip gat loopen (sums : van
ondtr zif gat), veel loopen (urn iets te bekomen
b. v.). Hie /met beene' va' zif gat geloopen om
beztr(g)emeester te ziin, en he en es 't kiwi nog
niet ! - 't Geld (of de kluiten, de cens, de franks)
bilt (of br/ten) 10) zilm been, als hij geld in ziju
zak heeft, moet hij het verteren. — In (of deur)
de beene(n) vers-aan, te niet gaan door de zwakheid van de beenen. Z.jn hert es nog geed, icier
hie vergaat in de beenen. Lachend : in de
beene(n) vergaa(n) Irjk ezels, het schijnt dat deze

dieren door de slapheid h turner beenen vergaan. —
_Bient.:ce (oeentje) year bientse gaan, zeer traag
gaan. De zieke moe bientse near bientse gaan,
z' es toch nag zoo slappekies! — Bients' (beentje)
over(e) zitten, wordt gezegd van vrijers die zeer
dicht bij elkaar zitten en elkaar lief koozen. Ook
crink' (armke) em Bients' over(e) zitten. Zie
De bientsies zwieren. Eig, de beentjes
ARME.
kruiseliegs over elkander zwieren. Men kan zijn
eigen beentj.:s zwieren of die van een ander. —
Een paaiipelletje your kleine kinderen. Moeder
nLernt een voetje van het kleine kind in elke hand,
doet ze zwierend over elkander gaan, terwijl ze
zingt :
-

-

't Ee' voets' en 't andere
Gengen te Bare wandelen !
't Ee' voetse spronk in de beke,
't Ander voetse spronk er achtere!

Of :
't Ee' voets' en 't andere
Golsen de koeikies wachten!
Dc koezkies liepen in d'havere,
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De voetsles dor achtere,
Dor aclztere, Dior aclztere!

Beenhonwerszage (uitspr . beenauwarsa(,)a),
vr. Z iag waarmede ds beenhouwer de beeneri
door zaagt.
,

-- Verg. VT, III0 j iarg. t 83 eAn DE COCK en
TE!RLIY CK, Ainderspel en Isinderlust, III, 130.
- Te been, op de been. Ned. LI 1b (,< voorcanlelijk in Zuid-Nederla d ,): CV. Vrroeg en late to
been) z n. R. — Te been, te voet, Fr. it died,
Ale zillen die bane te been does. --- Het vierde
deel eener noot. CV. R. J. 'in B/'entse van 'n
schorre .• de schol wordt in twee helften gesneden, elke helft in een tiental stukjes; elk dezer
stul jes bevat een of meer beenioe graten en beet
'ni bientse.

Beenen ( uitspr. ?met scherplange e), onz. zw.
ww. Verv. : beendege, gebeend. I lard 1 -)open of
gaan. le zille' mneu(g)e fel beenen ovi op t jd to
kolmmen . DB . IIFFT . bred. JJ2 Jb. R. T.
--

,

Beenhart, bn. Zonder trappen van vergeiijking. Zoo hard als been zeer hard. He bl^ft te
droo(g)e, 't land lzg t at beclzh,_ rt. J. KIL (BEEN'HERD). -- Z,'e HART.

Beenhauwen, o . Zie BEE NHOU W EN.
Beonhauwere, m. Zie BEENHOUWERE, cok
voor de sa: ► ienstellingen.
Beenhaawerije, vr . Zie BEENHOJUWERIJE .

Beenhouwen (uitspr . beenau e o n met scherplange e), o. Bedrijf van den be enhouwer, het
bee nhaztwen doen.

Beenhouwere (uitspr. be0nau tiara), m. MTv.
beenhazzwers; verkl. beenhjzzwerke. Vleeschhouwer, ook slachter. llfor(g)e(n) kamt dent beezzhazcWere : ons verkie mnoc:t or an! — \Voordenspl1.
Beenizauwers en z7' c eezn beenhauw crs, 't z n
a;/iaal vleeschlzazrwers. Hau cn = ook hozzden;
de beenhouwers houden de beenen niet ; zij verkoopen ze en houden liever het vltesch.
,

Beenhouwerije (uitspr. ieenazizcar a), vr. Het
bedrijf van den oeenhouwer. Tic:ste doe de beenIzauwerfje. De been 1zauwerJe çaat aclzteruit.
C V. Ned. Wdb. J. -- uV inkel van den beenhouwer. fin? hoot 'n groote beez.hau erne. CV. Ned.
Wdb. J.

Beenhouwersbljl (uitspr. bcenau,v -?rzb(l), o.
(niet yr ). Biji van den beenhouwer. Hie ktoof
henz de kop Irzee 'in beelthczzczversb 1. — Zie BiJL.

Beenhouwersgast (uits pr. beenauwarscizast),
m.

BEEREN

Diarnaast BEE NHOUWERSKNECHT. Knecht van

eenen b eenhouwer . J. CV.
Beenhouwersknecht (uitspr . bcenazzwarsknecht) , in. Zie BEENHAUWERSGAST.

Beenhouwerskiel ( uitspr. beenauwarskiel),m.
Lange kiel zooals se beenhouwers er een dragen.
Beenhouwersmes (uitst^r. b eenauuwars'nes) , o.
Groot, scherpsnijdeni mes van den beenhouwer.

Beenhouwersstiel ( uitspr . beenauwarstiet), m.
B.:drijf van ctcn beeiitlou xer. .Lein beenhazzwers-

stiel slabakt. J. CV.

Beenhouwerswinkele (uitspr. been(tzz s arswenkala), m. Winkel van den beenhouwer: CV.

Beenmark (uitspr. bee(n)uzork), o. Zonder mv.
De n van uit w000r.t salt dikwijls in de uitspraak
wag. Beenrnerg. h'ee'`nork op brood, dat es goed

om etezz. — Zie MARK.

Beenmerg, o . Worth niet geh. Zie BEENMARK.
Beenmork, o. Zie BEENM ARK.
Beenziekte (uitspr. met scherplange e), vr.
Beenbederf. Da' kind en za(l) nie opkommen,
't lice de beenziekt, .

Beer (uitspr. met scherplange c), m. Mv. beeren
(niet beren); verb!. beerke (m.v. beeYtiees, beerkies).
Roofdier, Fr. ours, Lat. zzrnie. -- Verg. Doen,
loosen, ronken,^ roll^c' n) g/iJk nein beer, wild en
dwsas, iot-op en ongensauierd te w ik gaan. •--Lo,;izp, wz7d, dzcaas, ornbele fd, grreregg, kloek,
stru' c/)k neiiz beer. -- Ete(n) se/7k sieve beer,
veel, gulzig eten. — Ongemani :rd, lomp, dwaas
mernscll. AVdh. — Ook : harteloos en vrekkig
mensch. I)!enenzz beer zoo (zou) iemon.d z/' 7ret
afstroo/en. — Kloek en struisch nscn ch. J. 't Es
neyn beer van no va/set (vent). — Dikbezn beer,
bu tengewoon dik nzenseh. CV. -- Az1 Fb.erza beer
danst of beg int te danseuz, ik heb p ooten honger.
Soms : nzijnerm beer rolt of be z;zt to ;rodent.
Verg. A' d. 111Th. CV. J. --- L &r seem z beer op
zok/avn, heel zacht en heimeijk, ongemerkt. Afkoznzne' (of zertrekke') lijh seem;t beer op zokken,
VErg. lCd. TVIb. DB. CV. J. — 7e stein (darn.
dwaas, onnoozel, enz.) z n one veer nern beer te
da;nse,z, al to dom zijn. Verg. R. — Dein beer
loslaten, wild tieren, levee, enz. Hie laat deinz
beer weera(l) no keer los!
-

-

-

Beer (uitspr. met scherplange e), m. MIv. beereiz; vei kl. beerke. Mannetjesvarken, Fr. verrat,
Lat. aver. Ge moot die zog b(/ dern beer doen. —.
Dein beer z(fn, e bedrogene, het slachtoffer zijn.
L)B. CV. -- Fig. Ieznand bj decn beer /en (le_den) of does, iemand leelijk foppen of bedriegen.
Ge pa/s(t) va' nil) b/ de;n b :er to l lz, inor 't en

oaf!) nze lzukke(n), ma,zneke. — Soort van ploeg,
gewocnlijk BONNOORE geheeten. Meese gebruikt

in let land van Oudenaarde, naar den Leikant.
Verg. DB ; z. bier BONNOORE.
Beer (uitspr. met scherplange e), m. Zonder
mv. Daarnaast ALE. Sekreetmest. iVed. Wilb.

Dd. CV.

Beerbak, m. Mv. beerbakken. Een groote bak,
waarin inen den beer doet. DB. C \T•
Beerdere (uitspr . beerdara met sch erplange e),
m. L}e eind-e vale dikwijls in de uitsp^aak weg
(zie Iil. en Vornazl.). Kind dat in liet marbelspel
heert (zie aid.). Beerders en spele' nie schoone.

Beerejonk, o. Zie BEERENJONG.

Beeren ( uitspr. met scherplang s e), bedr. en
onz. z\v. `vw. Verv. : beerdege, cbeerd. Dekker
(spr. van eenen beer). Ge znoet do zog t_ztemn bee-

ren. s ze nod- nz'e gebeerd? — Iernanzd beeren,
hem leelijk foppen, bedriegen. G-beer(d) zyiz. •-Onz. Klnderspel. Onder het scaieten de Band

vooruitstooten ten einde den marb-el verder te

I3EEREN

- I I 0 --

doen rollen. Nie to beere(n), tilde! Zingem (VT.
jaarg. I, 28). -- Met den beer (snort van ploeg) het
land bewerken. Vooral naar den Leikant. Ge moet
a'a' land beeren. Al/es es Sebeerd. Elders BONNOOREN. DB.

Beeren (uitspr. met scherplange c), bedr. zw.
ww. Very. : beerdege, gebeerd. A'let beer (ale)
bemesten. [Jet land beeren. Z. DB. en CV : BEREN.

Beerenjong (uitspr, beerajonk met scherplange
e; de n valt weg voory, zie 1(1. en Vorml.), o. Mv.
beerejon en. Jongetje van den beer. — Lamp,
onbeleefl kind. 't Es 'n oprech(t) beerejonk.
n

Beerenoore (uitspr. met scherplange e en
scherplange o), vr. (niet o ). Meestal in 't mv.
beerenooren. Plantnaam : eene kaktusplant (Op untia vulgaris L); de vleezige stengels bestaan uit
schijfvorrnige deelen welke op ooren gelijken.
Bcerenooren Jul (hebben) gelava (gele) blolnnzen.
Beergeld, o. Het geld dat men betaalt om eene
zng to eaten beeren (Lie aid.). Iloeveel es 'I veucr
't beerçel(d), beer?
Beerig (uitspr. beerach met scherplar,ge e), bn.
Van eene zog° (zeug) gezegd die naar den beer
verlangt. Ook op de Veluwe (Ned. Wdb. II,
1325). Ons zog cs beereg. -- Ook van wulpsche,
geile vrouwlieden.
Beerinne (uitspr. beerinna met scherplange e
en met den klemtoon op zn), vr. Eeiin. -.
wilde, onbeleefde vrouw. JlI '' wif es 'm beerinne,
'k en kan der Beene weg nice.
-

Beerkerre, vr. Mv. beerkerren. Kar waarinede
men beer vervoert. Verg. CV. en Ned. Wdb
- Zie KERRE.
Beerkuipo, vr. Mv. beerkuipen. Kuip waarmede men beer van de eene plaats naar de andere

BEERKAR.

draagt. DB. CV. Ned. Wdb

:

BEERKUIP.

Beerpompe, vr. Mv. beerpoinpen. Pomp waarmede men cien beer uit den beerput pompt. DB.
cV. J. Ned. Wdb BEERPOIMP.
Beerputte, m. Alv. beerput/en. Put waarin de
beer wordt verzameld. DB. CV. Ned. Wdb
BEERPUT. - Zie PUTTE.
Beerroerdere, m. Mv. beerreerders. De eind -e
valt dikwijls in de uitspraak weg (zie A'l_ en
Vorml.). Lange staak met dwarshout, waarmede
meo, nor bet pornpen, den beer roes t. J (BEER:

ROERDER).

Beersehotele, m. Mv. beerschotels. De eind-e
valt dlkwijis in de uitspraak weg (zie Rl. en
Vorml.). Daarnaast zeer gewcon ZEEKSCHOTELE
en TSEEKSCHOTELE. Gioote schotel met langen
steel, waarmede men den beer op den ahker uitspreidt. LDB.
Beerstik, o. Mv. beerstikken. Grcote ton waarm eae men den beer naar den akker voeit. De
inhoud van bet beerstik is veel grcoter dan die
van de beerkuipe. — Zie STIK.
Boost, vr. Zie BEESTE.
Beestachtig (uitspr. beestachlach, beest met
scherfplarge e en met den klemtoon), bra. Wdb.
---- Vac beesten houdende. DB. J. Ned. I'F db (« in
Zuid-Nederland nagenoeg overal >>).

BEESTE

Beeste (uitspr. met scherplange e), vr. (niet o.).
Ned. Wdb : & in ouderen vorm, nog thans in
Vlaanderen BEESTE... oorspronkelijk vr. gelijk nag
dikwijls in de i -e eeuw. >> Alnl. BEESTE. De eind-e
valt weg voor klinker of h (zie E1. en Vorml.).
Mv. beesten; verkl. biestse (mv. biest.ces, biestsies).
Wdb. -- Het verkl. wordt gewoonlijk in goeden
tin gebl uikt ; Dat es e schoon, fijla, le/leer, enz.
biestse. --r De beeste spelen, zich redelcos en brutaa), onverstarldig en dom aanstellen. DB. CV.
Ned. ff7db. -- De bee. t' Zuithangen, hetz. als : de
beeste sselen. Die zat lappen hang e' weera(l) ne
keer de beest uit. C V. — Dat es (of li -t in) den
crd (card) van de berste. Zie AARD en Ned. Wdb
(het is de aa, d van het beestje). — Eten, drenken,
zuij5e(n) Belk 'in beeste, beestachtig eten, dc irnken. -- Zoo ook : v/oeken, tieren, razcc(n) 5o el /k
'in beeste; — leve(n) gel/k 'm be'este. V erg. C V.
T. --- Zoo tat as 'ne beeste, heel drunken. CV. —
Van de beeste, dons, radelocs, beestachtig. CV. J.
Dat es van a'e beeste! -- Hoorndier. CV. Ned.
Wdb. II, t333. file hee 1/en sclzoone beesten op
stal. --- 't Es e onager biestse, eig. een magere koe.
— Iets dat geringe waarde heeft. 'k W eendege da'
ze rake was, en 't en es mor e snag er biestse.
ZV'atten duet hie? Hie esg emeentenontvanb ere —
e mager biestse! fleet hie gee gesproken ? Need,
't en was nor e tnager biesise. Verg. CV. 3.
Ned. lVdb, II, 1333. -- Ook : 't es e /lau4v, 'n ortn
(arm) biestse. J. --- Hier nzee da' (,geld van da')
biestse, bier met bet profijt, de winst, den inleg,

enz. Zoo zal een kaartspeler (lie de partij heeft,
gewonnen, uitroepen : H/el ! nice da' geld van
da' biestse! Fiestse bet. hies , : verkochte koe. --ne Stier es sick 'n groote beeste, en hie ka(n)
falen; wordt ironisch tot verontschuldiging ge-

zegd, als iemand misgedaan heeft. De spreekwijze
doelt op bet natuuriijke werk van den slier, dat
niet altijd de koe bevrucht. Bij kaartspelers is de
uitdrukking zeer gewoon. Ook : e pei d es znnk
'N groote beeste, en 't ka' messtantjen! -- In
toelpassing op mensch-n. 'ti Lompe, oinbeleefde,
bolte of otnbeschofte beeste; -- 'n groote beeste;
'n g ief ege beeste; -- 'n dornuze, dwaze, stomme

of onnoozele beeste; — 'n ka (kwade), razege of
wilde beeste ; -- 'n vzal e) of stneerege beeste; -'n dronke of zatte beeste; -- 'n lou (lui) beeste
— 'n ooleke bees/c, een oolijkaard. Verg. CV.
Ned. I>1/'db, II, 1 334• — 'in Beeste via ne vaint
(vent), van ne mains (mensch), van ne man, van
ne keerele, van nen dronkord, van e verkie

(v; erken), enz., een mensch die zich als een beest
gedraagt. Verg. CV. Ned. TVdb. II, 1334. -)emand van de be - este bocén, iemand ver wijten dat
hij dom, lomp, onbeleefd of gierig is. -- Het
biestse (inzonderheid in het mv. : de biestses of
bzestsz'es), het jicht of voeteuvel, vooral teweeggebracht door overmatig dricken en eten. Het is
alsof de zieke duizenden beestjes in zijn beenen
had. Beer Devos bee a'e b/es/szes. Hee de biestses
zit/en of lz;gg-)en. CV. SCH. J. -- Biestse = galgenaas (zie aid.). Pier bee 'in biests' i' zone zak.
't Gelzck sloat hem ranee : 'k geloove dat life
'tn biestse b/hem heft (lief ft). -- itis ha. gcbrr:ikt
Bees/ zJn (niet : beeste z e,), Fr. etre bete, dom,
dwaas, naIef zijn. Ge tnoet beest zjn osn on (u)
ttzoo to la/en wtplunteren. Worom waarde zoo
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beest? Vcrg. CV. J. iV d. Wdb. II, 1336. -- Beeste
zijn (niet : beest z n), lomp, vu'l, onkuisch gierig,
zeer zat zijrn. G? 1/Wet beeste z7n o1;a azoo 'n
smeerlapper ije te doors. Soir:s met bly^ven. Ge zi'
weweera(l) zat! I ilde (wilt ge) beeste bl ven? -Beest ace' 'k (da' S e, (sat hze, da' vie, enz.) ben
(of was, erz,), domoor, onnoozelaard dat ik ben.
Hein g e%ooven ? Beest aa' oe z i ! Ned. T17jb. II,
y

1334 ( eene io Belgie gebruikelijke zegswijze ).
— Men zegt, in dergeli ke spreekwijzen, beeste
(niet beest) als men wil spreken van een uiterst
brutalen kere!, een vuilaard, eeo gemeenen dronl.aard, een grooten vrek. Z/de tie beschoomnd,
beeste da' ge zit!

Beesteghied , vr. Zie BEESTIGHEID.
Beestegoed, o . Zie BEESTENGOED.

Beestekiap, nn. Zie B EESTENKLAP .
Beestekoopman, m. Zie BEESTENKOOPM AN.
Beestemarsank, m . Zie BEESTENMARSANK .

Beestemort, vr. Zi e BEESTEN MART.
Beestengoed (uits pr. beestab oet met scherplange e, de it valt weg voor g, zie 11. en Vorrnl.),
o. Zonder my. Zie BEESTEN VOLK.

Beestenklap (uit spr. b'estklap met scherp-

BEESTIGHEID

spel of werk, vuil gedoen. ize Paid opblazen, dat
es beestespel. nen Dronrkol d doe' beestewerk.
-

Beestenstal (uitspr. becstdstal met scherplange
e; pie it vait weg vo.)r s, zie AT?. en I ^^r1;al), m,
Stal voor hcornbeest n. Iflor es dent beestestal?
— O^>k van de beesten zelf. TJ'a' schoonein
beestestal!

Beestenteten, o. Zonder mv. Beestenvoeder.
Dees year en zal der nie veel beestentete' zajn,
't es te a'Yoc(c )e.

Beestenvolk (uitspr . beesbvolR met scherplange e; de n valt weg voor v, zie A7. en Vorml.),
o. Daarna se,t BEESTE(N)GOED. Zo r,t er mv. Vrekkig voile. DOt en es mor beestevolk, dat enn tur(t)
(durft) Hoch eten of drenken. — Smerig yolk.
S;;z(t da' beostcwolk, da' becstegoe' bziiten!

Beestenwerk (uitspr. beestawerk met scl.erplauge e; pie n valt weg voor o, zie h 1. en Vorynl.),
0. Mv. bccste(n)oeoer- ken. - Zie BEESTENSPEL.

Beestenzot (uitspr. beestazot met scherplange
e; den valt weg v oor z, zie A1. en T%orml.), m.
-

Ietnand die verzot is op beesten. L'ader es neap
beestezot. — Ook van vrouww'en. Otis JI e es ne;n

beestezot; batten en hondert, koc/n en per(d)en,
ze ziet 't al c eeren. -- Z , e 'LOT.

lange e, de n valt weg voor k, zie EL. en Vorml.),
m. Daarnaast BEESTE(N)PRAAT. Zonder mv. Vuile

Beestepato;dd)ere, m . Z. BEESTENPATODDERE.

praat. 't Es ne vuiler ale, hie en vertel^t) viet as
beesteklap,Diene,n becste rar tstee(A)t nz7 te( )en.

Beestepraat, m. Zie BEES TENPRAAT.

Beestenkoopman (uitspr. beest^kooprnalz met
scherplange e en c; de n valt weg N oor k, zie Kl.
en Vorml
m. Daarn last BEESTE(N)MARSANK.
Mv. beestetn)koopynans (niet-lieden). Veekooper,
veehandelae r. 't Es sieve beeslemarsank. I oeveel
beestekooj5rnans hen (hebben) dej- a(7) gezeweest?
Ned. TVWb (K hen in Be)bie zeer gewone term .).
.),

Beestenmarchand (uitspr. beestarna'sank met
scherplange e), m. Zie BEESTENMZAiRS ANK.

Beestenmarkt, vr. WVordt niet gehoord. Zie
BEESTENMART.

Beestenmarsank (uitspr. beestarzarsank met
scherplange e; de is valt weg voor en, zie A'l. en
Vorml.), m. Mv. beeste(n)nzorrsanks. Zie BEESTENKOOPMAN.

Beestenmart ( uitspr. beestemort met scheiplange e; de it valt weg voor in, zie 7i7. en Vorinl.),
vr. Beestenmarkt. Wdb. — Beestenboel. t [Vierd
er 'm beestemort — Zie MART.
.

Beestenpatoddere (uitspr. boesbpato(d)sra;
de n valt weg voor jb, zie El. en Tarim.), m. Alv.
beeste(n)pato(dd)ers. De end-e valt dikwijls in de
uitspraak weg. Soort van grooten aardappel, enkel
tot beestenvoeder bestemd . Verg. J (BEESTENPATAT).

Beestenpraat ( uitspr. beesta2i5raat met scherplange e en sours met verkorte a; de is valt weg
voor jS, zie Al. en Vornzl.), m. Zonder mv. --- Zie
BEESTENKLAP.

Beestenspel (uitspr . beestaspel met scherplange
e; de n valt weg voor s, zie Isl. en Vorml.), o.
Daarnaast BEESTE(N)WERK. Zonder mv. Le lijk

Beesterije ( uitspr. met scherplange e en met
den kiemtoon op r ), vr. Beestige, geroeene daad,
beestaehtigheid. like broo'spelen, oat es beesteri)Fe.
-- Inzonderheid wan^edrag, onkuisch levee. 11th
vcrsmacht i' zrjn vuzle7/ hied en i' zyn becster(e!
Verg. R. CL. CV. J. — Bovenmat:ge gierigheid.
Diene giereg ord vergaa' ain bcestcrz)e.
Beestespel , o. Zie BEESTENSPEL.
Beestestal, m. Zie BEESTENSTAL.
Beestevolk, O. Zie BEESTENVOLK.

Beestewerk, o. Zie BEESTEN`VERK .

Beestezot, in . Zie BEESTENLOT.
Beestiaal (uits pr. net scherplange e en met
den klemtoon op aal), o. Gewoonlijk in het mv. :
beestialen. Verg. Fr. best/one, Zie hierover Ned.
ZV/b.. i. V. BESTIAAL. Hoornvce. Zen de beestialen at verk, . "zt ? DB.
Beestig (uitspr. beestach met schei plange c), bn.
VJdb.— Geer gswoon in toepa-sing op den mensch
zelf. Zie Ned. TV/b. II, 134e. 't Es acne beestege
keerele. Ge z/' zoo loarp en zoo beesteg, bot en
beesteg, enz. Zie BEESTE ; C V. — Zeer gierig.
Da(t) z n de beeesteg ste mainsch)e' van de weereld. — Zeer gewoon r.Is bw. Beeste g drenke;z,
, -

-

etnn, zuipen, Leven. Beesteg - klappen. Beeste, sat, beesteg loinj)

of

ombeleifd; bet'steg - darn

of

sto/n of dwaas ; beesteg visit of smneereg.

Beestigheid (uitspr. becst. cliiet met scherplange
e), vr. Mv. beesti he/n (uitspr. beestrc liean met
scherplange e). Wdb.— Gierighei^.l. Ze veig ia' vain
beesteghied. — Domme streck, Fr. be'tzse.'n Groote
-

beesteg -hied dean, begaan, zeitsteken. Da(t) z7n
arnaal beesteghee'n. DB. CV. J.

BEESTLOMP

--- I I 2 ---

Beestlomp, bn. Zeer lonip. Zi' wij es beest-

BEETRAVEZAAD

Beetravekweek, m. De spelling BEETRAVENkai gewettigd worden; n valt eg v'.or k
(zie Nl. en Vorml.). Zond r mv. Het kweeken
van heten. In die streek en kennen ze dem beet-

KWEEK

Beestsmeerig, bn. Zeer smerig. As Sies zat es,
estie (is h ij) beestsnzeereg.

Beeststom, bn. Zeer stone of dom. De koez'r
was beeststom.

Beestvuil, bn. Zeer vuil. Oejoejoez! dat es
beestvuzl!

Beestzat, bn. Schandelijk zat. Ze was bees!sat. CV.

Beet (uit=pr. met scherplange e), vr. Zie BEETE.
Beet (uitspr. met zachtlange e), vr. Zie BETE.
Beete (uitspr. beeta met scherplange e), vr. A Tv.
beeten (niet beten). Beetwortel. Men gehruikt veel
meer BEETRAVE. Zie aid. KIL : BEETE.

Beetele (uitspr. beetala met scherplange e), m.
Mv. beetels; verkl. bee/el/se. De eind-e valt dikwijls
in de uitspraak weg. Beitel. DB. J. Ned.. YWdb
(i. V. BEITEL : g in Vlaanderen BEETEL ). LI1nl.
Wa'b (BEETEL).
Beetelen (uitspr. beetalan met scherplange e),
bedr. zv<w. ww. Verv. : beeteldege, gebeeteld. Beite.
len. J. Ned. Wdb (i. v. BEITEIEN : < in Vlaanderen BEETELEN x). Tea' z/de dor an rt sn/en en
an 't beetelen ?

ravekweek niet. Da' land es goe vecur dem beetravekweek.

Beetraveland, o. De spelling BEETRAVENLAND

is wellicht beter; n voor k valt weg (zie Nl. en
Vorrl.`. Land dat goed geschikt is om beten voort
te brengen. Alle land en es geern beetraveland. ---

Land waarop men beten kweekt. gekweekt heeft
of xvil kweeken. Es 't beetraveland omme (n I.
gereden \ ? Wa' game (gean me) lees jaar op
't beetraveland zouzen ( zaaien) ?

Beetravenblare (uitspr. beetravamblara met
scherplange e), `-r. Alv. beetraveeblaren. Blad van
de beet. Gee' de koe ewa' beetravemblaren. Beetraveinblaren trekken, de buitenste en oudste bladeren der beten afrukken om ze als veevoeder te
benuttigen. -- Zie BLARE.
Beetravendzenuivere, m. (niet vr.) Zonder
mv. De eind -e valt dikwijls in de uitspraak weg.
Jenever die men uit beten bereidt. Graandzenuiver es beter as beetravendzenuivere. -- Zie DZE-

NUIVERE.

Beetraveneuze, m. De spelling BEETRAVENNEUZE kan gewettigd worden. Roode neus, kenmerk der zatlappen. Tieste mag'n dreuj5elke, g e
-

Beeterave, vr. Zie BEETRAVE en de samenstellingen.

Beetje, o. Wordt niet gehoord. Men zegt
BEETSE.

Zie BETE.

Beetrave (?utspr. met scherplange e en met den
klemtoon op ra), vr. Daarnaast BETERAVE. Fr.
betarave. DB heeft BEETRAPE, BEETERAPE. Mv.
beetraven; verkl. (niet gewoon) : beetraveke. Beet.
zekere plan t (Beta vzzlgarzs L.). Da(') z7' schoon(e)
beetraven. --- Beetraven dunnen, de o .vertollige
beetpla.ntjes uittrekken en aldus aan de overblijvende genoegzaam lucht, licht en voedsel ver sc;haffen. -- Beetrave(n) zetten. hetzelfde als beetraven dunnen . goe gezette beetraven stean op
goeden, voor hunnen wasdom vereischten afs'Land.
-- Beetrave(n) planten (niet zaaien), beetzaad
(drie tot vijf zaadjes) in kleine putjes van den
akker leggen. Zmn de beetraven al gejz5lant, beer?
-- Beetrave(n) kurten. Zie KURTEN. — Beetrave;z urtdoen, ze uit den grond doen als zij voiwassen zijn. I' Septembere does ze de beetraven cut.
— Beetrave(n) kuielen. Zie KUIELEN.

Beetravegrond, m. De spelling BEETRAVENGROND verdient wellicht de voorkeur; n valt voor
K weg (zie I~`l. en 1/arm?.). Grond die Toed geschikt is om beten vooit te brengen. Dat es eeste
beetravegrond!

Beetravejaar, o. De spelling BEETRAVENJAAR
kan gewettigd worden ; n valt weg voor j (zie Iil.
en Verne!.). Jaar dat goede beten oplevert.
'n Droog jaar es 'm beetravejaar.

Beetravekruid,

o. De spelling BEETRAVENverdient wellicht de voc tkeur ; n valt weg
voor k (zie K?. en Voc vzl.). Zonder nlv. Het loof
van de beet. Beetravekruz(d) sn7en, het loof, voor
den betenoogst, met een mes in eens afsnijden.
KRUID

keunt het a' zynern beetraveneuze zten ! — Zatlap die zulken neus heeft. Zw -t g1 dor, beetra-

venenze! — Zie NEUZE.

Beetravengrond, m. Zie BEETRAVEGROND.
Beetravenjaar, o. Zie BEETRAVEJAAR.
Beetravenkruid, o. Zie BEETRAVEKRUID.
Beetravenkweek, m. Zie BEETRAVEKWEEK.

Beetravenland, o. Zie BEETRAVELAND.
BeetravenneU e, m. Zie BEETRAVENEUZE.
Beetravenpuulp, m. Zie BEETRAVEPUUJ,P.
Beetravensuikere, m. Zie BEETRAVESUIKERE.
Beetraventijd, m. Zonder mv. Tijd van het
jaar dat de beten volwassen zijn en worden ingeoogst. Ale z n in dcvn beetravent,id, ende (einde)
Septembere.

Beetravenveld, o. Zie BEETRAVEVELD.
Beetravenzaad, o. Zie BEETRAVEZAAD.
Beetravepuulp, m. (niet vr.) De spelling
BEETRAVENPUULP verdient wellicht de voorl:eur
(zie ]i7. en Vorml.). Pulp. Fr. julpe de betteraves. Gee' de koeen ewa' beetraveeuull ! — Zie

PUULP.

Beetravesnikere, m. (niet vr.). Zie SUIKERE.
De spelling BEETRAVENSUIKERE is misschien te
verkiezen ; n valt weg v cor s (zie Xl. en Vorcnl.).
Zonder mv. Beetsuiker.
Beetraveveld, o. De spelling BEETRAVENVELD
kan gewettigd worden; n vait weg voor v (zie
11. en I4cr nl.). Veld waar beten gekweekt
warden. [Tor es Sieska? Nor 't beetraveveld.
-

Beetravezaad, o. De spelling BEETRAVENZAAD
verdient wellicht de voorkeur ; n valt weg voor

BEETSE

QW-° 113

(zie Kl. en Vorml.). Zaad van beet. heetravezaad
es oneffen en no algroot.

---

BEGIJNE

de vingeren wrijven). Worom w lde die zee (zijde)
azoo befribbelen ? Ge schendt de stofe. -- Zie
FRTBBELEN.

Beetse, o. Zie BETE.

Beeurdeelen (uitspr. beurcieelan met scherplarrge e). bedr. zw. ww. Very. : beurdeeldeoe
beurdeeld. B-nordeelen. Keundey7 dat beurdeeZen? --- Zie EURDEELEN.

Beevaard, vr . Zie BEEVAART.
Beevaarden (uitspr. bevor(d)an, be met zachtlange e), onz. zw. ww. Verv. : beevaarde re (uitspr.
bevor(d)age),,gebeevaard (uitspr, ,gibevort). Fen
bedevaart doen. Te Bosbeke (Bersbeke) bevor(d)en
ze veur de na(p ;el, aten. Zie 1Ved. Wdb. II. t i 76.
— Gaan (uitspr. o aam) bevor(d)en, eene bodevaart doen . On (uw) kind hee de kiiklioekst, fie
-

Befrompelen, bedr . zw. ww. Verv. : befrom.
75elde,p e. b f' oinpeld. Verfrommelen. G'em meugt
die gordzzz'ne nze befrompelen. Verg. CV : BE-.
-

FROMMET FN. - Zie FROMPELEN.

Begaanli,jk (uitspr. lrjk met /), bn. Daarnaast
sours BEGANTKELIJK. Begaanbaar. Die baan en es
nie b<<, a,7lzl/k.
Begabberen, bedr. 7 w. ww. Verv. : begabberdeee, be,r abberd. Dwaas bepraten. 111ie mnoet het
al bekla 5pen em begabberen. -- Zie GABBEREN .

Begang (uitspr, bag ank), m. Zonder mv. Wat

-

`

moet,paam bcvoy(d)en.

Beevaardere (uitspr. bevordare, be met zachtlange e) m. Mv. beevaara'ers (uitspr. bevordars).
De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg (zie
Kl. en Vorynl.). Bedevaartganger. O/5 Senksenda
,gaan der veel beevorders nor Halle. J en Ned.
Wdb : BEDEVAARDER.

Beevaart (uitspr. bevort, met zachtl^.nge e), vr.
Beevaart heeft niet de vrouxvelijke eind-e, evenmin
als vaart en hemek aart. Het rev. is bee? garden
(uitspr. bevor(d)an) niet beevaarten. Verg. Ad.
Wdb ( i. v. BEDEVAART : << mv... vroerer ook
-vaarden > ). De spelling BEEVAARD kan dus cewetti; d worden. Zie twee plaatsen in 117nl. Wdb
,

((< ENE BEDEVARD > en c BEDEVAERD >). Ook bet
ww. BEDEVAARDEN en het nw. BEEVAARDERE

rond eene woring kan begaan worden. An dat
hais en ester g eenem begank. IHie en bee as
-

eenem b^ rank. Verg. BELOOP.

Begank, m. Zie BEGANG.
Begankelijk, bn. Zie BEGAANLIJK.

Begeen (uitspr. bageen met zachtlange e, " een
-

eenlettergrepig), wed. st. ww. Verv. : begaf, begeen. Wijken, buigen, zwakker worden (vooral
door bet gewicht dat er op rust). Die asse begeet
her. Dezn balke bed of hem. DB. CV. T. R. J.
Zie GEEN.

Begeeren (uitspr. b^keeran met scherplange e),
bedr. zw. ww. Verv. : begeerdeg e, begeerd. Wdb.
-- Spr. Die 't klain niet em bee'eert,
En es 't g roo(t) nie u erd (waard).
-

-

Begeerlekhied,

vr. Zie BEGEERLIJKHEID.

hebben d. Het mv. van vaart is even',vel vaarten.
Bedevaart. Ge moet twie beevor(d)en doen nor
IIa le.

Begeerlekord , M. Zie BEGEERLIJKAARD.
Begeerlijk ( uitsnr. bapeerlak met scherplange

Beevord , beevort,vr.Z BEEV HARD, BEEVAART.
Beevor(d)en, ww. Zie BEEVA ARDEN .

e), hn. Begeeri^, hebz uchtig, geneigd tot nemen,
diefachtip. 't Er nem be-oeerleke mains (mensch).
Verg. ' d. Wdb (< in Zuid-Ned. thans nog Qewoon
in toepassing op iemand die e lange vingers v

Beevordere, m. Zie BEEVAARDERE.
Beeweeg (uitspr. bew?ch, be met zachtlange e,
weech met scherplanae e), r. Mv. beet(g)en
(uitspr. bee en we met zachtlange e). B°de vaart.
nejn Beeweeg doen. Doe Hein bceweeg nor Halle.
Hem Beeweeb be/oven. SCH. CV. Ned, 1Udb. II I
1 349. — Zie \v^:EG.
-

Beeween, ww . Zie BEEWEGEN.
Beeweer©, m• Zie BEEWEGERE.
Beewegen (uitspr. bewe(^v )sn, be en we met
-

zachtlange e), onz. zw. ww. A'erv. : beereeegde^-e,
`.ebeewec d. Eene bedevaart doen. Te Roozebeke
Inoette (moet ge) bewe(g)en zv. ur de rooze, CV.
SCH. R. J. Logztela, 5, q. Ned. 1 '27b. II, 1350. CL.
— Gaan (uitepr. gaam) bewe(g)en, een bedevaart
doen. Moeder es nor Halle earn bc7e c(g )en.
,

Beewegere (uitspr. bewe(g);ra, be en we met
zzchtlange e), m. De eind-e valt dikwij's in de uitspraak weg (zie Xi. en 1 'orm l.). Mv. bcc-,e e(R)ers.
Bedevaart^anger. J.
Be$uimen, bedr. zw. ww. Verv. : befztizndege, beflitimd. Met fluimen bedekken. De zieke
zal 't al beflLCZmEn. Hie befyimt de vloer.
Befribbelen, bedr. zw . ww. Verv. : befribbeldege, befribbeld. Overal f ribbelen (d, i. tusschen

Zuid-Ooslvlaandersch Idiot icen.

heeft z).

Begeerlijkaard (uitspr.bageerlakoit met scherplange e). m. Mv. be, eerl fkaards (uitspr. beer-

lakoi (t)s)_ Iemand die beteerlijk is. Sees em Pier
z'n alle twice begeerlekoz (i)s. Verg. CV.

Begeerlij kheid tui tspr. baoeerlakiet met scherp
lange e) yr. Zonder mv. Het bsgeerlijk zijn, hebzucht. De begeerlekhie' va' ,'heel die Jam/lie es
at t('
Begeven, ww . Wordt niet geh. Zie BEGEEN.
Begieten, bedr. st. ww. Verv. : begoot, beg oWdb. -- Inzonderheid in bet verleden dw.
B<< rofe(n) zijn, drunken zijn. « Thans verouderd t,
Ned. Wdb. II, 1386. elan en w/j', kinders en
kozijzzs, ze z n aznaal be^oten. -- Vain binnen
e(n) vain buite(n) bev ote(n) z n, nat en zat zijn.
— /)/ begieten, op iets drinkers. « Thans verouderd , Ned. Wdb. TI, 1386. De koop es ^ esloten;
komt, we gaan Iielzz begg zeten.
ten.

-

-

Begijnachtig (uitspr. bag^nachtaclz met den

klemt< ►can op gill. bn . Daarnaast BEGIJNACHTIG .
Kwezelachtig. Da' Toff es 'vi beetse begfnachieg.
Begij ne (uitspr. ba, zjna met den klemtoon op
), vr. Daarnaast sums BAG IJNE. Mv. begijnen,
ba,iizzeza; verkl, bos'Jntse, bagy'ntse. Begijn. Zie

BEGIJNEBROKKE

--- I 1 --

BATE . -- Kwezel. Die be-/n en zoo (zou) nie dansen ! — In eenige samcnstellin en heeft be^jne de

beteekenis van klein teeder,zindelijk. fijn.Verg.I)B.

Begij nebrokke, vr. Zie BEGIJNEBROKSKE.
Begijnebrokske, o. Vert 1. van ben nebrokke,
dat onggewonr' is. 1),iarnaast BAGIJNEBROKSKE. Mv.

bec nehrokskes (of -brnkskies). Een fijn hrokje
eten.'tMoete(n) veur hem al bad Jnebro.kskies fn.

Begijn©n, onz. zw. ww. Daarnaast BAGTJNEN.
Verv. :

be/ndege

of

bag i ndeçe, gebeç nd

of

gebag nd. Kwezelen. Ze be^ -ii,t te beg /;yen. Z' hee
alt (d) ^50-ekwezeld en gebag end.

Begijnekleed, o. Daarnaast BAGTJNEKI,F.ED .
Mv. (zeer gewoon) : begone-, bag nekleeren. Donkerkleurig, eenvoudig. loch rein ideed. Z' en
d,o ae t cnderst niet as be; nekleeren.

Begl.nekost, m. Da arnaast BAGIJNEKOST• Zonder mv. Lekkere spijs. 'n Dszfke mee appeltrut,
dat es bep, ijnekost.

Begijnemanieren , vr. mv. Daarnaast BAGTJNEMANIEREN. Kw ezelsmanieren. ILa' z fn dat

veur bea nemanieren ?

Begijneplene,

vr . Zie BEGIJNFPLETTIE.

Beglinepleuie, vr. Daarnaast BAGIJNEPLEUIE.
BCGIJNEPLEUE, BAGIJ''EPLEUE. BEC TJNFPLUIME,
BAGIJNEPLUIME . Het mv, (zeer gewoon) : begone-,

bag nepleuien. Eig. k1ein plooitje in vomschoot,
mots, enz. — Hofplant : de zwarte Ni'swortel
(Veratrum ni rumn L.). Zij heeft breede, netjps
,o-eplooide bladeren die op een vo'-)rschont met
lieve pleoien celijken. Vandaar ook de r_aam :
Onzer- Vroauwen-voorschoot (CONSCIENCE , Bork
der Natuur). Die plooien (uitsor. pleuzen, f lezcein)
werden tot plzcimen vervormd. In cnze lochtenk

staan der beg zjnepleuien. Beg z nepluimen he
(hebhen) klain en zwartachtee e blonzznjcnn, the
in lancee plltitne maken . — Zie PLEUIE, PLEUE.
-

BEGRIJP

ken, enz. Gade weer ne keer beginnen ? — Vandaar : 7'an iet beginnen (zie A 7ed. Wib. IT, T392);
— over iet beo in nen (id ) ; — o f iet bee i ry nen (te

kijver-, to razen, enz.). -- O{k van persnnen : van
icmgnd beginnen (te snreken, kwaad te zeggen,
enz.) : over en op zeman(/ beep, i inen (nit te vallen,
en?.). Hie begves+ t) weer van (over, oft , ?nee ) die
zake. Ge beg int al/lid van on (u\;) rare (varier).
— Astie ne Aver be int. es 't ne viezen, yen
ord^gen (aardigen), nen dwaze.z, enz., als hij
b°gist te spreken, te handelen, enz. is It een vieze
snaak of kerel, een dwaas mensch, enz. -- Ook
-

as ek (ere, enz.) ne keer be rinne, ben ek (zijde,
enz.) no vzezen . enz. -- As ek ne keer b^ginne,
be^-in ek e-oed, as ik begin te slaan, te werken,

enz. sla ik, werk ik door.

Begoed (u itspr. bati vet met verkorte oe), bn.
Men zegt bed oette, beg octten, niet beg oede. be oedev (zie Kl. en Vorml) Gegoed (in Noord-Ned.).
-

Bep-oette lnatns(rh)cn. Jieke 7cas nod - al be oed.

DB. J.

Ned. TVdb.

Begoet, bn. Zie BEGOED.

Begonia (uitsvr . begonia of bagonia met den
klemtonn on go), m. (niet yr ). Mv. (zeer gewoon)
bee-oniats. Sierbloem. Da' z j' schoon(e) beg oniats.
Begorie ( nitsrr. met den klemtoon op ga), vr.
Fr. bigot CZC Sne'rhaak. DB. VUYLST. Ainb. Smid.
BegrRafbelet ( iiitspr, b^g-raovb.olet), o. Eig.
begraefhiljet. D.iarnaast GRAAFBELET, Z. BELET.
Begraafbriefke, o. Daarnaast GRAAFBRIEFKE,
(BE)GRAAFBELET. Hiljet, door den ambtenaar van
den hurgeriijken stand onderteekend. dat toelaat
een lijk te begraven. Fr. perinz's d'inhvin anon.

Begrafenesse, yr. Daarnaast zeer gew eon BEGRAVI'NGE . Begrafer. is. Zie BEGRAVINGE.

-

Begijnepluime,

vr. i^Iv. (zeer gewoon) : be-

g ne -, bac ijnefiluiznen . Zie BEGTJNEPLEUIE.

Begijneschete, vr . Daarnaast BAGIJNESCHETE, .
Mv. beu ne-, bag neseheten; verld. beg/ne-, ba^p, (fnescheetse. Kleine, bijna onhoorbare wind.
Begz nescheetses (-scheetsies), kleine poffertjes. Fr.
pets de nonne.

Begijnhof (uitspr. b?g nof), o. Daarnaast BAGIJNHOF . Mv. beg/n-, bag nhoven. Plaats of wijk
eener stad, waar de begijnen wonen. CV. A'e.1. flab.

Begin, o. Zonder mv. Wdb. -- Spr. E goe
begin es 'n halve winste, een goed begin is het
halve werk. — Zoo ook, dock minder gewoon :
1: s?ich(t) begin es 'n half verlies.

Beginnen, hedr. en onz. onr. ww. Verv. :
+sons beKost), begoest (soms begost en
begonnen). Met hebben (niet met zin) : hie hee
begoest. Zoo ook bijna altijd vroeger (Ad. 112db.
II, 1389). Wdb. — Spr. Goe beg-onnen es half
gewonnen; -- ook : slich(t) be^onnen es lialf
verloren. — Oj5 e nu(ut) (nieuw) bep-innen, van
nieuws aan beginnen. Zie NUUT. -- Begzn(t) ne
keer! Durf eens ! IJitdagende uitdrukking. DR.
CV. J. — Elliptisch. Beginnen te spreken, te
vloeken, te tieren, te kijven, te knorren, te thinbegoest

Begraven, bedr. st. ww. Verv. : begraa fdege
(zeer zel jen begroef ) , begraven. \Vdb. Ze begraafdeg en Dora op 't klai' kerkhof. -- Let
nice den hoc step dzenc(t) bed raven, lets voor

altij'i in Glen vergetelhoek schuiven.
(E.
Begravenge, yr . Zie BEGRAVINGE.

Begravinge (nitsnr. ba, raveno-^l, vr. Daarnaast, oneeewoon, BEGRAFENESSE . Be^rafenis. Wa'
yolk op die begrovenge! flegraveng e van eeste,
tweerde, derde klasse. Begravenge ranee d'n Jzoo,g sten dienst, mee de leeg step dienst. Iets dat
geheel verdwenen of vergeten is (b. v. een wetsontwerp) beet (heeft) 'vi begraveng e van eeste
klasse g'had, -- Verg. KIL : BEGRAUINGHE.

Begrijp, o. Zonder mv. Tloofdinhoud. Ekur(t)
bej-r^p van de kriestelyke leeren,^e. DB. CV.
thans in Noord-Ned. geheel verouderd a). KIL (« ICE. (RIJP. Comprehensin, captus.
Cart begr)p des inhoudts. Argumentum, periocha ». — Datgene vat men met zijn ver-,tand
omvat. Begriosvermogen, verstan(1. Neel. TL'db.
Ned. Wdb ((

Doe en he ik eem begr/p af. Da' kind en hee
Been het minste beerzp van 't rekenen. Dat es
bove' nz in begri)p ; do' ggao' vi 7t n begr 5 te
bovejt. Hiees klnine vain beg ref. Gee vain beg rijb
zijn. Da' mannek' es ha (kwaad) vain begr p.

SCH. DB. CV. J.

Begrollen, bedr. zw. ww. Verv.: begroldebe,
begroid. Op iemand of jets grollen. brommen.
ATed. kVdb (<< thans in onbruik ). iloeder be; - rolt

ern beronkt ons alr'e da(g;elz.

Begrommelen,

bcdr. zw. ww. Begrommen.

He ure mean cs ne h'elrkern beer; 12., , e bckz ft em
beg romitliarlt ze Va' 's raor(g)ens tot snaves. Scix.
C V — Zie GROi^ x\IELEN.

Begurzelen (i.itspr . bar; nzzala,z', bed r. zw. ww.
Daaruaa-,t BEGUSSELEN. (audselld, spuitend be vuilen. Da' k/iid loopt altid besloeberd em bec ztz zeld. — Zie GURZELEN, GUSSELEN.

Begusselen, hedr, zw. wv,'. Zie BEGURZELEN.
Beguzzelen, Ledr. zw. ww. Zie BEGURZELEN.

Behagen (u tspr. ba(0 ian), onz. en bedr.
-

ww ; ool. <,. fl W. Wdb. 'k Vent; e dorm e g roo'

ba(rm)en. Da' baag(t) vi(.

Behalen uits.^,r. baton), bedr. zw. ww. Verv.
behaald^ge (uitspr. baaL'dga), be/zoo/i (uitspr.
baalt) Ze baai /egen den eeste jr c.

Behalpen, ww. Zie BEHELPEN.
Behalpig (uitspr. balpecli), bn. Zie BEHELPIG,
Behalpzaatm, bn. Zie BEHELPZAAAI.

Behalpzamig, t)n. Zie BEHELPZAMIG.

Behalpzamigheid , or. Zie BEII ELPZ AMIGHEID .
Behalve (uitspr. balva), vw vz. Daarnaast BE HALVEN (u!tspr. balvan), BEHALVES en BEHALVENS (untspr . balvas en ba/v/es), BEHALVEST en

BEHALVENST (uitst.r balvdst en bal7'lest). vy db.

de uitspr. weg tzie Nl. e;z Vorml.). Behangsel.
\Vdb. tleur de s,bie(l )ele wester 'in bang -sele.

't Farmer van 't bccn; sel en es mor lee/et'.

Behauwen (uitspr . bauwan ), ww. Z . BEHOUDEN.
Behelpell (uitsp r. bel&an, bellapan), bedr. en
wo<a. si nn w Verv. : bei olp (uitspr. bolp, bolldp)
en beiiielp (biel/, bie,/ap). bclzolpen (ultspr. be/pan,
bollal^alz). I)aarnaast Bill .yl PEN (uitspr. baleen,
balla15nz). Helper, bilstaan, steunen (van personen) Kenna' keen ;zi'c belien? -- Ook van taken.
't Es c ,root ong eluk, en 'k en kan 'I nie baleen.
Verg. Ned. TelUi'b. II I 1486; het zegt dat « van
bchelpen als bedr. ww. thans niets meer over is en
het aileen nog als wed. ww. voorkomt . Zie' JJ'nl.
Tf db. — Wed, Z- er gewoon. Zich helpen, zich
staande houden, leven zonder de hulp van anderen. De z,eken es op, iizor hie en kan help nog me
bcPPen. Da' kind es no, to klaine, 't en kan teem
flog me baleen. Verg. J1nl. I1i'b (hl. 733).
Behelpig (uitspr. belpaciz, bellapach), bn. Daarnaast BEII ALPIG (uitspr. balpach, ba/tepech), beh,€/p' (uitspr. ba/peelz, brtllepach). Behulpzaam.
,

Behelpzaam (uitspr. belpsaam;a, betlapsoam),
bn. Ua.:i t BEHALPZAAAI (uitspr. balpsaarn,
ballap'.aal;l). BEHULPZAAM (uitspr. bulp aam,
buil;pstmas n). BEHI LPZ.yMIG (uitspr. bell-. be/lap-),
BEHAI PZAMIG (uitspr.

bald-, bar/p—). en BEHULP-

zAI\IIG (uitspr. bulp-, bet/lip). Behulpzaam. Da'

z•n amenl belpz(zine (bzrlrzamnece) -, ains(ch)en,
Verg. RIL (BE HELE-SAFaI).

Behelpzaamheid uitspr. bclp be/lapsamiet),

Zie BALVE, BALVE ,T, BALVFS, BALVLST.

-

Behalven, vw. vz. Zie BNHALVE. KIL. « BEHALUEN j WTGHENOZEN >).

Behalvens (uitspr. balvas en balvies, zie R7.
en V rm/.). . W. vz. Zie BEHALV E.

en

-

blue ficus v.)

Behalpzaamheid, vr. Zie BEHELPZA A MELD.

balvast

Behangsele (uitspr. bangsdla), o. Mv. behant
tuuitspr. bang sals). De eind-e valt dikwijls in-sei

He 7nneton a//cancer helper z ;z. KIL (< BL-HELPIGH. BE-HULPIGII. Auxiliaris, auxiliarius : et

HALr'E

Behalvenst (uitspr,

BEHOUD

°- I I 5 —

BEGROLLEN

vr. Lou ::(.r uiv. Daarncast BEHALPZAAM1HEID
(uitspr. baltp-, balldpsam et), BEHULPZAAM HEID
(uitspr. bz+lp-, bitIlapsal;tiet), BEHELPZAAIIGHeID
( uitspr. bclb-, bellapsamn^chiet),BEHALPZAMIGHEID
(uI tshr.bal^-,bathe yayn.achzet), BEHULPZANIIGHEID

balvz'est),

vw.

Vz. Z:: BEHALVE.

Behalves, vw. vz. Zie BEHALVE.
Behalvest, vw. vz. Zie BEHALVE.

Behandelen luit,pr . baanddlan ), bedr. zw. ww.
Verv. - beeanaeldeg e (uitspr. bandaldag a), behandeld (uitspr. ba':dalt). Wdb. — ilanteeren (dat
niet worcit gebruikt).Hze en lea' zyn alooin (alaam)

(uitspr. bu,lp-, bu//psasnacJizetl. B hulpzaatnheld.
Bij de inalnschen enz vende nie Vccl bt ipsaamhie'
cue utter r.

Behelpzamig, hn . Zie BEHELPZ AAMM.
Behelpzamigheid, yr. Zie BEHELPZAANIHEID.
Behendig uitspr. bendacn), bn. Wdb. Sees es
rem bcu cLge keerele.

Behendi gheid (uitspr. bendachiet), vr. Wdb.

we bandelen.

Gc mncct hoe beneL hied to werke L aan.

Behandelinge ( uit'e pr. bandaleng-a), yr. Behandebug. De bandelenge van e gweer. 'n Sliclite

Bohooren (uitspr. booran met scherplange o),
opt. z«'. \taw. Verv. : behoordege (uitspr. boordage), be/word (uitspr. boort). Wdb. Da' boor(t)

bandelenge.

Behangen (uitspr . ban gan), bedr. st. ww. Very.:
behonk uitspr. Bonk) of be'zink (uitspr. bent'),

a' ;n/.

behanb en (uitspr. bangan). Wdb. lhr'e Iteet er die
komer bays, en? --- Zie HANGEN.

sch:or :lane o), bn. W db. Dat en es gecneun boor-

Behangere (uit spr. bang ara), m. Nfv. behziz-

Behoorlijk (uitspr. boorla e en boorl jk met
/9/ce BC •; ins.

Behoor-lijkheid ( u tspr. boorhklet met scherp-

gers (u;i-,pr. bang ars). De Bind-e valt dikwijis in

lange oi, vrr. WVub. De boor - lckizie..i en bat dat

Cie uttspr . weg. Bohanger.

rizet toe.

Behangpapier (uitspr. bangj5aj5ier), o. Behangselpapier. J. Da' bangpapier tie 'k , eeren.
-

Behoud ( uitspr . bout) , o. Zonder mv. Wdb.
Me e baud va' z ' leven.

BEHOUDEN

Behonden (uitspr. bauwJn), bedr. st. ww. Verv.:
oehield (unspr. bielt), behouden [uitspr. bauwJn).
W db. Mocht ek m&'n autoers (ouders) ?log lange
oauwen!
Behnlpig, bn, Zie BEHELPIG. DB.
Behulpzaam, b11. Zie BEHELPZAAM.
Behulpzaamheid, Yr. lie BEHELPZAAMHEID.
Behulpzamig, bn. lie BEHELPZAMIG. J.
Behulpzamigheid,vr.l. BEHELPZAMIGHEID. J.
Bei, m. Daarnaast zeer gewoon BIJ. Zaad (in h et
rnarbelspel). Aldus te lingem (VT. I" jaarg. 28 ).
Zie BIJ.
Beiaard [uitspr. baiort; met den klemtoon op
ai), m, Mv, beiaards (uitspr. baiorsi ; verkl. bez'aardse (uitspr. bazorts(J) of beiaardeke (uitspr.
bazortd)JkJ', Klokkei.spel. t' Anord' (Oudenaaru')
ester nem baiord. Dent oaiorid., speelt (of gaat).

't Speel: op dem baiord, Hie ka' goed op don
ba'iorld) spelen, DB. e V. u«: tVdb. KIL. J.\Ted.
Wdo (<< een woord dat bepaaldehjk In het zuiden
gebrmkelijk was en nag he den is »). - Tuureschem baiord, Turksche beiaard, muziekturg : het
bestaat uit een standaard, waaraan vele klokjesof
belletjes hangen; - hofbloem, zekere lelie, waarvan de bloemen naar onder geboge» zijn en op dat
muziektuig gehjken : Liiiu»: chalcedonicutn L.

Beiaarden (uitspr. bazor(d}Jn), onz. zw. ww,
Very. : oeiaardege (uitspr. ba'iordJg(J}, gebez'aard
(uitspr. gJbaiort). Beieren. Fr. cariilonner, Ze

baz'or(d)en op den torre. DB. ev. Ned. I'V.1b
(c in ouderen vorm beiaarden »). l1fnl. J17;ib. KIL
(<< BEYAERDEN »). - Ook oopers. (zeer gewoon).
Het baior(dt) schoone. ev. - Op eene klok met
eenen, twee of meer hamers rythmisch slaan en
aldus den beiaard nadoen. De przster 'werdt
(wordt) mor(g)en i~g~lzaald, nze ziilen ne keel'
schoone baior(d)en. - Fig. \Vild zmgen en razen.

Aile zonda(g)en keunen ze dor tieren el1l hazor(d)en. - KlJven en luide ruziemaken, vechten,
enz. Veelal IJnpers. Hie en konz(t) 1nee z&·, wyf
?lie 1neer overeen, 't baiordt er a/naits leelek i'
zy'n huzs. - Spr. 't Zal op oue'n (u'wen) torre
bazor(d)en, gij zult erg bekeven, bekoord, berispt
worden. Verge DB. Ned. Wdb. II, 1543.

Beiaardere (uitspr. bazordJrJ), m. 1Iv. bez"aarders (mtspr. baz'ordJrs). De eind-e valt (1lkwijls in
de uitspraak weg. Klokkenspeler. Ned. "YVdb. \Voeste zinger. De baiorders zy" weeral bezJg!
Beiaardspeeldere (uitspr. baior(t)speeIJJr(J),
m. ~tv. beiaurdspeelders. De ell1d-e vall dikwijls
in de uitspraak weg. Klokkenspeler. J.Vt'd. Wdb.
II, 1535. - Woeste zinger. Zle BEIAARDERE.
Beiaardspal

(uitspr. baior(t)spel), o. Zonder

Op den torre van
't stadhuls ester '1n bazor(t)spel. - Ret beieren.
Da' bazor(d)spel belettege 1n&' te slopen (s1apen).
- \Vild gezang. tVa' veur'n dwaas baz'or(i)spell
my. 1<'loKkeuspel, beiaard.

Beide, tel w. \Vordt niet gehoord. Zie TvVIE2.
Beieren, ww. \Vordt niet geh. Z. BEIAARDEN.
Beijselen (uitspr. by's;}liJn), bedr. zw. W\v.
Very. : by'seldege, biiseld. Beijzelen. l\leest in het
dw. 't Ges (gras) was bY'seld. - Zie IJSELEN.

verI.
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Beite (UitSDL baiid). Yr. Mv, beiten (uitspr, baitJn); verkl, beitse (uitspr. baits;}). Ooi. De bade
ligt dood. DB. J.
Beitel, Yr. \Vordt niet gehoord. Zic BEETELE.
Beitelen, w «, Wordt niet geh. lie BEETELEN.
Beitlam:u;tspr. baitlam). o. Mv, beitlammers
(ui.spr, baltl'21JuJlJrs), Wijfjeslam. DB.

Bek, m. 1\1 v. bekken; verkl. bekske (rnv. bekskes,
be/?skzts). \V db. - Spr. As de zz'ekt' onder de
kiekzes es, kreveeren ze mee J t teten ill don bek;
wordt lachend gezegd van iernand die alles heeft
wat hij wenscheu kan en tach misnaegd en ongelukkig schijnt. - Mend. Dem btk roeren of doe(n)
gaatl, veel en luid spreken. Ze kan her-rem [haren)
bek roeren ! Kwaadspreken. Ouer iemand z&'ne1Jz
b{,k roeren, - ICl·ers(t) zijne1iZ bek l(n)slaan of
i(n)fi1niJ"ten (ook : tsussche' slaan,tsussclze'slntj'ten),
sprekend zich mengeu iu lets, - Zy'nem bck (ook
zijJn bekske) en staa' nte stiil«, hij praat altijd. Geenent bel? opendoen, niets zeggen. - Denz bek
tsusschen de pluz'1Jze' steeen, zwijgen, niets meer
zeggen. Oak: aenz bek tsusschen ae pluinull hauzoen of hen (hebben). Verge J. - bek toe! houd
uwen bek, zwijg! - Spr, Dat en es gee' spek
ucur ouene (uwen) bek, dat is niet voor u bestemd,
C V. Ned. U~ib.-.. Persoon, Lekkereln bek,ji/neJn
bek, zoetem bek, lekkerbek, Sies es ne lekkereJJz
bek! - Stautem bek,frank:..-1Jz bek, stout mensch
(vooral van vrouwen gezegd). Diene stautem bek
en zoo (zou) ueur de keunenk zelve nte zwY'(g)en.
- Prater; snapstt~r. Tiejte, J1fie es neln bek! J.Bek van eene lamp, Fr. bee de lampe, ijzeren
bUlsje waarin de wlek steekt; - bek van de gas,
fro bee, uiteinde der gasbuis, waar het gas wordt
aangesloken; - bek van 'n tange, leder der twee
platte of ronde uiteinden cler tang (nijptang, enz.);.
- bek van de schletspoele, ieder der twee uiteinden; - bek van' n drake, de scherpe boYenpunt
van eenen vlieger; - bek 'Dan 'ln nzuz'tse (lnuts),
ieder der bekvormige uitsteekseltjes van den rand;
vanhier : l11uitse mee bekken en bekskesJ1lu~·tse. ~len kan bek.!?en in papler snijden en er zijn rok.
ken, waarvan de ondenand bekken of bekskes
heeft. Verga
J. - Bekske, troetelnaam voar
kleine kinderen. K01Jzt allzier, my" lief, 1ny" zoet
bekske. Verg. j'/ed. TVdb (i. V. BEKJE-) - Bck af.
Zle BEKAF.

ev.

Bekaf tuitspr. 111et den klemtoon op af), b\v.
Vcrg,J.\Te.1• U/db. i. v.Eig.BEKAF. - Bekafspelen.
l\lenspeel(t) bekaj', als de verl1ezer niets van hel verlorene krij ~t. Ze spelen bekaf veur ne Iz'eter bier;
de verliezer mag III dlt geval lliet rnededriI.iken, al
het bier is voor den winner. De bek, d. i. de mond
van den verliezer mag dus aan het bier niet gebracht
worden, hy l1loet er af blijven. ~len zegt ook : het
es bekaj'. ze doenz (doeu) bekaf.

Bekakken, bedr. zw. ww. Very. : bekaktege,
b<::kcud. \V d u. Bekakt e1Jl beklakt, gansch Devuild.
Her kinders loop~n over strate bekakt enz beklakt!
Bekalfd, bu. Bekalven wordt niet gebruikt.
Die et::11 l(i:uf draagt. Verkoopenge vall J n sclzoone
bekaifde koe. D H. J.
Bekansen, bedr. zW. ww. Very. : bekanstege,
bekanst. De kans wagen ten einde iets te beko-
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men. Willerne 't ne keer bekansen? Verg. DB.
Ned. Wdb. — Inzonderheid in het verl. dw. Bekanst z/n, ingenomen, bezet zijn. De Post was al
bekanst. De stoel es bekanst. E rnaisk' es bekanst,
als zij verloof,i is. Verg. DB. Ned. TVdb.

Bekans uitspr baka.zs), bw. Daarnaa:st (zeer
gewooii) BEKANST. Bijkans. 'k Sc/-toot cr near, en
'k waster bekanst oj). C V. J.
Bekanst, bw. Zie BEKANS.
Bekansten,m.Bekanst als nw. aebruikt. Icts dat
bijkans waar is, of bijkans gebeurd is enz. 't eras
nein bekansten, zegt men tot een schutter die
bijkans zijn doe! raakte. — Spr. nenz Brkansten es
net, bijkans is niets, telt niet. — Raa ise1. Tf'at
es nen dobbelem be/eauzsten? Jets dat me; op de
bovenste lip legt : het is bijkans in dea niond en
bijkans in den news.

Bekastelainen,

ww. Zie BEKASTELEINEN.

Bekasteleinen ( uitspr. bakastdlairzan met den
klerntoon o) l07). bedr. zw. ww. Verv. : bcl astelaindeo e, bekastelazz2d. Als kastelein besturen.
Hie bekastelaint dat liof. DB.
Beke, vr. Mv. beken; verkl. beekske (mv, bbeeksk:s, beekskics). Mn). BE:KE. KIL. be ook ft Beek.
— Bij beken, bij stroomen. Z'n traaze' he/ezn b
beken. 't Bloe' stroorndege bi be ken.

Bekeeremen, W w. Zie BEKEERDIEN.
Bekeermen (uitspr . met sclierldang;e e), bedr.
zw. \%, w. 1) aarnaast BEKEEREMI:N. Verv. : be-

keerrndeb e, bekeerznd. Bekermen (:< thans in o bruik x. Ned. TVdb.). Ge zz'lt dat nag bekeer7;zen.
— Zie KEERMEN.

Bekend , br.. Net altiid nauwkeurig te sclaeiden
van bekend, dw. Ned. 14ldb. Wub. --- BEKEND,
GEIKEND . Het gebruik van ie woorden is dobberend. Nu eens zegt men beken:i, dan en wel meer
gekend. In actieve opvatting gebruikt men bekend:
zeverstgoe' beken(d) z/n, er goed den weg weten
(eig. en fin.). — In passieve op%a<tnig hoort mneti
sums bekend, ineestal g ekend (otnder den invloed
van Fr.). Men zegt : hle maakl hem bekend, hij
zegt wie hij is;
k vnaak hem ?et beke;rd, ik doe
hem iets keener, iets weten. --m Docli : life es
-

-- '

overal g ekeszd (niet bekend); dc;z a`a^/ere ca.c
gckena'; Tonic cesg eekejed as 'n valscize duite; liet
es gekend wie hen vermoord Jz.-et; hie es van
•ederee' gekend,- het es van alkcndee' ,o -ekezzd,
iedereen weet het; ik en he d' eere nz'e van ©zl (u)
gekend te zinc. — In de voigendc sprcekoijzen
hoort men af`visseiend de beide ,voorden : Gekend
(of bekend) staan (of z n) as nen dezr,(g)enaet, as
ne se-Izelm, enz.; sear de gekencie (of bekende)
zeeeg (of bane) vra;gjen.

Bekennen, bedr. wed. zw. ww. Veiv. : bekerzAVdb. -- Gewaarworden, beme ken. ne Nie/o (kilo) balo:dd jers szzzn of sneer, slat
en keunde nie beaennen. Dat Isle mar en vei-teert!... lid' es rijke b ezzo ,. ; hie en cal 't aleenders nie bekeaooeen. — W ed. Etkerinen. 't Es Icier
al veranderd, zk ease bekenne vz J Iiz r raze meet-.
de•e, bekerd.

,

CV. J. CL.
Bekentenesse, vr. Bekentenis.
kentenesse.

Dat es 'vi be-

BEKLAISTEREN

Bekere (uitspr. bekard), m. alv. bekers ; verkl,
beke; ke. Heker. Wdb.

Bekermen, ww . \Vordt r,t gels. Z. BEKT ERMMEN.

Bekietelen, be r. zw. ww. Verv.: bekieteldeçr e,
bedi. teal_ l,aiiittelen. G ' em 11Leit(t) ?;z7 azoo nze

be/cue/c/en. — Zie KIETELEN ,

Bekijk, in. (niet o.). Zonier mv. Het bekijken.
Vvors, ; u de uitdrukking : Gernem beki)a werd)
(wanr_i) z/n, niets waard zijn. I/1//de ace koe kenpen ? Ba ,zeeiz ek, z' enz es 7n geenenz be/'/k werd.
't En es hem geenenz bek k werd, het laat here
gansch onverschillig.
Bekijken, hedr. st. ww. Verv.: bekeek, be/celen. \\ ou. -- Aankijken. Ilie bekeek nzJ nog are
keer en dornaar s: iei f lile. --- Er veurenz (voor)
beke/cei uz) noel-(d)err, er voor geiiouden woiden.
1:Ie en hee 't i ze S edaan, razor hie v;erdt ezvenrem bekeeke u. fl//c es de rnoord:neere ? 'k En
weet het nZe; icier Feel werdt er VC11HITM ben eken,
Verg. J.
Bekijven, l,eur. st. vt w. Verv. : bekeef, behe.
ve;a, \ Rio. -- B_-ri..-pen, bestraffen met woorden,
zonder bet bij!;egrip van ongemanierdheid. Add.
KK'db (x gewesteliji; in Zeeu\v ct:-VLaassderen... ook
in Viasnderen s). e!1oea'er bekz)f(t) vi u/, as ek let
naesioe.

Bekken, onz. en bedr. zw. svw. Verv.: bektc c, //o(/c;. Van vogels : tilt lust eika;,ders bek
pikken. 141/)
i) nor die tce'ie diti'vc n lace da' ce
bekken. Verg. Ned. lf'Jo.--- kieihaaldeiijk zoencn.
En es 't g - een schaiztie hoe a'c' ze don bezag z i'
mee bekken ? Z' es geere g-ebekt. Al'kantler bekken.
-- O.^k met lekken : z' en dben a1;dI rs nuet as
bekken en lekken. — Smaken, lusten. Da' bek,t)
nz , die spijs smaakt nsii; ook : dat gnat m.j, digit
bevait iuij. Verg. Ned. 11
7db. T. B.. J. — Bekjes
maken of ieggen (op den board van eerie bekskesvnuz'tse, van eeuen rok, enz.). Es die rzztitse (nuts)
geoekt ? Ge nzoet diene role bekken. 't Es sclzoorze
gebclzt. Verg. VD.

Bekladden, ww. Worth niet gelicord. Zie
BE SLA1 DI REN.

Bekladderen, beds. zw. ww. Verv. : beklrzc'd i cre 'e, i,, c°kiadrierd. Beldad len. Pauuij id;• ber laaaer- n. Dirt cu. es nie sch, e'en, 't es oekl;«l.
dery;z. [Vze heet er clue deazt e i/i e green verve
bekladdera ? Ze zoo p(t) besl ykt em beklada'erd.
Iem;tazr.^z con eere bekl zdacren. Vert. lied. IT db
( v ttlans \v cinig sneer in geuruik ). V. T. R. J.
DB IBERLATEREN, BEKLATTLREN).

Bekladder°irge (uitspr , bakladcr?» eno ;), vr. Het
be .^zt s. {cc., Devvwien. [1cz vcuir 'in bekla^zderenç e
was do,tte!

Bekiacn, ww. Zie BEKLAGEN.

Beklag, o. Z anger nlv. \Vc b. — Z/m bekZm/;ioen (:fat ook wet-st gebruiki).

zr,aiCc, r.jii beldag
Verg. Neu. 11"ab.

Bekiagen (uitst;r. bakitr(^ )ni), bedr. st. (met
zwiItc ' ..i. ow.), ww. 1 , ire. bekloeo (sums be-

kla gdeb e), bekla:rgd. Wdb. Hie bee/org hen.
.lJie es te beklaig)en.

Beklaisteren, ww. Zie BEKLEISTEREN.

BEKLAISTERENGE

- t I8 --

Beklaisterenge, vr. Zie BEKLEISTZRINGE.
Beklaitsen, ww. ?ie BEKLEITSEN.

Beklaitsenge, vr. Zie BEKLEITSINGE.
Beklakken, hed r. zw. ww. Verv. : beklatiteg-e,
beklake. B K a tdcn, bevuilen, bemorsen, eerst met,
daarna zonder hit bijdenkbeel^1 van slaan, werpen,
uitstorten. De vloer nzee bier beklakken. De tafel
staa' veil ern beklakt. DB. — Bekakt em beklakt,
van kinderen : Her kinders loopen att (d) bekakt
,

ern beklakt. - Zee KLAKKEN.

Beklakkinge (uitspr. baklakkano a), vr. Het
bektaten (zie aid.). Es da' z f' werk, die beklak-

kenbe?

1EI.OMMEN

Bekleitsinge (uitspr . baklaitseng a), vr. Daar-

naa`t (mm :l ;^ewnI-n) BEKLETSINGE. Bevuiling, bemnrsing. T1a' bekloitsen s,-e! 't Es bier at vucil,
't stoat bier clover/coop!

Beklekken, bedr . zw. ww. Enleel gebruikt met
beklakken. Al beklekken em beklakken, alles bevuilen.

Beklemmen, hedr. st. ww. irMnl . BECLE1 MIEN.
Ve, v : beklom, beklommen. Beklimmen. Wdb.
- Zi ° KLEMMEN.

Beklesseren, ww. Zie BEKLEFFEREN.
Bekletsen, ww. bekletsinge, vr. Zie i i:;

KLEITSI.N, BEKLEITSINGE.

Beklappen, hedr. zw. ww. Verv.

: beklapteg e,

beklape. 13- nabbelen, belasteren. kwaad van iemand
spreken. Die vuilton,o -e beklapt alkendeen. CV.

T. R. KIL (< FEE-KLAPPEN. Infamare, diffamare.... >>). Ned Wdb (< in Nnord-Ned. nist meer
in gebruik v). 11.7n1. 1k ib. -- Verklikken, verraden
(door wO>orden). 'k En sal hen nie beki-ippen. Jet
beklappen. het kenbaar maken. Ned. tub. KIL
(( BE-KLAPPEN.. .

deferre aliquem, ccusare ). --

Ook wed. Ze beklaj5t her az(g)e zelve.

Beklimmen, w w. WV ord t nt geh . Z. BEKLEAZDMEN.
Beknaen, ww. Zie BEKNAGEN.
Beknagen (uitspr. b,?kna(g)an), bedr. zw. ww.
V! v. : vehnaagdege, beknaagd. AV db. De mu/ze'
zoon (zou:ien) 't al beknaen.

Beknainzelen, ww . Zie BEKNEINZtLEN .
Beknainzen, ww. Zie BEKNEINZEN.

Bekneinzelen (uitspr. bak cainzalan), bedr. zw.

Bekleeden (uitspr. bakleen, kleen eenlettergre-

pt. en suet scllerplange e), nedr. zw. ww. Very.
bekleeddege(nit pr bakl ettaga met ver 1 orte scherpl.
4e; verg. (h)anttoek, Kl. en Vorrnl. ),, bekleed. `Vdb.
Ge mnet de ,n , tier mee bert'I) bekleen.

Bekleedinge (uitspr. bakleedn,a met scherp1ar)ie e), vi c,rdwerk der deur, Fr. clzambranle.

Bekleeenge, vr. Zie BEKLEEDINGE.
Bekleemen k uitspr. met scherplange e), bear.
zw. w w. V rv. : bekleemdege, bekleemd. Beleemen. Ge meet de mnuur beter bekleemen. Zie
KLEEM en KIL (<< BEKLEEMEN. Fiand. j BELEE.

MEN A).

Bekleen ( uitspr. met scherplange e), ww. Zie
BEKLEEDEN.

BeklefFeren, bedr. zw. ww. Very. : beklefferdege, oekle ffera. Daarnaast BEKLESSEREN. Beklauteren. De katte beklefert den appeleere. —
Zie KLEFFEREN.

Bekleisteren (uitspr. baklaistaran), bedr. zw.
ww. V r%. : bekleisterdeb e kuitspr. -klais-). beklez'stei d (uitspr. -klais-). B-vuilen, beklLdden.
,

ne Huur beklaisteren. Of 't vuil es! kjkt, .ee z/'
beklaisterd. - Zie KLEISTEREN; DB (BEKLASTERE,N, BEKLIJSTEREN); Ned. Wdb (BEKLASSEN).

ww. ), ar:;a:as! BEKNEINZEN,BEKNOEFELEN.Verv.:

beknei'czeldege(uit'pr. -knain-). bekneinzeld(uirspr.
-knaz'n-). Rekn;abbelen. Da' kind beknainzelt a!
die appels .

-

Zie KNEINZELEN, KNEINZEN.

Bekneinzen (uitspr. baknainzan), ww. Zie
BEKN Ef "- ZELEN.

Beknibbeleere, m, iv. beknibbeleers. De
ei(i-e v .lc tuk\vvij^s in de uitspraak we ;. Z!e Kl.
en Vorml. Be^iiller. Sees en es mor Hero beknibbeleere. Vera. CV.
Beknibbelen, bedr . zw. ww. Verv. : beknibbel eg , tv'knibbeld. Bedillen, Fr. critiquer. Hie
lnoet iedereen afkeuren em beknibhelen. Ze beknibbelt het al. DB. C V. J. Verg. lVcd. [L'clb.
Beknibbelinge ( uitspr. baknibbalenga). vr. eIv.
beknra^&elfin ren. tiedilling Z' es veur de beknibbelenge, en dat ontizeeint mil al min leute.
Beknoefelen, bedr. zw. ww. Verv. : beknoefeldee e, beknoefeld, Hetz. als BEKNEINZELEN

(zie all.).

Bekomen, ww . Wordt niet geh. Z . BEKOMMEN.
Bekommelijk (u tspr. bakornm zal k), bn. Verk: ijgua:.r. D'aplpels z *n, 't land deuce, naeslukt;
z' en zillen ace bekomnielijk z 'n.

Bekommen, onz. en bedr. st. (of onr.) ww.

Bekleisteringe

(uitspr. baklaastarenga), vr.
Het bey ui► en. Ze werken an ons huis at drij
maand : 't es 'n eeste beklaz'sterenb e!

Very. : bekze^amn (daarnaast zeer gewoon bekwamp),
es en ha bekommen. Bekomen. Wdb. — Onz.
Met zjin. Van eene ziekte langzaam herstelien.

Bekleitsen l uitspr. 3aklai tsan). bedr. zw. ww.

Moeder fee stijf zz /e geweest, tumor nui bekonz(t)
ze stillekies an. Verg. Ned. lIjdb (<< zelden ). CV.

Daaruaist BEKLETSEN (min gewoon). Verv. : be-

kleitsteee (uitspr. -k/acts-), bekleitst (uitspr.
-klaitst). -- Bevuilen, bemorsen al kletsend (al

werpelid met vuil water, vuili)is, modeler, enz.)
Ge beklaitst deuren en vazsters vice more (mo..der). -- Ouk bevuilen in het alremeen. De vloer
es g'heel beklaz'tst. -- B kleeden, bedekken met
het bijdenkoeeld van vuiktieid, nuttel(-osheid, wanorde. De tafel es beklaits(t) mee gotten em pannen. -- Zie KLEITSEN ; BEKLETSEN (DB. J. T. CL.)

KIL. -- Fig. Langzaam tot beteren stand opkiirnmer,. Die nzains(ch)en he (hebhen) lance etsukkeld. nor ze bekomme' va lanLerhand. CV. FIB.
— Ook an planten die ziek of half ve4 slenst
ziin. Onze lau,e'erzer bee deze wentere not al
-

afcezien, nor life bekomt da' ge't ziet. 't En bee
mor 'in befetse gerain 1, en ge ziet de planten
anzaal bekommen. CV. — Bedr. Met hebben.

Verwerven, met het bijdenkbeeld dat men zich

BELEG

BEKOl\1STE

Bel, yr. Zie BELLE.
Belachen (uitsnr, bela(ch)fl?, de

.daarvoor heeft ingespannen: nog altijd in de volkstaal. Ned. Wd», Loopt en vraagt, en /{e zilt die
plootse bcbonunen, n en Lricploom bebo m men,

Bekomste. vr. Zonder my. Bekomst , \V db. Zij1n bekoJilste \o[ mcer as zfjm) brR01n , t' hen,
genoee hcbben , verzadigd zijn (lpnde, 11Pt bi;denkbeeld van

on~~ngenaan

herd . Ectte, sprride,

bold«, er.z. 'nie mcer ? J\;pen ek, ' k he 1n{j"IJl bcko77z,
stet - Ook : drorken zijn. Ticste za(l) rueer as

ch valt gewoon.ijk w: g), bed r. st. (sorns m-r z w verl. tijd)
\V\". Ver v. : bclors: (uirspr. bllof'ch', bela(ch\en.
Son! t-n T et iemand of jets. leer gewoon; in
Nom d-~Pc1Pj land niet mecr in de levende taal,
Zie 1'led. 'VVdb i. v Gc mort zc nc keel' ftrln
bela(ch)fn. Ge zilt er ntee bela(ch)en wer(d)en.
Verg
TVdb.

sr«:

zf/ln hekol1lst' hen.

Bekorten, ww. \Vordt niet geh. Z. BEKURTEN.
Bekorting, yr. Wordt n' geh.

Z. BEKURTINGE.

Bekosten, bedr, ZW. ww. Very. : bekostege,
bekost. Bekostigen. l-l/re sal dat bekosten? DB.
.LVed TVdb.
Bekrappen, hedr. zw.

w w. Verve : bekraptt:?,·e.
beera n]: Bekrabben (dat men ook gebrniktL 'In
Bekrap(t) geziclde: .lelJza71d zg" gezichte beerap»
pen.

Bekriebelen, bedr. z w. w w. Very. : bekrzebelde [[e, bekrz!b id. Bekrabbelen, bekribbelen. Da'
manneee bf'kriebelt al die panzpzeren.
Bekrochelen, bedr, zw. \vw. Very. : bckrocheldpge.

f

eerocnel«. Mer fluimen bedekker of bevui-

len. Dr zz'eke b(/krcchelt de'Z/loer.- Z KROCHELEN.

Bekroonen (uitspr. met scherplange 0). hedr.
zw.

Very. : bekroondege, bekroond. Bekronen.' \Vdh.
W,to;.

Bekrooninge (uitspr.

bJkroonengJ met scherp-

lange 0), . r. Bekroning. \\7" db.

Bekrotten, bedr.

Very. : bekrottr:R"e,
bekrot. Be"iJijken, hevuilen. DB. - IJekrot zijn,
vee1 schulden hebhen.
zW. WW.

Bekskesmuitse, vr. Zie BEKSKESl\IUTSE.
Bekskesmntse i:uitsDr.bekskJs-,bek~kieS1ll7fitSJ),
bt'ks/~esfnutsell (uitspr. -1Jluz'ts,;nz) Katoenen vrou wemuts met gebekten zoom. De tnode
van de bek,k/esmuztse' gaat af (verd wijn t). - Zie
BEK. BFKKEN.

vr. 1\'1 v.

Bekskiesmnitse, vr. Zie BEKSKESMUTSE.
Bekurten, bedr. zw. ·WW. Very. : bekurte,,[[e,
bekurt. Bpl{orten, de schuld karter, d. i. kleiner

maken. DB.

Bekortinge (uitspr. bJkurtolR";)) , vr. Vermindering del SCl1uld. ' k Gee' nui honder\d) frank
veur ' llZ b['ku~tenge.
Bekwaam (uitspr. bJkwo01Jt met zachtlange 0),
bn. TraPlJen van verge : bekwoom, bekw01Jlere,

Bela'en (uitspr, met korte verlengde a), ww,
lie

BELACHRN.

Belappen, bedr. zw.

\\'W. Verve : belaptege,
be/apl• .\Iet lanpen bedekt. De rok es K'heel
bt1apt. 'Ill Belapte breck.

Belasten, bedr ZW. w w. Verve : belastegf,
beiast, \V(;b. - Bezwaren met druk, bekomrnernis, Hie 'Zf}1~\'(t) 'Zuie da' de moordencere toas, zijne
~~"ees t toaster mec bclast, en hze 1Jloe.s( t) spreken,
Ned, l[tlo (~ thans niet mcer in gebruik v}, Ook
van zonde. Zil' grZCHJ!en es belast, - Bezwaren
met eene l)p~chllicigin? De getuz(gk beIas(l) m~/
ten onrcch te,
lVdb.
lVdb (<< thans
verou-lerd »).

st»:

s-«.

Belastinge (uitspr. b~lastellg}), Yr. Mv, belastz'l1gr1t .\1 nl : BFLASTI:'\GE. Bplastlng Wdb, Gemoeds-, gewftersbpzw:.wr. Ddt te soeten es ueur
mfl' l(f'Zl'eten '11 groote belastenoe. l\'ed. J{/db
th::lrs \-eTouderd ,).

(~

Beldere,
u~(/'

n1 NT v. bf'ldr rs. Per'oiOon die belt.
zg'n dervtlnda(g)c' 'l.'fe! belders.'

Beleed (n:tspr. nwt scherplange e), o. Zonder
mv. ;\Jnl BELERT. B·"leid. Wrlb - Re~luur. III
dat hUl~1zazt7.f}en en ester gee' gae' be!eed. De
,R"{1at achteruit. er cn ps geellz belf'ed.
((< thans v2roUc1r rd »)). Verg. .I.11nl. TVdb
(BELEET). BELFED, nw. BEIEED, verI.
van

J(em(Jfl1te

j\t>d.

Jr~jb

rw

Verschil in de uihpraak : de scherplar1 ge
evan het naamwoord wordt a~lfI~ehOl:den, die van
het Vt.:rledC'n deelwoord verkort. Zie .l'J..-I. ell [70 T l1 zl.
BELEEN.

Beleeden (uitspr. b;J!een, ken eenlettErgrepig,
nlet sclwrplctngf' e). bedr. zw. ww. Very. : belceddege (uit~r)r. b,J!eettJ!!;) met vcrkorte ::,cherplapge
e,. verge Ih)anttoek. E ..? en ~,rorml). belpcd (uitspr.
b.JIeet met verknrte scherplange e. veq!. het vCHige
BELEED)
B,~';( jelen. \Vdh
Besturen. Zeer
~eWOOll. Ge uzoet d/e zake //oe' beleell. 't liuz'shau'ZlJell, de l[e7Jzeenl'e, e17Z. be!et'n. Verge lved.
Wdb C< thans verouderd »)) J. J1fn!. iVt.lb. I(IL
(<<

EENEN

BE-LEYDEN

regpre,

p~~cercere.

HAN DEL.

AdminI~trare,

»).

keerel en es nie te betrauwen, hie es vcur allcs
bek7.f!oom. Verg. CV. CL. R.

Beleedere (uit~pr. bJ!cCJI';J met scherplange e),
m. ~'1 v. beleeders (uitspr. bJIee;Jrs) De eind-e \'alt
dikwijls 1n de nitspraak wc~. lie Ii!. tn Vorllt!.
Bestuurder. TFor es dellt bcll?e(~'re ?

Bekwamigheid (uitspr. bJkwoJnJ(.Jllet). vr. Soms
gebrullH your : bekwaamheid (uitspr. bdk7J. 1071UCt ).

FRO:\TEEkEN.

Veur ()f tat aUes bekwooln
zg·n. tot alles (al ,vat slecht is) in staat zijn. De

bekwoomst. \Vdo. -

DB.J.
Bekwoom, bn. Zie BEK\VAAM.
Bekwomeghied, Yr. Zip BEK\VAMIGHEID.
Bel, m. Zonder my. Het bellen. Die belle
(geeft) ne 7)[eze77Z bel,

wW. Onbeketld. ~Ien zegt :
Verge iV·cd. rVdb.

Beleedigen,

AF-

Beleeere, m. Zie BELEEDERE.
Beleen, ww. Zie BELEEDEN.
Beleg, O. Zonder my. Daarnaast. zeer gewoon,
gee'

(zie ald.). Alles waarmede men iets
belegt (geheel of ten dee Ie bedekt). Da' beleg en

BELEGSELE

BELEGGEN
deug(t) niet, - Overles. Alee belee ie werke
gaan. filed. Wdb (<< thans nog gew€stplijk »).

Beleggen (u1tsnr.ln!e(,Kg)Jn, .f!;~ val:
weer, b-vr.

n0,Ofg-::lanS

ww. VeTv. : brle: (uirsr.r. b dai»,
belez'd (uitspr. b.riait>. 'Vdh. Hie bela: de deure
mee y·z-'re. .- Bp~('h1kken, overlp<:e- pn, hera men.
Hie ~n win(t) 111e uele. mo r h te b f7 le,R"t hrt f(oed,
en h ie kotnt tach toe KIL. Mnl. Wdb. fled. Wdb
(<< thans in de alw'>mepne taal verouderd »), Beschuldigen. 't Es schand' iemand dor mee te
bel((~R")en. VT. Ie jaarg. 2 (Asper). DB. it/'ll I.
ieu: Pled. FPiib (<< thans nog gewestelijk »).
onr

o. Mv. belessels. KIL (~ BE-LEGHInstita, fimbria, praetexrus, praetex-

Belegsele,
SEL, S?OM

tum, limbus. ») De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg lie Kl. en Vorml. Datsene waarrnede
en iets beJept. Da belegsel moe' uermard (vernieuwd) 7.fJel(d)en. - Bepaaldeliik : Bflegsele van
de keer nstaf, ijzeren band rond IH't minden van
den' staf, daar wnar hi] tesen schijf en heme} wriift,
- Bclegsele »an de keerne, iizeren hand van schijf
en hernel, Deze twee bel-zsels der kern wrijven
op elkander, Verg. VI. VIe jaarg. 9 8.

n:

J

Beleid, o. Wordt niet gehoord. lie BELEED.
Beleiden, ww. \Vordt niet gehcord. Z'e BELEEDEN, BELEEN.

Belekken,

bedr. zw. 'V\\'. Mnl. BELECKEN
Verv. : belektege. belekt. Bellkkpn.
Den h01td bflcklrge 1ny" gezlchte. - Zie LEKKEN.
(VERDAM).

. Belemmertheid (uitspr. -iet). vr. Belemme.
rm$? De helnJtmerthie' va' z&'n tonge was groot.
3fnl. JVdb (BELEM1IERTHEIT).

Relent,
-

bn. BeJint. Ze looP(t) belen! e,n bestrikt.

Zle LEl\T.

Relet (uit!'-pr. b;)!et), o. l\fv. be!etten / verkl.
beZeiteke en belezlse (uitspr. 'Mlads;)). Riljet: jnzonderheid bankbiljet. ',n Belet ~'an t'lf'enteg frank.
8e~etten, bear. zw. ww. Verv. : beletlege,
belet. \V db. - Bezien met nal~wkeurigheid. BeZet
hel1l ne keer. hie es zat. - Benlerken. opmetkZeiam zijn. Hie dronk zi/' fries 'lilt zOllder det het
z"elnand belettel[e. DB. CV. J. SCH. Ned.. Wdb (<< in
Zuid-Ned .. oak in Zeeland eo Noord·Brabant J).

Belennken, ww. lie BELUNKEN.
,Belg, m. \""'lord t door het volk niet gebruikt.
Zle

BELS.

,... BelgH~, o. Wordt door het volk niet gebruikt.

Z]~ BELZElN)LAND, BELZIE, BEtZIEK.

Belgsch (uitspr. bels),

BeHean, ww. lie

bn. Zie BELSCH.

BELIEGEN.

Beliefte,

vr. Zonder mv. Believen. fVat es er
(u w) belzifte.? lVor belzifte, 'l'ol?,e(n)s belzeJ.te, naar welgevallen. DB. CV. J. Ned. fVdb
« In N~ord-~ed. niet meer in gebtuik »). KIL.
v~n Ott

ilInt. vF'db.

Beliegen (uitspr. b<Jlz"e(g');;n), bedr. st. \VW.
v.~rv
felo~:<f, belr(g}en. \Vdb. Zlj'ne zak,
ZlJ1/OZ lna le, zlJ,n I uzze (beur5), zi/ne portnnonnee
~elzc (g)fll,eell kleineren prijs opgeven dan men voor
lets, dat men gekocht heeft, gegeven heeft. J. T.

..

BELLEN

120

Believen, onz,

ZW. WW.

Verv. : oeHefdege,

belz~fd.

Daarnaast, zeer gewoon. BIIEVEN. \V db.
- Als het u belief], samengetrokken tot: astoubliff!. AstoubNift. meneere. - Wat belieft er u?
sa me nr etrol- }(f'11 tot : 'ljlablze!terou, bliifterou,
1fJahlz:jt. naoiiedou, wabledou (uitspr, met zachtlal'Rt> e 1, bNedou, bledou?

Beliggen (uitspr, bJZz'f gg) cn'l), bedr. sf. ww.
Inzon.t- rheid in bet verl. dw. bele(K)elZ. Er op liggen. Da' bedd' en hee JZog nie bele(g)en geweest.
BeHjdenesse, Yr. Belijdenis, De beIi/den esse
zian "t ge!oo7'e, Lat. confiteor,
Belikken, ww. Wordt niet geh. Z. BELEKKEN.

Belint, bn. Wordt niet gehoord. Zie BELENT.
Belketene, vr. Keten waaraan men trekt om
eene bel ill hl"weging te brengen.

Belkoorde, VI". (niet 0.). Belkoord. Ge trekt de
s' heelegans af,
Belle, vr. Mv, bellen : vcrkl, belleke (mv. belle-

bclkoorde

kes, bt llekies). 11nl. BELLE. Men zegt nooit schel.
Zie ook G. De eind-z valt sorns ill de uitspraak
"reg. Zie IiI. en Vor11zl. Bel, schel. De belle belt,
Elen ~t of gaat. De bel en staat h~er nie stille,
hier wordt veel gebeld [spr, van winkel, geneesheerswoninz, enz.). - Altfjd an de bel hangen,
altijd aan iemands bel trekken, altijd hij iemand
aanbellen. Hie hanKt altq"d a~ zfj1n belle, hij gaat
altijd bij hem aanbellen om hem een dlenst te vragen. - De bel aftrekken. dl1{wijls bij iemand
aan hellen. Hz'e trekt er de bel af. - 001 bel. CV.
J. Nel. 'W'db.- Tong. Her belle gatlt alty'd, en
staal va' z' leven nie stille. - Blbbelaarster.
.Jt Es 'l1t belle van e 71)&1. CV. - Bloemhoopje
van hop, van haver. D~ haver hangt, komt in her
bellen. DB. CV . .1. Ned. U7db. II, 1656. - AIle
belvormige, neerbangende bloeln. De fuchsia b. v,
flee schoone b-/Jllekzes. C V. - Snottebel. Da' kind
7Jerkooplt) bpllekies. Ned. U-db II, 16 57.
- Geit (tn de kindertaalL ~1isschien niet hetz.
woora als Belle = schel. Klanknabootsing oflaatste lettergrepp \'an Izabelle. vrouwennaaln? Belle,
bf'!le, belle.' R~omt alhier. b~lle.

Bellefleur(ultspr. met den Idemtoon op }leur),
m. (niet vr.). l\1v. belle/leurs (nict -en). Soort van
appel. 7ie BELLEFLEURING.
Belleflenrenk, m. Zie BELLEFLEURING.
Belleflenring (uitspr. bellJjleurenk met

den
klemtoon 0p jleu), m. Daarnaast, n11n gewoon,
BRLLEFLEUR. l\1v. belleflfurings (uitspr. belbjleurenks'; verkl. bellejleuringske (uitspr. :fleurenksk<J). vVelhekende appel, Fr. belle-fleur. Er
J
zy'n enkel en dobbel beZlefleurenks. Bleuze gcly'k
ne1JZ bellejleurer.k, liefelijk blezen. Verg, DB. T.
R. - Blozende n1an of vrouw. Da.J bellt>jleurenksk' (IS e schoo~ lnaiske toch.

HeIleman, m. Mv.

bellnnalZs. Mnl : BELLEde:n bellelnan? CV.
J.
bellema(n) ze(gg)ell,
iets averal vertellen, uitbellen.
Bellen, ('l1Z. ZW. ww. Verv. : beldege, gebeld.
'Vdb. - NO(Jit bedr. "!\1en zegt: veur't malsen
(meid), 7.-'eur de knech(t) bellen. - Onp. Het belt,
MAN. Omroeper. vVa' roept
SCH. R. let an denz
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BELLEPOOT

er wordt gebeld. Het bel() veur de schole. Het
belt) veur de consecratie (uitspr. konsekracz'e). —
Van haver, hop : bellen vormen. D' havere begint

te b ellen . J.
}Sellepoot, m. Poot van een dier (inzonderheid
van hers of ree), die aan de belkoord is vastgemaakt en waarmede men aan de bel trekt.

Belobberen, bedr. zw. ww. Verv. : belobb r,

dege, belobberd. A l lobberend bedekken . De grond
mee koore(n) g'heelegans belobberen. De vusschoot (voorschoot) es mee melk em pa.b belobberd.
-- Zie LOBBEREN; BELABBEREN = bevuilen (bij

KIL. DB. SCH. J. Ned. Wdb.).

BEMERKELIJK

Belsch (uitspr. bell, de sch wordt gehoord in
de buigingsvormen), bn. Eig. Belgsch met uitstooting van g. Belgisch. 't Bels le(g)ere. Dat zijn
deF,elsche kaleuren. CV. -- Het Bels, Belgie.
Hie genk van 't Hal/ands, al deur 't Bels, nor
't Frans. C V.

Beltrekkere, m. Mv. be/trekkers. De eind-e
valt aikwtjis in de uitspraak weg. Zie KI. en
Vorml. Handvatsel, knop of appel, enz. waaraan
men trekt als men wil bellen. CV.
Beluiden (uitspr. baluian), bedr. zw. ww. De
klok luiden voor eenen doode, hem uitluiden (dat
niet wordt gehoord). ne R/kc mains beluien ze
Lange. Ned. TVdb ( x thar s niet meer in gE bruit. ).
Veig. Afnl . Wdb (BELUDEN).

Belofte, vr . Mv. beloften. Wdb. — Spr. 't Es
ne ma(n) vim beloften, een belover. — Spr.
Beloft' es schuld, en die ze niet en haudt. krz(g)t
nem bull. — Spr. Jilee beloften en vert' (rotte)
a/pels en zildegeer buile' slaan. In Ned. Wdb
Mee beloften en vorte appelen en kwetst men

Beluinlon, bedr. zw. \vtiw•. Verv. : beluimdege,
beluirnd. Bespieden, b(loeren. Da' nuucg iereg
vramains be/uimt o;rs. Verg. Aid. It «'b. Zie

niemand. a Zuid-Nederlaradsche spreek a ijze.

LUMEN.

,

Beloop (uitspr. met scherplange o), o.; zonder mv.
Daad van beloopen. Die zake vraag-(t) veel beloop.
DB. — Plaats bestemd om btloopen te worden.
DB. J. nein Bogo - d (boomza^r.i) es e schoom
beloop veur de per(d)en. 't Be/cop van de schole
was te klaine. 'k Zoo (zou) we(l) kiekies hauwen,
mor 'k en he (heb) geem beloop.

Beloopen (uitspr. met scherplange o), bedr. st.
ww. Verv.: beliep, beloopen. Wdb. — Iet beloopen, de noodige voetstappen aan wen(ien. Loot hem
mor begaan, hie. sal 't ze.e(l) beloopen. 'n Zake
beloopen. DB. KIL. (c BE-LOOPEN EENIGHE
SAECKE. Obire legationem, exs€qui r unus legatio-

nis, obire negotium. )
Beloven, bEdr. en wed. zw. ww. Verv. : beloofdege, beloofd. Wdb. — Ik beloof het ou (u), wees
er zeker van. Ge silt nog om on uw) broo' gaan,
dat beloof ek ou ! DB. CV. J. —Be/oven en doen
es twice (twee) ; ook : beloven en gee/i es twice';
men belooft zeer gemalckelijk iets, dock men houdt
zelden de belofte. — Den hemel beloven, veel
beloven, de gewoonte hebben veel te beloven. Ze
zoo (zou) den hemel beloven. — Wed. Zeer gewoon
(niet ironisch bedoeld. Veig. Aed. Wdb ). Tevreden zijn. KIL. Mnl. Wdb. DB. CV. J. Met of en
soms met over(e). Hoe gait 't mee zone jongene?
Hie belooft er hem of (soms overe). i1I ne ro(gg)e
zoos goe gelit.Ct, 'k beloofdege /;z . 'k Belove m
over die take.

Belpen, ww. Zie BEHELPEN.
Belpig, bra. Zie BEHELPIG.
Belpzaam, hn. Zie BEHELPZAAM.
Belpzaamheid (uitspr. -let), vr. Zie BEHELPZ A AMHEID.

Belpzamig, bn. Zie BEHELPZAMIG.
Belpzamigheid (uitspr. -let), vr. Zie BEHELPZAI1IGHEID.

Belo, m. Mv. Felzen; verkl. Belske. Vlaamsche
uitspraak van fr. L'fJge. BeIg. CV. J . JONG (BELSJ) .
Vievan dem Be/s! - Zie PLAATSNAMEN.
Bela, bn. Zie BLLSCH.

Z^std-Uestvlaan^.'ersch idie/ic:en.

Beluien, ww. Zie BELUIDEN.
-

Beluimere , m. Mv. beluimers. De eind-e valt
dikwijts in de uitspraak weg. Zie .Kl. en Vorml.
Bespieder. Past o de beluieners! — Z. BELUIMEN.

Belunken ( uitspr. b.^leunkan), bedr. zw. ww.
Verv.: beleunktege, beleunkt . Heitnelijk beloeren.
Ze beleunkt em beloer t ons. - Zie LEUNKEN,
LUNKEN ; verg. BELONKEN (W db .).
Belzeland, o. Daarnaast, min gewoon BELZIE,
BELZIEK. De spelling BELZENLAND verdient wel-

lhcht de voorkeur ; de n valt in de uitspraak weg
voor l; zie Xl. en Vorml . Belgie. Zie BELS en
PLAATSNAMEN. CV.

Belzemiene (uit spr. met den klemtoon op mie),
vr. Het n.v. belzemienen vooral wordt veel gebruikt . Daarnaast, min gewoon BALZEMIENE. Flof
plant, tuinbalsemijn (Balsamina faemina GAERTNER) . Moeder hee veel be lzemienen in herren hof
f.
DB. CV. J.

Belzenland (uitspr. be lzdlant) , o. Zie BEIZELAN D.

Belzie (uitspr. met den klemtoon op bel), o.
Weinig gebruikt. Belgie. Zie BELZELAND en
PLAATSNAMEN.
Belziek (uitspr. met don klemtoon op ziek), m.
en o. Vlaamsche uitspr. van Fr. Belgique. Belgie.
Vievan onze^n Belziek, leve ons Belgie! Da' Belziek rna^e er zyn ! Z. BELZELAND en PLAATSNAMEN.

Bemarbelen (uitspr. b?moebalan), bedr. zw.
ww. Very. bemorbeldege, bemor beld. Met marmer bedekken. In dat huffs es 't at bemnorbeld.
Bemasscheren (uit spr. met sch), bedr. zw. ww.
Met masschere (graanziekte) bevuilen, ontreinigen.
Onderzoek(t) good 't zouirraon, do' ge 't kooren
niet em bemasscher t. Die torve (tarwe) was bemasscherd. — Zie MASSCHERE . Verg. Mnl. 117db
(BEMASSCHEREN, BEMASSCHELEN) en KIL_

Bemd, m . Weinig gebruikt. Men zegt gewoonlijk : mee(r)sch (uitspr. vices met scherplange e) en
wee (met scherplange e). Beemd . CV.
Bemerkelijk ( uitspr. 11k, niet lbk). bn. Bemerkbaar, waarneern baar. 't Kooren es an 't groeien,
mor 't en es abf (bijna) nie bemerke4ik.

io
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-- I22 ---

Bemerken, bedr . zw. ww. Verv.: bernerktege,
bejnerkt. Beschuuwen, er op letten. << Thans veroudard ». Ned. Wdb. Beinerkt den hemele. —
Opmerken. Hie dee' ink bemerken dat er tien
frank te vele was. 'k He hen 'heel goe' bemerkt
(gezien).

Bemerkinge (uitspr. bamerken9a), vr. Mv.
bemnerkzngen. Opmerking; aanmerking. c Thans

meestal veroordeelde opvatting. ' Beschouwd als
germanisme. Ned. Wdb. Dat es 'n domme bemnerkenge. DB. J.
Bemessen, bedr. zw. ww. Verv. : bemestege,
bejnest. Bernesten. Wdb. Ge meet da' land beter
Zie aCES.
bemessen.
—

Bemesten, ww. Wordt niet geh. Z . BEMESSEN .
Bemeubeleeren (uitspr. lee met scherplange e),
ww. Zie BEEUBELEN.

Bemeubelen, bedr. zw. ww. Verv. : befneubeldege, bemeubeld. Daarnaast BEMEUBELEEREN.
Van ineubelen voorzien. Z1n huffs es schoone
bemeubeld (of bemeubeleerd). Aced. Wdb (« In

Zuid-Nederland nog thans gewoon a).
Bemiezelen, bedr. zw. ww. Verv. : befniezeldege, bemiezeld. Met stofregen bedekken. De grond
was bemiezeld en vuil. — Onz. Met stofregen
bedekt worden. 't Ljwaa(t) bemniezelt, haalt het

binnen. -- Zie MIEZELEN.

Bemodderen, ww . Wordt nt geh. Z. BEMOREN.
Bemoortelen (uit spr. met scherplange o), bedr.
zw. ww. Verv. : bemoorteldege, be.,noorteld. Met
mortel hestrijken, bevuilen. Maitsere, _past op da'
ge inane vloer niet em bernoortelt. — Zie MoORTELE.
Bemorbelen, ww. Zie BEMARBELEN.

Bemoren, bedr. zw. ww. Verv. : bernoordege,
Btmodderen. Inzonderheid in het verl.

bemoord.

dw. De vloer es g'heelegans bemoord. Ze was
bemoord em bes4/kt. Ge zj', van onder tot boven,
bedraitst em bemoord . Verg. KIL (9 BE-MOREN,
BE -MOOREN . Fland. Maculare luto. a). D B. J. C V.

Zie MORE.
Bemullen, bedr. zw. ww. Met mul (stof) bevuilen. Inzonderheid in het ver]. dw. As de kinders
in 't zan(^r) spelen, zin at ouder (hunliedcr) kleeren bemuld. Verg. N d. Wdb KIL . — Onz. Met
stof bedekt worden. Doet de vaister toe, anderst
bemult het bier amale. DB.
Benaaien (uitspr. banouian ^, bedr. zw. ww.
Meest in het verl. dw. benaaid (uitspr. banouit).
Over de gansche oppervlakte naaien. Hie droeg
'n kazakke, benouid en g'heel belapt. Veig.
Ned. Wdb.
Benaar (uitspr . banaar), bw. Daarnaast BENOR,
BIJNAAR, BIJNOR (zie aid.). Bijna. 't Was er benaar
.

BENDERE

Benaardeeliginge (uitspr. banaardeelagenge
met scherplange e), vr. Daarnaast BENORDEELI GINGE . Benadeelir ► g. Die benaardeelegengre Ic'zs
tegroot. --

Zie BENAARDEELIGEN, NAARDEEL.

Benaelen, ww. Zie BENAGELEN.
Benagelen (uitspr . bana(g)alan), hedr. zw. ww.
Verv.: be'.a(g)eldege, bena(g)eid. Iets met nagels
beslaan. Wie beet (heeft) er die planke bena(g)eld?
Benait, bn . Zie BENEIT.

Benaithied, vr. Zie BENEITHEID.
Benaitte, vr. Zie BENEITTE.

Benaitterik, m . Zie BENEITTERIK.
Benamen (uitspr. banoman) bedr. zw. ww.
Inzonderheid in het verl. dw. benaamd (uitspr.
banoomnt). Mnl. BENOMEN. Iets of iemand met een
naam voorzien. Hoe zal ek dat benoren? De
ziekte was azoo benoomd.Hoe estie (is hij) benoomd?
Verg. lied. Wdb . KIL. — Behoemen (met een
ambt of eene betrekking bekleeden). Zillen z' hem
as (niet tot) meester benomen? IIie es beur(g)emeester benoomd. Zie I)E VREESE, Gall., 265.
,

Benaminge (uitspr. benomenga), vr. Benoeming (de daad van iemand tort een ambt of eene
betrekking te benoemen). De benomenge za(l) van
hem ofhangen.
Benauwd, bn. Wordt niet gehoord. Zie BENEIT.

Benauwdheid , vr. Wordt niet geboord. Zie
BENEITHEID.

Benauwderik, m, Wordt niet gehoord. Zie
BE NEIZTERIK.

Benauwelijk (uitspr. banauwa4/k), bn. Geschikt om iemand benauwd te maken, beangstigend. Ned. Wdb : K alleen in Zuid -Nederland.
Dat es nein benauwel ke weg, 'm Benauwet( k
were . Verg. DB. J. Ned. Wdb.

Benauwte, vr. Wordt niet geh. Zie BENEITTE.
Benda, vr. Mv. benden. Troep. Zie Wdb. —
't Hoof(a) van de bende, soms : 't haantje (uitspr.
oontsa) van de bende, haantje-?e-voorste. 't Zen
amaal deu(g)enieten, mor 7ieste b4ift 't hoof(d)
van de bende. 7sondaas (des zondags) estie 't
hoof(d) van de bende. — Vereeniging an movers.
De bende vans Baekelant, va' Jan de Lichte; de
zwarte bende; de bende van de sekrataras va'
Matere : vier vermaarde rooverbenden. Verg. Ned.
Wdb. II, i785.

Benden, bedr. st. ww. Mnl. Wdb (BENDEN) .
Verv. : bond (daarnaast band), gebonden. Binden.
Ze bond (of band) schooven. — Spr. An iemand
nie gebonde' z/n, eig. er niet mede getrouwd zijn,
dus : hem kunnen laten als men wil. Gade nog

op. J.

mee hem uit? Neen ek, 'k em ben ek an hem nie
gebonden! ---- Gebroken tellooren, tassen, potten,

Benaardeeligen (uitspr. banaardeelagan met
scherplange e), bedr. zw. ww. Verv. : benaardeeligde, benaardeeligd . Daarnaast BENORDEELIGEN.

benden. U ak ne slid doet kb? Hie bendt.

Benadeelen . Zemand stjfJ beraardeelegen . J (BE-

Benders, m. Mv. benders. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Zie Kl. en L orml.
Binder. Wdb. Ouk wel van vrouwen. Mie en
Triene benden de torve (tarwe), 't zjn twie goe

NADEELIGEN). - Zie NAARDEEL . Ned. Wdb .

schrijft : c wellicht naar analogie van hd. benacht-

heiligen. v Mijn dialect kent BENAARDEELEN niet.

kommen, enz. door middel van ijzerdraad samenbinden. Ook onz. 't ZJn al rondleurders, die

I3ENDIG
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benders. -- Iemand die de dorpen afloopt om de
potten, de tellooren, enz. te binden. v-- Vanhier,
door uitbreiding, rondleurder, kwaaddoener, dief,
moordenaar. Past op, er loope' vet l benders. 't Kan
ook komen van benden == knevelen, boeien. Verg.
Ned. Wdb. • iWn1. Wdb.

Bendig (uitspr. bendach), bn . Zie BEHENDIG . J.

BENIJPEN

helle benait z n, van niets benauwd zijn. Benait
z' va' z?Jn schziive (schaduwe), uiterst benauwd
zijn. Doe den bond weak, 'k ben der benait af.
Zie DE VREESE, Gall., 553. Benoit veer let of
iemand wordt niet gebruikt. — Spr. De zonne
benait shaken, te vroeg met de zomerkleeren uitgaan. -- Spr. Tot een pochhans : Die nie benait
en es, kriig t ook sla(g)en.
-

Bendigheid (uitspr. bendachzet), vr. Zie BEHENDIGHEID. J.

Bendijzere, o. Zie BANDIJZERE.

Bendsele (uitspr. ben(d)sala), o. Mv. bendsels.
De eiiid-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Zie
K1. en horml. Bindsel. Doe de ben(dlsels los. Wdb.
Beneden, vz. vw. Wordt niet gebruikt. Zie
BENEEN en de afl.

Benedictie, vr. Wordt niet gehoord. Zie BENENDIEKSIE.

Benedijen, ww. Wordt niet gehoord. Zie BENENDIJEN.

Beneemplootse, vr. Zie BENEENPLAATSE.
Beneen (uitspr. met zachtlange e), vz. vw. \Vdb,
— Zeer gewoon ter aanduiding van het zich bevinden aan het laagste gedeelte van jets. Ned. Wdb
(« in Zuid-Ned. v), Ik was beneen den trap. Beneen
't bossche/ke groeien der sneutelblommen. —
Naar beneden. R'om(t) beneen. Ze liep rap beneen.
Verg. Ned. Wdb (n thaws verouderd »). — Zeif-

standig (altijd m.). Gedeelte van het huis, dat met
den beganen grond gelijk li;t. Dein beneen es
schoonder as dens boven. Verg. Ned. TJ21b (x in
Zuid-Ned. — De overtreffende trap (eneenst
wordt veel gebruikt. 't Beneenste deel van da'
land en deug(t) niet. Moe 'k 't bovenste j5akken?
Nee' -; pak^t) liever 't beneenste. Verg. Ned.
1 fldb . BENEDENST (e in VI . niet onbekend >).

Beneenplaatse (uitspr. baneemplootsa met
zachtlange e eu o), vr. Mv. beneenplaatsen (uitspr.
baneemjlootsan). Bene,lenvertrek. DB. CV. J.

Beneenwers, bw . Zie BENEENWERTS.
Beneenwerts (uitspr. banee'wers, nee met
zachtlange e). bw. Benedenwaaits. 't [Voter Iiej
benee'wers weeg.

'Beneewers, bw . Zie BENEENWERTS.
Beneffens (uitspr . banefas en bancfes), bw. vz.
Daarnaast BENEFFENST (uitspr. banefast en beneffies). Benevens. De meubels, benefes de stal.
beesten, 't es al verbrand. Ned. [Jldb (c de vorm
beneffens is thans verouderd >)). Verg. Mnl : BENEFFENS. Ook KIL.

Beneffenst, bw . vz. Zie BENEFFENS. J.
Beneffes, bw. vz. Zie BENEFFENS.

Beneffest, bw . vz. Zie BENEFFENS.

Benef ies, bw . vz. Zie BENEFFENS.
Beneffiest, bw . vz. Zie BENEFFENS.
Benoit (uitspr. banaz't, al zeer verkort en bijna
zonder den naslag z'), bn, Benauwd. Wdb. 't Es
nem benaztte kadee. 't Benaitste manneke was at
lange deuregeloopen. 't Es benait were. Van
iemand, van let benait z n. Van duvel noclz van

Beneitheid (uitspr . bana7tiet, at zeer verkort
en bijna zonder den naslag /), vr. Benauwdheid.
Her benaithie(d) was groot.

Beneitte (uitspr. banaz'tta, az zeer verkort en
bijna zonder den naslag i), vr. 1Inl. Wdb (BENATJTE). Benauwte (Ned. Wdb . « thans geheel
verouderd A). Hie zoo (zou) vain benaitt' z'n e violleg at krui ben, hij is zeer benauwd.
Beneitterik (uitspr . banaittarik, at zeer ver kort en bijna zonder den naslag i ), m. Mv. benez'tteriks en beneitterikken. Benauwderik. Benaitterik da' ge zit! (ScH. DB. CV. J. Ned. TlVdb.)

Benemen, bedr . st. ti w. Voor de vervoeging
zie NEMEN. Innemen, beslaan. Die tafel beneeint

veel ploolse. ID B. CV. J. Ned. TVub (,< rewestelijk ). -- Ontnemen. Da' beneemt rn den appeti't. Den aj5teleere beneeznt veel lztcht. DB. CV.

Benendieksie (uitspr. benandieks e met den
klemtoon op dick), vr. Benedictie. Ienzond de
benendieksie gecn. — Fig. Ieznand de (of 'm)
benendieksiegee'n. iemand een slag (oorveeg. enz.)
geven; iemand foppen, bedriegen. Ook : 'in benemtieksie kr (g )en, een slag krijgen ; g€fopt worden. Verg. Ned. Wdb. -- 't Es 'in benendreksie
(van oils There), spottend gezegd voor tegenslag,
oz;geluk. .5/es lice veel binders, 't es 'zn benendz'eksie van ohs Heere. Verg. J.
-

Benendl.jen (uitspr. benandan met den klemtoon op d ), bedr. zw. ww. Mnl : BENENDIEN.
Benedijen. 1ilaria es gebenendfi boven alle
vrazzwen. -- Fig. Iernand benen4ien, hem slagen
toedienen ; hem foppen, bedriegeo.

Benevens, vz. Wordt niet geh. Z. BENEFFENS.
Beniezen, bedr. zw. 'ow. Inzonderheid in het
veil dw. benzesd. Als iemand een bewering wit en
er te gelijker tijd geniesd wordt, beschouwt men
dit niezen als een bekrachtiging. Let dz' lnnlesd cs,
es aar. 't Ec benb'sd. Verg. DB. CV. N°d. TV/b
( in Belgie ,,).
Benij den (uitspr. baizn), bedr. zw. w w. Verv. :
benjddeg e (uitspr. benittdga, verg. (h)anttoek
handdoek, zie Itl. en TTorml.), bevijd. \Vdb. Zeer
gewoon. it spit van die 't hen/jilt. Deter hen ,id
as beklaagd. Verg. J.
,

Benij en, ww. Zie BENIJDEN.
Benijere, m. Mv. benders. De eind-e valt uikwijls in de uitspraak weg. Zie Kl. en Vorml.
Benijder.
Benijinge ( uitspr. banjenga), vr. Benijding.
Benijlijk (uitspr. li)k met ?j), bn. Benijdelijk.
Geld en goed, dat es ben l k, to benijden, begeerlijk.
Benijpen, bedr. st. ww. Verv. : beneep, beneten. Over de gansche oppervlakte van lets nijpen.
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BENOEMEN

BEPREKEN

Wororn benfpte (henijpt ge) dienen appele? Den
dokteur beneep min hand.

niet. — Bevuiling. Hen de verkies hier geten?
't Es 'n eeste beplaasterenge!

Bonoemen, ww. \Vordt niet geh. Z. BENAMEN.

Beplaitsen, w w. Zie BEPLEITSEN.
Beplaitsenge, v r. Zie BEPLEITSINGE.
Beplakkea, bedr. .zw. ww. Verv. : beplaktege,

Benoeming, vr. Wordt nt geb. Z . BENAMIN GE.
Benomen, ww. De uitspr. laat toe te sc hrij ven
aid. en Ki. en Vorynl.

BENAMEN. Lie

Benomeng, e, vr. Zie BENAMINGE.

Beplakkinge ( ai t^ pr. baplakkenga), vr. Bedekking (iu tt p<<p ►^r, lijin, enz.). Al die gazetten op de

Benor, b w. Zie BENAAR.
Beno r

beplakt. Vdo. ne ilinur beplakken (met papier,
enz.) — Bevu hsn. 't Es hz'er al beplakt! CV.

deeligen, ww. Zie BENAARDEELIGEN.

Benordeeligenge (ui tspr . banordeelageng a met
scherplange e) , r. Lie BENAARDEELIGINGE.

Benouien, w w. Zie BENAAIEN.

mnzcur ? 't Zal 'in beplakkenge z n! — Bevuiling.

Lea' veur'vi beplakkenge, mine God!

Beplaksele, o. De Bind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg, Lie El. en Vorml. Wat geplakt is.
Da' beplaksel es leelek.

Bensele, o. Zie BENDSELE.

Bepleisteren, ww. Wordt niet gebruikt. Zie

Beoordeelen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BEEURDEELEN.

BEPLAAS IEREN.

Bepleisteringe, vr. Wordt niet gehoord. Zie

Bepaizen, ww . Zie BEPEIZEN.

BEPLAASTERINGE.

Bepaizenge, vr. Zie BEPEIZINGE.

Bepleitsen (uitspr. baplaitsan), bedr zw. ww.
Verv. : bepleitstege (uitspr. beplaitstaga), bepleitst

Bepeensen (uitspr. peen met zachtlange e),
be dr. zn. ww. Verv. : befeenstege, bepeenst. In
de gansche oppervlakte van jets peensenn, d. i. met
de vingernagels nijpen. Mijnen ornne karm) was
g'heel bepeenst . - Zie PEENSEN.

Bepeinzen, ww . Wordt niet geh. Z. BEPEIZEN.
Bepeizen (aitspr. bajbaizan), bedr. zw. tisw.
Verv. : bejeisdege (uitspr. bapazsdaga), bepersd
(uitspr. bapalsr). Bepeinzen. Eer da' ge 't begint,
moette 't goe bepaizen. -- Wederk. Zich bedenken. Mnl. WWab. Ned. Wab (« in Noord-Ned.
thans ongebruikelijk v). Bepaist on (u) eestgoed.
Door nadenken tot een antler besluit komen.
'k Meendege vanda(?)e te vertrekken, nnor 'k he
mjj bejbaisd : 'k za' mor(g)e' gaan. -- Zie PEIZEN .

Verg. DB. CV. J. CL.
Bepeizinge (uitspr. bapaizenga), vr. Mv. beeeizingen. Bepeinzing, overdenking. Te veel bepazzengen, dat en deugt ook net.

Bepekelen, bedr. zw. ww. Verv. : bepekel-

(uitspr . baplaitst). Soros BEPLETSEN. B eplassen,
pleitsend (zie aid.) bevuilen, nat maken. De kinders brplaitstegen de vloer. 't Lz o-t hier al beplakt

em beplaitst. - Zie PLEITSEN.
Bepleitsinge (uitspr baplaitsenga), vr. Daarnaast Soros BEPLETSINGE . Beplassing . Mee gee'
water te spelen, hoorde 't? De beplaitseng' es al
groo(t) genoeg!

Beplekken, bedr. zw. ww. Verv. : beplektege,
beplext. bevlekken. let mee ent (inkt) beplekken.
Her nit (nieuw) kleed es al beplekt . KIL ( « BEPLACKEN, BE PLECKEN. Maculare, commaculare x);
CV. J. Ned. 117db. Zie PLEKKEN.

Beplekkinge (uitspr. baplekkenga), vr. Bevlekking . 'k Zie pie kken op ou (uw) veste. Va' wor

komt die beplekkenge?
Bepletsen, ww. Zie BEPLEITSEN.

Bepletsinge, vr. Zie BEPLEITSINGE.
Bepleu®n, bedr. zw. ww. Beplooien.

dege, bepekeld. Met pekel overgieten. Ge moet
't vlees in de kuije we(l) be pekelen.

PLEUEN, PLEUIEN.

Bepeuteren, bedr. zw. ww. Verv. : bepeuterdege, bepeuterd. Misdoen. LTTatten beet hie

PLEUEN, BEPLEUIEN.

weera(l) ne keer bepeuterd?

Bepiepen, bedr. zw. ww. Verv. : bepieptege,
bepiept . Beloeren . Opgepast! ze bepiepen ons. —
Zie PIEPEN.

Bepiesen, bedr. en wederk. zw. ww. Verv.
bepiestege, bepiest. Bepissen. — Zie PIESEN.

Bepissen, ww. Wordt mist geb. Z . BEPIESEN .
Beplaasteren, bedr . zw. ww. Verv. : beblaasteraege, beplaasterd. Bepleisteren (met eeue pleister beleggen). Z/nen onderbuzk es beplaasterd.
Verg. Wed. Wdb. CV. J. — Bepleisteren (met
kalkspecie bestrijken). Ge moet de muur nog ne
keer beplaasteren. C V. J. — Bevuiien, bevlekker..
Zen kleere' zijn at beplaasterd. CV. J.

Beplaasteringe (uitspr .

baplaastaz enga ), vr.
-

Diet beplaasteren. Die beplaastereng' en deugt)

Bepleuien, bedr. zw. ww. Beplooien. Verg.
Beplooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie BEBepokkeput, bn. Bepokt. 'in Bejbokkeput gezich te.
Bepootelen ( uitspr. met scherplange o), bedr.
zw. ww. Met handen en vingeren herhaaldelijk
betasten, aanraken, bepoetelen. Vlees bepootelen.
Ze bat her te veel bepootelen . — Zie POOTELEN.

Bepreeken (uitspr. pree met zachtlange e),
bedr. zw. ww. Verv.: bepreektege, bepreekt. Wdb.
— Door sermoenen, raad, enz. tot het goed aanmanen. 'k Zal hem ne keer bepreken, 't za(l) masschien halpen. DB. Verg. Ned. Wdb. -- Bekijven.
Ge zilt thuis bepreek(t) wer(d)en.
Bepreekinge (uitspr. baprekenga), vr. Mv.
bepreieingen. iiaad van bepreeken. Thuis wacht
hem 'm beprekenge.

Bepreken, ww. Zie BEPREEKEN.

BEPREKENGE

Beprekenge, vr. Zie BEPREKINGE.
Bepreutelen, bedr. zw. ww. Verv. : bepreuteldege, bepreuteld. Door preutelen iemind overreden. Ge meet hem bepreutelen. — B -kij ven. As
moeder ons nie bepreuteld en heet (heeft), en es
ze nie kontent.
Beprijzen, bedr. st. ww. Vera.: beprees, b prezen. Nagenoeg hetzelfde als prijzen. Hie beer (t)
4in kinders te vele. Ilie ka' z Iii ware ewa'
bepr7zen !

Beproevon., ww. \Vordt niet gehoord. Zie
PROBEEREN.

Beprotten, bedr. zw. ww. Plat. Sescheten em
beprut, gaiisch bedrogen, gefopt. 't Ls beprot! ik
lach er om. — Zie PROTFEN.
Beraad, o. Zonder mv. Wdb. — Ian beraa'
2

BEREINEN
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n, in beraad staan (dat ook words gebruikt).

Me z fn i/n beraad om te weten of me da' land
zille koopen of niet. Verg. Ned. Wdb. — Ook
van het weder. 't Were staat (of es) ifn beraad,
het weet niet of het regenen zal of niet. Verg. C V.
— Im beraa' stellen, in beraad leggen (dat ook
words gebruikt), lets tot een punt van overw eging
maken. Wa' 'k doe' zal? 'k En weet het nob
niet ; 'k moet bet eest im beraa' stellen. Ned.
Wdb (<< thans verouderd ).
Beraan, wederk. zw. ww. Verv. : beraadJeg e
(u ► tspr. beraattaga, verg. (h)anttoek, Kl. en
Vorml.), beraad (niet beraan, beraden). Braden.
'k Moe ink ees(t) beraan. Beet hie hem gee
beraad? — BERAAD, nw., BERAAD, veil. dw. van
BERAAN. Verschil in de uitspraak : de a van het
naamwoord wordt aangehoudeni, die van het verleden deelwoord verkort. Zie ICI. en Vorml.

Beraden, ww. \Vordt niet geh. Zie BERAAN.
Berainen, ww. Zie BEREINEN.
Berakke (uitspr. barakka), vr. Zie BARAKKE.
Berauw, o. Berouw (zie ald.)
Berauwen, ww. Berouwen (sie ald.)
Bard, o. Mv. ber:lers (sours berdels), verkl.
berdelke (mv. berdelkes, berdelkies) M.n I. best.
Niet verouderd. Flank. Zet da' ber(d) reclzte. —
Collectief. Hout in den vorm van berd. Verkoopenge van 1zer e, berd, enz. Dal es schoom berd.
Planke (:. plank) wordt nooit als coil. gebruikt.
Verg. Ned. Wdb. DB. — Spr. Het iemand op
z in ber(s) gees, iemand afranselen r — hen erg
bekijven, bekoorren; -- hem onaangenarne Bingen zeggen of verwijten ; -- hem foppen, bedriegen; — hem veel doen verliezen (in spel b. v.).
Hie bee 't hem ne keer op zfm ber(d) gegcen, —
Ook : op zym bcr(d) kr (g)en.

BERTELLEBLAREN en BORDELLEBLAREN, BORTEL
LEBLAREN. Voor de etym. tierg. Fr. parelle,
\Vaalsch j5 ordle, porele, Sp. pacadella. Lat.

paratella. Zie ook .Patin , patik
-

(FRANCK, VER-

Lat. lapathum, Gr. lapathon. Naam
van de niet zure soorten van Rumex (= zuring),
vooral A. oblus foli us L. en R. crispus L. In die
klavere staan der veel berdelleblaren.

COULLIE),

Berdellewortele (uitspr. met den klemtoon op
del), ni. Mv. berdellewortels. Daarnaast BERTELLEWORTELE, BORDELLEWORTELE, BORTELLEWOR-

TELE. De eind-e valt (iikwijls in de uitspraak weg.
Wortel van de niet zuie Rumex-soorten. Volksgeloof : de;n berdellewortele w jst an de wiedsteriggen wor ouder (haarlieder) lief weunt, de
richting van den gewoonlijk omgehogen spilwortel der plant toont bet huis van den geliefde. —
Mv. de gansche plant. 7i ekt die berdellewortels
uz't. — Zie BERDELLEBLARE.
-

Berderen (uitspr. berdarie), bn. Mnl. Wdb.
Nits verouuierd. Van berd gemaakt. Da' berderie
vloerke za(l) g au -e verslete zijn. — Berderen
Ian (uitspi . berderie jan, soms berdelie jan), soort
van cantine, klein huisje van hout (berd), dat men
voorloopig sevens -en werkhuis, een werkplaats
enz. ni. daar waar veel iieden werken, opricht;
men verlioopt er drank en soms ook spijzen. Ze
werken an den 7zerie wig en tier stag' nem
berderie fan.
Berderie, bn. Zie BERDEREN.
Berderiej an, m. Zie BERDEREN.
Berdzaere, m. Zie BERDZAGERE.
Berdzagere (uitspr. ber(t)sa(g)era), m. Mv.
beraza ers. Nhi
l : bertsager. De eind-e valt dikwijis in de uitspraak weg. Plankenzager. DB.
CV. T. R.
Berechten, bedr. zw. ww. Verv. : berechtege,
berecht. lemaud voorzien van de genademiddelen
der stervenden. DB. .Ned. hhdb (,K thans in de
levende taal nog slechts gewestelijk in gebruik z).
Verg. Alnl. Wdb. KIL (e BE-RECHTEN. Sacramenta
Ecciesiae administrare. >,)
Berechtinge (uitspr. barechtenga), vr. BerecII tit;g. 'jn Berechtenge doen. 't Klep(t) veur
'en berechtenge. Ned. Wdb.

-

Berdelen, bedr, zw. ww. \let berders beslaan.
ne Vloer schoone berdelen. DB.
Berdeliejan, m. Zie BERDEREN.
Berdelke, o. Zie BERD.
Berdelleblad, o. Zie BERDELLEBLARE.
Berdelleblare (uitspr. met den klemtoon op
del), vr. Sours BERDELLEBLAD. Het mv vooral
wordt gebruikt : BERDELLEBLAREN. Daarnaast

Berechtingsbelle, vr. Bel die rinkelt, als de
priesttr istiiaua gaat berechten.
Berechtingsberzeke (ui t-spr. -bozzaie ), o.
Beursje van fluweel of ander kostelijke stof,
waarin de priester het H. Sacrament draagt, als
hij iemand gaat berechten.
Berechtingsbozzeke, o. Zie BERECHTINGSBOB ZEKE.
Bereeken (uitspr. met seherplange e), bedr. zw.
ww. erv. beret ktege, bereekt. Over lets in alle
richtingen rijven. Da' manneke bereek(t) Wheel
de grond. — Zie REEKEN.
Bere(g)enen, ww. Zie BEREINEN.
Bereinen (uitspr. barainan), bedr. zw. ww.
Mnl : BEREINEN, BERENEN. Very. : bereindege
(uitspr. -rain-), bereind (uitspr. baraint). Daar..
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BEREMPELEN

BERKENHOUT

naast BERE(G)ENEN (dat meer in gebruik komt).

ferns trekken ! Het bergdege wel 'n are lank. --

B°regenen. — Z. REINEN.

^Onz. De bane bergt hier fel. Verg. J. Mnl. Wdb.

Berempelen, bedr. zw. ww. Berinipelen. Zie
dat in Ned. Wdb (« thins verouderd ,,). Het verl.
dw. wordt veel gebruikt. Sieska mee her berempel(d) gezichte. Berempel(d vel, oud wijf. 'in Berempel(d) meetse (oud vrouwtje) — Z. REMPELEN.

Bergkant, m. Bergachtig deel van dorp, provincie, land. Tieste weunt al dem bergkant.
D'Ardenen, dat es dens bergkant van ons land.

Berg, m. Mv. bergen. Verkl. bergske, bergele
en bergelke. Wdb. Zijn huts stoat op da' bergelke. — Dun berg afgaan, den korsten dag van
het jaar naderen, korter dagen to verwachten hebben. 't En es nog mor Alderhelegen, me moeten
nogal dem berg afgaan. CV. — Achteruitgaan
(in handel of nering). Sies genk zeere dem berg of.
— Achtergaan (spr. van gezondheid). Es Triene
nog nie betere ? Neens, ze gaa' dem berg af. C V.
J. -- Ouder worden (met het bijdenkbeeld van
krachtverlies). Nor (na) de fijfteg gaa' me deny
berg af. CV. J. -- Dent berg of z7n, geruineerd
zijn; -- dronken zijn; -- dood zijn ; — verloren
zijn (in spel b. v.). -- Dean berg opgaan, den
kortsten dag van het jaar voorbij zijn. Nor (na)
Nudag gaa' me dem berg op. CV. -- Voorui tgaan (in zaken, enz.). Die zeurge draa t, gaa'
/em berg ob; die niet oh em past, gaa' deny berg
af. — Ouder worden (met het bijdenkbeeld van
kraehtaanwinst). Tot de feerteggade dem bergoj5.
--- BerRen en kommen alkander nie le(g)en, inor
mainsche wel, gezegd als bedreiging; 't bet. zooveel als : we zullen malkaar nog wel ontmoeten
en dan zullen wij eens voor goed afrekenen. Verg.
J. Ned. Wdb (<< en dalen ontmoeten
mekaar niet, maar menschen wel ' : een andere
vorm met een andere beteekenis). — Berg van
bermhertigheid (uitspr. vam bermertachz'et), bank
van leening, soar Fr. most-deitie (later montde-piete). Bij verkorting alleen berg. Zie J. Ned.
Wdb.
Bergaadje (uitspr. bergoudza met den klemtoon op gou), vr. Collectief. Gebergte. Tram Braset nor Brakel ester veel bergoudze — Berg.
Mv. bergaadjen (uitspr. bergoudzan). Te Parak
(gemeente) Kett' (hebt ge) 'n felle bergoudze.
-

Verg. T (BERGAGE) en R.

Bergaf, bw. Langs de berghelling naar beneden. Wdo. Bergaf gaan, looben, r/(d)en. Ze
gaan alts' bergoo em bergaf. — Fig. Bergaf
gaan, hetz. als : dent berg afgaan. Zie BERG,
BERGOP.

Bergele, m . Mv. bergels. De eind-e valt dik.
wijls in de uitspr. weg. Bergje. Al/sier zfn der
nogal bergels.
Bergelke, o. Mv. bergelkes, bergelkies. Bergje.
Zie BERG.

Bergen, bedr . wederk. St. ww. Verv. : boorg(met zachtlant'e o), gehoorgen. Verbergen (dat
minder wordt gebruikt). Wor es z/' gel! d) geboorgen? K In het Mnl. geheel in de bet. van ons
verbergen . VERDAM. -- Wederk. Zeer gewonn.
.[lie boorg hem (zich) achter d'ha(g)e. Ned. Wdb

Bergop, bw . Langs de berghelling naar boven.
Ber op goat 't moeil k. Wdb. ---a- Spr. E terd
en Izee mor dry denge vandoen . bergop en jaaa(t)
m/ niet, bergaf en spaar(t) vzi niet, in de krebb'
en vergeet m/ niet.
,

Bergoudze, vr. Zie BERGAADJE.
Berie (uitspr. be met zachtlange e en met den
klemtoon), vr. Mv, beriets. Daarnaast BARE. Berrie, liikberrie. Den dooe(n) lad- op de berie. Verg.
Ned. Wed. i. v. BERRIE (« daarnaast vroeger en
ook thans nog gewestelijk BERIE b). Mnl (VERDAM) : BERIE en BERRIE. KIt..

Beriebalke (uitspr. be met zachtlange e), m.
DB (BERRIEBALK(E) . Mulderswoord. Het heele

meulekot rust op de beriebalken. Zie BALKE ;
Verg. DB.

Berieken, bedr . st. ww. Verv. : berook, beroken. B -ruiken (dat niet wordt gebruikt). Den bond
berook het al. Verg, 117nl. Wdb. KIL.
Berijdelijk (uitspr . barial n), bn. Berijdbaar
(gezego van eenen weg). Diene los en es nie ber7e4fk. — Ook van dieren (paard, ezel, enz.) Peel
ezels en z7n nie berfr4/k.

Berijden (uitspr. barian), bedr. it. ww. Very.
beree (uitsnr. met zachtlange e), berein treen eenlettergrepig). Wdb. E j5er(d) berfen. Die bane
wer(dt) veel bereen. -- Bespringen (van dieren,
ook van vrouwen). Verg. Wdb. J. -- Van de
more beree(n) zfn, de nachtmerrie hebben, er door
gekweld worden . Verg. Ned. Wdb BERIJDEN (I) .
.

Berijelijk, bn. Zie BERIJDELIJK.

Berijen, ww . Zie BERIJDEN.
Berijmen, bedr. zw. ww. Verv. : ber7indege,
berynid (dat veel word t gebruikt). Berijpen. Al/es
was schoone bergmd. De vast (vorst) za l) de mees
(meersch) berijnzen. Verg. J. Ned. Wdb : BERIJMD.
Berimpelen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
,

BEREMPELEN.

Berk, m. Mv. berken; verkl. berkske. Wdb.
Dor g roeien veel berkskes (of berkskies). — Al de
samensteliingen zonder n, uitgenomen voor een
klinker, h, d, t, b (vbor dezen klank wordt n als
m uitgesproken). Zie ook Kl. en Vorml.
Berken (uitspr . berken, berkie), bn. Van berk.
Berkie '(of berkam) besseme, bezern van berkenhout. De uitspr. berkie (h)aut, n-'ast berkan(h)ant
laat onderstellen dat ook bier berken als bn. mag
opgevat worden. Zie Ned. l/db ( i. v. BERKEN)
Kl. en Vorml.; ook KIL (e BERCKEN. Betulaceus.
;

BERCKEN ROEDEN. Virgae betulaceae. )

Berkenboom ( uitspr. berkimboom), m. Berkeboom. KIL (( BERCKENBOOM ).

Berkenhaut, o. Zie BERKENHOUT.
Berkenhout (uitspr. berkanaut, berkieaut), o.

(( thans niet meer in gebruik ).
Bergen, onz. of onp. zw. ww. Verv. : bergdege, gebergd. Onp. Hooger worden (van grond),

lout van berk. Es berkenhaut sterk ? Zie boven

klimmen. Het bergt bier st f, ons per(d) moe'

BERKEN.

BERKENRIJS
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Berkenrijs (uitspr . berkarzJs), o. Mv. berker/zeJ s. Zie BERKERIJS.

Berkenschors, vr. Wor.it niet gehoord. Zie

BERSTEBEZEKRUID

Beroepere, m. Mv . beroeiers. De eind - e valt
dikwij s in de uitspraak weg. Uitdager. Pier en es
g eenem beroebere . 1
Beroepinge (uitspr. barge/o ng a), vr. Uit laging.

BERKESCH U R;SE.

Berkentak, in. Berketak (.!at r jet wort gehord). De zneester sloeg o;zs vice nelzt bc'rkt jztak.

Berkenveld .;u t;pr. berk,;vf'r ), o. Zie- Iii± RKE-

KIL ( Bi:-RuEP, BE-ROEPINGIIE. >)

Beroesten, ww. \Vordt niet geh. Z . BEROESIEN .
Beromen, bear . w derk. zw. ww. Verv. : berooinde^ r, ai'roommzl. .Vcd. lf'db. i. v. BEROEMEN
(a vrocUer ook BEROMEN >:). Zie Inl. I Ib. Beroe-

V ELD.

Berkerijs, o. B.; ► kenrijs, cerketak. 'ii I)ztjz 01
e lark b& rker js.
Berkeschurse (uitspr. sc-hit sd). vr. B!2rkenschors. Berkeschzzss' es wl't. Zie SCHURSE.

nlen. t1'Corol;L cit (u) (,zOo beroinLe'n I

,

-

Berkeschusse, vr . Zie BFRKESCHHURSE.
Berkeveld , o. Berkenveli, veld wa:ir t;erken

groeien. — \Vijk van Zegelseni. Ilie wezz'; t op
't Berkeveld.

Berouken, bedr. zw. 's w. Verv. : beronktege,
beronkt. Beknoiren. Jiocdcre za(l) end weer ne
keer berolzken.
Beronkinge (uitspr. baronkena)), vr. Beknorrio g. 't Ian t) jt ^- ne keer 'vi berojzkeng e z(n. -Zie BERC'NKEN.

Beroomd (uilspr. met zachtlange o), bn. BeDa' ,ww rzz>>eke za(l) beroom(d) ;?er(d)en.

Berkie, b!I. Zie BERKEN.

to_, rllci.

Berkiehaut, o . Zie BERKENHOUT, B RKI:N.

Beroomdheid ( uitspr. baroonztiet met zachtl.
a), vr. Beroem iheid. De beroontAie' vain ne
s( Izr/•Vcl c.

Berlang (uitspr. berlank of barlank), m. In
zeker kaartspel : vier kaarten van gelijke vraarde.
Verg. BERLAN (LVd. Wci'b).

Berlangen, zw . onz. ww. Soort van kaartspel
(bijna verciwener.). Zie BERLANG.

Berlank, m . Zie BERLANG.
Bermhertig (uitspr bermertach, berr. ;n-), bn.
Barmhartig ((tat men niet hoort). Dot es neat
bernzhertege mains. — Bw. Berrnherte veel (of
vele), zeer veel. One knecI (t) lean toch zoo bermherteg veel eten. heel hie geld? Bermhei tab vele.
— Ook zonder veel. Hie kan tocli ,goo berniherte 50- vloeken of zweeren. Berrnlzerteç zat z7n, zeer
dronken zijn. Verg. CV. J. CL.

Bermhertigheid (uitspr. bermertaclzi t, be, -

ram-), vr. Barrnhartigheid. Dot es e werk vain
ber;mzherteghied. -- Berg vain bernzherted Izr'ed.
Zie BERG.
Bermiete, vr. Daarnaast BERMIETSE. Fr. marmite, met dissimilatie. Zie Xl. en Vorizcl. ,Nlv.
bermnieten. Blikken watervat met hengsel en vlakken bodem. 'in Berm/etc watere. — Zie AKERE;
— DB (BCRIZIJTE, wvl. BERMITE).
Bermietse, vr. Mv. bernzietses, bern,zetsies. Zie
BERMIETE. Gaat am twie bermnietsies ,nelk.

Berochelen, bedr. zw. ww. Rochelend bespuwen. De zzeke berochelt de vloer.

Beroemd, bn. W ordt niet geh . Zie BEROOMZD .
Beroemdheid, vr. Wordt niet gehoord. Zie
BEROOMZDHEID.

Beroemen, w w. Wordt niet geh. Z . BEROMEN .
Beroep, o. KIL (« prouocatio a). Uit-laging.
Ned. Wdb (c thans nog gewoon in Belgie met
betrekking tot wedstrijden »). Zie BEROEPEN.
Beroepen, bedr . st. ww. Verv. : beriep , beroe-

,

Berosten, onz . bedr. zw. ww. Verv. : berostege,
berost.. Beioes'en, roestig worden. Ifzer berost.
1) 3. -- Doen rocsten. De name berost bet ijzere.
— .Brost, schor, heesch. JI n keel es berost.
'In Beroste stemmjr.e. DB. J. Mn! , BEROST.
Berostinge (.itspr . barostengal, vr. B :roesting.
)rve, dat es peel te(e )en de berostenge. —
Schorheid, heeschheid. Drenk(t) (-z'troe'wwatere,
do' sal dzt berostenge van de kele enezezz.
Berouw (uitspr. barony), o. Wdb. 1kte vain
berauw. l'erwekt'n akte vain berauw. Zie AKTE.
--- Spr. Ilan 't berau ' of gete(n) zjn, groot
berou ;v gevoelef .
,

Bes oulven (uitspr. barau. c,)n), ww. Wdb. 11cl
-

-

za(l) 111)1 berauwen,

Berremhertig, berrenthertigh-id. Z. BERM-.
Berrie, vr. Zie BERIE, BARE.
Berriebalke, Ill . Zie BERIEBALKE, BALKE.
Berste (uitsur. bests, zie El. en Z'orml ), vr.
(niet gin.). Mv. bersten (uiispr. bestszz) Daainaast
en zeer gewoon BORSTE (uitspr. bost,.). Mnl. BERSTE (VERDAM). Barst. Tier komt 'n dieee beste
boven in de moor. Zie BORSTE.

Berstebeze (of spr . bestabeza), vr. Iuzonderheid
in het inv. berstebezen (uitspr. bestabezan), berstebezr.'ets (uitspr. best,)-). De bessen dezer planten
doen den buik besten, zegt het yolk. Plantnaam.
I° De zwarte nachtschade (Solaizum nz r - usn L.)
plao,t of vruent. In de lochtenk groeien der
veel bestebezen. De bestebezzets z/' zwart. —

2° Het zwelkenhout (Viburnuzmn opulus L,)
heester of vrucht. Dees best!bezrc'ts z(' rood.
— In het algemeen (als waarscnuwing) : alle bes,
waarvan men de krachten niet kent. En eet die
beze nie oj5, manneko, 't es 'in bestebeze.

Berstebezekruid (uitspr. bestabesakruit), o.

_Pen. Ultdagen tot een wedstrijd, een wedspel
(kaart, bolle, enz.) Hie /zee mj beroepen. Ned.
Wdb (<< thans flog in Belgic ). DB. CV. R. J.
KIL ( « in certamen vocare >). Mnl. Wdb. --- Let

Zie 1(1. en Vorml. Zwarte nachtschade. Zie BER-

beroepen, er over veel sprekeu of roepen. DB. J.

STEBEZE.

De spelling BERSTEBELENKRUID verdient wellicht

de voorkeur. De n valt v6or k in de uitspr. weg.

BERSTEBEZENKRUID
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Berstebezenkruid (uit spr. bestabezakruit), o.
Zie BERSTEBEZLKRUID.

BESCHIKKiEN

teee, beschart. Bekrabben. ZI' gezicht es g'heel
beschart. — Zie SCHARTEN.

Berstebezenhout (uitspr .

bestabezanaut) , o.

Bescheed, o. Zonder mv. Mn]. BESCREET
(VERDAM). Bescheid , uitleg, verklaring, antwoord.

Berstekraid (uitspr. besta ), o. Zwarte nacht-

G'en wi1( t) mij geein besc/iee' Seen ? Dot en es
geem bescheed. Hie en gaf mI mor e flauw bescheed, hij gaf mij maar een flauwe verklaring, een
niet aan te nemen antwoord. Verg. Ned. Wdb
i. V . BESCHEID) . KIL. DB. CV. J. — Bescheed
doen, drinken uit een aanteboden glas. Mieke, doe
ne keer bescheed (mee nz ) zegt men tot de bazin,
de dochter, de meid, die een versch gevuld glas
bier aanbrengt. Ook den nieuw aangekomen vriend
biedt men zijn glas met verzoek eens te willen
bescheed doen. Geen bcseheed willen ben, d. i.
uit het aangeboden glas nkt willen drii^ken, is een
bewijs van vijandschap, minachting of afkeer. De
gewente vam bescheed te doe' verdw/nt. Verg.
KIL (c be-scheed doen in 't drincken. Aequali
haustu responder e >)). iWd. Wab. II, 195 7. DB.

Zwelk ,,mhout . Lie BERSTEBEZE.
-

schacie . Zie BERSTEBEZE.

Bersten (uitspr. bestan, zip Kl. en Vorml ),
onz. st. en zw. (verl. tijd) ww. Verv. : borst (uitspr.
bost), sours berstege (uitspr. bestaga), geborsten
(uitspr. gabostan). Ned. Wdb (< ou:iere vorm naast
BARSTEN i). Barsten. Die ruite was geboste. De

muur best. — Van den buik : openspringen, du:
sterven. De beste koe va' mine stal es gebosten.
Van (niet an) d'eeste leu(g)en niegeboste z/n. Ze
meet er of (niet an) besten. Hie best in (nit an)
twiee'n Beste(n) va' spit, van afjonste, va' ko
leere, va' dram cchip, va' glorie, va' feereghied,
va' grootschhied, van hooverdr,'e. Liever te besten
as dat to doene! Dot hie mor em best, die lee/eke
beeste! Verg. CV. T. R. — Om met nadruk een

gezegde als waar te bekrachtigen. 'k Wille besten
as 't nie waar en es. Dienem drank, da' bier tde
spreker drinkt as hij dit zegt) mag ink doe;n besten
as 't de waarheid niet en es. — Om te besten,
veel, bovenmate. Eten, drenken om te besten. De
koe was dik om te besten. Ze roepen en tieren om
te besten. Ze loe(g)en om te besten. — Spr. Biii(g)en of besten, toegeven of ten onder gaan. De
mieniesters moeten nui bua(g )en of besten. Hie
zal hem tech moete Been, 't es te bu2(g)en of te
besten. Verg. Ned. Wrb .

Bertelleblare, vr. Iuzonderhei l in het mv.
bertelleblaren. Lie BERDELLEBLARE

Bertellewortele, m. Zie BERDELLEWORTELE.
Berniken, ww . Wordt niet geh . Z. BERIEKEN.

Bes s vr. Wordt niet gehoord. Zie BEZE.
Beschaamd(uitspr.baschooint met zachtlange o),

bn. De trappen van verg. zijn veel in gebruik : beschaamder(e) (uitspr. baschoomdara), beschaamdst
(uitspr. baschoomn(t)st). Ned. Wdb (x weinig of
niet in gebruik v). Wdb. lllie es beschoomder as
Triene ; Sieska es de beschoom(d )ste van den
hoop. Zemand beschoom(d) maken. — Gevolgd
door eene bepaling met over, veur(en), in, van,
om. En zldegi over zuk e werk nie beschoomd?
'k Ben der te beschoom(d) veuren. Ze was er
oprech(t) beschoomd in. Da' kind es beschoom(d)
va' m/. G' em meet er nie om beschoom(d) z/n.
Verg. DB. CV. Ned. Wdb. — Beschoom(d) z^in,
schaamte gevoelen. 0 giee (gij) vuilerik, en zjdeg
nie beschoomd? Ze turt (durft) het dl doen, z' en
es veer niet beschoomd! Ge moest besch wm(d)

zjjn, ge moest u schamen! — Schaamachtig. Ze
zai nem beschoomde goeiendag! Ned. Wdb (« alleen bij Belgiscbe schrijvers v).
Beschaamderik (uitspr. baschoomdarik met
zachtlange o), m. Mv. beschaamderiks (uitspr.
-schooin-). Beschaamd mensch. 't En es mor ne
grootem beschoomderik! T. R.
Beschamen, ww. Wordt niet gehoord. Men
zegt altijd : beschoom(d) maken Zie BESCHAAMD .
Bescharten, beds, zw. ww. Verv. : beschar.

(

CV. — MEE IEVIAND BESCHEEI) DOEN, MEE
IEMAND TIKKEN . Wie bescheed doet mee iemnand,

drinkt uit bet arngebo den gias; wie tikt mee
iemand, raakt lichtjes met zijn glas dat van iemand
anders en drinkt daarna. Wie bescheed doet, drinkt
uit het glas van een antler; wie tikt, drinkt uit
zijn eigen glas.
Beschemmelen, onz. zw. ww. Verv. : beschemmeldege, beschemmeld. Beschimmelen. 1)e torte
(taart) beschemmelt. — Fig. 'm Beschemmelde
kwezele, een oude kwezel. — Spr. 't Geld) nie
latem beschemmelen, het geld niet laten liggen,
het gebruiken of verkwisten. Verg. Ned. Wdb. J.
Beschemmelsele, o. Zonder mv. De eind-e
valt dikwijls in de uitspraak weg. Schimmel. De
,

incur es nat, ge keunt het an 't bescherzmelsel
zien. Verg . J (BESCHIMMELSEL).
Beschempen, bedr. zw. ww. Verv.: beschemjtege, beschemp t. M u 1. BESCEMPEN (VER DAM1).
Ned. Wdb (e vroeger was ook de vorm BESCHEMPEN gewoon '). Beschimpen. Pier kan iemand
lee'ek beschem pen.
Beschempinge ( uitspr. baschempenga), vr. Mv.
beschemmangen. — Beschimping. Veur 'm beschemj5enge, tot besehimping . Hie doet het veer
'In beschempenge.
Beschengen, ww . Zie BESCHINGEN.

Beschenken, ww . Zie BESCHINKEN.
Beschieten, bedr. st. ww. Verv. : beschoot,
beschoten. W ab. Met grond overschieten. Kuist
de gracht em beschiet mee de more (modder)
't land dat er neffies ligt.

BesChik, o. Zonder nmv. Beschikking . Op dat
hof en ester geem beschik. Dat es 't beschik va'
God. J. Ned. Wdb (' thans in onbruik ).

Beschikken, bedr, zw. ww. Verv. : beschiktege, beschikt. Daarnaast we] meer SCHIKKEN.
Ordenen, regelen. Hie beschikt het goed, hie zal
toekommen. Verg. Ned. Wdb. — In gereedheid
brengen, bezorgen. Iemand'n goe' jlootse (plaats)
beschikke'n.. Verg. J. Ned. Wdb (t thans verouderd x). _ Beschik(l) z/n, schikking genomen
hebben, van zi:} zijr,. 'k iVas beschik(t) mor(g)en
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BESCHIMMELEN

to vertrekken. Men zegt meer : gesclaik(t) zfn.
Zie SCHIKKEN. DB.

Beschimmelon, ww . Wordt niet gehoord. Zie
BESCHiF MMFLEN.

Beschimpen, ww. \Vordt niet gehonrJ, Zie
BESCI-IEMPEN.
•
1
a? ';i i Ct gehoord, Zie
i4it
.0
Baseh
' pila'ge,V . `V 1r:t
`

,,

BESCH EMPINGE.

Beschingen, ww. Zie BESCIIINKEN.
Beschinkon (uitspr. b^schcnkm), bedr. st.
Verv. : beschonk (:corns beschank), beschonken.
Daarnaast sours BESCHINGEN (uif spr. b^ lchey

-

n).

Beschijren (dat meer en nicer in z^.van.o koint). De
tonne bescho,zk ons. DB (BESC[H[N GEN `. -- Zie
SCHINKFN, SCHINGEN.
Beschooi kd, hn. Zie BESCEIAAMH.

Wdb (<< thans verouderd s). — Drukte, omslag,
omhaal. 't Es ne ma(n) mee veel beslag (a' zj/'
gat). Al da' beslag en g aa' rn/ niet. 't En es mor
beslag. Vooral met moken. 'k Za(l konimen, mor
g'en zil(t) veur m(/ toch zeker gf enz beslag maken. 'k En za(l) nzee hem me veel beslag maken,

ik zal er zonder complimenten mede handelen, er
korte metten mede maken. — Beslag make(n)
veur let, om iets groot leven houden, er om gram
zijn. 't En es mor 'in baggetelle, en ge maakt er
at do' beslag veuren. CV. DB. J. — Snoeverij,
pocherij, winderige taal en manieren. Diene Bast.
hee te veel beclag. Al da' beslag niet, he ! Sies ka'
veel beslag ozzaken. 'k En was mee al da' beslag
nie ,; edzend. CV. DB. J. — Ook van zaken. E
klee' (kleed) nice veel beslag, een alles behalve
eenvoudig kleed. Dates 'n huffs rnee s roo' beslag.
— Zonder bc slas , zon ter omslag, zonder complimenten, eenvoudig (van zaken en personen). Dat
,

Beschoomderik, n . Zorn IBLSCI1AA C IJI KI N.
Beschreemen, bedr. zw. ww.Verv. : beschreenzdeA e, beschreemd. Beschreien, beweenen. Ge zilt
dat later beschrec 7zen. 'vi Beschree;n(d) t,rezichte.

BESLOEBEREN

DB. CV (BESCHREEU\VD, BESCHRED). Zie

SCHRELMEN.

Beschrif, o. UitnnodiginC om aan eene cmaischieting, eerie bolpartij te ko nen deelnemen.
.Iionnde meescliieten ? -Veen ek, 'k crz hze (nib)
ger vn bcschr f kre(g-)en. DB. 1 e/. liz'b (<, een
Zuidrederlandsch woord 5>).
,

Beschrijven, bear. st. ww. Verv.: b;-schreef,
besclzrez'en. Wdh. — Besc}ereeec(;r) st a'2, oppe.
schreven zijn. Stoat da' beschree'cnz ? A'ed. J1 1b
(« in 7,uhi-Ne41. »).
Beschrljvere, m. NJv. beschr/zers. De einda-e
valt dikwijls in de uitspr. wed;. Zie il. en Vorml.
Iemancl die tr;t een pr ijskamp (met boile, handboog, enz.) uitnnodigt. De besc,zr vcrs cc zrlle'
/ ee' Se/(d) /iznen, ze zitten der azz tocle(^' )en •
,

Besohuit, o. (niet vr.). Wdb. Da' beschiait en
deu (t) niet.

Beslaau, bedr. st. wsv. Verv. beslecç (sc>rns
besloeg), besle()..an. Wdb. — Beternperen. Kalk,
moortele, mcel beslaan. Dena tcimeer beslaan.
Doe water in die kolen enz beslaa' ze ;roed. Verg.
DB. Ned. TPVb (II, 2022). KIL. — Men zegt
e herd of 't hand beslaan (niet : nit de hand),

d. i. zonder den poot eerst te hebben vastgezet.
Daar men den beslagen poot op de knie houdt,
zegt men ook : op de knie beslaan. Verg. Ned.
Wdb (II, 2019). — Besle( 5o )en, bn., zeer op de
hoogte van een vak. Dzene keercl es gee besle(g)en. Ned. Wdb ((< in Zuid-Nederland »). Fr.
Terre sur. - Ook : rijk. Trauwt er nne, z' es

-

es 'Ii hn/s zonder beslag, e klee' zonder beslag.
He es r7ke, mor zonder beslag. Verg. Ned. Wdb.

II, 2024. CV. J. — Dat;ene waarmede iets beslagen, hekleed, bezet is (gewoonlijk van metaal).
Ilet zerr'e besla^ van de dezzre. De leere (ladder)
was ;;zee in beslag versterkt. Ned. W/b. II,
2025. — Inzonderheid : het beslag van e wiel.
KIL. Ned. TPVb. VUVLST., Amb. Sin. Smal beslag, smalste wielbanden. Sinai beslag es 6 a 7
centimeters breed. Lichte ,va(^ )ens, kerren, enz.
he (hebben) sisal beslag. — Hoefijzer met de
nagels. Da' j5erd hee e goe beslag. Ned. Wdb.
— Kalk, moortel, meel, deeg, temper, enz. door
beslaan min of meer vloeibaar gemaakt. In deze
beteekenis m. Moeder lieurem besla en deug(t)
-

niet. Verg. Ned. TVdb. VAN HOUCKE en SLEYPEN _4m:.Nh, 7lets.

Beslaghamere ( uitspr. boslagomera), m. Mv.
beslaçliaiizers. De ein,d-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Daarnaast HOEI+IHAMERE. Ramer,

waarrnede de smid de paarden beslaat. Fr. bro-

choir.

Beslaghomere, nl. Zie BESLAGIIAMERE.
Besla gkuipe, vr. Brouwerswoord. Kuip waarin
men het ragout bewerkt. DB. Ned. !L'a'b.
Beslagmakere, m. Alv. beslagmakers. De
eind-e volt dikwijls in de uitspraak weg. Druktemaker, snor-ver, windmaker. 't Es neln beslaamaker Van ne jongelze. SCH. DB. CV. J.

Beslagmnakerij e, vr . Snoeverij, pocherij, windInakerij. Laat mri gerust, 'k ern be (ben) wee at
die besla,'Vnaker(e ale gediend.
Beslaitsen, ww. Zie BESLETSEN.

Besleitsen (uitspr. boslaitsmjz), ww. Zie BE-

gee becle( )en. SIFT. T. R. J.

SLETSEN.

Beslaandero, m. Mv. besloanders. Dc eind-e
valt dikwij!s in de uitspraak weg. Beslager (hij die
een paard beslaat). Pohet es ne c oec'rn beslaandere. — Verg. SLAANDERE, GAANDERE, GEEN-

Besletsen, bedr. zw. ww. Inzonderheid in het
verl. dw. : besletst. Daarnaast en ivel meer besleitst
(uitspr. baslaitst). Bevuilen. Ge zz(t) weera(l) ne
keer beinoord enz besla/tst. Verg, Ncd. Wdb.

DERE, enz.

Beslag, o. (soms m.). Zonder mv. Wdb. -Drukte, beslomrrmeiing. An da' weeds ester veel
beslag-. In 'm boerder je zalter (zal er) alt ' veel
beslag z(fn. Peel beslag en Been ze inste. Xed.

Zuid-Oostvlaandersch Idteticen.

Beslobberen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BESLOEBEREN.

Besloeberen, bedr. en wederk. zw. ww. Zeer
gewvoon. Bevuilen (inzonderheid door spijs). Z n
hclzde (hernd) was besloeberd. IIie besloebert Izeln

1z

BESLOEBERINGE
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BESPIEN

(zich) nog gelift e klai' kind. J. C V. Verg. BrSLOBBEREN : Ned. Wdb. T. R. - Z. SLOEBEREN.

schuld heeft, moet het zich niet aantrekken. Verg.
SCH. J. Ned. Wdb.

Besloeberinge (uitspr. basloebarenga), vr. Het
besloeberen. Dat en es nie drenken dat hie doet,

Besnoacu (voor de uitspr. dezer ou, zie Al. en
Vorml.), bedr. zw. ww. Besneeuwen. 't Es goe

't es 'm besloeberenge.

dat de grond besnoud es. -- Z. BESNEEEN, SNOUEN.

Besl.uimen, bedr. zw. ww. Daarnaast zeer gewoon BELUIMEN. Heimelijk beloeren Hie besluijnt
ons. - Zie LUIMEN, SLUIMEN.

Besmaieren, ww. Zie BESMEIEREN.
Besmauten, ww. Zie BESMOUTEN.
Besmeeren (uitspr. met scherplange e), bedr.
zw. ww. Besmeren. Wdb.
Besmeleren (uitspr. basmaiaran), bedr. zw. ww.
Bemorsen, bevuilen. Wor hette die kleeren azoo
besmaierd? 13esmaierde broek, besmaierde muur.

-- Zie SMEIEREN.

Besmeren, ww. Wordt niet gehoord. Zie BESMEEREN.

Besmokkelen, bedr. en wederk. zw. ww.
Bezoedelen, bevuilen. Da' kind besrnokkel(t) zf'
kleed. DB. SCH. J. KIL (« BE-SMOCKELEN. Fland.
Maculare, inquinare )o). Ned. Wdb (s thans nog in
Belgie i). — Met smokkelregen beaekken, bessuilen. Het miezelt al lange, alles es besmokkeld.

Besmooren (uitspr. met scherplange o), bedr.
zw. ww. Met smoor (rook) bedekken, bevuilen.

-

TEREN.

Besnuiven, bedr. st. ww. Verl. dw. : besnoven.
Besnoven, licht beschonken. Sctl. DB. CV. T. R.
J. Ned. Wdb.

Besnut, bn. Eig. verl. dw. van BESNUTTEN
(zie SNUTTEN). Bedrogen. Hie es weera(i) ne keer
besnut.

Besnuttelen, bedr. zw. ww. Met snuttelingen
(zie aid.) bedekken. LW'ie heel er de vloer azoo
besnutteld?

Bespaitsen, ww. Zie BESPEITSEN.
Bespatten, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BESPEETEN, BESPETSEN.
Bespauwen, bedr. zw. of st. ww. Verv. : bes/5auwdege, bespauwd (sours bes auwen). Bespuwen. De grond es bespauwd (of bespauwen). De
zatterik besjauwdeg' hem. — Door braken bevui-

len. KIL (e BE-SPOUWEN. Conspuere, sputo defae-

dare. Et Conuomere. -- Zie SPAUWEN.

Bespeekelen (uitspr. met scherplange e), bedr.

D'herberge was z war(t) besmoord.

Besmoren, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BESMOOREN.

Besmouten (uitspr. basmautan), bedr. zw. wwMet smout (d. i. reuzel) besmeren. Besmaut de
boterhams P oed. --- Zie SHOUT.
Besmuiken, bedr. zw. ww. BeneveIen. Al/es
-

ligt dikke besmuikt. Ned. Wdb. Zie bier

Besnuisteren, bedr. zw. ww. Al snoepende
bevuilen. 'jn Besnuister(ar) g ezichte. — Zie SNUIS-

SMUIK.

Besmuisteren, bedr. zw. ww. Besmeuren,
bemorsen. Heur kinders loopen altzj(d) vuil
besmuzsterd. KIL. DB. C V. SCH. J. Ned. TVdb

(( in sommige gewesten nog thans gewoon >). —
Ook : zich al snoepende bemorsen. 'k Gaf hem
nem babbeleere, en dor staat hie nui besynuz:,ter(d) van onder tot boven. -- Zie SNIUISTEREN.

Besneeen (uitspr. met scherplarge e), bedr.
zw. ww. Verv. : besneedege, besneed. Daarnaast
zeer gewoon BESNOUEN. Besneeuwen. Deze nacht
sal 't al besneed Zen. Wdb.
Besneeuwen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BESNEEEN, BESNOUEN.

Besneukelen, bedr. zw. ww. Al snoepende
bemorsen. Mieke besneukelt herre vusschoot
(voorschoot). Ned. Wdb (t in Zuid-Nederland j.
- Zie SNEUKELEN.
Besnij denesse (uitspr. basnIanessa), vr. Besnijdenis. De besn finesse van ens' Heere (i' Januari).

Besnijdenis, vr. Wordt niet gehoord. Zie
BESNIJDENESSE.

Besnijenesse, vr. Zie BESNIJDENESSE.
Besnot, bn. Wdb. — Spr. Die nie besnot en

es, em moe' z/ne neuw nie va(g)en, wie Beene

zw. ww. Daarnaast BESPEEKEN. Verv. bespeekeldege, bespeekeld. Met speeksel bedekken, bevuilen. Rookers bespeekelen de vloer. Die in de luch(t)
speekt, bespeekt z/n a7(g)e zelven. -- Zie SPEE-

KELEN.
Bespeeken (uitspr. met scherplange e), bedr.
zw. ww. Verv. bespeektege, besj5eekt. Zie BESPEE-

KELEN, SPEEKEN.
Bespeeten (uitspr. met scherplange e), bedr.
zw. ww. De uitspraak laat toe te schrijven BESPITTEN. Verv. bespeettege, bespeet. Bespatten.
Zane kiel was inee bloc' bespeet. -- Zie SPEETEN.

Bespeitsen (uitspr. baspaitsan), bedr. zw. ww.
Verv. bespeitstege (uitspr. -suit-), besj5eitst (uitspr.
-sj5aitst). Bespatten. De schoene z ' mee more
bespaits(t). DB. Zie BESPETSEN, SPEITSEN.
Bespelen, bedr. zw. ww. \'erv.: bespeeldege,
besjbeeld. Wdb. -- Van zeer kleine kinderen. Er
mede spelen, inzonderheid in het verl. dw. Da'
kind en wer(d) nie genoef bespeeld. Finders
moete veel bespeel(d) wer(d)en.

Bespetsen, bedr. zw. ww. Verv. : bespetstege,
bespetst. Daarnaast BESPEITSEN (zeer gewoon).
Bespatten. Her nit (nieu ) kleed es g'heel bespaits(t) nice veil watere.
Bespieden, ww. \\Tordt niet geh. Z. BESPIEN.
Bespleinge (uitspr. baspiee'nga), v r. Het bespieden. L)re bespiee'nge es al te groot.
Bespien (.spien eenlettergrepig), bedr. zw. ww.
Verv. : besjieddege (uitspr. baspiettaga met ver-

korte ie; verg. (h)anttoek, zie Xl. en Vorml.),
bespied (uitspr. baspiet met verkorte ie). Bespieden. . tie komt ons besjien. Verg. Ned. Wdb

BESPIOENEEREN
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(BESPREEC). Het bespreken, afspraak, overeenkomst. Eer da' 'k sj5ele, moe 'k dem bespreek
kennen. Hoe es 't besj5r ee k ? Zie Ned. I1db (BE-

Best, overtr. trap van GOED. Wdb. -- Op zzim
beste, op zijn zondagsch. Ze kleedt, ze zet her op
her beste. Hie loopt alle da(g)en op zfm beste.
DB. CV. J. Ned. Wdb. -- Om ter beste, om het
best (met het denkbeeld van wedstrijd). De kinders schnnijven onz ter beste. D B. C V . J (om te
beste). --- Tern beste spreke(n) veer iemand, hem
voorstaan, verdedigen. Ook : e wor(d)eke tern
beste spreken of doen. Zie Ned. Wdb. DB. CV. J.
KIL . — Jet teen besten hen (hebben), lets beschikbaar hebben, ten dienst hebben (voor iemand).
Tot iemand die een waar verkoopt, zegt men :

SPR EK) .

Loot zien, watten Izettegij tezn besten? Wat ver-

i. v. BESPIEDEN (a vroeger ook BESPIEN, welke
oudere vor^n bij dichters ook thans nog wel voorkomt >>). Mnl. Wib (BESPIEN).

Bespioeneeren ( uitspr . met zachtlange e), bedr.
zw. ww. Bespieden, bespionneeren.
Bespitten, w w. Zie BESPEETEV.
Bespreek, o. (soms m.). Zonder mv. Mnl.

Besprengen, ww . B^springen. Wdb.
Bespruiten, bedr. st. of zw. ww. Verv. : bespruitteg-e (of besproot), bespruit (ef besj5roten).
Bespuiten. 1tlee 'n spruitbusse besj5ruiten. Zie

SPRUITEN.

Bespuwen, ww. Wordt niet gehoord . Zie BE
-SPAUWEN.
Bessem, m. Zie BESSEME.
Bessembendere, m. Mv. bessembenders. De
eind-e valt dikwijis in de uitspraak. Bezembinder.

Besseme (uitspr. bessama), m. De eind-e valt
dikwijls in de uitspraak weg. Mv. bessemns. Verkl.
bessemke (mv. bessemkes, bessemkies). Bezem. CV.
JONG. T. R. SCH. J. KIL. Mnl. If'db. Ned. TF db
(« vooral in zuidelijke gewesten, BESSEM b ). —
Spr. Meester zzj(n) wor dem bessem staat, d. i. in
den hoek, dus : in zijn eigen hods niets te zeapen
hebben . Zie BFSSEMSTEEL; CV. T. Ad. Wdb
-

(« staan daar den bessem slaat ). -- Degrovvcm
(of vuilem) bessem gebruiken of bezagen, er ru or,

zonder verzachtende middeltjes, mede handelen,
fr. mettre les jieds Bans le plat. Ook : er Knee de
grovvern bessem deur gaan. Verg. J. Over
dent bessem trau ven, niet trou\ven en toch samen
Leven. Zen ze getrauwd? fajaas! over dery besseme! T. — Van dent bessem kr7(a )en, slagen
krijgen. Mie kr^ç(t) van dent besseme. Ook
iemand van dem bessem geen.

Bossemen, bedr . zw. ww. Verv. : bessenzdeoe,
gebessernd. Slaan met den bezem ; daarna slaan in
het algemeen. Z' hen hem goe gebessenzd. Zie
AFBESSEMTEN (zeer gewoon).

Bessemgeld, o. Zonder mv. Geld dat, in de
herberg, de hand der dr inkebroers ontvalt en des
anderen daags door de meid, die den vloer veegt,
gevonden words. Laat mor vallen, jonnene, 't za(l)
bessemgeld zy"n . SCH. CV. R. J. CL.

Bessemsteel, m. Bezemstok. Zoo vet as neln
bessemsteel, heel mager. Beene(n) gelijk bessemstelen, magere beenen. — Van dent bessemsteel
krjf(g)en, slagen kriigen. Ook : iemand van dery
bessemsteel gee'n. Zie BES SEME . — 1lleester zii(n)
wor dem bessemsteel staat. d. i. in den hoek, this
geen meester zijn. Verg. BESSEME. — Tot iemand
(een kind b. v.) die veel zegt : 'k w/lle, antwoordt
men : Ooze (uwe) wille stoat dor wor dem bessenzstEel staat, gij hebt niets te willen. Verg . STOETT,
nt Irq.
Bessemwisse, vr. Teentwijgje waarmede men
bezems bindt . J : BESSEMWIS(CH). - Zie WISSE.

koopt gij ? Sies hee altid ewes' nuus (nieuws) tent
besten? Hij weet altijd wat nieuws te vertellen.
Komde bi ink eten ? 'k He nen haze tent besten.
Hie beet 'n tonne bier tern besten. — Zoo ook
tent beste(n) zjn. Hier en es niet tern besten? —
En : let tent beste(n) been. 'k He nog vhf frank,
'k gee' ze teen besten, d i. ik trakteer er mede.
Verg. CV. J. R. Ned. Wdb (« thans nog in ZuidNederland A) . KIL . — Tern beste(n) of op z m
beste, goed, het best mogelijk. Met vergaan :

't Zal nog tern beste vergaan. Met uitvallen :
't Vail op z/in best' nit. Met keeren. 't Keerdege
tent beste nog'. Met slaan : 't Zal zeker tent beste
slaan, pak(t) razor koeroudze! Met (uit) kommen:
't kwavnp tern besten uit. — Ook : in de beste
vauwe slaan of kommen. Me z(n arnaal ziek
gevallen, mor 't korn(t) Goddank cog in de beste
vauwe. — Beste konzere (kamer), de scboonste

kamer van het huis, de ontvangstkamer. De hoofdtoon ligt op beste. Leedt meneer in de beste komere.
In Noord-Ned. bet. het gansch iets at ders. Zie Ned.
Wdb : BESTEKAMER.
,

Bestaansele, o. Mv. bestaa;vse ls. De eind-e
valt dikwijis in de uitspraak weg. Iets dat bestaat,
dat is. D^zt en es been uitv en(d)sele, 't es 'in bestaansele. Sbocken en z ' geein bestaansels, het
zijn geen bestaande wezens.
Bestampen, bedr. zw. ww. O verstampen. Het
fidr(d) bestampt de grond. Verg. DB. J. Ned. Ifdb.

j

Beste, vr. Zie BERSTE.

Bestebeze, vr. Zie BERSTEBEZE.

Bestebezekruid,

o. Zie BERSTEBEZEKRUID.

Bestebezenhaut , o. Z BERSTEBEZENHOUT.
Besteden, ww. W ordt niet geh. Zie BESTEEN.

Besteek, m. (bij DB : o.). Mv. besteken. Naamfeest. Xed. I'Vdb (x alleen in Zuidelijke gewesten x0).
CV. 't Es vandc(g)e vat/er zjnein besteek. —
Geschenk dat men op dat feest aanbiedt. 'k He
dry besteke' k re(g)en ! DB. CV. SCH. H fft. J.
Ned. TI%db.

Besteekavend, m. Avond voor den naamdag.
Besteekdag, m. Naamfeest. Es 't zz)nem besteekdag nett

Besteen ( uitspr. steen eenlettergrepig en met
zachtlange e), bedr. en wederk. zw. ww. Very. :
besteeddege (uitspr. basteettaga met verkorte zachtl.
c, verg. (Iz)ant toek, El. en Vorm 1. ), bes teed. Besteden. Wdb. — Verhuren (v an dienstboden).
Z' es b/ den dokteur besteed. DB . KIL . -- Wed

BESTEKEN
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Zich verhuren. Wi'l ek ,n f b/ kern bcsteen ? DB.

BETAALDERE

Besteefm, bedr. zw. ww. Verv. : besloefte^ e,
bestoeft. Grootelijks loven. Al die zijza kz'lzd -rs
-

— (Het es) wel besteed, het is verdiend. DB. CV.
J. Daarop wordt wel eens lachend geantwo:)rJ :
Wel beseeed es 'n oe hare, d. i. als men wel
besteed is, heeft men een goed huurgeidl.

besteeft, doe's//c/st. SCH. CL. CV. J.

Besteken, bedr. st. ww. Verv. : bns<ik (sums
bestook), besteken (zelden bcstokenl. Ad. TV/b
c vroeger en thans nog algetneen in Zuid-Ne•derland besteken. i \Vdb. — lemaud met b'oe:nen
of een ander geschenk begiftigen (op zijn tier j iardag, zijn naamdag). De ge ukwen^ch luidt : 't Es
vandae ozcen (uwen) avevd en vzarft)e;z oio n
dag; Goddank ! Lid' 'k on be. teze z;za; . Ve: y. 1) B.

stot eiu (ste atu.).

,

CV. J. SCH. KIL (x BE-S T EKEN MET BLOEME.

Ornare floribus. p)

Bestoefnge (uitspr. bastoefenpa), vr. Het beDa' was "w bestoefelzge zonder
ende.

Besteermen, ww . Zie BESTORME N.
Bestormen (uitspr. b:estoorznan met zachtlange
o), a sir. z ,.v . u' •,v. \Nowt en wild beloopen. De
per( /)rn aln..aln hestoorm^le,-en de gemeente. Zie
,

STORMEN.

Bestekruid, o . Zie BERSTEKRUID.
BeStel, ni. Zonder mv. Ilet bestellen. bet gerieven. Sian ek gee' glas bier kr (g)en ? Thzt os
dat bier veur nern bestel ?

Besteldere, m. Mv. bestelders. De eind-e `salt
dikwijls in Be uitspraak weg. lemand die gerieft.
Bestelders zee der genoeg . — Ook van vrouwen.
Mie es ne goee'm besteldere. Zie Kl. en Vor;jt/.

Bestelen, bedr , st. ww. Veiv.: beslool, bestolen. Wdb. — Bedriegon. Afar'! 'k ben a/were
bes to len !
Bestellen, bedr . zw. ww. Very. : bcslel1cc e,
besteld. \\Tdb. --- De staldieren van voeder voorzien. ZJn de beesten al besteld? D B. C V. SCi-i. R.
J. KIL (« BE-STELLEN. Flood. Curare ecl._uum,

alere, pascere s>). CL (KIL). Ncd. TI alb (t in vcrschillende gewesten nog t.lar^s in gebruik >,). —
Gerieven, bedienen (in Winkel, herberg, enz.?.
ilJe ka' goe bestellea^. IVilde m ne leer bestellea? DB. ScH. J. KIL. Ned. 11fdI> (x than ,jog
in Zuid-Nederlarid in torpassing op het afleveren
van winkeiwaren v?). Xed. l i "rh. beperk t to seer
de bet. van het w. --- Gausch versieren (van straten). Ge meet de strate veer de pi ocesse sc/leone
bestellen. Zie STELLEN. — Bemorsen. Thor heft'
ou (u) zoo leelek besteld? Zie ST ELLEN . Verg. DB.
CV. — Mel (of )e) bestel(d) z/n, drunken zijn

Bestellinge (uitspr. bastellezz; -a), vr. Het geneven. 't Een op 't banket was g oeci, izzor (ie bestellenge liet to waznschen.

fl storten, hedr. z;W-. \vg:-. \Vovdt niet gehoord.
Z?e ni s1Uk,TEN.

BeSthVOI, bn. Een weinig dronken. Tieste ziet
thans nog in ZuidNederlancl ). Verg. /iInl. TTdb.
Besti Alen, bedr. zw. ww. Verv. : bestraaldege,
bcsti uel,i. Met een angel over het heele steken.
Dear biee n ear. lr,o -.zels (horzels) bestraal(a) zzjn.
Ned. TVdb (e thans nog in Zuid-Nederland »). Zie

cr besioven uit . Ned. TT'db (:<

-

STRALEN.

Bestreelen (n/s ir. met scherplange e), bedr.
zw. tv w. Vote. : bes t reelde/e, bestreeld. Streelen
(loch met duratieve beteekeni ). Iernand over.l . i/n (overvleien) em bestreelen. Ned. TT db (c in
de I e eeuw voor komende.... ; thans onbekend >).
,

7

Ft;Sti'eittill, wv^v. Zie BESTREUIEN.

Bestronieii, bedr. zw. ww. Daarnaast BESTREUi N Bestrooien. JIzeke bestreurt de strafe
v ice blornjne ez. -- Zie STRi:UIEN, STREUEN.
Bestsij doll (uitspr. basiren), bedr. st. wn.

V , _rv. : Ce-,tree, be,tre/n. i\let woordenl afloochenEn. 't Es de n'aczrhaz'd; dat en keundeg nie
bestl - 7en . Zie STRIJDEN.
Bestt- ijon, ww. Zie BESTRIJDEN.

Bestront, inn. Rechtstreeks afgeleid van stront;
bet evw. b strozztezz is onbekend . Verg. BESTRIKT
(Ned. TVdb.). Bedekt met drek. Her kinders zi)n
alt1ld) bczeekt em bee/rout. Verg. J.
Bostrooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie

Boston, ww. Zie BERSTEN.

B^!.S1u, , N, BLSrR.EUIEN.

Bestier, o. 11'..:nl. TI%db. KIL. Bestuur (dat niet
wordt gebruikt). Dat en es inor e flaow bestier.
Twie bestieren oj5 een hof, dat en es niet werd.
Bestierdere, m. Mv. bestierders. De Bind - e
valt dikwijis in de uitspraak weg. Bestuurder (slat
niet wordt gebruikt).
Bestieren, bedr. zw. ww. Verv. : bestier eye,
bestierd. Besturen (dat niet wordt gebruikt). Pier
en lea' zi' w^f me bestieren. Bestieren en es niet,
mor goe bestieren es bet al. Zie 111nl. Ti/lb.

Bestieringe (uitspr. basl/eret g ), vr. Daarnaast,
zeer gewoon, BESTIER . Het besturen.
reng' o/5 dat hef en deug(t) n/et.

B9s oofvre, m. Mv. bcstoefers. De eind-e valt
dikvvtj,s i.i d.; uitspraak weg. Zie 1il. en Tlorml.
H j (lie bestoeft. neon Bestoefer bederf(t) z/n
kinders. -- Zie BESTOEFEN.

De bestie-

Bestierlijk, bn. Bestuurlijh, wat lean bestuurd
worden. Da' perd en es nie bestier4/k.

Besturen, ww. Wordt niet gels. Z. BESTIEREN.
Besturing, vr.Wcrdt niet geh. Z. BESTIERINGE.

Besturten, bedr., zw. ww. Verv. : besturtteçe,
be 142 ; t. icu storten. Da' kind aestztrt hem as 't
eel. Ihnl. Wdb. - Zie STUB T EN.
Besthur, o. Wordt niet gehoord. Zie BESTIER.
Bestuurd r, nm. Wordt niet gehoord. Zie BElI.' ^;I)ERE.

Bestu.urlijk, bn. W ordt nt gels. Z. BESTIERLIJE.
Bestwo}ere, rn Mv.

bestweters.

Persoon (man

of t roovv) die alles best weet, bestweter.
giel' (gij) leelekezn bestwetere! J.

Zw t,

Betaaldere, m. Mnl : BETAELDER (Verdam).
Mv. bet zaldel-s. De eind-e valt dikwijls in de uit-

BETAALLIJK
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spraak weg. Zie lsl. en L orml. B:staler. Slzchte
betaalders z/' suzchte kalanten.
Betaallijk (de

wor-lt gcwoonlijk gII:)orcll,

Batenperen, bedr. zw. ww. Droge stoften
(meal b. v.) Diet vocht beslaan, tot deep vei vorflail. 1Vea'. l /db (<< Zuid-Ned. i). DB. CV.

b.i. B, ^a^i^^ :lr, kunnerlde hetanhI or(le . Ilocvele kost het? Zoov.:'!e dat hr. nie bet{rrl<<Jl'' x';z es.

Betalen, bedr. zw. ww. Ve:rv. : b;ytaalct^^;c,
betaalo'. 'v't- db. -- Spr. 't Es al ii (uitsp^ . cee/a)
beta/en, worth gezegd door den prat soon, die zij
gelaag en ook aat van een C:,n:ler betaalt. Ynie,
beta^zldc m / i' 5/as ook? Zi.e're! 't as at 'm betalen. --- Potje (uitspr. port1 Sa) b/-ek,'7/, p V /' bet^zkii, wie de schade veroorz:ia) t. 7loer. ze vergr)eden. 1l rid. T1 /h (« in Zuid-Nerl/rlanri >). -- Spr.
Deis Boer za(l) 't a/ beta/en, eig. de boar rnaet do
grootste lasten betalen. Fig. Vaak n i raikt poor
ierand die het heele ie1ag illoet beta?en. -- 4/k^zrzder lace /cslote/z bnzzi' ibeurs, niet in het env.)
betaleuz. Zie zVed. iVdb. --- Lemon ni'C 't ; e fde
gel(d) beta/en, iema.nd met geiijke Taunt betaicn.
Zie Ned. Trilb.

Beta!inge (uitspr.

bdtalen7ç .;), vr.

Betalin ;.

Betateren, bedr. zw. WW. Verv.: b tateid<<ç e,
bctatei l. h_ti LIilen, beniorsen. A/ nc/ers zi/n as/t/J it)
viuil eIIZ be/cztel - d. KIL (<c f?edare, 91LO•Cillal( l inquinare »). ScH. DB. J. Neel. [fl/b (< iii \Vest-Vl.

nog in gebruik »).

Botateringe (uitspr.
ling, ben1ofs1 g.Jonge

b.itata; e:zi d), vr.

Bevui-

jo,7//cn! K^a' vf'zlr 'vi be-

tatercii, -e was datte!

Bete, vr. (nooit ni.). Mv. beteuz. Voila. bee/se
(nlv. becises, beets/cc). zV'd.114h (« oudere, en no
niet geheel verouderde worm van beet e). Mel. TTY/i.
Ku.. Beet. 'k ie eel 'I7i ferme bete van den lzolzd.
'In Bete broodkniet brroods).Zie \Vdb.-- Geenz bete,
geen voedsel. 'k En he nod teem beet o7 er
le1spelz (of i' nia ne ino>rd) c 'tid!, it heb no fiefs

BETIJEN

bteSt,pringe 'uitspr.

baleenparens,-s),

vr. Net

h.2 c^z;p is.

(eW Id.). Rs a'Fnl bak ,c elnkt? 4.'eJ,
de be eml5ere,r; e was slicht.

B t engolen, bedr . zw. ww. De uitspr. laat
the to scu[ijVeu BETINGELEN (zie aid.).

I3 ;i crap , ;>r. Mv. betCrapen. Daarnaast BE TERAVnHAei. en WVETERAVE RAPE. Enkel op de
noo!d//lijke dialectgre.ss. Snort van raap die van
kK ur goad op beten trekt. De beterape(n) /7/i
lank of p/r.;taChtoo.

B t raverape, vr. .die Bi TERAPE.

etere, bn. Voor een stemrust blijft de Bind-e
how/lard. B ter. 1—he ka' o or a, mar ,i' keun(t)
,

belere.

Betoren (uitspr. be/a an), bedr. wed. of onz.
zw. ww. A db. -- 't I]etert : sie stop Vennuulezt en
Isere achter az/t! _fro 1isch : het verdecht.
-

Be't€rhand, vr. (nicst o. alhoewel halm/ o. is).

VVUi). Med z^gt gevvc:or_:lijk : o (niet arz) c/u' bi te,
hana. Verg. BETERZIJE, HAND.

Btternesse, vr. B .'te: nis. \Vdb. -^- Genezing,
h r^tcl vas. zIL11 t . B, es e«^cr' betei nesse. rile s//n
an de be'ternesse, we zijn am de beterhand. Ncd.
[P'elb (< thans nog in Belgie >i). KIL. DB. J. --_
JIctci';iesse! Elliptisch : ilc wersch u beternis.
Beterron (uitspr. met den nlemtoon ol. ter),
bettr. z . \1' W. Vet v.: bctercic e, b'?ejrd, etEren,
r► .et teer besmeren of bevui;en. DB. -,VV. !1 dl'Ib
(« BETRER:.N -- daarnaast ook BETEROEN s). J
(BETE I/EN). --- Zie TERRE.

,

gegeten. -- 1 'zur 'az gee Le/e sin, , ee: en 'ii sac

beet hen, gaarae jets 1e1d ors babe n, ceo lekkerbek zijn. Ve_rg. J. -.- (lard, bitsig woor{i. I rzz/nI
' vi bete ,seen, van 7cnzond 'vi bete k r (%)era. ne
Iinap en 'vi bete; ;;e snauw en 'iii bete; iii' saa.5
of nen had en 'In bete. Verg. .' s/. Web. Dd. —
Bee/se,

aandeel. 'k H/ç ee ^'a ook in ,m bee/se'. II7e

en laat zijili bee/se nie 1,()e21, ilij zorgt v000r ziju
aandee!. Hie en laat zij;n l.ee/sf' /l/c pakkfrz,
nemnen, knij pen, stelen, hij last zijn aandeel otiet
nemen i fig. hij laat zich Diet foppen, -- Gee' It:zrrn
(klein) beease, veel. Plea^ in ka' `rce' kla?'in hec/se
vloeken. — Groef in de Ianteernspiilen (zi:h old.)
door de tivrijvirg vein bet kamwiel veroorzaaht.

Beteekenesso, vr. Mnl. BETEKENESSE. Beteeken s.

Betelderije, vr. Zie BEDELDERIJE.
Betelcere (uitspr. lee met scherplange e), in.
Mv. betetee,rs. J3aarnaast BEDELEERE. Do eind - e

valt soms in de uitspraak we j. Bedelaar. Div- es
nem beteleere bat/ten an dc' genie. --- Z. BET ELEN.

Betelen (uilspr. betalai7), bedr of onz. zw. ww.
Vei. hgd. Bctteln, O adn niensctien zegnen voaik
BETELEN, jongere BEDELEN. Bs„eien. Gee z//(t)
no/ betelen.
Betelesse (uitspr. betalessa met den kIemtonn
op les), cr. Mv. betelessen. Bedeiares. Gee' (lie
betelesse nnem bo,-er/'earn. -- Zie BE H LEN.

Betersch p, vr. Beterschap. \Vdb.
Beterten, bedr. st. ww. Verv. : beto;• 1. , bctorters. L De 1011(d) beterte:n. DB. J. 11Te,.l.
IVzb (i. V. BEIREDEE : « in Vlaanderen thans rsog

BETERTEN i). --- Zie TERTE N ; - iNlnl : BEIEI'-

I)EN 1 Vei dam).

Pe

terzijde (uitspr . betorz a), vr. B:otuhand.
Zi,' ;,t^^ ^: ^^^;^s al o,i do betei-s /u'. Zeer gcwoon. J.
2i /rte . [[Yb (i. V. L'I±,TLRHAND).
Bcterzi.o, vr. Zie BETERZIJDE.

Betichelen, ww. Wordt Diet gehocrd. . i e

I3I+ '.1 IEC^ii^:LEN.

Betichten, beer. z^v. mv. Very, ; bet: chtteSe

bet°cht.

'Vao. Men zegt :

ieznosi l vice

(zelden

v(1n) set beticlzten. Tier-de (durft ge) in/ nic e sale
'

ii denge, z azoo bet/chic,:?

Betieckelen, b edr. v. ww. Verv. : betiechel(/e /c, to t ee ael^y . Met tichels beleggen. De kor:zer
(kamei) es Food OOR blazesat betzechel^l. -- Zie
TIECHELE.
Betjjen, bw. VFrg. Mcii. BETIDE, BITIDE

(der t .i) : « Van het voorzetsel

be

en

tit. is

Zie

BE, Ike clod-rz valt Souris in de uitspr a,,ik weg.
Daarnaast, zeldlen, BIJ TIJEN . Bijtij_is. roegtijdi .

Mor(7)e' sal ek bet/en opstaan. Ge meet be//e
koninzen. Bet en es beter as to late. -a- Ten be-

hoorlijken tijde. Minder gewoon. Dcc' moe' bet 'e
7'edaa' sin, eel- dat liet, to fact es.

BETINGELEN

Q-I3

Betingelen (uitspr. batengalan), bedr. zw. ww.
Verv. : betengeldege, betengeld. Benetelen, met
netels over de gansche oppervlakte steken. Myn
hand was g'heel betenr eld. DB. — E maiske
betengelen, zich van Naar hartstoehtelijk don
beminnen. 't Es ne kloeke schoone keerele : hie
-

beten elt al de poezekies van 't doorp. — Betengel d) z/n, sterk gedreven zijn. Hie es betengeld
am deu(g)enieterfe to doen. DB. - Z. TENGELEN.
Betooe"n, ww. Zie BETOOGEN.

Betoog (uitspr. met scherplange o), o. Zonder
mv. Bewijsstuk. Hette dor betoog af? Z' en hee
noch bew/s noch betoog. Kit. J. Loquela 8, 74;
Ned. Wdb (« nog gewestelijk, b. V. in Vlaanderen ).

Betoogen (uitspr. betoo(g)in met scherplange
o), bedr. zw. ww. Verv. : betoogdege, betoog d.
Laten zien, uiten, bewijzen. Ie'nand vrien(d)schift
betoo(g)en. DB. Ned. Wdb (c in Noord-Nederland

verouderd >).

Betrachten, bedr. zw. ww. Verv. : betrachttege, betracht. Trachten te bekomen. 't Es at Wa'
da' 'k betrachte. SCH. DB. CV. J. Ned. Wdb
(« thans nog wel in Zuid-Nederland >>).
Betrampelen, bedr . zw. ww. Betrappelen. Da'
jber(d) betrarng5elt het al. SCH. DB. CV. J. Ned.
Wdb (<< in Zuid-Ned. zeer gewoon ). — Zie
TRAMPELEN.

Betrampelinge (uitspr . batramftalenga), vr.
Het betrappeleti. De koee'n amale looy5en al hier
overe! Kok ne keer wak 'm (welk een) betrampelenge !
Betrapeling (uitspr . batro^alenk), m. Mv. betropelengen. Onwettig kind (beschouwd als iets
dat door een meisje werd betrapt). Dat es nui al
herren tweerdem (tweeden) betropelenk. J.
Betrapelijk (uitspr. batropaljik met ti), bn.
Trappen : betrope4jkei (e), betrope4/kst. Besmettelijk. Die ziekte was betropel7k. DB. J. — Betrappelijk, kunnende betrapt, gevangen worden.
Ze kommen alle nachte' nzjn appels stelen, en
den dief en es nie betroj5eljfk.

Betrapelij kheid (uitspr. batroja4/kiet), vr.

Zonder mv. Besmettelijkheid. De betrope4/khie(d)
van die ziekte was groot.

Betrapen (uitspr. batrojban), bedr. zw. ww.
Verv.: betraaatege (uitspr. batrooptaga), betraapt
(uitspr. batroopt). t In de 17 x8 eeuw is BETRAPEN
in Holl. nog in voile gebruik.... In de Middeleeuwen was de vorm BETRAPPEN nog onbekend. »
B. — Betrappen (in al zijn beteekenissen). Mille
me de viand betropen ?'k Hi ze b/ hem betroopt.
Op de daa(d) (of op 't fait) betroop(t) wer(d)en.
.— n Ziekte betropen, er door overvallen worden. Vleue'n (vlooien) en ander vuileghie' betrojen. Hier zf(n) sla(g)en te betropen. Van
ierand let (ondeugd, ziekte, enz.) betropen. Hie
es ook al giereg : hie hee 't va' z/' zei f betroopt. Verg . KIL . DB. J. Ned. Wdb. B. —

Van een meisje. let betrojen, een onwettig kind
krijgen. Zoo ook : e kind betropen. Zie BETRA PELING . — Spr. Hier en es niet te betroj5en, bier
is niets te bekomen. Hier en es niet da' deugt, te
betropen, bier is het niet pluis.

BEULEN

Betrappen, ww .Wordt niet geh . Z. BETRAPEN.
Betrauwelijk, bn. Betrouwbaar. Tonic ex es
nie betrauwe/e.

Betranwen, onz. bedr. of wedeik. zw. ww.
Verv.: betrauwde,(e, betrauwd. Betrouwen. Wdb.
Hie en es nie to betrauwen. 'k Em betrauwe niernand vie!. Betrauwt er on (u) op. Z/' getrauwe,
mor em be'trauw(t) niemand niet. Die nie em
betrauwt, en es nie to betrauwen.

Betrauwen, o. Zonder rnv. Vertrouwen. Wdb.
Ge meugt , betrauwen in hem hen, in hem stellen.

Betrek, o. Zonder mv. Betrekking, verband.
Dot en hee dormeegeem betrek. — Onder betrek,
in opzicht. Onder da' betrek en heet (heeft) hie
gee' u;reestere. J.

Betrekken, bedr. st. ww. Verv. : betrok, betrokken. Wdb. — Een persoon of eene zaak vbor
het gerecht brengen. Ge moet die take betrekken.
'k Zal hem belrekken. KIL. J. Ned. Wdb (<< vooral

in Zuid-Nederland nog heden zeer gewoon ).
Mnl. Wdb. KIL.

Betrekkere,

m. Mv. betrekkers. Mnl. BE-

TRECKERE (Verdam) . Hij die een ander in rechte
betrekt. Tf'ie ester dem betrekkere?

Betropelenk, m . Zie BETRAPELING.
Betropelijk, bn . Zie BETRAPELTJK.
Betropelijkhied, vr. Zie BETRAPELIJKHEID.
Betropen, ww. Zie BETRAPEN.
Betrouwen (uitspr. batrauwan), nw. of ww.
Zie BETRAUWEN.

Betrutten, bedr. zw. ww. Met modder (trut)
bevuilen. Ge z7' g'heel be/rut. Zie TRUT.

Bette, vr. Vorm van ELISABETH. Mv.

be/ten.

Vrouw (met het bijdenkbeeld van kwaadheid,
vuilheid, slordigheid, enz.). Mie es 'n ka' bette.
Dat zfn twie vieze leeleke bet/en. tutee azoo 'm
bette Leven, dat es moeilfk. 'n Franke bette.
'n Auw bette. Die zzearte vuile bette. J. Ned. Wdb.

Ben, bn. Wdb . let ben z/n, er genoeg van heb.
ben. let beu wer(d)en. 'k Ben da' spel beu. — Z '
levem beu zin, eig. genoeg vas. bet leven hebben.
Fig. buitensporig leven, gevaarlijke dingen doen.
Verg. J. — Let ben z/n as kauwe pap, meer dan
genoeg van iets hebben. J.
Beuk, m. Boom. Wordt niet gehoord. Zie
BOEK, BUTJK (ook voor de samenstellingen).
Beuk, m. Mv. beuken. Buik van de kerk. In
ons kerke z/n der dry beuken. DB. CV. KIL.
Ned. Wdb.

Beul, m. Mv. beulen en beuls. Verk]. beulke.
Wdb. Watten doen die beuls? 't Zjn twie leeleke
beulen.
Beulderlje, vr. KIL (' BEULERIJE z). Beulen-

spel. 't Es beulder e, da' terd azoo te meshandelen !

Beulen, bedr. of onz. zw. ww. Verv.: beuldege,
gebeuld. Iemand als een beul pijnigen. Ge silt die
katte doo' beulen. Ned. t'a'b. — Inzonderheid
onz. met mee. Mee iemand, Knee iet beulen, ermede
als een beul to werk gaan ; ook er brutaal, achte-

loos merle handelen, spelen, enz. Hie beul(t) mee
z'

will. Da' kind beul t) me den hon. t. DB.

CV. J. i ed. 1f b. — Had werken. Dat es Kier
b"ule(n) va 's mot (g)ens to 's ta.zves. DB. Ned.
Wdb.

Beurs, vr. Wordt niet gehoord. Zie BORZE,

Beuzelderije, vr. Beuzelarij. KIL (a BEUSEL,

0. Z. BEULESPEL.

Benlespel , o. Zonder mv. De spelling beulenspel verdient wellicht de voorkeur : de n valt in
de uitspraak weg \ ór s. Zie K/. en Vorinl. Beulenweik. En slaat op da' per(a) nie jeer . da'
beulesbel moe' gedaa' z n !
Beuling (uitspr. beitlenk), m. Mv. beulingen
(uitspr, beailengae^.). In het mv. Ingewanden. ScH.
KIL. J. Ned. Wdb (« in de algemeene taal van
Nord-Ned. verouerd ). lerand tie bennlin; en
nit 't l yf stainpen of sclzitpJen. Lin beaclen; e'
vullen, veel eten. Sies es b/ mi) z j;z beuulenge'
komme vuullen. — In het enk. Dikke, grove kerel.
Dat es nui ne keer nem beulenk wor(d)en ! Dat
es ne stommern ben/en/el — Dikke jongen. Dat
es nern beulenk van ne jon,gene! --- Beuling,
bloedworst, is niet in gebruik.
Beulirge (uits pr. beulen a), vr. Zonder mv.
Het beulen. Da' was miii dor 'n eeste beu?enge!
Beunsele, m . Mv. beunsels. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Bunsel. Doe 'I kind
uit dem beunsele, Dem beuinsel was nat. --- Boel.
Dat en was dor mar ne viezein beunsele.

Beunselen, bedr. zv:. ww. VErv. : beaunseldege,
gebeunseld. Bunselen. Ons poezek' es goed en
worme gebeunseid.
Beunselinge (uitspr. beunsalen;a), vr. Zonder
mv. Het bunselen. 't hind schreemt at la ng e ; de
beunseleng en es zeker nie goed.
-

Beurdeelen, ww. Zie BEEURDEELEN.
Beurgemeesterachtig (uitspr. beur(s a)ineestarachtach), bn. Als een burgemeester. Ge ziet er
zoo beur(ge) meesterachteg uit.

Beurgemeestere (uitser. beur(b a)meestara met
scherplange e), ni. \1v. beur(ge)meesters; verkl.
beur(ge)meesterke. De eind-e valt dikwijis in de
uitspraak weg. Burgemeester. Wie ester bier
beur(ge)meestere ?

Beurgemeesteren, onz. zw. ww. Den burgemeester spelen, den beer uithai;gen. Dat orrern
boerke will oak at beur(ge)meestej en. — Veel het
woord burgemneeste r gebruiken. As Pier b,i dent
beur(ce)meester es, kantie (kan hij) beul (ge)meesteren !
Beurgere, nn. Mv. beurgers. De eii,d-e valt
dikwijls in de uitspraak weg. Daar naast BURGERE
(dock minder gewoon). Burger. Dat zi' roe beurgers. — De samenstellingen hebben den verbindingsklank s : BEURGERSDOCHTERE, BEURGERSHUIS, BEURGERSKEUKENE , BEURGERSKLASSE
BEURGERSKLEEREN , BEURGERSMEISKE , BEURGERSMEINSCH, BEURGERSLEVEN. Zie BURGERDOCHTER, enz . in \Vdb .

Beurmeesteraehuig, bn . Z. BEURGEM EESTERACHTIG.

Beurmeestere, m . Zie BEURGEMEESTERE.
Beurmeesteren, ww. Z. BEURGEMEESTEREN.
Beurt, vr. Wordt niet gehoord. Zie TOER.

Beulenk , in. Zie BEULING.
Beulenspel (uitspt . beulaspel)

BEVERIK
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BEULENK

RIJE E)

Bevaakt, bn. Zonder trappen van vergelijking.
Daarnaast OVERV AAKT. Overgrooten lust tot slapen hebbencie. 11loeac'r bee dry na;;hte lank b

her ziek kind g ewaakt, z' i's bevaakt,

Bevaarlijk ( uitspr. bsvaarlak en bavaar4/k),
bn. Bevaarbaar. Be Schelde was at to wild, z' en
was size bevaarl/k.
Bevaaktheid ( uitpr. bavaaktiet), vr. Overgroote lust tot slapen. 'k V ele vam bevaakthied
C' sicpe (slaap).
Bevachtig (uitspr. be inet zachtiange e), btu.
Zie BEEFACHTIG.

Bevademen, ww. Word t ut geh. Z. BEVUIMEN.

Bevangen, bn. Benauwd (van de lucht gezegd).
[let es hoer bevangen. Bevange were. De luch(t)
was bevangen. DB. CV. . Ned. Wdb (u in ZuidNed crlanci »). — Oak van personen : bevange(n)
zn o/ den asemne, op de baste (borst), beklemd
zijn (spr. van de ademhaling). DB. J. Ned. Wdb
(r in Zuid Ned. ).
-

Bevangentheid ( uitspr. bavangantiet), vr. Zonder mv. Benauwdheid van het weder, van de
lucht. 'k Moe lucht hen, ..der es Kier, in de komere (kamer), 'n groote bevangenthied. Der es
'in bevangenthie(d) in de lucht. -- Beklemdheid
op de borst. 'k Voele zuk 'in bevangenthied.
Beven, onz. zw. ww. Verv. : beefdege,gebeefd.
Wdb. -- Bev en as 'm blare (sorns blad), as e riet,
as e rj/s. CV. J.
Bevenden (uitspr. bsven(d)an), bedr. st. ww.
Very. : beyond en bevand (Ned. Wdb . « de vorm
bevand komt in de 17e eeuw nog wel in den ver-

leden tijd voor x), bevon(d)en. Bevinden.

(g)en

—

Som-

mige uitdrukkingen, in 1Ved. if ub. als verouderd
op egeven, zijn nag gewoon : leinand ranee leu(g s bevenden. 'k Hi b, vonden dat hie niet to
betrauwen en s, ik heb ondervonden dat hij niet
te hetrouwen is. — ?iIen zegt : 'k bevende m/ dor
wel nice (niet b ). - Zie VENDEN.

Bevendingo (uitspr. -enga), vr. Mv. (zelden)
bever,din,^en. Ondeivinding. Bevendenge leert.
Ned. LVdb (« thans verouderd »).
Bever, nil. Zie BEVERE.

Bevere, ni. NIv. bevers. De eind-e valt dikwijls
in de uitspraak wig. Zie Il. en Vorml. Bever
(diet). Wee kept er dem bevere? 'k He nog nem
bever gezien.

Bevere, m. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls
in de uitspraak weg. Daarraast BEVERIK. Het
beven, door ouderdom of koorts of alcoolismus.
'k Ike dern bevere. Dem bever hen, kr(/(g - )en. Dem
bever sp, onk, viel, sat op m/. DB.

Beverik, m. Zonder mv. Zie BEVERE. Saes
drenkt te vele, hie kriJgt dem beverik. DB.

BEVERTIJN
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Beverti. n, m. (niet o.) Eng. beaverteen (Ned.
Wdb. i. v. BEVERTEIN). Zonder mv. Soort van
gemeene, katoenen stof. B'vertn es sterker as
demet. Verg. DB (BEVERTEIN, o.) en Ad. Wdb.
J (BEVERTEENS ; Iii ?).

Bevertijnen (uitspr . bevertjnie), bn. Van bevertijn. 'm Bevertfnie broek. — Zie BEVERTIJN .
Bevertijnie, bn . Zie BEVERTIJNEN.

Beveurdeeligen (uitspr. b3veurdeelag an met
scherplange e), bedr. zw. ww. Verv. : beveurdeelz de, beveuurdeeligd. t^evoordeelen. Iemand beveurdeelegen. J. CV. Ned. Wclb (BEVOORDEELIGEN); niet alleen in de schrijf-, maar ook in de
spreektaal.
-

Boveurwaarden(uitspr. baveur^eor(d)an), bedr.
zw. ww. Bevoorwa arden (^Ved, Wdb . < thans
verouderd 2). Es 't dlgoe beveurword?.Er wz'er(d)
beveurword dot h7 die 't la;i rste leefdes e, 't a?
kreeg. Zie ook JInl. Wdb KIL (e BE-VVEUR.

WAERDEN, j. BE-SPRECKEN. »)
Beveurwo rden,

ww . Zie BEVEURWAARDEN.
Bevinden, viw. W ordt niet g eh. Z. BEVEN DEN .

Bevinding, vr. ZV ordt nt geh. Z. BEVENDINuE.
Bevlees d, bn. I172'l, gee, sr hoone bevleesd, goed
in 't vleesch. Die koe es goe bevleesd. Ad. T "db
( in Beige nag goed b kend; in Nederland geheel
verouderd >).

Bevoode ren (uitspr. met scherplange o), ww.
Zie_ BEVOORDEREN.

Bevooderinge, vr. Zie BEVOORDERINGE.
Bevoordeeligen, ww. Wordt niet gehoord.
Zie BEVEURDEELIGEN.

Bevoorderen ( uitspr . bavooderdn met scherplange o), bedr . zw. ww. Daarnaast VERVOO(R)DEREN . Bevorderen. Niet verouderd. Z1ize weg bcvooderen..Keunde die take nie bevooderen, doen
vooruitgaan ? Dat em bevooder(t) 111( niet. -Voor een hooger gerecht brengen. 't Triebenaal
(tribunaa() hee any" on elk b ea een, mor me zillen
dat bevooderen.

Bevoorderinge (uitspr . bavoodarenga met
scherplange o), vr. Bevordering, vooruitgang. Dat
en es geejn bevooderenge, 't en es inor achteruitgank.
Bevoorwaarden, ww. Wordt niet gehoord.
Zie BEVEURWAARDEN, BEVEURWORDEN.

Bevraen, ww. Zie BEVRAGEN.

Bevragen (uitspr. bavra(g)an), wed. st. ww.
Verv. : bevrieg (daarnaast bevroe ), bevraagd.
Inlichting over iets vragen. War meet ek mnij
bevraen ? Zich to bevra(g)en al b/ den notaras
X... j. Ned. Wdb (x in Noord-Nei?. vorouderd >).
DE VREESE, Gall. 319. CL.

Bevribbelen, bedr. zw. ww. Daarnaast zeer
gewoon BEFRIBBELEN . Herhaaldelijk bewrijven,
bewribbelen. Worom da' lent (lint) azoo bevrib-

schaamd, niet schuchter, stout zijn; iets durven
doen. Hie en es nog nor v7I ftie(n) jaar en hie

loobt al achter de maiskies, hie en es nie bevrozen ! J[/e tart (dul ft) an tse or(d )en, z' en es, nzijn
dzielke! r-7n bevrozen . Verg. SCH. C V. T. R.

Bev ' jven, bedr. st. ww . Very. : bevreef,
bevreven. Bewrijven. Wie licet er nr n deaure Knee
valilee'hit-(d) bevreven ?
Bevroeten, hedr. zw. OW. Bewroeten. ne lllol
kan 't al bevroeten.
Bevuimen, bedr. zw. ww. Bevademen. Zie
VUI IF, VUIIMFN.

Bewaakstere, vr. Mv. bewaaksters. De eind-e
valt dikwijls in de uitspraak weg. Vrou v die
iemand of iets bewa.Akt. Wie ester de bewaakster
Tan 'I kind? -- Vrouw die een zicke oppast.
Daarnaast 1VAAKST ERE. IY^r Wars de bewaak.
stere? Ze sliep. — - "ed. Wdb (<< in Noord-Nederlan^l weinig in gebruik ).
-

Bewaarnesse,

vr. Daarnaast BEWARENESSF.

Mnl . (VERDAM) . Zonder niv. Bewaarnis. Zie Ned.
147db (4 thans vercuderdd, in de 17e eeuw nog zeer
gewoon » ). Jlnl. TW b KTL . J. 'k Zai here im
bewaarnesse nemen. Tot bewarenesse van d' oo(g)en. let ins bewaarnesse Seen. Gestole goed em
vnenno.Ye nie ins beze^areness hancwen.
.

Bewaken, bedr. zw. ww. Verv. : bewaakte^ e,
bewaakt. Wdb. -- Jemand wakende oppassen.
Daarnaast WAKEN. — 2/eke mainsche(n) waken
of bewaken. Verg. Ned. TVdb (<< thans niet in
gebruik ).
Bewakere, m. Mv. bewakers. De eind-e valt
dikwijls in de uitspraak weg . Vdh . --- Nian die
een zieke oppast . Daarnaast \VAKERE . Sres es ne
-

goeem bewakere.

B ewakinge (uitspr. liwaken^rd), vr. Zonder
mv. Wdb. -- Het oppassen vein een zieke. Daarnasst WA KINGE . De bewaken -e was coed, nor de
ziel°cn e? k7vamp er tech nie desire.

Bewaren, onz. zw. ww. Goed blijven. Die
soorte van appels bewaar(t) lange. Bier zond&r
hop em bewaar(t) niet. R(sj5ap en ka' nie lange
be aren. DB. CV. J. SCH. CL.

Bewarenesse, vr. Zie BEWAARNESSE.
Beweeden, ww. Zie BEWEEN.

Beween (uitspr. baween, ween eenlettergrepig
neat scherplange e), bedr. zw. ww. Eig . BEWEE DEN, be a ciden. Er op later weiden, grazen. Laat
de Knees (meersch) beween deuur de koeint, hie sal
der inee verbeleren.
Beween, bedr. of onz. st. ww. Nooit wederk.
Fewegen. L)e blare beweegt; ze beween amnale.

Beweeren (uitspr . baweeran met scherplange e),
bedr. zw. Nvw. Beweren. Wdb. 'k Beweere da' Se
stenkend on Belk het (hebt).
Beweeringe (uitspr.

baweerenga),

vr. Bewe-

rine. Wdb.

bell?

Bevriezen, bedr. st. wv'. Very. :

BEWEGEN

bevroos,

bevrozen (niet bevroren ). Wdb. -- iVie bevroze(n)
z n, daarnaast nie vervroze(n ) z jn, niet be-

Bewegen (uitspr . bawc (g)en), bedr. r, f onz. st.
ww. Nooit wederk. Verv. : beac^oog, be zvo(.)en.
Wdb. Zie BEWEEN.

BEWEIDEN
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Beweiden, ww. Wordt niet gehoord. Zie BEWEEN, BEWEEDEN.
Bewend, o. Bewind. Wdb. An 't beven d) zijn,
het bestuur in handen hebben.
Bewenden (uitspr. bawen(d))n), bedr. st. ww.
Very. : bewond (soms bewand), bewon(d)en. Bewinden. Wdb. Ge moet zijne verstuikten orine
(arm) mee schrooi . goe bezeien;d)en. — Z. WENDEN.
Beweren, WW. Wordt niet geh. Z. BEWEEREN.
Beweringe n vr.Wordt ri t geh. Z. BEWEERINGE.
Bewerken, bedr. zw . ww. Very. : bewerkteoe,
bewerkt. Wdb. -- Artistiek bewerken. Dat haat
es schoone bewerkt. Die desire was wel bewerkt.
Bewerkt ijzere, kunstijzerwerk. Verg. VUYLSTEKE,
Amb. Sm.

Beweundere, m. Mv. beweunders. De eind-e
valt dikwijls in de uitspraak weg. Bewoner. Wie
ester beweunder van 't huis?

B e w eun en,* (men hoort duidelijk de ij), bn.
Bewoonlijk. Ned. Wdb : (a thans geheel verouderd »). Dat huis en was me beweunelijk. Ktr .
(a BE-WOONLICK. Habitabilis. ») J (BEWEUNLIJK).

Beweunen, bedr. zw. WW. Very. : be weundege, beweund. Bewonen. — Zie WEUNEN. J.
Beweuninge (uitspr. baweunenba), vr. Zonder
mv. Bewoning. 'k Hi rech(t) wam beweunenge
tot Nudag.
Bewilligen (uitspr. bawilbgan ), bedr. zw . ww.
Iemand of iets tot iets willig maken, bemeesteren.
Ik en kan da' per(d) nie bewillegen. Da' kind en
es nie te bewillegen. De ploeg- es te zwaar, g' en
zil(t) ze nie keunem (kunnen) bewillegen. Ned.
Wdb (e thans geheel verouderd »).
Bewind,
Bewinden, WW. Zie BEWENDEN,

o. Wordt niet gehoord. Zie BEWEND.

Bevitten, bedr. zw. ww. Very. : bewittege,
bewit. Met witsel bewrijNen. Wie heet er de muur
azoo bekladderd em bewit ? Verg. KIL (e BE-WITTEN. Dealbare. »)

Bewonen, ww. 'Wordt niet gehoord. Zie BEWEUNEN (ook de afleidingen).
Bewoorden, ww. Wordt ut geh. Z. BEWORDEN.
Beworden (uitspr. bawor(d)an), bedr. zw . ww.
Van word, woord. Bewoonden. 'k Wete 't we(t),
mor 'k en kan 't nie bewor(d )en. D B.

schrijven bezaadje (verg. de uitspr. van BAGAADJI,
BOSSCHAADJE, enz.). Daarnaast BAZAADZE (uitspr.
bazoudza of bazoodza). Van Fr. besace. It. bisaccia. VERDAM heeft : BESAETSE, BESAGE, BESAESGE, BISAETSE. Ned. Wdb schrijft : « BEZAATSE. Zie BIZATSE. » Doch dit laatste w. zoekt men
te verge(fs. -- Soort van dubbelen zak of tweezak ; in het midden is een split of gemeene opening. Is niet een bedelzak, zooals VERDAM omschrijft. ofschoon een bedelzak een « bezoudze »
kan zijn. Men draagt de « bezoudze » op den
schouder, derwijze dat de eene zak naar voren, de
andere naar achteren hangt. De bezoudz' es geweunelijk blauwt. Watte steekt er in ou (uw)
bezoodze ? — Verg. DB ( BEZATSE, BEZAATSE,
SPIETZAK); J (BAZAATS, BAZOTS, BEZAATS, BEZOTS).

Bezaaielijk (uitspr. bazouialak of zeer gewoon
bazonial k), bn. Zie BEZAAILIJK.
Bezaaien (uitspr. bazouian), bedr. zw. ww.
Very. : bezaaidege (uitspr. bazouidaga), bezaaid
(uitspr. bozouid). Wdb. E vel(d) bezouien. — Bij
uitbreiding. Bebouwen, gebruiken. Da' boerke
bezoui(t) vier bounder land. J.
Bezaailijk (uitspr. bazouilak of, zeer gewoon,
met ij, bazouilijk), bn. Daarnaast BEZAAIELIJK.
Bezaaibaar. 't Land es te nat, 't en es nie bezouilijk.
Bezaaisele (uitspr. bazouisala), o. De eind-e
valt dikwijls in de uitspraak weg; zie Kl. en Vorml.
Het gezaaide (in of op den grond). 't Bezouisel
kom(t) voort. DB.
Bezadelen, bedr. zw. ww. Wordt niet gehoord.
Zie BEZALEN.

Bezalen, bedr. zw . WW. Very. : bezaaldege,
bezaaid. Bezadelen. Hee de ruin al bezaal(d)
geweest, heeft hij reeds een zaal gedragen ?
Bezavelen, bedr. zw. ww. Very. : bezaveldege,
bezaveld. Met zavel bestrooien. De vloer es dor
altij(d) schoone bezaveld.
Beze (uitspr. beza), vr. Mv. bezen, soms bezies
en beziets. Verkl. bezeke (mv. bezekes, bezekies).
Mnl. BESE. Bes. Dat es 'n boe beze. Roo' bezen.
Gaeve (t► ele) beziets. Zie ook G. - Bezeke. Troetelnaam voor kleine kinderen. Kont alhier, mam
bezeke. 0 gij zoete bezeke! Dat es e lief bezeke
van e kind. — Ook : Zoetelief.
Volksrijmpje :
Trezeke,
Misn bezeke,
Wanneer za(l) 't zijn?
T' avend in de maneschijn!
't Iiaitse (katje) za(l) sprengen,
't Hoondse (hondje) za(l) zengen,
Trezeke,
Mijsn bezeke,
Za(l) spelema(n) zijn
(Zottegem).

Bewribbelen, WW. Zie BEVRIBBELEN, BEFRIBBELEN.

Bewrijven, WW. Zie BEVRIJVEN.

Bewroeten, ww. Zie BEVROETEN.
Bewufeld, bn. Met wufels bedekt. Zij' gezichte
was g'heelegans bewufeld. J (BEWUFFELD). Zie
W UFELE.
Bezaadj e, vr. Zi e BEZAADZE.

Bezaadze (uitspr. bazoudza, voor de uitspr.
dezer ou zie Kl. en Vorml.; soms bazoodza met
zachtlange o), vr. Mv. bezaadzen (uitspr. bazoudzan of bazoodzón); v€rkl. bezaadzeke (uitspr. bazoudzaka of bazoodzaka). De uitspr. laat toe te

Zuid-Oostvlaanderech 'diotieen.

Bez'

op hen (met den hoofdtoon op op),

zat zijn.

Bezeeken (uitspr. met scherplange e), bedr.
zw. ww. Very. : bezeektege, bezeekt. Bezeiken. Ze
bezeekt her van 't la(ch)en.— Bedriegen, foppen.
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Past op, hie zal ou (u) bezeeken! -- Bolspel woord.
Iemand bezeeken, iemand geenen enkelen 4 jou ,v »

laten halen, iemand « dobbel » spelen. Ook :
iemand bezeek(t) spelen. — Bezee k)t zijn, geenen
enkelen « jouw » halen in het boispel. — Bezeekle
veu(g)ele, vogel zonder wijfj,i, die een nest zonder
eitjes maakt. (Gehoord op de noordelijke dialectgrens te Mullem). Elders : WEVENEERKE. - Zie
ZEEEEN.

Bezeeveren (uitspr. met scherplange e), bedr.
zw. ww. Very. : bezeeverdeg e, bezeeverd. Met
zeever bedekken, bemorsen. Tiest hee alrij' nem
bezeeverde mond. Wdb. — Met fijnen regen nat
maken. Diene snzokkelre(g)ene bezeevert ons. J.
-- Fig. Met zeeverpraat lastig vallen. Astie (als hij)
zat es, kantie (kan hij) iemand bezeeveren.
Bezeeveringe (uitspr. bazeevareng,), vr. Zonder mv. Het bezeeveren. Kikt) ne keer nor da'
kind zijne vusschoot (voorschoot) : wa' bezeeverenge, mijne God!

Bezeke,o. Zie BEZE.
Bezeltere (uitspr. bezaleera, lee met scherp-

lange e), m. Mv. bezeleers ; verkl. bezeleerke. Daarnaast BEZIELEERE. Besseboom, besseboomi je. In
onze lochtenk stonden er veel bezeleers. SCH. J
(BEZELEER). C V. CL (BEZELAAR).

Bezem, o. Wordt niet gehoord. Zie BESSEM (en
samenstellingen).
Bezenb00m (uitspr. bezamboom niet scherplange
o), m. Verkl. bezenboomke (uitspr. bezam-). Daarnaast BEZIEBOOM. Besseboom.
Bezongen, ww. Bezingen. Zie ald.
BeZenhul (uitspr. bezanul), m. Mv. bezenhuls.
Daarnaast BEZIEHUL. Bessestruik, bestaande uit
vele stengels die hoopsgewijs nevens elkander
wassen. Zie HUL.
Bezenstraik (uitspr. bezastruik, de n valt weg
voor s, zie Kl. en Vooml.), m. Verkl. be zestruikike.
Daarnaast BEZENSTRUIK. Bessestruik.
Bezentros,m.Daarnaast BEZIETROS. Bessentros.
Bezestruik, m. Zie BEZENSTRUIK.
Bezet, o. Mv. bezetten. Legaat. 'ni Bezet krij(g)en. Iemand 'nz bezet van duu.s(t) frank doen.
DB. J. Verg. Mnl. Wdb (BESET). - Belasting,
rent. 0.p zin huis ester 'm bezet. DB. KIL.

Bezeten, bn. Zie BEZITTEN.
Bezetentheid (uitspr. bazetantiet), vr. Bezetenheid. Ze tiert en ze raast zoo stijf . es
't bezetenthied ?

Bezethaut, o. Zie BEZETHOUT.
Bezethaut (uitspr. bazetaut), o. Stuk hout
tegen de paalwegge (zie ald.) geplaatst; het belet
deze uit te vallen of te wijken.
Bezetsele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg ; zie El. en Vorml.
Pleisterwerk. 't Bezetsel van de muur valt af.
J. cv. KIL.
Bezetten, bedr. zw. ww. Very. : bezettege,
bezet. Wdb. — ne Muur bezetten, de voegen met
mortel vullen Er. ficher. DB. Verg. KIL. —

BEZIGEN
Berenten, belasten. Al zij' goed es bezet. DB.
JI:el. Wdb. — Vermaken (hij testament). A' zij'
manie ;meid) heet Inc al de meubels bezet. DB.
ilInl. Wdb. Ned. Wdb (« thans alleen in ZuidNederland »). — Een kleiner kaart nevens een
hoogere plaatsen. Fr. garder. nen Heere bezetten. Hie hee de vrauwe bezet. 'k Hè pijken
heere twie keers bezet. Ge moet altij(d) nen heere
bezet hauwen. Verg. CV.
Bezettere, m. Mv. bezetters. De eind-e valt

dikwijls in de uitspraak weg. Iemand die bij testa m ent bezet. Es dat de wil van dem bezettere?
— Iemand die den muur bezet. C V. J.

Bezettinge (uitspr. bazettanga), vr. Bezet, legaat. CV. KIL. — Het bezetten van eenen muur.
Die bezetten' en deug(t) niet.

Bezeurgd, bn. Zorgzaam. Pier es nem bezeurgde mains (mensch). 'n Goe moedere moe
bezeurg(d) zijn. Ned. Wdb. i. v. BEZORGD (« thans
nagenoeg verouderd »).
]bezeurgen, bedr. zw . ww. Very. : bezeurgdege, bezeurgd. Bezorgen, voor iemand zorgen.
Ge moet de kinders goe bezeurgen. Zijn de koeën
al bezeurgd? Er es iet an te bezeurgen, dor wor
dat er veel kinders zijn. Ned. Wdb. i. v. bezorgen (= in die algemeene opvatting thans zeldzaam »). _ Iets verschaffen. Wie zal der mij da'
gel(d) bezeurgen? Zie Wdb.

Bezieboom, beziehul, bezieleere. Z. BEZEN-.
Bezien, bedr. st. ww. Very. : bezag, bezien.

W db. — Aanzien. Sieska bezag mij ne keer.
Iemand ka' (kwaad) bezien. Mee scheen' oo(g)en
iemand bezien. Ned. Wdb (« thans nog gewoon
in Zuid-Nederland »). Mnl. Wdb.
-- Zelfst. o. 't Bezien) werd, waard bezien te
worden. De foore te Gent, dat es 't bezze' werd.
Dat en was 't bezie' n ie werd. — Soms : Geem
beziens werd. CV. -- Bezien hen, bezien wol den. Hie ha beziens, zille. Vooral met veel, letter
(luttel). Sieska en hee nier letter beziens. Verg.
CV. J. — Zijm beziens hen, veel te zien hebben.
As ek veur den eeste keer te Brusel kwam, ha
'k ook mijm beziens, zij lle. -- Zij. m beziens in iet
hen, lust hebben in het aandachtig bezien van iets.
In diene schoone lochtenk hè 'k mijm beziens. SCH.

Beziendere, m. Mv bezienders. Bekijker. Veel
bezienders hen, wel bekeken worden. CV. Ned.
Wdb (« thans nog in Zuid-Nederland »). 11Inl.
Wdb (BESIENRE).
Beziestruik, bezietros. Zie BEZEN-.
Bezig (uitspr. bezach), bn. Zonder trappen van
vergelijking. — Mee iet, mee iemand alti(d)
bezeg zijn (of li(eg)en), er aldoor over denken.
-

Herre zeune was in 't le(g)ere, en ze was er
alti' mee bezeg. Mee die zake lag Tonie alti'
bezeg. Zijne kop es er alti' mee bezeg. J.

Bezigen (uitspr. bezagan), bedr. of wederk.
zw. ww. Very. : bezigde, gebezigd. Wdb. Iemand
bezegen, hem bezigheid, werk verschaffen. 't Spit
mij, mains (mensch); mor 'k en kan on (u) nie
bezegen, 'k en hè gee' werk veur ou. — W ederk.
Zich moeite geven, zich weren. Toe, ge moet on
(u) bezegen! DB. — 'n Vrauwe bezegen, ze
gebruiken. Ned. Wdb (« thans verouderd »).

BEZIJPEI.T:1fi
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Bezijpelen, bedr. zw . ww. Daarnaast, doch
niet zeer gewoon BEZIJPEN. Bedruppelen, bevochtigen door nedervallend of vloeiend water. 't Water van de gote bezijpelt de muur.

Bezijpelinge (uitspr. bazijpalenga), vr. Zonder
mv. Het bezypelen. De muur es vochtes deur de
bezijpeleng e.

Bezijpen, bedr. zw . ww. Very. : bezpteg e,
beziipt (niet bezeilen, verg. DB.). Zie BEZIJPELEN.
Bezingen (uitspr. bazengan), bedr. st . ww.
Very. : bezonk, bezongen. Wdb. — nen Dooëin
bezengen, voor een gestorvene een lijkmis zingen.
Is niet verouderd. As ek doo' ben, tillen ze mi
w'1 bezengen ! Verg. Mil l. IVdb. Ned. II Vb.
Bezitten, bedr. st. ww. Very. : bezat, bezeten.
Wdb. — Spr. Geene na(g)el bezitten om z' gat
te krappen, niets bezitten. — Van 't ka (kwaad)
bezete zijn, van den duivel bezeten zijn. Ook :
sterk tot het kwaad genegen zijn. Da' kind e.s van
't ka bezeten, 't en doe niet as deu(g -)enieterije.

Bezondere, bw. bn. Daarnaast, doch niet zoo
gewoon BIJZONDER(E). BESONDER (VERDAM). Wdb. In 't bezondere. Dat es bezonder
goed. DB. CV . J. KIL. — Zelfst. Een privaat persoon, een particuliere. ne Rentenier, die niet en
doet, es nem bezonderen. Ned Wdb (« nu nog
slechts in Zuid-Nederland b). — Verschillend. Der
z ij ' veel bezonder soorte van appels. C V.
— « De overtreffende trap b zonek rstc was
vroeger gebruikelijk in den zin van voornaamste.
Thans is dit gebruik nog zeer gewoon in ZuidNederland. » Ned. Wdb. De bezonderst' officiers
zijn dood. 't Bezonderst' es gezond te zijne. 't Zijn
al deu(g). nieten, mor Fiel es dem bezondersten.

Bezonderlijk (uitspr. met

)

, bn. Daarnaast

soms BIJZONDERLIJK. Ned. Wdb (« thans vooral

in Zuid-Nederland »). Inzonderheid, vooral. Ge
zijt amaal staut, bezonderlijk Marieke. 't Es
bezonderlijk op ons dat de poster preekt.

BezoodZe, vr. Zi e BEZAADSE.
Bezorgd, b n . Wordt n iet g e h. Z ie BEZEURGD.
Bezorgdheid, vr. Wordt niet gehoord. Zie
BEZEURGDHIED.

Bezorgen, Ww. Wordt nt geb. Z. BEZEURGEN.
BezoudZe, vr. Zi e BEZAADZE.
Bezonien, ww. Zie BEZAAIEN (ook de afleidingen).

Bezweeren (uitspr. met scherplange e), bedr.
st. ww. Verv.: bezwoer, bezworen. Bezweren.

Bezwelten, ons. st . WW. Mnl : BESWELTEN
(VERDAM). KIL (x BE-SWELTEN. Eland. Deficere,
languescere animo, linqui animo. t) Very. : beawait, bezwolten Bezwijmen. ne Mains (mensch)
zoo (zou) hier bezwelten. ScH.
B'haepen (uitspr. baalan), ww. Behagelen.
;

B'haen (uitspr. baan), o. Behagen. Zie ald.
B'hagelen (uitspr. ba(g)alan), ww. Behagelen.
Alles lig(t) b'a(g)eld.

B'hagen (uitspr. ba(g)3n), o. Behagen. Zie ald.

B'HOOI:LIJKIiEID

--

B'halen (uitspr. balan), ww. Behalen. Zie ald.
B'halpen (uitspr. balpan, ballap-), ww. Zie
EEHALPEN.
B'helpig (uitspr. balpack, ballap-), bn. Zie
BEHALPIG.

B'halpzaam (uitspr. balpsaam, ballap.), bn.

Z e BEHALPZAAM.

B'halpzamig (uitspr. balpsamach, ballap), bn.

Zie BEHFLPZAMIG.

L'halpzamigheid (uitspr. balpsamachiet, ballap- , , vr. Zie BEHALPZAMIGHEID.
B'halve (uitspr. balva), vw. vz. Behalve. Zie
BALVE, BEHALVE.
B i halven (uitspr. balvan), vw. vz. Behalve.
Zie BALVE, BEHALVE.

B'halvens (uitspr. balvas en balnies), vw. vz.
Behalve. Zie BALVE, BEHALVE.
li'halvenst (uitspr. balvast en balviest), vw.
vz. Behalve. Zie ald.
B'halves (uitspr. balvas), vw. vz. Z. BEHALVE.
B'halvest (uit spr. balv ast) , vw. vz. Z. BEHALVE.
balvlas (uitspr. brrlvies), vw. vz. Z. BEHALVE.
B'halviest (uitspr.
),vw.vz. Z. BEHALVE.
B'handelen (u itspr. ba n dalan), vw. Zie BEHANDELEN.

B'handelinge (uitspr. bandaleng d), vr. Zie
-

BEHANDELINGE.

B'hangen ( uitspr. bangan), ww. Z. BEHANGEN.
B'hangere (u itspr. band ara), m. Z. BEHANGERE.
B'hangpapier (uitspr. bang papier), o. Zie
BEHA NGPAPIER.

B'hangsele (ui tspr. bangsala),o.Z_BEHANGSELE.
B'hauwen (uitspr. bauwan), ww. Z. BEHAUWEN.
B'helpen (uitspr. belpan, bellap-), ww. Zie BEHELPEN.

B'helpig (uitspr. belpach, bellap-) , bn. Zie BEHELPIG.

B'helpzaam (uitspr. belpsaam, bellap.), bn.

Zie BEHELPZAAM.

B'helpzaamheid (uitspr. belpsaamiet, bellap-),
vr. Z,e BEHELPZAAMHEID.

B'helpzamig (uitspr. belpsamach, bellap-), bn.
Zie BEHFLPZAMIG.
B'helpzamigheid (uitspr. belpsamachiet, bellap.), vr. Zie BEHELPZAMIGHEID.
B'hendig (uitspr. b endach), bn. Zie BEHENDIG.
B'hendigheid (uitspr. bendachiet), vr. Zie BEHENDIGHEID.

B'hooren (uitspr. booran met scherplange o),
ww. Zie BEHOOREN.
B'hoorlijk (uitspr. boorlak en boorlik met
scherplange o), bn. Zie BEHOORLIJK.
B'hoorlkheid (uitspr. boorlakiet met scherplange o), vr. Zie BEHOORLIJKHEID,

B'HULPIG
BEHULPIG.

B'hulpzaam (uitspr. buipsaam, bullap-), bn.
Zie BEHULPZAAM.

B'hulpzaamheid (uitspr. bulpsamachiet, bullap.), vr. Zie BEHULPZAMIGHEID.

B'hulpzamig (uitspr. bulpsamach, bullap-) bn.
Zie BEHULPZAMIG.
B'hulpzamigheid (uitspr. bulpsamachiet, bul,

lap-),

vr. Lie BEHULPZAMIGHEID.

Bibbere, in. De eind-e valt dikwijls in de uit-

spraak weg. Zie Kl. en Vorml. Het trillen, rillen
van koude, van koorts, van angst, enz. Dem bibber hen (hebben), krij(g)en. Mee dem bibber
zitten. Hie lig(t) mee dem bibbere. Verg. B. J. CV.

Bibberachtig (uitspr. bibbarachtach), bn. Huiverig. Worom zijde zoo bibberach teg? J. CV.
SCH (Bijv.)

Bibliotheke (uitspr. bieblieóteke), vr. Bibliotheek.

Biddag (uitspr. bittach met zeer korte z; verg.
(h)anttoek), m. Bededag, dag waarop men bidt.
Zie Wdb. CV. — Bepaaldelijk : bij RoomschKatholieken, gedurige aanbidding, Fr. adoration
perpetuelle. Op dein bittag gaan z' anzazl nor
de kerke lezen.
Bidden (uitspr. bittan, zelden biddan). Wdb.

- BIDDEN, BITTEN en LEZEN. BIDDEN behoort
eig. niet tot de volkstaal. Men hoort toch : God
bidden; waken em bidden; vasten em bidden; en
wel eens laat ons bidden (Lat. oremus). — BITTEN bet. herhaaldelijk en dringend vragen, verzoeken, afsmeeken ; men richt zich niet tot een
bovenmenschelijke macht, maar tot een mensch.
Men zegt dus : Hie em moet azoo nie bitten, 'k en

za(l) 't toch niet doen; lezen em bitten om iet van
iemand te krij(g)en; bitten en smeeken. — In al
de andere gevallen gebruikt men lezen : E gebed
lezen, ne paternoster lezen, ne weesgegroet lezen;
leze' veer iemand, veur de zaleghie' va' zijn
ziele ; Onz-heere va' zij' kruis lezen ; dezen hond
ka' lezen (hij kan opzitten en lief iets vragen).

Verg. BITTEN, LEZEN.
Bie, vr. Mv. bieën. Verkl. bieke (mv. biekes,
biekies). Bij. 'm Bie hee m ij gestraald. Bieën
hauwen, kweeken. Mnl. Wdb. KIL (« BIE, BYE. »).
DB. J. CV. Ned. Wdb (« De vorm bie bestaat
thans nog in Zuid-Nederland. ») — Zoo neesteg
(neerstig), wakkere, snel, rap, fijn as 'm bie, zeer
naarstig, wakker, enz. Ronken as 'in bie, lief ron-

ken (sprekende van een top b. v.). Verg. J. —
Vlijtig, vlug en tevens bevallig vrouwspersoon.
Zil' waf es 'm bie. Ons Mie es 'm bieke. — Troetelnaam voor een meisje, een kind. Ge zit 'm
bieke. Komt alhier, m' lief bieke. — Vlug en
bevallig dier. Da' perd es 'n oprecht) bieke. —
Top die al draaiende lief gonst. De' bieke ronk(t)
schoone. Verg. DB. CV . J. — Als eerste lid van
samenstellingen altijd bie-, nooit bieë;a (in NoordNed. bijen-). Verg. Ned. Wdb.
Biebak, m. Bijenkast, bijenwoning die den
ouden bijenkorf vervangt. Onze meester hee zes
biebakken.
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B'hulpig (uitspr. bulpach, bullap-), bn. Zie

Bieblietiteke, vr. Zie BIBLIOTHEKE.
Bieboek, in., Boek handelende over bijenteelt.
C V.

Biebuik, m. Biekorf. Zie KIL. DB. Het w.
wordt in mijn dialect niet meer gebruikt; doch de
familienaam BIEBUYCK is verspreid.
Biecht vr. Zi e BIECHTE.
Biechtdag (uitspr. biechtach, niet -dach), m.
Dag waarop wordt biecht gehoord. De zaterdag
es g eweunelijk nesn biechtdag. Ned. Wdb.

Slechte, vr. Zelden BIECHT. KIL. Mnl. Wdb
(< de gewone vorm was BIECHTE »). Biecht.
't Sakranzent van de biechte. 'n Goe biechte. Zijm
biechte spreken. Biecht hooren. Wor es de pastere? Hie hoor(t) biechte. Sterve' zonder biechte.
Iemands biecht hooren, hem de biecht afnemen.
-- Te biechte(n) gaan, te biecht gaan. Als slotwoord, ook voor eenen klinker, voor b (gedeeltelijke assimilatie : n wordt m), voor h, d en t behoudt biechten de eind-n. Zie Kl. en Vorml. Ook bij
MARNIX (Byenc. I V) : te biechten gaan. Sies g -enk
bij de pater te biechten. 'k Moe' te biechte gaan.
J. Ned. Wdb. Mnl. Wdb. — Spr. Bij den duvel
te biechte(n) gaan, den vijand raadplegen, zijn

geheimen den vijand (dien men denkt een vriend
te zijn) bekend maken. Ned. Wdb. CV. J.
Te
biechte(n) zijn, naar de kerk zijn om zijn biecht te
spreken. Es moeder thuis? Neens, z' es te biech—

ten; ze zal te biechte zijn. — Mee de mulders te
biechte(n) gaan, zijn Paschen houden op Beloken-

Paschen, d. i. den laatsten dag van den Paaschtijd. CV. J.
Spr. Gaat dormee te biechten, dat
dient tot niets! J. CL. — Uit de biechte klappen
of spreken, eig. het geheim der biecht bekend
maken ; fig. een toevertrouwd geheim verklappen.
J (Bijv.) — Gelijk in de biechte, zeer vertrouwelijk. Zeg t het mij in ; ar, gelijk in de biechte. Verg.
—

Ned. l Vdb.

Biechten, onz. bedr. of wed. zw . ww. Very. :
biechtege, gebiecht. Wdb. De zonden amaal biechten. 'k Ga ne keer mijn herte rechtuit biechten,

ik ga de waarheid z?ggen. — Wed. Zeer gewoon.
Ge moet on (u) biechten. Ned. Wdb (« in de middeleeuwen gewoon, thans verouderd ; fr. se confesser »). -- Iemand biechten, hem de biecht
afnemen. CV. J. Ned. Wdb (« in de middeleeuwen
gewoon, thans verouderd ; fr. confesser quelqu'un »). — Onz. De paster biecht dezen achternoene, hij hoort biecht dezen namiddag. Zie Mnl.
Wdb. — Spr. Den duvel zal ou (u) biechten, ge
zijt den duivel aangehangen; wat gij daar zegt of
doet, is duivelswerk. — Spr. Iemand ne keer
biechten, hem op slimme wijze zijn geheimen
doen bekend maken, fr. lui tirer les vers du nez.
En hettegij dat afhaal verteld? 0 gieën dom.
merik ! Z' hen on dor ne keer schoone gebiecht
— Iemand Onz-Heere geé(n) zonder biechten, in

hem het grootste vertrouwen stellen ; wordt gezegd van iemand die zeer schijnheilig is. J.
Biechteurdje (uitspr. biechteurtsa), o. Biechtpenning. Lie Ned. Wdb (BIECHTOORDJE), hier
EURDJE.

Biechtpunt (uitspr. biech(tlpunt), o. Iets dat
moet gebiecht worden. Ook : PUNT VAN DE
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BIECHTE. ' nz Leugene, dat es 'm biech(t)punt. C V.
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Bielde, vr. Mv. bielden. Fr. bille. Bal van het

J. CL.

biljartspel.

Biechtstool (uitspr. biech(t)stool met scherplange o), m. (evenals stool). Stool die de p iester
draagt als hij de biecht afneemt. j. Den b/eeh(t)stool es purper va' kaleur.

Bielet (uitspr. met den klemtoon op let), o.
Daarnaast zeer gewoon BELET (zie ald.). Mv. bieleften; verkl bielaitse (soms bieletse). Biljet.
'in Bidet van twenter frank.

Biechture, vr. (niet o.). Uur vastgesteld om te
biechten. Hoe zin de biechtu_ rei? ? iWor(g)' nz achternoene van den twietYn totten drijen. J.

Bieljar (uitspr. met den klemtoon op jar en
met gerekte korte a), m. niet o. Mv. bie jars;
v; rkl. bie jarke. Biljart. Op dein bie jar spelen.

Bieden, ww. Wordt niet gehoord. Zie BIEN.
Bieduikere, m. Mv. bieduikers. De ein,i-e v^:lt

Bieljardere (uitspr. met den klemtoon op jar),
m. Mv. Bieljarders. Biljartspeler. Zijdegij bieljardere ?

dikwijls in de uitspraak weg. Kap of sluier of
masker van ijzerdraad, die rond het hoofd worden
gedaan om beschermd te zijn tegen bijensteken.
As dens biehau veere 'rn biejonk vaat, doft hie
nen2 bzeduiker an. — Zie DUIKERE,
Biefstik, vroeger gewoonlijk o., nu wel meer
m. Stik (stuk) is altijd o. Mv. biefstikken; verkl.
biefstikske. Daarnaast BUFSTIK. Biefstuk. '7n Biefstik bradn, binnesj5elen, enz. Dat es ne goeini
biefstik. Gee' mij 'm bufstik. — Zie STIK.
Biegore, vr. Zie BIEGORIE.

Bieljarren, onz. zw . ww. Very. : bieljardege,
gebie jard. Biljarten. Hie bieljart alle da(g)en.
Biem, tw. Meestal verbonden met bannz of bom.
Zie BIEMBAM, BIEMBOM.

Biehauwen (uitspr. bieauwan), o. Hauwen =
houden. Bijenteelt. Het biehauwen kan nogal
ewat opbrengen.

Biembam (uitspr. de ie verkort), tw. Nabootsing van het klokkengelui. Daarnaast BIEMBOM
en soms BIMBAM, BIMBOM. - Zelfst. in. 'k Hoore
dens bierban of dens biembom, in de kinder ..
taal : ik hoor de klok. De klokke gaf nem biemban of hem bienzbon. -- Kinderrijmpje :
Biembam (of biemboTn) baieren !
De koster enz mag geen aieren!
Wa' mag hie aan!
Spek ins de pan !
De koster es ne lekkere man !
Verg. J. en CL. (i. V. BIMBAM-BEIEREN).

Biehauwere (uits pr. bie auwara), m. Mv. biehauwers. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak
weg. Bijenteler. Op Zegelsen zin der biehauwers.
— Zie BIEHAUWEN ; Ned. Wdb (BIJENHOUDER).

Biembommrn , onz. of onp. zw. ww. Daarnaast
BIEMBOMMEN en soms BIMBAMMEN, BIMBOMMEN. Onp. Luiden. Hoord' 't biembammen?

Biegorie (uitspr. met den klemtoon op go), vr.
Daarnaast biegore. Mv. biegoriets (of biegores).
Fr. bigorne. Speerhaak.

Biejaar, o. Gunstig jaar voor de bijenteelt.
'n Droog jaar es 'in biejaar. E goe biejaar. B
slicht) biejaar. CV. J.
Biejong (uitspr. biejonk), o. Mv. biejo'z; en.
Bijenzwerm. Op den tak van onze peereleei e
hangt er 'm biejonk. 'm Biejonk vaten, een bijenzwerm vangen of scheppen. Zie VATEN.
Biejonk,

O.

Zie BIEJONG.

Biekeunenk,

M.

Zie BIEKEUNING.

Biekeuning (uitspr. bickeunenk), m. Mv. biekeuningen. Bijenkoningin. KIL (« BIE-MOEDER,
BIE-KONINGH. Dux apum, rex apum, dux examinis. »)

Biekenrf, m. Zie BIEKOORE.
Biekleed, o. Soort van kleed met kap, dat delf
bijenteler aandoet om zich tegen steken te bevrijden. Ned, Wdb (K BIJENKLEED »), doch met een
ander beteekenis).

Biekokere, m. Mv. biekokers. De eind-e valt
dikwijls in cie uitspraak weg. Honigcel.

Biekoorf (uitspr. met scherplange o), m. Daarnaast wel eens BIEKEURF. Mv. biekoorven. Bijen korf. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland BIEKORF »).

Biokorf, m. Wordt niet g eb ruikt. Z. BJEKOORF.
Biekot, o. Mv. bikoten (zie ROT). Bijenstal,
overdekte plaats waaronder men de bijenkorven
plaatst. 't Biekot stag' geweunelijk i;z nze loclstenk.

Biembambaieren, tw. Zie BIEMBAM.

't Biembonnt op den torre. ---- Onz. De grafmaker za(l) gaan 'n uurke biembammen. — Ook
ze:ifst. o. gebruikt. Ze zin al lange, wel 'n
ure, an 't bienbannzenen. — Kinderlust. Men
neemt een koterhaak en hangt hem aan een
koordje; men houdt de twee uiteinden van het
koordje aan de oores, buigt zich een weinig voorover en laat herhaalde malen den haak op de
sport van een stoel nedervallen ; de klank schijnt
die eerier groote klok te zijn. Dat heet men biembammen, biembonn men of klokke- luien.

Biembammere, m. Daarnaast BIEMBOMMERE
en soms BIMBOMMERE, BIMBOMMERE. De eind-e
valt dikwijls in de uitspraak weg. Klokluider,
vooral in de kindertaal.
Biombom, tw. en m. nw. Zie BIEMBAM.
Biembombaieren, tw. Zie BIEMBAM.
Biembommrn, ww. Zie BIEMBAMMEN.

Biembommere, M. Zie BIEMBAMMERE.
Bien (eenlettergrepig), bedr. st. ww. Very. boo
(met zachtrange o), geboon (uitspr. met zachtlange
0, boon eenlettergrepig). — BIEN OP, BIE(N) VEUREN. Het onderscheid, bij DB opgegeven, bestaat
hier niet. Men zegt wel : hie heet er geld op
geboon, doch ook : hee heet er gel(d) veure' geboon, zonder dat er eigenlijk zinsverschil bestaat.
'k Boo er tien frank veuz en (of opa. Ook de
beperking van het Ned. Wdb : « bieden op iets
(7)ij eene openbare verkooping) » geldt hier niet

BtER
Verg. DB. CV. — Gel(d) baen, een bod bieden,
Fr. offrir un prix. Hette zij' per(d) gekocht? Ba
neen ek, 'k en hè zelfs gee' gel(d) geboon. DB.
CV. — Ontbieden, uitnoodigen. Daarnaast zeer
gewoon, ombien (— ontbieden) en nooèn (= nooden). Iemand op de keermesse, op d'uitvor(d)
(uitvaart) bien. Soms met nor (naar) : Hie en hee
zin naaste famielde nor de begrafenesse va' zif
moedere nie geboon. Goje (gaat ge) nor de feeste?
Neen ek, 'k em ben n ie geboon. Verg. Mnl. Wdb.

Bier, o. Mv. bieren; verkl. bierke. Wdb. Goe
bier; fijm (fijn) bierke; slich(t) bier; jonk bier;
au' (oud) bier; sterk bier, krachtig bier. —
Zwaar bier, sterk, moeilijk te verteren bier. Verg.
Ned. Wdb. — Dik bier, donkerkleurig, niet al te
vloeibaar bier. Verg. Ned. Wdb. Duin (dun)
bier, helkleurig, weinig krachtig bier. Dum bier
en es dorom gee' slich(t) bier, mor 't es altij(d)
flauw bierke. Verg. Ned. Wdb. — Klein (uitspr.
klaim) bier, flauw, gemeen bier Spr. Dat en es
gee' klaim bier, dat is geen kleinigheid, geen
nietig ding, het is de moeite waard. CV. J. Ned.
Wdb (« In Zuid-Nederland nog thans in gebruik »). — Vet bier, bier dat eenigszins slijmerig
vloeit, olieachtig schijnt te zijn. Vet bier en es
gee' slich(t) bier, 't werdt geweunelijk goe mee
li(gg)en. -- Har(t) bier, krachtig bier dat een
weinig onaangenaam van smaak is> G' heel au'
bier es nogal dikkels har(t)bier. — Koppeg bier,
bier dat gauw dronken maakt, Fr. bière capiteuse. — Flauw bierke, krachteloos bier. Fig.
't En es mor e flauw bierke, het es maar een
nietige zaak. Zin fortune? 't En es mor e flauw
bierke! — Bier steken, de nering van biersteker uitoefenen. Zie BIERSTEKERE. - Bier versnijen, verschillende biersoorten vermengen ten einde een
bepaalde soort te verkrijgen.
Bierachtig (uitspr. bierachtach met den klemtoon op acht), bn. Zonder trappen van vergelijking. Veel van bier houdende. Van den dzenuiver em moe' 'k nie hen, mor 'k ben nogal bierachteg. CV. DB. J. — Zijn oo(g)e'staarn (staan)
berachteg, men ziet het aan zijn oogen dat hij
veel bier heeft gedronken. DB.
Bierazijl, m. Bierazijn. Zie AZIJL.
Bierbalg, m. Mv. bierbalgen. Eigenlijk een
buik die dik is ten gevolge van het veel bier drinken. Persoon die zulken buik heeft. — Persoon
die veel bier drinkt; de meest gewone beteekenis.
Hie zit alt ijd in d'herberge, mee twie dry ander
bierbalgen.
Bierboomen (uitspr. met scherplange o), onz.
zw. ww. Very. : bierboomdege, gebierboomd.
Volksspel. Twee manspersonen dragen, als twee
brouwergasten doen, den bierboom, nl. een dikken
stok op hunnen schouder. In bet midden van dien
stok wordt een dik touw met de beide uiteinden
vastgemaakt ; dit touw vormt dus een soort van
U. Een derde persoon grijpt den stok met beide
handen vast en plaatst de voeten in de zwierende
koord. Nu wordt rondgesprongen en gedanst, tot
de staande persoon -op den vloer tuimelt. Dat gevaarlijk herbergspel valt meer en rneer in onbruik.
As 't spel zat was, wierd er ne keer gebierboomd.

t 4 2RIERSTEKT R
Bier$essche (uitspr. flesscha, soms flessa), vr.
Mv. bierfless(ch)en. Bierflesch.

Bierflesse, vr. Zie BTERFLESSCHF.
Biergast, m. Bierdrinker.
Bierhoofd (uitspr. bierooft met scherplange o),
e. Persoon die veel bier drinkt. Ned. Wdb (e in
Z.-N. »). SCH (Bijv.).

Bierhuis (uitspr. bieruis), o. Mv. bierhuizen.
Herberg waar men alleen bier verkoopt. CV.
Verg. Ned. Wdb .
Bieriebie, m. Zie BIRIBI.
Bierkanne, vr. Mv. bierkannen; verkl. bierkanneke. Bierkan. Zie Ned. Wdb., hier BIERPOT.
Bierkerre, vr. Eig. bierkar, voertuig (kleiner
dan de bierwagen) waarmede men biertonnen vervoert. J (BIERKARRE). CV. T. R. Zie KERRE.
Bierkerte, vr. Daarnaast BIERKONTE, BIERLUTTE. Vrouw die veel bier drinkt. Zie KERTE.

Bierketele, m. Mv. bierketels. De eind-e valt
dikwijls in de uitspraak weg. Brouwketel.
Bierkloot (uitspr. met scherplange o), m. Bierdrinker.

Bierkonte, vr. Zie BIERKERTE, -KONTE.
Bierlap, in. Mv. bierlappen. Iemand die veel
bier drinkt. Al die bierlappe(n) razen en tieren
om 't meeste.

Bierliggere (uitspr. bierlr(gg)ara), m. Mv.
bieriz(gg)ers. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Zeer groot vat waarin men bier in de
brouwerijen bewaart en laat liggen. Zie LIGGERE.
Bierlutte,

vr. Zie BIERKERTE, LUTTE. J (BIER-

LUT).

Biermaggezijn, o. Plaats waar men het bier
bewaart. Zie MAGGEZIJN.

Biermoere, vr. Zonder mv. Het troebele afzetsel in de ton. De biermoere werdt in de koedrank
gedaan. Verg. Ned. Wdb : BIERMOER (met een
gansch andere beteekenis). Zie MOERE,

Bierpap, m. (niet vr.). Zie BIERSOEPE.
Bierpot, m. Mv. bierpotten. Verkl. bierpotje
(uitspr. bierpouts?), soms bierpotteke. Groote pot

met handvatsel, gewoonlijk zonder deksel, meest
van steenwerk, waarin bier wordt getapt. Draagt
de mooiers nem bierpot. Verg. J. Ned. Wdb. BIERKANNE, BIERPOT, BIERKANNEKE. De bierpot
is van steenwerk ; de bierkanne en het bierkanneke zijn gewoonlijk van metaal (blik, tin). De
twee laatste hebben meest altijd een deksel, de
eerste zelden. De bierpot is het grootste vat ;
daarna komt de bierkanne; het bierkanneke is
klein.
Biersoepe, vr. Daarnaast BIERTETEN, BIERZOPPE en wet eens BIERPAP. Soep van bier. Ze
make' 's vrijdaas biersoepe mee watere, bier,
'm beetse meel en eenegte brokskies suikere. Verg.
SCH. J (BIERSOEP).
Bierstekere, m. Mv. bierstekers. De eind-e
valt dikwijls in de uitspraak weg. Eigenlijk bierbereider, persoon die met verschillende biersoorten een bepaald bier gereedmaakt. Ook : koop-
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man in bieren. Dem biersteker en es geenem
braztwere; hie doe brauzven en versnijdt zijm
bier. Int B abant en veeral te Brusele zijn der
veel bierstekers. Fr. znarchand de bières. Vera.
Ned Wdb (het w. heeft er deze beteekenis niet).
KIL (, BIER STEKER. J. BIER-TAPPR »).

Bierstekerije, vr. Nering van den biersteker.
Ezel doet de biersteker(e, Fr. 11 fait le marchand de bières. — Piaats water deze nering wordt
uitgeoefend. — Verg. Ned, Wdb.

Bierstellinge (uitspr. -stellengre), vr. Bierstelling.

Bierteten, o. Zonder nix'. Eigenlijk eten met
bier gereedgemaakt. Bepaaldelijk BIERSOEPE (zie
aid ). -- Zie TETEN.
Biertonne, vr. Mv. biertonnen. Bierton. Wdb.
— Zoo dikke, zoo rond as 'nt biertonne, zeer dik,
zeer rond (spr. van bulk b. v.). Ilie drenkt hein
zoo dikke, zoo rond as 'm beertonne. Zij' v f es
percies 'in biertonne.
Biervlote, vr. Breede kuip, waarboven men,
in de brouwerijen, bier in de tonnen doet ; het
bier dat niet in de ton vloeit, vliet in de vloee. Zie
VLOTE.

Bierzat, bn. Zonder trappen van vergelijking.
Zat door bier. ne Keer bierzat zijn, dat en es niet
(niets), mor dzenuiverzat dat es ergere.
Bierzoppe, vr. Zie BIERSOEPE, ZOPPE. Ned.
Wdb (BIERSOP).

Bierzuipere, m. Mv. bzerzztipers. De eind-e
valt dikwijls in de uitspraak weg. Bierdrinker.
Bies, vr. Wordt niet gehoord. Zie BIEZE.
Bies, bw. Bis. Ze riepen anaal bies.
Biosboel (uitspr. met den klemtoon op bits), m.
Zonder mv. Verg. Fr. bisbille (= kleine, nietige
twist), It. bisbiglio (= verward gerucht, gemurmel). Het laatste deel ontstond wellicht door den
invloed van boel. Verwarring, wanorde (spr. van
zaken), warboel. ' t Es snor(g)e keereresse, en nat .

es 't hier nem biesboel! SCH (BISBOEL). C V.
(Van persone: ) twist, krakeel. 't Es dor weer
nem biesboel, in die herbeige!
Bieseeren (uitspr. see met den klemtoon en
met zachtlange e), ww. Bisseeren.
Bieshul (uitspr. biezul), m. Struik biezen,
hoopje groeiende biezen. Den erireunsel zeleaendeg' onder nem bieshul. J. SCH. en DB (BIEZENHUL). - Zie HUL.
Biesmeersch (uitspr. biesmees met scherplange
e), m. Slechte, moerassige meersch of weide, waar
weinig gras en veel biezen groeien. Dat hen en
es niet (niets) werd, 't komt uit nem biesrnees. —
Bepaalde weiden krijgen hier en daar ook den
naam van BIESMEES. -- Zie MEERSCH.
—

Biesmees, m. Zie BIESMEERSCH.
Biesteren, onz. zw . ww. Marbelspel. Wegruimen van voorwerpen (vuiligheid, steentjes, enz.)
welke den marbel, dien men vooruitschiet, zouden kunnen tegenhouden. Aldus te Zingem (VT.

I° jaarg. 28).

BIBZEN

Biesters, tw. Uitroep die den schieter toelaat

te biesteren (zie aid.).
Biestraal, m. Bijensteek. Zie STRAAL.
Bieteman (uitspr. met min of meer verkorte ie),
m. Bijtebauw, schrikbeeld. Past op, deun bietenra'
za(l) kommen! CV. Ned. lf/db (i. v. BIETEBAUW).

Bieten (uitspr. met min of meer verkorte ie),
onz. of bedr. ww. Alleen in de onbepaalde wijs.
Kinderterm. Snijden, steken, bijten. Laat da' mes
li gg)en, 't za(l) bieten. Da' biestse (beestje) zal
ou (u) bieten. Den hond zoo (zou) biete(n), manneke! KIL (< BIETEN. J. BIJPEN. dordere x).
Cv. J.
Bietere (uitspr. met min of meer verkorte ie),
m. Mv. bieters ; verkl. bieterke (mv . bieterkes,
bieterkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspraak
weg. Al wat snijdt, steekt, s -ij-dt. In de kindertaal.
Tanden, doorens, destels, nor( /den, stellen, messea. !reizen, 't zlJ(zz), year de hinders, biets rs. Zijn
bieterkies kJminen al zeil. Vera. CV. J. SCH. T.
DB. R. KIL (< BIJTERS. Dentes pritnor'es, incisores »).
Bievatere, m. De eind-e valt dikwijls in de
uitspraak weg. Tuig waarmede men den hangenden zwerm vangt. Zie VATEN, BIE.
Biewere (uitspr. biewere), o. Weder voor
bijen. 't Es (goe) biewere. Dat en esgeem biewere.
Slich(t) biewere. J (BIESVEER).
Bieze, vr. Mv. biezen; verkl. bieske (mv. bieskes, bieskies), KIL (« BIESE, BIENDSE 1(1n1.
Wdb. Bies. \Vdb. De e'rach(t) staa' vul biezen.
— Kleermakersterm. Koordje langs zoom of naad
van een kleedingstuk. Fr. ftasse.oil, nervure.
'm Broek mee 'in bieze. SCH. DB. CV. J. Ned.
Wrb. (De bewering « in Zuid-Nederland altijd in
het verkl. bieske » is onjuist, ook voor de volgende
beteekenissen.) -- Omgebogen rand van zeis of
pik. De bieze van de pikke.
— Rijmpje :
Z'es van eildom
Z' heet (heeft) 'm bieze
Rond her Wieze!
(Zottegem).
— De bieze steken, het hazenpad kiezen. Zie
DB (i. v. Bus), Yeti. Wdb (« zijne biezen pakken »),
STOETT (nr 20: en 1288), mijn Wdb. Bargoensch
(i. v. BIE), FL DE SEYN - VERHOUGSTRAETE
(Barg. vin Roeselare i. v. BIE). De uitdrukking
werd niet op voldoende wijze verklaard.
.

Biezemandeke, o. BIEZEMANDE bestaat niet.
De .spelling BIEZENMANDEKE kan gewettigd worden. Mandje van biezen. De katte lag in 't biezemandeke. Verg. BIEZENDJAKKE.
Biezemelk, vr. Zonder mv. Biest, biestmelk.
Biezen, bedr. zw. ww. Very. : biesdege, gebiesd. Met biezen bevlechten, matten. Stoelen en
zetels biezen. CV. Sol. — Kleermakersterm. Met
eene bies beleggen. Es de broek al gebiesd? Verg.
Scn.
Biezen, bn. Men hoort nooit BIEZIE. Daarom
twijfel ik of dit stofaanduidend bn. wel in mijn
dialect bestaat. Zie BIEZENDJAKKE.

I3IEZ ENDJA.KKE

— I

Biezendjakke (uitspr. biezandzakka), vr . V e r kl .
biezendjaks?ee (uitspr. -dzak-). Is het een sameLstelling (nw. bies, nw, djakke) of eene koppeling
(bn. biezen, nw. djakke)? Zie Ned. Wdb. i. v. BIEZEN. Doch men hoort in mijn dialect nooit biezie
dzakke; daarom denk ik dat het veeleer eene
samenstelling is. Dat geldt ook voor BIEZENHOED,
BIEZEMANDEKE, BIEZESTOEL. Djakke (zweep) van
biezen gemaakt. De kinders maken in de mees
(meersch) biezendzakken. — Zie DJAKKE.
Biezendzakke, vr . Zie BIEZENDJAKKE.
Biezenhoed (uitspr. biezanoet). m. Mv. biezenhoeën. Hoed van biezen met bloemen versierd.
Maiskies ntakem biezenhoee7n. Zie BIEZENDJAKKE.
Biezenmandeke (uitspr. biezamandaka, de n
valt weg voor m; zie Kl. en Vorml ), o. Zie BIEZEMANDEKE.

Biezenstoel (uitspr. biezastoel, de n valt weg
voor s; zie Kl. en Vorml.), m. Zie BIEZESTOEL.
Biezere, m. Mv. biezers. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Stoelenmatter.
Biezestoel, m. Mv. biezestoelen. De spelling
BIEZENSTOEL kan gewettigd worden. Stoel van
biezen. De biezestoelen en wer(d)en ab ij nie meer
gezonden. Zie BIEZENDJAKKE.
Big, vr. Wordt niet geh. Zie VIGGEN, VIGGIE.
Bigore, bigorie, vr. Zi e BIEGORE, BIEGORIE.
Bij, vr. Zeker insect. Wordt niet geh. Zie BIE.
Bij, m. Mv. b jts; verkl. b jtse. Inleg, inzet,
Fr. mise. Eig. hetgene men bij den inzet der
medespelers zet of legt. De bij is een muntstuk,
een of meer marbels, enz. 'k En winne niet, mor
'k hè toch mijnem bij. Hoeveel bijts moe' 'k we(l)
zetten de? Dem bij zetten. Hie hee z jm bijtse
were. DB. ScH. -- Zjnefn bij werepakken of uittrekken, den inzet terugnemen, dus : niet meer

voortspelen. — Fig. Een begonnen gevaarlijk spel
verlaten, Fr. tirer son épingle du jeu. Verg. DB.
Bij, vz. bw. Wdb.
— Vz. Bij of ontrent, min of meer bij. Hett'
't gil nie gedaa', ge waart er toch bij of ontrent.
DB. CV . J. Ned. Wdb (( thans nog in ZuidNederland »). —. Bij of ontrent, dichtbij en rondom. 't Huis en al wat er bij en ontrent was, es
afgebrand. — Bij noch ontrent, in het geheel
niet bij. 'k En was bij noch ontrent het huis, as
't begoest te branden. As 't gebeurd es, en was
'k er bij noch ontrent. Soms : noch bij noch
ontrent. T. — Bij 't hand, bij der hand. Bij
't hand zijn of li(gg)en. -- Bij de zessen, bij
zessen, bijna zes uren. Bij den eenen, bij den
achten, bij den elleven, bij den twieën, bij den
dr jen, bij den tienen, bij den twaleven. Doch :
bij de vieren, bij de vijven, bij de zessen, bij de
zevenen, bij de ne(g)enen. — Er (of ieverst) b j
meu(g)en, er bij mogen komen. 'k Zoo (zou)
wille' meespelen, mor 'k em mag er nie bij. Verg.
Ned. Wdb : er bij kunnen. — Bij de werke (eig.
bij den werke, n valt weg voor w; zie Kl. en
Vormt.), bijna hetzelfde als : bij der hand, in de

nabijheid van het werk dat men verricht. Zie
WERK. Ned. Wdb. — Er bij zijn, eig. er aanwezig
zijn. Hie es bij al wo' dat er gebeurt, hie moet
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Zich met iets bemoeien, er deel

overal bij zijn.
aan nemen. As er t' eten es, za(l) 'k er bij zijn.
Op de keeremesse zalter hie we(/) b j zij /7. V erg.
CV. T. R. — Oppassen, alles goed nazien, r aarstig
en vlijtig zijn. Z' en zillen niet (niets) wr°c^r.^^ra jelz,
ze zijn der bij. Zijn hinders werken en zijn der bij.
— Bij z j' zelven, bij zijn ai(g)e' zelven, bij zich
zelf. — Als versterking tusschen tweemaal he tzelfde woord, Sies es rijke bij rijke, hij is buitengewoon rijk. Hoo(g)e bij hoo(g)e, zeer hoog.
Groo' bij groot, zeer groot. 't Was vele bij vele,
bovenmatig veel. — Bij tijen, nu en dan, somtijds. Bij tijen estie (is hij) wijs, mor bij tijen al te
dom. Ned. Wdb. DB. — Bij tijen (in deze bet. zeer
ge woon : betijen; zie ald . ), bij tijds, vroeg. Mori g))en
moe' 'k betijen opstaan. Es den train dor nog?
jouj (ja hie), ge zij' bijtje' genoef. Verg. D '► 5 (die
evenwel de bet. vroeg niet opgeeft). — Bij da(e)e,
bij klaren da(g )e, bij nachte, bij noene. Ze werk(t)
bij poene, bij da(g)e em bij nachte ! Verg. Ned.
Wdb. — Bij middel van, nooit : door middel van.
Bij middel va' geld keunde 't dl verkrij(g)en.
Ned. Wdb (« uitdrukking... die thans in NoordNederland niet meer wordt gebruikt 3). — Zoo
ook : er bil, er door, daarbij, dorbij, daardocr :
da' komt er bij; -- hierbij, hierdoor ; — waarbij,
worbij, waardoor ; ievers(t) bil, ergens - door;
— nievers(t) bij, nergens door. — Bij dat, volgens dat. Zeer gewoon. Bij da' 'k g'hoord e'
gezien hè, zildegij we(l) gelijk hen. Ned. Wdb,
2 577. DB. — Iemand bij z j' word) (woord)
pakken (of soms nemen), in gunstigen zin : iemands woord als geloofwaardig aannemen. 'k Za'
zondag kommen. — Goed! 'k pakk' ou (u) bij ou
word! — In ongunstiger zin : zich iemands
woord ten nutte maken, A! ge zegt da' 'k nen dief
ben ?... 'k Pakk' on bij ou word! Dat wil zeggen :
' le zal u, om dat woord, voor liet gerecht brengen.
—

Bw. Bij, bijna. Zeer gewoon. Daarnaast
zie ald. Hie es bil dood. Dein brief

ALBIJ (ABIJ),

es bijgeschreven. Es dat dor bij gedaan — mee
roepen en tieren? Hie es bij zoo groot as gije.
't Was bij tien jaar leên (geleden). — In de

nabijheid. Zie de Wdb. In deze bet. heeft het w.
trappen van vergelijking : bij, bijer(e), bijdst.
Kom(t) snor 'm beetse bijere. Sies bol(t) bij (nl.
dicht bij het doel), Pier bol(t) bijere, mor Fielke
bolt het bijdst. Wie ester dem b jdsten? Die bolle
ligt) b jere, ligt) b jdst. Ge moet bijer schieten.
Verg. DB. J. — Ver em bil, va' ver em bij, va'
ver e' yam bij, heinde en ver, van heinde en ver.
Zeer gewoon. Zie Ned. Wdb. — Va' verre noch
yam bij, in het geheel niet. 'k En kenne diene
man noch va' verre noch vaan bij. J. — Te bij
kommen, treffen, diep roeren. 'k Kwamp mij te
bij astie (als hij) de doo' va' zij' moederke verteldege. 't Kan hem te bij kommen. — Te bij spreken, beleedigen. Tonie es kaad, g' het hem te bij
gesproken. En spreek(t) mij nie te bil, zilde? —

in spelen (bolspel, ploegspel, schreefkeschieten en andere, waar men een doel moet nabij
komen), dicht bij het doel zijn. Gee gebold : ge
z j' bij. Het es bij. Doch dat kan als elliptisch
beschouwd worden : ge zij' bij de stekke, bij de
mete, ens. ; het es bij gebold, geschoten, enz. Verg.
wat gezegd wordt op BIJBOLLEN. - Bij zien
(kijken), nauw zien, gierig zijn. Tante ziet te bij.
Bij zijn,

BIJALDAT
B&' zij'n (zie Ned. Wdb.) heb ik, in mijn dialect,
nog niet gehoord. By', als voorvoegsel, zie
Ned. Wdb. ev. - Over den toonloozen bijvorm
BE, zie ald. Men voege erbij : be noene, beaten
(= b&'dz"en), bekans(t), benaar,

Bijaldat (uitspr. met den klemtoon op dat ;
de t valt dikwijls, door assimulatie, in de uitspraak
weg), vw. Ofschoon. 'k Stcmmc toe, biialda J 'k
dat nie geeren en zie.
Ned. H/iib.

ev.

Bijaldatte

(uitspr. met den klemtoon op al),
vw. N iettemin, niettegenstaande al date Ge zeur! t)
uele, b&'aldatte zilde toch »erliescn, Sies es stijf
r&'ke, bv'aldatte moet hz"e oppassen, want hie hee
tten khzders.

Bijaldien,

vw. Wdb. Men zegt gewoonlijk :
t valt zeer dikwijls in de uitspraak weg). Bijaldien da' ge kOlnt, laat het mv'
betv'eJ toeten. Ned. J¥db (<< thans geheel verouderd »).
BIJALDIEN DAT (de

Bijbaalden (uitspr. by'bouldJn,o voor de uitspr.
dezer ou, zie Kl. en Vorml.), bedr. zw. ww.
Verve : baaldege (uitspr, boul-) by', b&gebaald
(uitspr. -boult). - lets met balien omringen als
toevoeging bij iets dat reeds met balien omringd
is. Es s' heel de mees (meersch) a.ffjebvuld? Nee],
we moeten nogal bV'boulden, 7.mlleme gedaan
hen. .- lie BAALDEN.
Bijbaffen, bedr. zw. WW, Very. : baftege
bfj, bV:f[ebaft. Al baffende bij het reeds gebafte
voegen. Jt En es nO<fj nie op, ge moet nog vele
bV'baffen. - Zie BAFFEN.
Bijbakken,

bedr. st. ww. Very. : baktege bij
(soms biek bli), b&gebakken. lets bakken bij hetgene reeds gebakken is. Ge moet nog J 111, brood of
ttene b?/bakken.

Bijbank, Yr. Bank, waarop men een nieuwen
zak plaatst, als de graanbak bijna ijdel is; deze
bank
hulpbank - bevindt zich bij den graanbake Verge DB, ev. J.
Bijbauwen, vr«. Zie BIJBOU\VEN.
Bijbele, m. Mv. bijbels. De eind-e

valt dikwijls
in de uitspraak weg. Bijbel. Don bijbel lezen.
Jt Staat in dem bljbele.

Hijbenden (uitspr. bijben(dknz), bedr. st. W\V.
Very. : bon(d) by', bvgebon(d)en. Es 't kooren
amaal gebon(d)en? LVeen Jt, de benders ben(d)cn
aftli' 11lOr bfj. - Zie BENDEN.
Bijbieden, wW. Wordt niet geh. Zie BIJBIEN.
Bijbien (uitspr.J sien eenlettergrepig), bedr. st.

ww. V erv. : boo bij, bvgebodn (boon eenlettergrepig). Meer bieden. Dz'e koe late J veur honder(d) frank? Ge moet nogal bibzen.

Bijbinden

(uitspr. b&'ben(d)Jn), ww. Zie BIJ-

BENDEN.

Bijblijven, bedr. st. ww. Verve : bleif bf},
bV'(fjelbleven. Wdb. - Iemand bv'blfjvcn, hem niet
verlaten, in zijn gezelschap blijven. Zz'lde mij alty'J
bijblijven? Ned. Wdb. (<< thans verouderd »). AInl.
TVdb (BIBLIVEN).
Bijboldere,

m. 11v. bY'bolders. De eind-e valt
dikwijis in de uitspraak \veg. Iemand die bijbolt.

Zuid-Oostvlaandersch I dz"otz"c!J1l.
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BIJBR_EEN
Pier en es geene sch ictere, mor J t es nem bijbolderr,

Bijbollen, onz. of bedr. zw, ww. Very. : boldfge bij, b&gebold. Onz. Dicht bij het doel (de
stekke) bollen. Alllj~ bol(t) ne keer bV" Tieste kam
(kan) bV'bollen. J k BoldeRe b&' e' me toonnen
Jt spe]. Verge DB. en J (gelijkende, doch niet juist
ge lijke beteekenis); Ned. ~ab (de hier opgegeven
bet. ken ik niet in mijn dialect; men zegt AFBOLLEN, zie ald.], - Bedr. Al bollende bij het doel
brengen. Enschtet ruet, mor bolt ons balle bll Ilc twijfel of hier, in beide gevalJen, sprake is van
werkelijke samenstelling. Men zegt immers, en dat
is zeer gewooD : ge bolt te bil, ik bolle by'ere, Sics
bolt 't bV·dst. Deze aanmerking geldt ook voor :
BIJBRENGEN, BIJFRUTEN, BIJG(E)RAKEN, BIJKAATSEN (BIJKOOTSEN), BlJ~-:APPEN, BIJKE(G)ELEN, BIJKOMMEN, BIJLAPPEN, BIJLE(GG)EN, BIJLI(GG)EN,
BIJLOOPEN, BIJMOETEN, BIJSCHIETEN, BIJSMIJTEN,
BIJSPELEN, BIJSTEKEN, BIJVALLEN, BIJVLEU(I)EN,
BIJWERPEN.

Bijbonnooren (uitspr. met scherplange 0), bedr,
zW. ww. Verve : bonnoordege b&', b&:f5ebonnoord.
lets bonnooren (zie ald.) bij hetgene reeds gebonnoord is. Ge moet dat ander stz'k land oak bfjbonnooren,

Bijbooren (uitspr. met scherplange 0), bedr.
zv«. wv«, Verv. : boordege by', bygeboo rd. lets
boren bij hetgene reeds geboord is. Hee de smed
,Redaa' mee booren ? Nee], hie moe' nogal ueie
b&·booren. - Zie BOOREN.
Bijboren, »r«. Wordt niet geh. Z, BIJBOOREN.
Bijbotsen (uitspr. by'boutsJJl/ voor de uitspr.
dezer ou , zie Iii. en Vornzl.), onz. zv«. ww. Verv.:
boutstep» bij, bVj;eboutst. Al botsende (sprekende
van marbels of knikkers) bijkomen, bij het doel
geraken. A~ljkt,l zine mo rbe! es 7)erduvel(d) bqge-

boutst;

Bijbonlden, wv«. lie IHJBAAIDEN.
Bijbontsen, vr«, Zie BIJBOTSEN.
Bijbouwen (uitspr. blj·bau7.(IJn),oDz.

of bedr.
onr. w w. Zie Ned. Wdb (enkel bedr,). Very. :
baU7(!dege b&', by'gebauu)en (niet b?/gebau7i)d).
Door bouwen toevoegen, Es 't J}lCC J t bauwe
gedaan? ]\lee' neen ' t, hze bauw(t) mor aft!/, bll.

Bijbraan (braan eenlettergrepig), OnZ. of bedr.
zW. ww. Verv.: braaddege (uitspr. braattJ/-[J met
verkorte lange a~' verge (h)anttoek, Iil. en Vor71zl.)
bl/, bygebraad (niet bijgebra(d)en of bijgebra(fn).
Door braden toevoegen aan hetgene gebraden is •
.lIe' Y k kram11lenade' genoeg g-ebraad? Nee' g',
{{e JJloet ?log by'braan.
Bijbraden, wW. Wordt niet geh. Z. BIJBRAAN.
Bijbraien, wW. lie BIJBREIEN.
Bijbranwen, wW. lie BIJBROU'VEN.
Bijbreeden (uitspr. bijbreen), ww. l. BIJBREEN.
llijbreen (uitspr. breen eenlettergrepig, met
scherplange e), onz. of bedr. zw. \VW, Verve :
breeddege (uitspr. breettJ/{J met vcrkorte scherpr
lange e~' verge (h)aJlttock, .l{I, en l/ or m l ,) bi;',
Viis"cbrted. Bijbrokken (zie ~dd,). llonder(d)jrank

fIJBREIEN

—

en es nie gcu el ; ge »ro't nog biibreen. — Zie
.BEEN.

Bij breien (uitspr. bijbraian), onz. of bedr. zw.
ww. Very. breiddege (uitspr. braittaga met verkorte ai) bij, bigebraid. Door breien toevoegen
aan hetgene reeds gebreid is. Brazdt mor kousen
alti;' bij, der en zijn der nog n ie genoeg; ge moet
nog bbraien.
Bijbrengen, bedr. onr. ww. Very. : brach(t)
bij, bijgebracht. In de nabijheid brengen. Zeer
gewoon. Brengt) mor water bij, 't brandt nog!
Erde bijbrengen. 't Vier gaat uit, ge moet hau(t)
bijbrengen. Hoeveel geld keunde bijbrengen ? Ned.
Wdb (« in Noord-Nederland thans weinig of niet
in gebruik »). — Dichter bij het doel (b. v. de stekke)
brengen al bollende of al schietende. Ge moet die
bolle bbrengen. Verg. BIJBOLLEN.
Bijbrengsele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Mv. bbrengsels. Bijgebracht woord,
bijgebrachte gedachte. Al die bbrengsels en tellen
niet. DB.
Bijbrobbelen, onz. zw. ww. Verv.: brobbeldege bij, blgebrobbeld. Al brobbelende (zie ald.)
nader komen. 't Volk es va' verr' een bij bij gebrobbeld. Bij gebrobbel(d) kommen, al brobbelende
bijkomen .
Bijbroddelen, bedr. zw. ww. Very. : broddeldege bij, bijgebroddeld. Toevoegen al broddelende. Ze broddel(t) nog alti7(d) b.
Bijbrokken, bedr. of onz. zw. ww. Very.
broktege bij, bigebrokt. Bijbetalen. Moeder za(l)
moeten afdokken em bijbrokken. CV. Daarnaast
BIJBREEN (zie ald.). — Door brokken toevoegen
aan hetgene reeds gebrokt is. Ester genoeg brood
in de melk? Brok(t) mor nog ewa' bij. CV. -Zie BROKKEN.
Bijbronwen (uitspr. bijbrauwan), bedr. of onz,
onr. ww. Very. : brauwdege bij, bijgebrauwen.
Door brouwen aan het gebrouwde toevoegen. Zij'
maggezii' lig(t) vul bier en hie brauw;t) nog
alt' bi;.
Bijbuken, bedr. of onz. zw . ww. Very. : bunktege bij, bijgebuukt. Bedr. Al bukend dicht bij
het doel brengen. Ge moet dein buukstuiver ' in
beetse bijbuken. — Onz. Dicht bij het doel werpen. 'k Buke bij, mor 'k em buuk er toch nie op!
-- Zie BUKEN.

Bijburstelen (uitspr. bijbustalan), bedr. zw .
ww. Verv.: busteldege bij; bijgebusteld. Al borstelende in de nabijheid brengen. Bustelt de schavelengen bij. — Zie BURSTELEN.
Bijbustelen, ww. Zie BJJBURSTELEN.
Bijctjferen, onz. bedr. zw . ww. Very. : ci7ferdege bi;, bijgecijferd. Al cijferende toevoegen.
't En es nog nie gedaan, ge moet nogal bij cifere(n), mij manneke.
Bijdansen, onz. zw . ww. Daarnaast BIJFLIKKEREN. Very. : danstege bi; gedanst. Door dansen
toevoegen. Moeteme nogal bi;dansen ? -- Bij gedans(t) kommen, al dansend bijkomen. De kleuters kommen al bij gedanst.
Bijdat, vz. De eind-t valt dikwijls weg in de
uitspraak. Volgens. Zie BIJ DAT (i, V. BIJ).
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Bij danwen, bedr. zw. soms st. w at. Verv.: dauw.
degebl,bijgedauwd (somsb gedauwen).A1 duwend
naderschuiven (b. v. bolle, marbel, muntstuk, in
sommige spelen). Hie za(l) zijm bolle bijdauwen,
as ge niet op en let. — Bijbetalen. Ge moet tien
stuivers bijdauwen. — Zie DAUWEN.
Bijdeelen, bedr. zw. ww. Very. : deeldege bij,
bi;gedeeld. Door deelen (erven) aan het reeds
geërfde toevoegen. Hie heet al drij dagwande'
gedeeld, snor hie moe' nogal vele bijdeelen.
Bijden (uitspr. bijen), bedr. st. ww. Very. : bee
(uitspr. met zachtlange e), gebeen (uitspr. been
eenlettergrepig). Gebijen, ontmoeten, beleven.
Wa' zilleme nogal bijen? GEBIJEN (zie ald.) is
zeer gewoon.
Bijdere, bn. Zie BIJERE.
Bijderschen (uitspr. bijdesschan, soms Wessan), bedr. st. ww. Very. : dorsch (uitspr. dos) bij,
bijgedorschen (uitspr. bijgadoss(ch)an). Door dorschen aan het reeds gedorschte toevoegen. Altijd
mor bijcedosse, jongene, en ge zil(t) we(l) gedag'
krii(g)en!—Bgedoss(ch)e kommen, wild en woest
bijkomen. As de schopen (schapen) hem va' verre
zien, kommen ze bijgedoss(ch)en ? — Z. DERSCHEN.

Bijdien (uitspr. met den klemtoon op dien),
vw. Daarnaast BEDIEN (zie BE = bij). Vermits.
Bedien het raint, zilleme mor thuisblijven. Bijdien gij dat zegt, zal ekik zwij(g)en. DB. — B^dien dat; zeer gewoon. Bie en verston(d) mi; niet,
bedien dat hie doof was. DB. — Bijaldien. Es 't
bedien da' ge 'tgij gezaid het (hebt), 'k en zal ou
va' z'leven nie meer bekijken. DB.
Bij dj akken (uitspr. bijdzakkan), bedr. zw. ww.
Verv.: dzaktege bij, bi;gedzakt. Wild en haastig
bijkomen. Vooral in : Bigedzak(t) kommen. De
zatteriks koinme ginter bigedzakt ! — Al djakkend doen naderkomen. De koeier dzakt de koel'
schoone bi . — Zie DJAKKEN.
Bijdjokken (uitspr. bijdzokkan), bedr. zw . ww.

Very. : dzoktege bi;, bigedzokt, Vooral in de uit-

drukking : bijgedzok(t) kommen, wild en woest,
met domme gebaren, bijkomen. — Zie DJOKKEN.

Bijdobberen, bedr. zw . ww. Vooral in de uitdrukking : bijgedobber(d) kommen, al dobberende
(eenigszins springende) bijkomen. De kinders kwomen (kwamen) anaal bigedobberd. — Zie DOBBEREN.

Bij doen, bedr. onr. ww. Verv.: dee (met
zachtlange e) bij, bijgedaan. Bijvoegen. Ned.
Wdb. — Iets doen bij het reeds gedane werk. De
pikkers hè (hebben) vanda(g)e vele gedaan, mor
ze moeten nogal ewa' bijdoen om gedaan te
kri;(g)en.
Bijdokken, bedr. zw. ww. Daarnaast BIJDOPPEN. Very. : doktege b ij, bij gedokt. Bijbetalen.
Nog twenteg frank bij te dokke(n), man! — Zie
DOKKEN.
Bijdompelen, bedr. zw . ww. Verv.: donapeldege b it, bijgedompeld. Al sukkelend bijkomen.
Al de meetsies en de peetsies dompeldegen toons
(dan) Bijgedompel(d) kommen, al dompelende
bijkomen.

BIJDOPPEN

—

Bijdoppen, bedr. zw . ww. Very. : doj5tege bij,
b jgedopt. Zie BIJDOKKEN.
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Bijduwen, ww. Wordt niet gehoord. Zie BIJDAUWEN.

Bij dorschen, ww. Wordt niet gehoorl. Zie
BIJDERSCHEN.

Bijdraaien (uitspr. b jdrouian), bedr. zw . ww.
Very. : drouidege bij, b jb edrouid. Al draaiende
toevoegen aan het reeds gedraaide. De stoeldrouier
zai : bijdrouie, jonges, willeme gedaa' maken !
-- Op zonderlinge wijze bijkomen. Sies drouidege
stillekies bij. Bijgedroui(d) kommen.

Bij draen, WW. Zie BIJDRAGEN.
Bijdragen (uitspr. b jdra(g))n), bedr. st. ww.
Very. : droeg (of dreeg) bij, b j(g e)dre(g)en. Al
dragend nader brengen. Draagt) mor schoovem
bj, me gaa' stuiken. Hau(t) b jdra(g)nn.
-

Bij draitsen, WW. Zie BIJDREI T SEN.
Bijdraven, onz. zw . WW. Very. : draafdege bij,
bijgedraaid. Van dieren en menschen : al dravende (loopende) bijkomen. De per(d)en draafdegen dl bij. Bjgedraaf(d) kommen. De jongies
komme' were bijgedraafd.

Bijdreitsen (uitspr. bijdraitsan), onz. zw. ww.
Very. : draitstege bij, bijgedraitst. Daarnaast
soms BIJDRETSEN. Al dretsende (d. i. pletsende,
plassende) bijkomen. De koeén draitsen al deur
de more bij. Ze kommen amaal b jgedraitst.
Bijdrenken, ww. Zie BIJDRINKEN.
Bijdrentelen, onz. zw . ww. Very. : drenteldege bij, bijgedrenteld. Al drentelende bijkomen.
Hie heet (heeft) iet jnesj5ikkeld en al stenkeren
drentelt hie bij. Afgedrentel(d) kommen.

Bij dretsen, ww. Zie BIJDREITSEN.
Bijdrijven, bedr. onz. st . ww. Very.: dreef bij,
b jgedreven. Al drijvende bijkomen. Vooral in :
bijg edreve kommen. Koen em nzains(ch)en,
't komt dl bijgedreven. — Al drijvende doen nader komen. Sies, drijft de koeë' mor bij, 't es
tijd om nor stal te gene.
-

Bijdrillen, onz. zw . ww. Very. : drildege bij,
bijgedrild. Al drillende nader komen. Kijkt toch
ne keer hoe da' Mie b jdrilt! Biïgedril(d) kommen.
Bijdrinken (uitspr. bijdrenkan), bedr. st. ww.
Very. : dronk bij, b jgedronken. Iets drinken bij
het reeds gedronkene. Om de tonn' af te kr j(g)en
moet er nogal veel b ij redrouake wer(d)en.
.

Bijdrouien, WW. Zie BIJDRAAIEN.
Bijdrammen, onz. st . zw. ww. Verv. : drom bij,
ook drumdege bij, b jgedrommen en b jgedrumd.
Als met tegenzin, gedwongen bevend nader komen. Ze drummen heimelijk bij. Bijgedromme
kommen. — Heimelijk, ongemerkt bij het doel
brengen. 'm Bolle b jdrnrnznen, ze ongemerkt bij
de stekke schuiven. — Zie DRUMMEN.

Bijdst, overtreffende trap van BIJ. Zie ald.
Bij duivelen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BIJDLI VELEN.

Bijduvelen, onz. zw. ww. Very. : duveldege
bij, b jgeduveld. Wild en tierende bijkomen. De
kadeeé'n duveldegen amaal bij, 't was e lawijt!
Bijgeduvel(d) kommen, al razende bijkomen.

Bijdwailen, ww. Zie BIJDWEILEN.
Bijdweilen (uitspr. bijdwailan), bedr. zw. ww.
Verv.: dwaildege bij, b je edwaild. Al dweilende
toevoegen aan liet reeds gedweilde. 't Maisie
(meid) moe' nogal bijdwailen. — Op zonderlinge
wijze, wild bijkomen. Vooral in : bijgedwail(d)
kommen. Z' es weeral) ne keer zat, kijkt hoe da'
ze bij edwail(d) komt.
-

Bi.j zakken, ww. Zie BIJDJAKKEN.
Bijdzokken, ww. Zie BIJDJOKKEN.
Bijee'flansen, enz. ;
bijee'gaan, enz. ; —
bijeejaen, enz. ; . bijee'kaisteren, enz. ; —
bij ee' laan, enz. ; — bid ee'maitsen, enz. Zie
—

—

BIJEENFLANSEN, enz. ; — BIJEENGAAN, enz. ; BIJEENJAEN, enz. ; — BIJEENKAISTEREN, enz.; BIJEENLAAN, enz.; — BIJEENMAITSEN, enz.

Bijeen (uitspr. met scherplange e en met den
klemtoon op een), bw. De n valt weg voor een
medeklinker, uitgenomen voor h, d, t; voor b
wordt zij, door gedeeltelijke assimulatie, in. Zie
Kl. en Vorml. Te zamen, bij elkander. JVdb. —
Vormt met Ww. talrijke koppelingen, waarvan de
gebruikelijkste hier volgen. Het zijn bedrijvende of
onzijdige werkwoorden : bedrijvende, als het onderwerp niet de zaken of personen aanwijst die bijeen
zijn; onzijdige, als dat wel het geval is.
Bijeenbauwen (uitspr. bijeembauwan), ww. Zie
BIJEENBOUWEN.

Bijeenbellen (uitspr. b jeembelldn), bedr. zw.
ww. Very. : beldege bijeen, b jee gebeld. Door bellen bijeenbrengen. De meester beldege de kinders
bijeen.
Bijeenbenden (uitspr. b jeembe(n)dan), bedr. st .
ww. Very. : bond (soms band) bijeen, b jee gebon(d)en. Bijeenbinden. Wdb. — Zie BENDEN.
Bijeenbessemen (uitspr. b jeembessaman), bedr.
zw. ww. Very. : bessemdege bijeen, b jee'g : bessemd. Met den bezem bijeendoen. Moeder besseint de vuileghie' bijeen.
Bijeenbinden, ww.

Bijeenborstelen,

Zie BIJEENBENDEN.

ww. Wordt niet gehoord.

Zie BIJEENBURSTELEN.

Bijeenbotsen (uitspr. b jeembou tsan ; voor de
uitspr. dezer ou, zie El. en Vorml.), onz. zw . Ww.
Very. : boutstege bijeen, bijee'geboutst. Al botsende bijeenkomen. Kijkt! de niorbels zijm b jee'geboutst.
Bijeenboutsen, WW. Zie BIJEENBOTSEN.
Bijeenbouwen (uitspr. bijeembauwan), bedr.
zw. (met sterk verl. dw.), ww. Very.: bauwdege
bijeen, bijee'gebauwen (niet gebauwd, zie BAUWEN). Bij elkander bouwen. Iluis en stal en
se iz ure, ge moet het dl b jeeznbauwen.

Bijeenbraan (uitspr. bijeembraan, braan eenlettergrepig), bedr. zw . ww. Very. : braaddege
(uitspr. braattage met verkorte lange a) bijeen,
bijee'gebraad (niet -gebraan, verg. BRAAN, BRADEN). Te zamen braden. Verke'vlees en rendvlees
bijeembraan, dat en es niet werd!

EIJEENBRADEN

-

Bijeenbraden, ww. Zie BIJEENBRAAN.
Bijeenbrobbelen (uitspr. bijeembrobbalan), onz.
zw. ww. Very. : brobbeldege bijeen, bijee gtbrobbeld. Al brobbelende bijeenkomen. 't Volk brobbel(t) bijeen. Bijee'gebrobbel(d) kommen. — Zie
BROBBELEN.

Bijeenbroddelen (uitspr. beembroddalan),
bedr. zw. ww. Very. : broddeldege been, bijee gebroddeld. Slordig bijeendoen. Wie heet dat hier
azoo bijee'gebroddeld?

Bijeenbronselen (uitspr. bijeembronsalan),bedr.
zw. ww. Very. : bronseldege bijeen, bij ee'g ebronseld. Hetzelfde als BIJEENBRODDELEN.
Bijeenburstelen (uitspr. bijeembustalan), bedr.
zw. ww. Very. : busteldege been, bijee'gebusteld.
Al borstelende bijeendoen. Toe, maiske, bustelt
dat ne keer schoone bijeen.

Bijeenbustelen, Ww. Zie BIJEENBURSTELEN.
Bijeencijferen (uitspr. bijee'sijfaran), bedr. zw.
ww. Very. : cferdege bijeen, bijee'gec fend. Al
cijferende bijeentellen. hoeveel moe 'k? 'k Za(l)
't ne keer bijee'cferen.
Bijeendauwen, bedr. zw . rVerv. : dauwdege
been, b ee'gedauwd (soms bee'gedauwen). Door
duwen bijeenbrengen. liie dauwt de kleeren in de
kasse mee gewelf d) been.
Bij eendj akkers (uitspr. bijeendzakkan), bedr.
zw. ww. Very. : dzaktege been, bijee'gedzakt. Al
djakkende bijeendoen. De koelere moe' de koeén
amaal beendzakken. — Zie DJAKKEN.

Bijeendoen, bedr. zw. w. Verv. : dee (uitspr.
met zachtiange e) bijeen, bijee'gedaan. Bij elkander doen. Doet de pato(dd)ers in de poorte
bijeen. — Samenstellen. Ge moet al da' 'k ou
schuldeg ben, ne keer b ijeendoen.
Bijeendompelen, onz. zw. ww. Very. : dompeldege bijeen, biee gedompeld. Al sukkelende
bijeenkomen. Hoe zijn die twee orme duvels
getrauwd em bijee'gedomneld? — Z. DOMPELEN.

Bijeendraen, ww. Zie BIJEENDRAGEN,
Bijeendragen (uitspr. bijeendra(g)an), bedr.
st. ww. droeg (of dreeg) bijeen, bijee g edre(g)en,
soms bijeendre(g)en. Door dragen bijeenbrengen.
Draagt de schooven dl bijeen em begin(t) mor te
stuiken, 't za(l) gaa' rainen. Verg. Ned. Wdb.
Bijeendragen, onz. zw. ww. Very. : draafdege bijeen, bijee'gedraafd. Al dravende bijeenkomen. 't Volk draafdege b geen. Bijee gedraafd)
kommen.
Bijeendrijven, bedr. onz. st . ww. Very. : dreef
been, bee'gedreven. Bedr. Door drijven (jagen)
bijeenbrengen. De schopere (schaper) dreef zijn
schopen amaal been. Verg. Ned. Wdb. — Onz. Al
drijvende bijeenkomen. D' eenden dreve' schoone
bijeen.
Bijeendrillen, bedr. zw . ww. Very. : drildege been, bee'gedrild. Slecht en slordig bijeendoen. Iet gauwe beendrillen.
Bijeendrommen, ww. Wordt niet gehoord.
Zie BIJEENDRUMMEN.

g
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Bijeendrnmmen, onz. st. (soms zwak) ww.
Very. : drom (soms drumdege) bijeen, bijee'gedrommen (soms -gedrumd). Al drummende bijeenkomen. De koeé' schon (vervaard) en drummen dl bijeen. Verg. Ned. Wdb (BIJEENDRUMMEN).
Bijeenduwen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BIJEENDAUWEN.

Bijeendwailen, ww. Zie BIJEENDWEILEN.
Bijeendweilen (uitspr. beendwailan), bedr.

zw. ww. Very.: dwaildege bijeen, bijee'gedwaild.
Al dweilende bijeendoen. Triene, dwailt die vuzleghie' mor bijeen.

Bijeendzakken, ww. Zie BIJEENDJAKKEN.
Bij eenflansen (uitspr. bijee'flansan), bedr. zw.

ww. Vets. : flanstege bijeen, bjee'geflanst. Slordig bijeenbrengen, hijeenwerpen. Kleeren en ander dengs bijee'flansen. Wie heet (heeft) er die
boeken azoo bij ee geflanst? CV. T. R. — Slordig
afmaken, afwerken. Z' em bauwen dat huis niet,
ze flansen het bijeen. Verg. Ned. Wdb.

Bijeenflikken (uitspr. bee'fiikkan), bedr. zw.
ww. Very. : fliktege bieen, bijee'gcflikt. Hetzelfde
als BIJEENFLANSEN (zie ald.).
Bijeenflodderen (uitspr. b ee floddaren), onz.
zw . ww. V erv. : fiodierdege bijeen, bijee'geflodderd. -- Van dieren. Bijeenflodderen. De muss(ch)e flodderen in' t zand bijeen. — Van personen. As 't keeremes es, floddert het dl bijeen. —
Zie FLODDEREN.
Bijeenflotten (uitspr. bijee'flottan), onz. zw.

w w. Very. : flottege bijeen, bijee'geflot. Al vlot-

tende bijeenkomen. Planken en takken, schuine
en vuileghied, 't Plot ginter amaal bijeen. — Zie
FLOTTEN.

Bijeenfoefelen (uitspr. bijee'foefalan), bedr.
zw . ww. Very. : foefeldege been, biiee'gefoefeld.
Slordig, ordeloos bijeenbrengen. In dat huis en es
't mor vuil, 't werdt dor dl bijee'gefoefeld. —
Zie FOEFELEN.
Bijeenfribbelen (uitspr. bijee'fribbalan), bedr.
zw . ww. Very. : fribbeldege bijeen, bee'gefribbeld. Al fribbelende bijeendoen. Ilias en werk
bee fribbelen. CV. — Zie FRIBBELEN.
Bijeenfrompelen (uitspr. bijee frompalan),
bedr. zw . ww. V erv. : frompeldege een,bij
bee'gefronepeld. Al frommelende bijeen doen, bijeenduwen. Papier in' m mande bijee frompelen. —
Zie FROMPELEN.

Bijeenfrotten (uitspr. bijee frottan), bedr. zw.
ww. Very. : frottege been, bijee'gefrot. Al frottende bijeendoen. Ze frot, mee nem besseme, de
more (modder) bijeen. — Zie FROTTEN.
Bij eenfruten (uitspr. bi"ee fru tan), bedr.zw.ww.
Very. : fruuttege (uitspr. met verkorte lange u)
been, bee'gefruut. Daarnaast BIJEE(N)FRUUTSELEN, BIJEEIN)FRUUTSEN. Bijeenwroeten. De mol
hee - t dl bijee'gefruut. — Slecht, ordeloos bijeendoen. Wie heet dat hier azoo leelek bijee'gefruut? — Zie FRUTEN.

Bi.jeenfruutselen (uitspr. bi"ee'fruutsalan),
WW. Zie BIJEENFRUTEN.

Bijeenfrnutsen (uitspr. bv'ee'fruutsJn), ww.
Zie

BITEENFR UTEN.

Bijeengaan (uitspr. bq'ee'gaan), onz. onr.
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"'TW,

Verve : glng (uitspr. genk) of l{ong (uitspr. gOl1l.~)
bijeen, bfjee'gegaan. Bij elkander gaan (in al de
bet.]. Ze geng-cn al over de bane bficrn ..Alostor d
en hespe, da' gaa' byeen. Verg. J. CV (Aanll,).

Bijeengaffelen (uitspr. b?j'ee'gallJltJn), bedr.
zw. ww. Verve : gajjelde,ge bfjeen, bfiee'ge<.f{aiJeld.
Al gaffelende bijeendoen. Gaffelt da' stroo d '1Jl
beetse bijeen,

Bijeenjassen (uitspr. bijee)'assJn) , bedr. zw,
w w. Verve : jastege bijeen, b&"ee'gejast. Met geweld bijeenjagen.
Bijeenkaatsen (uitspr. bf;'ee'kootsJJl met zachtlange 0), bedr, zW. WW, Very. : kootslege b[jeell~
b(/er'g-ekootst. Al kaatsende (slaaude) bijeendoen,
lCootst de beest c' rap bijeeJl,

Bijeenkaisteren, ww. lie BIJEENKEISTEREN.
Bijeenkaitsen, ww, Zie Bf]EENKETSEN.
Bijeenkarnen, ww. \Vordt niet gehoord. Zie
BIJE.h.NKEERNEN.

Bijeengeraken

(uitspr. bijee'g,)rakJn, -.f}l'aww. Bij elkander geraken. Ji;Jn-

kinl) , ODZ. Z\Y.
der(d)frank es vele iieur nen or me mains, dat
en geraak(t) zoo gauwe nte b~ieell. _.-- Trouwcn ,
Ze zz"lle' nog bfjee'g-raken. Vcrg, 1'. R. J, CV
(Aanh.).

Bijeengeuen,

m. Zie BIJEENGEUIEN.

Bijeengenien (uitspr. bq'ee'gezn'J17), bedr. zv».
ww. Daarnaast BIJEE(N)GEUEN. Verve ; geuidege
by'ten, bY'ee'gegeuz"d. Bijeeogooien. Ned. {¥Lib.

Bijeengieten (uitspr. bijee'giet;nz), bedr. st.

zW.
VerVe : goot bij'een, bV'ee'gegoten. Bij elkander

gieten. Giet de 111elk en de kajjiebij'een in de kannc,

Bijeengooien, ww. \Vordt

niet gehoord, Zie

BIJEENGEUEN, BIJEENGEUIEN.

Bijeengraken, ww. lie BIJEENGERAKEN.
Bijeengroeien (uitspr, by'ee'groeZJ7Z), ODZ,

ZW.

ww. Verve : g'roel"deKe bq'een, bfjee'gegrocld. Bij
elkander groelen. Hiom mcn en kruz'd, boomen en
str-uieen, 't groeit hz'er al zoo schoo ne bijeen.

Bijeengnrzelen (uitspr. bq'ee'guzzJ!(71) ,

ODZ.

w «, Verve : guzzeliege bq'een, bq'ce'geguzzeld. Al gutsend bijeen kornen. At 't ioatcr guz-

ZW.

zel(t) bq'een en overstrOO1lzt g'heel de streekte. Zie GURZELEN.

Bijeenguzzelen, wW. lie BIJEENGURZELEN.
Bijeenhangen (uitspr. bfieenang(}n), bedr. of
onz. st. ww. Verv. : honk of Junk ofjeen, ofjee'g'hangen. Bedr. Door hangen bij elkander
doen. Hangt die kleeren z'n de kasse bf/cen. Onz. Al hangende bijeen zijn. In de kass' lla1l//l:1Z
de kleeren af bfjeen.

Bijeenhauwen (uitspr. blj'eenaU7J!.!(71) , bedr. st.
ww. Verve : llzil(d) bijeen, bijee'g'hau7oell. Bijeenhouden. WJb.
Bijeenhebben, wW. Wordt niet gehoord. Zii
BIJEENHEN.

Bijeenhen (uitspr. bijeenen, en met gerekte
korte e), bedr. onr. ww. Verve : ha (soms ho) bfjeen,
bq'ee'g'had. B0eenhebben. Ned. FVdb. As me.fiJfteg
frank bij'eenhen, zillern' 'n koe koopen. T. R.

Bijeenhonden (uitspr. b!jeenauwJn), bedr. st.
ww. vVdb, Zte BIJEENHAUWEN.
Bijeenjaen, ww. Zie BIJEENJAGEN.
Bijeenjagen (uitspr, bijee'ja(g}nz), bedr. st. of
zW. ww, \t'<:lV. : joeg(ofjaagdege) bij'een, b[jee'gejaagd. Door jagen bijeendoen. Den hond jaagt
de schopen (schapen) amaal bg'een.

Bijeenkeelen, Y/W. Zie BIJb:ENKEGELEN.
Bijeenkeerenen, w », Zie BIJEENKEERNEN.
Bijeenkeernen (uitspr. bijc(',keernc}Jl, -kecrsnon, we t scherplange e), bedr. zw. ww, Verv, :
keernde,{re (of keerendege) bijet'l1, bijee',:':'ckccrnd
(of -gd:cerozd). 1-\1 karnend bijeenduen. ]\."cernt de
boter bij{'en. - Te zamen karnen. Ge J.?::,ugt de
kOClnelk CJl de geete77lelk b[jee' kecrncJl.

Bijeenkegelen (uitspr, bijee' ke(g )Jlcnz), bedr,
z-«.

WW. Verve : kefg)eldcge bijeen, bij"cc'gekc(g) eld. Al kegelend (werpende, slaande) bijeeudoen. llie ke(g)eldeg' ons amaa/ bijeen.

Bijeenkeisteren (uitspr. b[jee'kais!)J',-lJl), bedr.
zw, w w , Verve : kazsterdege by'een, bf/ee'gekaz"sterd. Met geweld bijeenjagen. Wiilcme ne keer al
de jong/cs lJijee'eaistereri? - Zie KEISTEREN.
Bijeenkeitsen, wW. Zie BIJEENKETSEN.
Bijeenketsen (uitspr. bq'ee'kefsJn), bcdr,

aDZ.

ww. Daaruaast zeer gewoon BIJEE(N)KEITSEN
(uitspr. b[jee'kazlsJn). Verve : ketsteg"c (of kaitstege) byeen, bfjee'geketst (of -gekaitst). Bedr,
Bijeenjagen met woestheid, De kOe(~'fl ill de ieee
(weide) by'ee'kaitsen. - Onz, Al loopend met
geweld bijeenkomen. Z(?/kt toctt hoe dat zc b[jee' kazlseJl. - Zie KETSEN, KEITSEN.
Z\V,

Bijeenkeunen (uitspr. b[jee'keullJn), onz. onr.
v- erv. : koes(t) bij'een, b[jee'(ge)keu71en. Elliptisch: kunnende bijeen zijn of bijeenkomen. Er es

WW,

e gesclzeed in. de stal : de per(d)en

11zeer bf/een. -

lie

{,71

keunen nie

KEUNEN.

Bijeenkeuteren, ww. Zie BIJEENKOTEREN.
Bijeenklaitsen, wW. lie BIJEENKLETSEN.
Bijeenklakken (uitspr. bij'ee'klak.bn), bedr.
ww. Verv.: klaktef{c !Jij"een, bij'ce'geklakt. Ai
klakkend (d. i. met geraas gietend) oijcendoen.
Ze klald het al bijecn, 1Jzelk, water enz b/cr! Zie KLAKKEN.

ZW.

Bijeenkleitsen, ww. lie BIJEENKLETSEN.
Bijeenkletsen (uitspr. bi/ee'kletsJJl), bedr. zw.
wW. lJaarnaast zeer gewoon BIJEE(N)KLEITSEN
(uitspr. bfjee' klaitsJ1Z). V erv. : klets tt'ge (of klazl·
stege) bv"een, bf/ee'gekletst lof -/(c:klaz'cst), Alldetsend vloei~toffen bijeendoen. Bier ell djenuivere
b[jcc'klaz"lsen. Verge T. R. J. - Ouk \vel van
andere stoffen. ]Jocken OJZ pampleren, h/e klaitst
het al in de 1nande bijeen.

Bijeenklaitsen, ww. Zie BIJEENKLUTSEN.
Bijeenklutsen (uitspr.b[jee'kluz"tsJJl), bedr.zw.
ww. Verve : kluitste/{e bi/een, bfjee',f{ek!uitst. Door
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klutsen (spr. van de karn) bijeendoen. Moeder
kluitst de boter bijeen.— Zie KLUTSEN.

Bijeenkneutselen (uitspr. bijee'kneutsalan),
WW. Zie BIJEENKNUTSELEN.

Bijeenknoefelen (uitspr. b jee'kneefalan)

,

ww.

Zie BIJEENKNUTSELEN.

Bijeenknoeien (uitspr. bijee'knoeian), ww. Zie
BIJEENKNUTSELEN.

Bij eenknoopen (uitspr . bijee'knoopan met
scherplange o), bedr. zw. ww. Very. : knooptege
bijeen, bijee'geknoopt. Al knoopend bijeendoen.
Knoopt al die lente' mor bijeen. T. R.
Bij eenknnitselen, ww. Z. BIJEENKNUTSELEN.
Bij eenknntselen(uitspr. biiee'knuitsalan),bedr.
zw. ww. Vers'.: knuitseldeb e been, bijee'gekn2zitseld. Daarnaast BIJEE(N)KNEUTSELEN, BIJEE(N)KNOEFELEN, BIJEE(N)KNOEIEN. Al knutselend bijeendoen, samenstellen (spr. van werk, van geschriften, enz.) Op e jaar knuitsel(t) Pier ewa' bijeen!

Bijeenkomen (uitspr. bijee'kokan), bedr. zw .
Ww. Very. : kooktege bijeen, b jee'gekookt. Te
zamen koken. Wororn wilde da' bier en die melk
bjee'koken ?
Bijeenkokkelen (uitspr. b jee'kokkalan), onz.
zw. ww. Very. : kokkeldege bijeen, b jee'gekokkeld. Al kokkelend bijeenkomen. Al d'hinne
kokkelen dor bijeen. -- Zie KOKKELEN.
Bijeenkommen (uitspr. b jee'ko2nman), onz.
onr. ww. Very. : kwam (of kwamp) bijeen, b jee'(ge)kom2nen. Bijeenkomen. Zie Ne i. I1db.
Bijeenkomste (uitspr. b jee'kojnsta), vr. Bijeenkomst. Ned. Wdb.
Bijeenkoopen (uitspr. bij ee'koopan met scherplange o), bedr. onr. ww. Very. : koch(t) bijeen,
b jee'gekocht. Te zamen koopen. Al zijn ossen en
koeën, 'k koch(t) z' dl bijeen.
Bijeenkooeren, Ww. Zie BIJEENKAATSEN.

Bijeenkoteren (uitspr. b jee'kotaran), bedr. zw.
ww. Daarnaast soms BIJEE(N)KEUTEREN. Very. :
koterdege bieen, bjee gekoterd. Wie heet (heeft)
er al da' volk b jee gekoterd? Verg. T. R.
Bijeenkrabbelen (uitspr. bijee'krabbalan), ww.
Zie BIJEENKRABBEN.
Bijeenkrabben (uitspr. bijee'krabban), bedr.
zW. ww. Daarnaast zeer gewoon BIJEE(N)KRAPPEN
(uitspr. b jee'krappan) en BIJEE(N)KRABBELEN.
Very. krabdege (meer kraptege) bijeen, b jee'gekrabd of gekrapt. Door krabben bijeendoen. IHie
heet (heeft) 'm beetse gel(d) b jee'gekrabd, en
dormee meent hie dat hie er boven op es!
Bij eenkrappen, WW. Zie BIJEENKRABBEN,
KRAPPEN.

Bijeenkrij en, ww. Zie BIJEENKRIJGEN.
Bijeenkrijgen (uitspr. bjee'kr j(g)an), bedr. st.
ww. Verv. : kreeg bideen, bijee'(ge)kre(g)en. Z. Wdb.
Bij eenkuischen (uitspr. bijee'kuis(ch)an) met
of zonder ch), bedr. zw . ww. Very. : kuistege
bijeen, b jee'gekuist. Al kuischende (reinigende) bijeendoen. Papierkies, pal2sllen, vuileg-
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hied, ze kuist het dl schoone bijeen. C V. J.

—

KUISCHEN.

Bij eenkannen, ww. Wordt niet gehoord.
BIJEENKEUNEN.

Zie

Zie

Bijeenkurzelen (uitspr. b jee'kuzzalan), bedr.
zw. ww. Verv.: kuzzeldege bijeen, b jee'gekuz-•
zeld.n
Iet geweld bijeenslaan. Toe, jongere, kuzzelt de koeën ne keer gauwe bijeen. -- Zie KURZELEN.

Bijeenkuzzelen, ww. Zie BIJEENKURZELEN.
Bij eenkwanselen (uitspr. bijee'kwansalan),

beer. zw . ww. Very. : kwanseldege bijeen, bid.
ee'gekwanseld. Bijeenbroddelen. Zie ald., ook
KWANSELEN.

Bijeenlaan (uitspr. bijee'laan, laan eenlettergrepig), bedr. zw . Ww. Very. : loaddege bijeen
(uitspr. laattaga, met verkorte lange a; verg.
(h)anttoek, Kl. en Vorml.), b jee'gelaad (niet
bijee'gelaan of gelaen. Verg. LAAN). - Door
laden bij eikanjer doen. JIag ek d'haver en de
torve (tarwe) bijee' laan?
Bijeenladen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BIJEENLAAN.

Bijeenlappen (uitspr. bijee'lappan), bedr. zw.
ww. Very. : laptege bijeen, b jee'gelapt. Bijeenwerpen. Hie lapt liet dl bieen! — Bijeenflansen.
Hettegij dat azoo b jee'gelapt? -- Zie LAPPEN.
Bijeenleeden (uitspr. bijee'leen, leen eenlettergrepig met scherplange e), ww. Zie BIJEENLEEN.
Bijeenleen (uitspr. bijee'leen), bedr. zw . ww.
Very. : leeddege (uitspr. leettaga met verkorte
scherplange e; verg. (h)anttoek, Kl. en Vorml.)
bijeen, bijee'geleed. Door leiden bijeendoen. Leedt
de koen op den hof bijeen.
Bijeenleggen (uitspr. bijee'le(gg)an), bedr.
ww. Very, : lei (uitspr. lai) bijeen, bijee gelaid.
Door leggen bijeendoen, bij elkander leggen. Legt
de kinders bijeen in 't bedde. Verg. Ned. Wdb.
(« inzonderheid van bijdragen in geld »).
Bijeenleiden, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BIJEENLEEN.

Bijeenlnimen ( uitspr. bijee'luiman), onz. zw .
ww. Very.: luimdege bijeen, bjee'geluimd. Daarnaast B1JEE(N)SLUIMEN. Heimelijk bijeenkomen. Ze
luimen in den donkere weeral ne keer bijeen. —
Zie LUIMEN, SLUIMEN.

Bij eenmaitsen, w w. Zie BIJEENMETSEN.
Bijeenmalen (uitspr. bijee'malan), bedr. st.
wva. Verv.: maaldege bijeen, bijee'gemalen. Te
zamen malen. Mag de mulder de torn' en de
ro(gg)e bijee'malen?

Bijeenmarcheeren (uitspr. met Fr. ch en met
zachtlange e), onz. zw. ww. Bijeengaan. Zie BIJEENMARSEEREN.

Bijeenmarseeren (uitspr. bijee'marseran met
zachtlange e), onz. zw. ww. Daarnaast zelden
BIJEENMARCHEEREN (met Fr. ch). Te zamen gaan.
Die schoolkinders marseeren schoone bijeen.
Bijeenmeitsen, ww. Zie BIJEENMETSEN.

BIJEENMEI'SEN
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Bijeenmetsen (uitspr. bijee'nzetsan), bedr. zw .
ww. Daarnaast zeer gewoon BIJEE(N)MEITSEN
(uitspr. b jee'maitsan). Very. : maitstege bijeen,
b jee'gemaitst. Door metselen bij elkander brengen. Wil ek stal era schure bijee'm-zitsen ?

de potten en de pannen en izl, en ze p oef eg
't dl bjeen. _ Zie POEFEN.

Bijeenprossen (uitspr. bijee'prossan), bedr.
zw. ww. Very. : prostege bijeen, bijee'geprost.
Vuil en slordig bijeendoen, samenstellen. Dat en
es nie afgewerkt, 'ten es mor bifee'geprost!

Bijeenmooschen (uitspr. bijee'moos(ch)an met
of zonder ch en met scherplange o), bedr. zw. ww.
Very.: moostege bijeen, bjee'geznoost. Ordeloos
en slecht bijeendoen. 1Vorom mooste dat zoo dom
bijeen ? -- Zie MOOSCHEN.

Bijeenpruitsen, ww. Zie BIJEENPRUTSEN.
Bijeenprutsen (uitspr. bijee'pruitsan), bedr.

Bijeennaaien
eenhaaien (uitspr. b jee:; nouian), bedr. zw.
ww. Very. : nouíde,; e bijeen, b jee 'e enouid. Al
naaiende bijeendoen. Toe, 1lIieke, nooit die lappen
amaal bijeen.
-

Bijeennaelen, ww. Zie BIJEENNAGELEN.
Bijeennagelen (uitspr. b jee'na(p )clan), bedr.
zw. ww. Al nagelende bijeendoen. Da' manneke
na(g)elt al die plankskies been.

Bijeenpakken (uitspr. bijee'pakkan), bedr. zw

.

Very. : paktege bijeen,
bijee'gepakt. Door nemen bijeendoen. Pakt al da'
dengs bijeen. — Bijeentellen. Hoeveel moet hie
ons? 'k Za(l) 't ne keer amaal bijee'pakken.
Bijeenpardaifen (uitspr. bjee'pardafan), bedr.
zw . ww. Very. : pardoftege bijeen, bijee'gepardaft. Daarnaast BIJEE(N)PARDOEFEN. Bijeenslaan, bijeenwerpen. Ze was stiff kaal (kwaad),
ze greep messen en lepels, tallooren en kannen,
en ze parda ftege 't amaal op de gron(d) bijeen.
Ww. Soms BIJEENNEMEN.

Bij eenpardoefen (uitspr. b jee'pardoefan), ww.
Zie BIJEENPARDAFFEN.
Bij eenpassen (uitspr, bijee'passan), onz. zw.
ww. Very. : pastege bijeen, bijee'gepast. Overeenkomen. Sies en Triene passe goe bijeen. Die
kaleuren esn passen nie bijeen.

Bijeenpersen, ww. Zie BIJEENPERTSEN.
Bijeenpertsen (uitspr. bijee'persan), onz. zw .
ww. Very.: perstege bijeen, bijee ó eperst. Bijeenloopen. Kijkt hoe da' die beeste' wil(d) bjee'persen. -- Zie PERTSEN.

Bijeenpeuteren (uitspr. bijee'peutaran), bedr.
SW. ww. Very. : peuterdeg e bijeen, bijee'gepeu-

terd. Al peuterende bijeendoen. Hie peutert
't zaait en de kruzmelengen amaal bijeen.

Bijeenplaitsen, w w. Zie BIJEENPLEITSEN.
Bijeenplakken (uitspr. bjee'plakkan), bedr.
zw . ww. Very. : plaktege bijeen, bijee'geplakt.
Bij elkaar plakken. Plakt die twie ajesiets (affiches) bijeen.

Bij eenpleitsen (uitspr. bi jee'plaitsan), ww.
Zie BIJEENPI.ETSEN.
Bijeenpletsen (uitspr. bijee'pletsan), bedr. zw .
ww. Daarnaast zeer gewoon BIJEE(N)PLEITSEN.
Very.: plaitstege bijeen, bijee'geplaitst. Al pletsend bijeenwerpen. Ze plaitsen 't bier en den
dzenuiver op de vloer bijeen. In dat huis en es
't mor vuil; 't staat er dl bijee'geplaitst.

Bijeenpoefen (uitspr. bid"eepoefan), bedr. zw .
ww. Very. : poeftege bijeen, bijee'gepoeft. Met
geweld bijeenwerpen. Va' koleere pakteg e ze

zw. ww. Iletz. als BIJEENFOEFELEN, d. i. slordig
bij elkander doen. -- Zie PRUTSEN.

Bijeenraffelen (uitspr. bijee'raffalan), bedr.
zw. ww. Very.: rafeldege bijeen, bijee'gerafTeld.
Haastig en ordeloos bij elkander krabben, schrapen, trekken. ,iie ra eldege zijn aloom bijeen.
Geld) bijee'rajelen. — Zie RAFFELEN.
Bijeenrapen (uitspr. bijee'ropan), bedr. zw .
ww. \,' db. Roopt de pato(dd )ars bijeen.
Bijeenravotsen (uitspr. hijee'ravoutsan), onz.
zw. ww. Very. : ravoutsteg e bijeen, bijee'geravoutst. Wild en driftig bijeenloopen. De schooljonges ravoutsen dl bijeen.
Bijeenravoutsen, ww. Zie BIJEENRAVOTSEN.
Bijeenreeken (uitspr. bijee'reekan met scherplange e), bedr. zw. ww. Verv.: reektege bijeen,
bijee'gereekt. Door rijven bijeendoen. Ge moet dat
hen bijee'reeken. -- Zie REEKEN.
Bijeenrekenen (uitspr. bijee'rekanan), bedr.
zw. ww. Very. : rekendage bijeen, bijee'gerekend.
Bijeen tellen. Wilde dat nui ne keer bjee'rekenen ?
't Es tien frank -- ezl bijee'g erekend.
Bijeenrijden (uitspr. bijee'rijan), onz. st. ww.
Very. : ree (uitspr. met zachtlange e) bijeen,
bijee gereen (reen eenlettergrepig). Al rijdende
bijeenkomen. De ruiters rife' schoone bijeen.
-

Bijeenrijen, ww. Zie BIJEENRIJDEN.
Bijeenrijzen (uitspr. bijee'rzan), onz. st. ww.

Very. : rees bijeen, bijee'gerez?n. Al glijdend bij
elkander komen. Kaf en kooren, 't rijst izl
bijeen. -- Zie RIJZEN.
Bijeenritsen (uitspr. bjee'ritsan), onz. zw.
ww. Very. : ritstege bijeen, bi ee'eeritst. Driftig
en woest bij . nloopen. Als 't begoest te re(g)enen,
ritstegen dl de koes'' zeere bijeen. — Zie RITSEN.

Bijeenroefelen (uitspr. bijee'roefslan), bedr.
zw . ww. Very. : roefeldege bijeen, bzjie geroefeld. Daarnaast soms BIJEE(N)RUIFELEN. Al roefelende (zie ,ald.) bijeendoen. illie roefelt alles wil(d)
bijeen. J. -- Zie ROEFELEN, RUIFELEN.
Bijeenrokelen (uitspr. b jee'rokalan), bedr. zw.
ww. Verv.: rokeldege bijeen, bjee'g erokeld. Met
het rakelijzer bijeendoen. Dem bakker hee de
bluskolen amaal bijee'gerokeld. --- Zie ROKELEN.
Bijeenropen, ww. Zie BIJEENRAPEN.
Bijeenrotsen (uitspr. bijee'routsan), onz. zw .
ww. Very. : routstege bijeen, bijee'gerozctst.
Wild en woest bijeenloopen. Manskies en jongies,
't zoutst dl bijeen. -- Zie ROTSEN.

Bijeenroutsen, ww. Zie BIJEENROTSEN.
Bijeenruifelen, ww. Zie BIJEENROEFELEN.

BIJEENSCHARTEN
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Bijeenscharten (uitspr. bijee'scharran), bedr.
zw. WW. Very. : scharttege bijeen, bijee gesclzart.
Bijeenscharrelen. Hie schart 'in beeste gel(d) bijeen. -- Zie SCHARTEN.
Bijeenscheeren (uitspr. bijee'scheeran met
scherplange e), bedr. zw . ww. Very. : scheerdege
bijeen, bijee'gescheerd. Bijeenscharren. — Zie
SCHEEREN. Verg. CV. R. J.
Bijeenscheppen (uitspr. bijee'scheppan), bedr.
zw. ww. Very. : scheptege bijeen, bij'eegesclzept.
Door scheppen bijeendoen. Moeder hee melk en
watere bijee'geschept. CV.
Bijeenschieten (uitspr. bee'schietan), bedr.
onz. st . ww. Very.: schoot bijeen, bjee'geschoten.
Bedr. Al schietende (met schop, spade, enz.)
bijeendoen. Schiet al die erde bijee', Sies. CV. T.
R. J. — Bij elkander schieten. Morbels bijee'schieten. CV. T. R. — Onz. Snel bijeenloopen. De
schope' (schapen) schiete' ginter amaal bijeen. —
Ook van water. J.
Bij eenschrobbelen (uitspr. bijee'schrobbalan),
bedr. zw . ww. Bijeenschrafelen. Ned. Wdb. —
Zie SCHROBBELEN.
Bijeenschudden, ww. Wordt niet gehoord.
Zie BIJEENSCHUTTEN.

Bijeenschuifelen (uitspr. bjee'schu falan),
bedr. zw. \W. Very. : schuz feldege bijeen, bijee'geschu field. Door fluiten bij elkander doen gaan. De
koeier ka' zijn koeën in de wee bijee'schu felen.
— Zie SCHUIFELEN.
Bijeenschueven (uitspr. bijee'schztivan), bedr.
of onz. st. ww. Very. : schoof bijeen, bijee'geschoven. Bedr. Bij elkander al schuivende doen. Ze
school banken en stoelen en tafels bijeen. — Onz.
Bij elkander al schuivende komen. De hinders
kre(g)e' schrik en schoven in nen hoek bijeen.
Bijeenschuppen (uitspr. bijee'schuppan), bedr.
zW. ww. Very.: schuptege bijeen, bijee'geschupt.
Daarnaast BIJEE(N)STAMPEN. Al schoppende bijeendoen. Hie schopt de beeste' wil(d) bijeen. —
Zie SCHUPPEN.
Bijeenschueten (uitspr. bijee'schuttan), bedr.
zw. Ww. Verv.: schuttege bijeen, bijee'geschut.
Bedr. Al schuddende bijeendoen. Noulden en
na(g)els bijee'schutten. Ned. Wdb (BIJEENSCHUDDEN). - Zie SCHUTTEN.

Bijeensijferen, wW. Zie BIJEENCIJFEREN.
Bijeenslpan (uitspr. bijee'slaan), bedr. of onz.
onr. ww. Very. : sloeg (of steeg) bijeen, bijee'gesle(g)er.. Bedr. Door slaan bijeendoen. Boeken em
papieren, hie sloeg het dl bijeen. De wend slaat
de blaren dl bijeen.— Onz. Bijeenkomen. 't Ware'
vanteveurs (vroeger) vijanden, mor nui zijn ze
weer bijee'gesle(g)en.
Bijeenslapen (uitspr. bijee'slopan), onz. St. ww.
Verv.: sliep bijeen, bijee geslopan. Nevens elkander slapen. Die twie gezusters slopen altij' bijeen.
— In toepassing op de gemeenschap van man en
vrouw. Zeer gewoon.

Bijeensleepen, WW. Z. BIJEENSLEI'EN, SLEPEN.
Bij eenslepen (uitspr. bijee'slepan), bedr. zw .
WW. Verv.: sleeptege bijeen, bijee'gesleept. Door

BIJEENSPETEN

—

sleepen bijeendoen. Mee d' eegde de peeën en
't krui' bijee'slepen. — Zie SLEPEN.

Bijeensleuren (uitspr. bijee'sleuran), bedr. zw.
ww. Verv.: sleurdege bijeen, bijee'gesleurd. Door
sleuren bijeendoen, Wie mag dat hier dl bjee'gesleurd, hen?
Bijeenslopen, WW. Zie BIJEENSLAPEN.
Bijeensluimen (uitspr. bijee'sluiman), ww. Zie
BIJEENLUIMEN.

Bijeensmakken (uitspr. bijee'smakkan), bedr.
of onz. zw . ww. Very. : smaktege bijeen, bijee'gesmakt. Bedr. Met éen smak (slag) bijeendoen.
Mij' wijf wier(d)kaad, en ze smaktege brood em
boter bijeen. — Door smakken (wild slaan) bijeenkomen. 't Woui(t) (waait) zoo st jf dat het dl
b jee'smakt. — Zie SMAKKEN.
Bijeensmelten (uitspr. b jee'smeltan), bedr. st.
ww. Very. : smolt) bijeen, bijee'gesmolten. Door
smelten bijeendoen. Gaud en zelver bijee'smelten.
Bij eensmij ten (uitspr. bijee'smijtan). bedr. of
onz. st. ww. Very. : smeet bijeen, bijee'gesmeten.
Bedr. Al smijtende (slaande) bijeendoen (van zaken en personen). Ons Mie smijt het dl zonder
corder (orde) bijeen. — Onz. Door smijten bijeenkomen. Blaren en takken, 't es dl deur de wen(d)
bijee'gesmeten.
Bijeensnappen (uitspr. b jee'snappan), bedr.
zw. ww. Very. : snaptege bijeen, bijee'gesnapt.
Met een haastige handbeweging bijeendoen. Pier
es kaad; kijkt hoe dat hie zijn aloom b jee'snapt!
Zie SNAPPEN.

Bij eensnokken (uitspr. bijee'snokkan), ww. Zie
BIJEENSNUKKEN.

Bijeensmukken (uitspr. bijee'snukkan), bedr.
zw . ww. Daarnaast soms BIJEE(N)SNOKKEN. Very.:
snztktege bijeen, bijee'gescukt. Met éen snuk (zie
ald.) bijeendoen. Ze snukt het zonder verzichteghie' bijeen. — Zie SNUKKEN.
Bijeenspaitsen, ww. Zie BIJEENSPEITSEN.
Bijeensparen (uitspr. bijee'sparan), bedr. zw.
ww. Very. : spaardege bijeen, bijee'gespaard.
Door sparen verzamelen. Tiest heet (heeft) e paar
duus(t) frank bijee'gespaard om zijn huizeke te
keune' koopen.
Bijeenspeeten (uitspr. bijee'speetan met scherplange c), onz. zw . ww. De uitspr. laat toe te schrijven BIJEE(N)SPITTEN (zie Kl. en Vormt.). Al snel
loopende bijeenkomen. De hinders speeten dl
bijeen.
Bijeenspeitsen (uitspr. bijee'spaitsan), ww.
Zie BIJEENSPETSEN.
Bijeenspelen (uitspr. bijee'spelan), onz. of bedr.
zw. ww. Very. : speeldege bijeen, bijee'gespeeld.
Onz. Te zamen spelen. De schoolkinders spelen
amaal op de koer bijeen. — Bedr. Door spelen
(op muziektuig) verzamelen. 't Volk bjee'spelen.
CV. T. R.
Bijeenseten (uitspr. bijee'spetan), bedr. zw.
WW. Very. : speettege bijeen, bjee'gespeet. Door
speten bijeendoen. Het kleed es gescheurd, speet
het bijeen. CV.
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Bijeenspetsen (uitspr. bijee spetsan), onz. zw.
ww. Very. : spetstege bijeen, bijee'gespetst. Daarnaast zeer gewoon BIJEE(N)SPEITSEN. Woest bijeenkomen. De eer(d)e' spaitse' ginter in de mees
(meersch) bijeen. — Zie SPETSEN, SfEITSEN.
Bij eenspinnen (uitspr. bijee'spinnan), bedr. st.
ww. Very. : spon (uitspr. spon) bieen, bijee gesponnen.— Fig.Vervaardigen. Hoe heet (heeft) hie
zijnen dieskoer (rede) bijee'gesponnen ? T. R.
'

Bijeenspitten, ww. Zie BIJEENSPEETEN.
Bij eenspodderen (uitspr. bijee'spoddaran), onz.
zw. ww. Door snel loopen bijeenkomen. As ze mi.
ze(g)en, spodderdege ze bijeen. —

Z. SPODDEREN.

Bij eenspoelen (uitspr. bijee'spoelan), bedr. zw.
ww. Very. : spoeldeg e bijeen, bijee'gespeela'. Te
zamen spoelen. Sieska zal dl 't wasg oe(d) bi —
-

ee'spoelen. 't Water spoelt de more bieen.

Bijeensprengen, ww. Zie BIJEENSPRINGEN.
Bijeenspringen (uitspr. bijee'sprengan), onz.
st. \ w. Very. : spronk (of sprank) bijeen, bijee'gespron,.en. Al springende bijeenkomen. Ze sprengen dwaas bijeen.

Bij eenstamper (uitspr. bijee'stampan), ww.
Zie BIJEENSCHUPPEN. Worom wilde die bollen
azoo b ee'stamen

Bijeensteken (uitspr. bijee'stekan), bedr. of
onz. st. ww. Very. : stak (soms stook) bijeen,
bijee'gesteken. Bedr. Al stekende (duwende) bijeendoen. Steek(t) wa(g)en en kerre bijeen in de
re/Wieze. Van kaarten : al de koekes bi}ee'steken.
ne GoeJ speeldere steekt de korte' van 't zelfde
kaleur bijeen. Van stekende voorwerpen : steekt
die spellen op 't kusse(za) schoone bijeen,
kind. Verg. Ared. Wdb. CV. T. R. — Onz. Bijeenzijn. Die boeke' steken in de k.zsse bijces. C V. J.

Bijeenstooten (uitspr. bee'stootan met scherplange o), bedr. st. ww. Very. : stoottege bijeen,
bjee'g estooten. Al stootende bijeendoen. 't Volk
bijee'stooten. -- Bijeenflansen. Wie heet (heeft)
er dat azoo bee'gestooten?

Bijeenstoormen, ww. Zie BIJEENSTORMEN.
Bij eenstormen (uitspr. bee'stoor/nan met
zachtrange o), onz. zw. ww. Very. : stoorndege
bijeen, bee'gestoor/nd. Al stormende (snel loopende) bijeenkomen.As den trai' (trein) komt, stoormen de koe(in czl bijeen in de mees (meersch).

Bij eenstroomen (uitspr. bijee'stroo/Wan met
scherplange o), onz. zw. ww. Very. ; stroonzdege

bijeen, bee'gestroo/nd. Bijeenvloeien . 't Hee' veel
gerijg)'nd en nui stroomt al 't water bijeen.

Bijeenstroppen (uitspr. bijee'stroppan), bedr.
onz. zw . ww. Very. : stroptege bijeen, bee á estropt. Bedr. Slecht, niet effen door stoppen,
naaien, en z. bijeendoen. Ge moet schoonder nonien,
ge stropt liet dl bijeen. CV. T. R. — Onz. Door
vloeien bijeenkomen en afsperren. In die gote
stropt de vuileghie' bijeen. CV. — Z. STROPPEN.

Bijeenstniven (uitspr. bee'stuivan), onz. st.
ww. Verv.: stoof bijeen, bee'gestove/z. Min of
meer met geweld bijeenkomen. 't Woui(t) stijf en
al de blare stuiven dor bijeen. De kinders stoven
al bijeen. — Zie STUIVEN.

Z.:.

-

U- , stv1,z R ndersch ldigtic9n.

BIJEEN VALLEN

Bi jeensnkkelen (uitspr. biiee'sukkalan), onz.
zw. WW. Zie BIJEENTSUKKELEN. J.
Bijeentappen, bedr. zw. ww. Very. : taptege
bijeen, bijee'getapt. Bij elkander tappen. Tapt het
bier van die twie tonne /nor bijeen.
Bijeentassen, bedr. zw . ww. Very.: tastege
bijeen, bee 'g etas t. Al tassend bijeendoen. Mag
ek de tore' (tarwe) en de rc(gg)e beentassen?
11%ed. Wdb.
Verg. N

Bijeenteemsen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BIJEENTEEMSTEN.

Bijeenteemsten, bedr. zw . ww. Very. : teemstege bijeen, bijee'g etee/nst. Door teemsen bijeendoen. 7eemst het meel van die twie zakke mor
bijeen. — Zie TEEMSTEN.

Bijeentellen, bedr. zw . ww. Very. : telde;e
bijeen, bijee'geteli. Samentellen. Wilde dat ne
keer bijeentellen?

Bijeentemmeren, bedr. zw . ww. Very. : te/nmeraege bijeen, b ee'getemmerd. Door temnieren
bijeendoen. Wat temmerdegij dor azoo bijeen ? —
Zie TEMMEREN.

Bij eentimmeren, ww. Zie BIJEENTEMMEREN.
Bijeentooveren (uitspr. met scherplange o),
bedr. zw. ww. Very. : tooverdege bijeen, b jee'getooverd. Al tooverende bijeendoen. Hoe heet (heeft)
hie al da' geld) bee'getooverd?

Bijeentrekken, bedr. onz. st . ww. Very. : trok
(of trak)been, bijee'getrckken. Wdb. — Bedr. Samentellen. Al bijee'getrokken, da' maakt tien
frank! CV. T. R. J. — Bijeenstroppen (zie aid.).
Af /n broek es gescheurd, trek(t) het 'ni beetse
bijeen. C V.— Onz. Samenkomen. Op die gemeente
trekt al' t volk bijeen.

Bijeentrommelen, bedr. zw . ww. Very.: tromZineldege bijeen, bijce't etro/n/Held. Door trommelen verzamelen. llluziekanten bijeentro%mnelen.
CV. T. R. J. — Verzamelen (ook zonder trommelen). Diene kwakzalver ken' t volk bijeentrommelen.

CV.

Bijeentsaffelen,

bedr. zw . ww. Very. : tsa ffeldeg e bijeen, bijee' getsaleld. Daarnaast WJEENTSOEFELEN. Slordig en slecht bijeendoen. Da'
kleermakerke kan iet bijeentsafelen. — Zie
TSAFFELEN, TSOEFELEN.

Bijeentsoefelen, ww. Zie BIJEENTSAFFELEN.
Bij eentrollen, bedr. zw. ww. Very. : tsoldege
been, bijee'getsold. Daarnaast B1JEENTSUKKELEN. Al dompelend, al sukkelend bijeenkomen.
Hij es blend, zij es doof : hoe zijn die twieë bee'g etsold of -getsukkeld. — Zie TSOLLEN, 7 SUKKELEN.

Bid eenvaen, WW. Zie BIJEEN VAGEN.
Bijeenvagen (uitspr. bee'va(g)an), bedr. zw.
ww. Very. : vaagdege bieen, bijee''evaag d. Door
vegen bijeendoen. Pakt den bessen en vaagt die
klodden anaal bijeen. — Zie VAGEN.
Bijeenvallen (uitspr. bijee'vallan), onz. st . ww.
Very. : viel bijeen, bijee'gevallen. Van personen.
Bij geval samenkornen. Ik em Pier, me zijns
bijee'gevallen e' in' hen tegaar e peentse (pintje)
gepakt. -- Trouwen. Ze zij' goe bijee'gevallen.
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— In spel, door heulen of anders, aangeduid zijn
om eene partij te vormen. De twie flauwste
speelders vielen negeuns bijeen; ze moeste verliezen. Van zaken. Bij elkander vallen. Appels
em jbeeren, 't viel al bijeen in 't ges (gras). —
Fig. As 't al bijee'valt, es 't vele!
Bijeenvt,ren (uitspr. bijee' varan), onz. st. ww.
Very. : vaardege bijeen, bijee'gevaren. Door varen bijeenkomen. Die boote varen dor nor de
kant bijeen.
Bijeenvegen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BIJEEN VAGEN.

Bij eenverkoopen (uitspr. bijee' varkooj5an met
scherplange o), bedr. onr. ww. Very. : verkocht)
bijeen, bijee'verkocht. Te zamen verkoopen. Verkoopt de koe en 't per(d) bijeen.
Bijeenveunken (uitspr. bijee'veunkan), ww.
Zie BIJEENVUNKEN.

Bij eenvlechten (uitspr. bijee'vlechtan), bedr.
st. ww. Verv. : vloch(t) bijeen, bijee gevlochten.
Door vlechten bijeendoen. Ge moet die strengen
rui b jee'vlechte n.
Bijeenvleuën (uitspr. b jee'v leuan), ww. Zie
BIJEENVLEUIEN.

Bij eenvleuien (uitspr. bijee'vleuian), bedr. zw.
ww. Verv. : vleuideee bijeen, b jee'gevleuid.
Daarnaast BIJEENVLEUËN. Met geweld bij elkander werpen. Hie vleuit de noten en d'appels in
de mande b jeen. — Zie VLEUIEN, VLEUËN.

Bij eenvlieën, ww. Zie BIJEEN VLIEGEN.
Bijeenvliegen 'uitspr. bijee'vlie(g)an), onz. st.
Ww. Verv. : vloog bijeen, bijee'gevlo(g)en. Bij
elkander vliegen. Van vogels. Duiven enz musschen, 't vloog al op 't tak bijeen. — Van andere
dieren, van personen : bijeenloopen met haast. De
per(d)e vlo(g)en dl bijeen. 't Raint, en al 't volk
es in d'herbez g e bijee'gevlo(g)en. — Van voorwerpen. 't Wouit (waait), de blare vallen en
vlie(g)en dl bijeen. 't Stof, de snee vlieg(t)bijeen.

Bijeenvlooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BIJEENVLEUIEN, -VLEUËN.

Bij eenvlotten (uitspr. bijee'vlottan), ww. Zie
BITEENFLOTTEN.

Bijeenvoeren (uitspr. bijee'voeran), bedr. zw .
WW. Verv. : voerdege bijeen, bijee'gevoerd. Al
voerend bijeendoen. Voert al die jbato(dd)ers bijeen in de schure.
Bijeenvribbelen (uitspr. bjee'vribbalan), ww.
Zie BIJEENFRIBBELEN.
Bijeenvrijven (uitspr. bijee'vrijvan), bedr.
st. Ww. Verv.: vreef bijeen, bijee'gevreven. Bij
elkander doen al wrijvend. Moeder vreef notemuskaat, peper en zau(t) bijeen.
Bij eenvunken (uitspr. bijee'vunkan), bedr.
zw . ww. Very. : vunktege bijeen, bijee'gevunkt.
Daarnaast, zeer gewoon BIJEENVEUNKEN. Met
geweld bijeenslaan.H e sleeg en hie veunktege de
koeën dl bijeen. — Zie VUNKEN, VEUNKEN.
Bijeenwaaien (uitspr. bijee'wouian), bedr. en
onz. zw . ww. Very. : wouidege bijeen, b jee'gewouid. Bedr. Door waaien verzamelen. De wend

BIJEEtiTZOUIEiV'

wouit de blaren op nen hoop bijeen. — Onz.
Door den wind bijeenkomen. De blare wouien
dl bijeen. De snee ligt) b ee gewouid.

Bij eenwasschen (uitspr.bijee' wassclzan meestal
met ch), bedr. zw . (verl. tijd), st. (:erl. dw.) ww.
Verv.: wastege been, bee'gewasschen. Bij elkander wasschen. Hendies (hemden) en neusdoeken,
wast het mor afnaal bijeen.
Bijeenweën, ww. Zie BIJEENWEGEN.

Bijeenwegen (uitspr. bee'we(g)an), bedr. st.
ww. Verv. : Woog bijeen, bijee'Çewo( o)en. Te
zamen wegen. Leegt de ka, e en de rijs(t) mor
bijeen.
:

Bijeenwerken (uitspr. bijee'werkan), bedr. onz.
zw . ww. Verv. : verktege bijeen, biee'geze'erkt.
Bedr. Al werkend bijeendoen. Meel en watere
goe' bee'werkerr. — Onz. Te zamen werken. Ze
werken in dezelfde fabrieke meer as tien jaar
bijeen. Ook fig.
Bijeenwerpen (uitspr. b ee'werpan), bedr. st .
WW. Verv. : wierp bijeen, bije'e's ewoorpen. Al
werpend bijeendoen. TVerj5t die steenen in den
hoek bijeen,
-

Bijeenweunen (uitspr. bijee'weunanl, onz. zw .
ww. Verv.: weundep, e bijeen, biee'geweund. Bij een wo a en . Ned. IVdb. Man en wijf moeten altij'
bee' weu nen . — Zie WEUNEN.
-

Bijeenweven (uitspr. biee'wcvan), bedr. st.
ww. Verv. : weefdege (soms woef), bijee'geweven. Bij elkander weven. Hier zijn dry kaleuren, wee f(t) ze bijeen.
Bijeenwonen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BIJEEN WEUNEN.

Bijeenwounen, ww. Zie BIJEEN WAAIEN.
Bijeenwribbelen, ww. Zie BIJEENFRIBBELEN.
Bij eenwrij ven, ww. Zie BIJEENVRIJVEN.
Bijeenzaaien (uitspr. bijee'zouian), bedr. zw .
WW. Verv. : zouidege bijeen, bijee'gezouid. Bij
elkander zaaien. Hie em mag de torv' (tarwe) en
de ro(gg)e nie bijee'zouien!

Bijeenzetten (uitspr. bijee'zetten), bedr. zw .
ww. Very. : zettege bijeen, bijee'gezet. Bij elkander zetten, Zet den andzuzn (ajuin) en dejaraie
bijeen. Gel(d) bjee'zetten. Verg. CV. j.
Bijeenzeuën (uitspr. bijee'zeuan), ww. Zie
BIJEENZEUIEN.

Bijeenzeuien (uitspr. bjee'zeuian), bedr. st.
ww. Verv. : zeuidege bijeen, b jee'gezeuien.
Daarnaast BIJEENZEUËN. Te zamen zieden. Veur
de koedrank moette roden (rapen) en wortels
bijee'zeuien.
Bijeenzieden, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BIJEENZEUËN, -ZEUIEN.

Bijeenzijen, ww. Zie BIJEENZIJGEN.
Bijeenzij gen (uitspr. bijee'zil(g)an), heir. zvr.
ww. Bij elkander zijgen. 'lag ek de geetemelk en
de koemelk bij'e'zijjg)en ?

Bijeenzooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BIJEENZEUËN, -ZEUIEN.

Bijeenzouien, ww. Zie BIJEENZAAIEN.

BIJEENZ"\VEEPEN

lUjeenzweepen (uitspr, bijee'Z71)eep.;n met
scherplange e), bedr, zw. ww. Verv. : zweeptege
bi/een, bi/ee'gezweept. Al zweepend verzamelen.
De koee'n en wz'lle nie b(/ee'gaan, meestere. Wel!
zweep( t) ze bi/een,l
Bijeenzweeren (uitspr. bi/ee'zweerJn met
scherpl. e), bedr. 51. »r«. Verve : zsroer bi/een,
bi/ee'gez'woren. Door zweren (vloeken) verzameleu. Hie zweer(t) zoo dan<!f »ele, dat hie ze1js
de koeC'n dl bijeenzweert,l - Zie Z\VEEREN.
Bijeenzwemmen (uitspr. bijee'Z7f.'flnmJn), onz,
51. ww. Verve : ZWOlll bzj'eell, bijee'gezW01JlJJZen,

Al zwernmend bijeenkomen. D' eenden en de
zzeanen, ze Z'ZR}eJllJJun zoo schoone bijeen/
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van het huis ligt. Astte (a1s hij) nog op (S0111S in)
nzijne1JZ bij'gank komt, za( l) , k er hen: afschuppen. - Fig. Nabijheid (zander iets wat kan begaan
worden, te bedoelen), K01Jzt I' my,um bzj'gank
niet, of ge krtj'gt '11 ra mmclenge.

Bijgeen (uitspr.geen eenlettergrepig met zachtlange t), bedr. st. ww, Verv, : gaf by~ biigegeen.
Door geven aan het gegeven toevoegen. Es "t
genoeg-? Necr: 't, gee' mor by',I - In bet kaartspel (jasspel b. v.) eene kaart die telt, bij eene
gespeelde kaart leggen. Worom en g-aafde nte b¥",
mee nog uiere by' ioarcm' uit ? ' k En ha geen
korte 'Dan tel, ' ken ha niet ! - Zie GEEN.
Bijgeloof, O. Daarnaast BIJGELOOVE. W db.
Bijgeloove, o. Bijgeloof. lie GELOOVE. KIL

Bijeenzwermen (uitspr.

bijee'z7UertllJn), bedr,
zw, w w. Verv.: zwermdege by'tell, b(/ee'gezzfVerllld.
Tot een zwei m bijeenkomen. De meuzceies (mugjes] ztoerme snaues (des avonds) schoone bijeen.
Verg. T. R.
Bijee'pakken, enz.; - bijee'raffelen, enz.;
- bijee'scharten, enz.; - bijea'vaen, enz.;
- bijee'wasschen, enz,; - bijee'zetten, enz,
Zie IHJEENPAKKEN, enz.j BIJEENRAFFELEN,
enz,; - BIJEENSCHARTEN, enz,; - BIJEENVAEN,
enz.; - BIJEEN\VASSCHEN, enz,; - BTJEEN ZETTEN, enz,
Bijere, vergr. trap van bij (zie ald.). De eind-e
valt drkwijls in de uitspraak weg; zie It!. en
Vorml. Ou (uw) bolle lig(t) bij, 7110r de JJlijnc
ligt toch bijere. BI]DERE wordt niet gehoord.
Bijeten, bedr. st. ww. V erv. : at (SOlTIS aat)
hi}, bi/geten. Daarnaast, gemeen, BIJFRETTEN.
Door eten toevoegen aan het gegetene. Es 't eten
nu: gedaan.f? Neen ' t, ge meet nogal bijtten .I

Bij:flansen, bedr. Z\V. ww. Verve : ./zanstege
bij, bi/geflallst. Al flansende tcevoegen. Het te
nog 'Jut: g{,l1oif gebroddeld.? ~Vo, Ollt '(£Iilde dat
nog bi/flansen?
Bij:flikkeren, ODZ. ZW. ,vw. Verve :fll'kkerdege
by', biigejlz:kkerd. Bijdansen. Zie ald. Biigeflzkker(d) kommen, al flikkerende bijkomen.
Bijflodderen, onz. zw. "'"\'1. er v . : flodderdege by', by'geflodderd. Al flodderende nederkomen. ~Vor jongies zzjll~ flodderen de 1Jzaz'skies b(j.
jVi/eke k01JzU) bi/geflodcierd. - Zie FLODDEREN.

'T

Bijfoefelen, bedr. zW. ww. Verve :foejpldegc
by', biJ'gefoejeld. Al foefe1ende (z~e ald.) toevoe·
gen. Hette nog niegedaan? vVa' foifelde nog b(/?
Bijfretten, bedr, zW. ww. Verve :jrettegeblj,
bijgejret. Bijeten. lie ald.
Bijfrotten, bedr. z,v. ww. Verve :frottege by',
b(;g-efrot. Al wrijvende toevoegen. Hette ' t al
geschuurd.f? Neen ek, ' k moe nog lange bijjrotten. - Zie FROTTEN.
Bijfruten, bedr. zw. ww. Verve : fruuttege
b(j, bi/gejruut. Al Vlroetende naderbij brengeD.
Hie za{l) zijlll bolle haz'1Jlelij'k bYfruten. Verge
BIJBOLLEN. - Zie FRUTEN.
Bijgaan, ODZ, st. wW. Verv. : gCllk Dlj, b{jgegaan. W'db. - Door gaun toevoegen. ,,!1' en zij'n
tit r nog nit t, 1Jle 1Jzoeten nogal bl/gaan.
Bijgang (uitspr. bijgank), m. Hof, koer, piankier, eLz" all~s wat in de onmiddellijke nabijheid

(4:
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Bijgeraken,

»).

Z\V. \VW. Daarnaast, zeer
gewoon, BJ]GRAKEN. Very. : g(e)raaktege by',
bYiegraakt. Dicht bij het doel geraken. As de
botle nog 'rn beetse loopt, za(l) ze nog bij'graken.
aDZ.

Bijgeuen, wW. Zie BIJGEUIEN.
Bijgeuien, bedr. zw. ww. Verv, : geuldege

bq',
bggt>geuzd. Daarnaast BIJGEUEN. Door gooien toevoegen. Geui: de steenen a! by', - In 't jasspel
b. v. eene kaart die tel t, bij de reeds gespeelde leggen. Geuit "n Ilene bij, zil!« / anderst en zijJJze nte
uit ! - Zie GEUEN, GEUIEN.

Bijgeven, ww , lie BIJGEEN.
Bijgifte, vr. Bijgifr, toegift (dat niet

wordt gebruiki). Hie kry'(g)t nog 't huis as bygifte.

Bijgoentje (uitspr. bygoentsJ). Vervorming van
kapoentje f Kornt In een kinderrijrn : Sente J.Vieklous bygoentse. Zie NIKLOUS, NJEKLOUS.
Bijgoentse. Zie BIJGOEN1]E.
Bijgraken, ww. lie BIJGERAKEN.
Bijgraven, bedr. st. wW. Very. :

graafde,g-e
groej) by",b!fgegraven. Door graven toevoegen. Ze 1Jzoeten, ont g-edaan t' hen, nog '12 roe
bijgraven.

(S0111S

Hijgrollen, onz. zw. VVW. Verv.: groldege b!i,
bygegrold, Al grollende bijkomen. Moeder g10!(t)
bij.1Jqgegrol(d) kommen.
Bijgrommelen, aDZ. z"r. ,vw. Verv.: gront1Jzetaege bl/, bygegrorJl1neld. Ai grommelende bijkomen. Szeska kOrJl( t) u:eera(l) ne keer bijgegroIn meld.
Bijgurzelen

(uitspr. by'guzzJ1Jn), aDZ. zw.
V erv. : guzzeldege by", bygeguzzeld. Van water. 11et gewcld naderbIJ vloeien. En ' t 'loater
\VW.

guzzeldege nzor altoos by'. 't
'It'el(d) bygeguzzeld.

R~(j1Jl(t)

nzee ge-

Rijgnzzelen, w,v. Zie BIJGURZELEN.
Bijhalen, bedr. z,v. wW. Verve : haaldege by',
bfjgelzaald. Door halen bijbrengen. Niet verouderd (verg. Ned. ~Vdb.). Haalt hau(t)
De
pachter haaldege nlOr alty'(d) bier by'. Ge moet
nog ge/(d) bY'haten.

bii.

Bijhauwen, ,vw. Zie
Bijhauwend, bn. Zie

BIJHOUDEN.
BIJHOUDEND.

BIJHEETEN

—

Bijheeten (uitspr. bijeetan met scherplange e),
bedr. zw . ww. Very. : heettege bijg'Izeet. Toevoegen al heetende (warmende). Ge moet nog veel
water bheeten.

Bijheuën, Ww. Zie BIJHEUIEN.
Bijheuien, onz. zw. ww. Daarnaast BIJHEUËN.
Very. : heztideg-e bij, bilg'heuid. Door hooien toevoegen. Toe, jonges, heuit mor bij, ge zilt) nog
gedaa' krij(g)en. --- Zie HEUËN, HEUIEN.
Bij heraken, ww. Zie BIJHINKEN.

Bijhinken (uitspr. bijenkan), onz. zw . ww.
Very. : henktege bij, bik'henkt. Al hinkende
bijkomen. Diene patsakkeleere henkt ook bij. Hie
komt) b j 'kenkt.

Bijhoo /, Ww. Zie B1JHOOGEN.
BijhoOgen (uitspr. bijoo(g)an met scherplange
o), bear. zw . ww. Very. : hoogdege bil, bijg'hoogd.
Meer hoogen. En laat hem de koe met : hie za(l)
nogal bijhoo(g)en.

Bijhooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie BIJHEUËN, BIJHEUIEN.

Bijhouden (uitspr. bijauwan), bedr. (soms onz.)
st. w W. Very. : hiel(d) bij, hauwen. Wdb. —
Bedr. en onz. Sparen, spaarzaam leven. Pier
bauwt b ij , 'k hauwe ne frank bij. Verg. Ned.
Wdb. DB. J. — Bedr. De kaarten (uitspr. korten)
bihauwen, ze bij zich houden, ze zoedanig in de
hand houden dat de medespelers de kleur of de
waarde niet kunnen zien.
Bijhoudend (uitspr. bijauwant), bn. Zonder
trappen van vergelijking. Spaarzaam, een weinig
gierig (doch in goeden zin). Dat zijn toch bijhauwende mains(ch)en. Verg. Ned. Wdb (« in ZuidNederland »), DB. J.
Bijhuilen, onz. zw . ww. Very. : huildege bij,
bijg'zzuild. Al huilende bijkomen. Diene zatlap
huildege bij. De kinders kommen anaal bijg'huild.

Bijhullen, bedr. zw . ww. Very. : huldege bij,
bijg'huld. Door hullen (zie ald.) toevoegen. Ge
moet nogal pato(dd)ers bijhztllen, wild' ou (uw)
pail hen.

Bijjaen, ww. Zie BIJJAGEN.
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Bijkanst, bw. Daarnaast BIJKAN, BIJKANS,
meer BIJKANST, ook met be : BEKAN, BEKANS,
BEKANST (zeer gewoon). Verg. Ned. Wdb. Bijna,
nagenoeg. 'k B beka' gedaan. Hie schroot er
bijkanst op, enz. Verg. BEKANST.
Bijkansen, m. mv. Zie BEKANSTEN.
Bijkappen, onz. zw . ww.Ver y. kaptege bij,
bijgekapt. Dicht bij het doel (schreef, piek, top,
enz.) kappen met den top. Da' manneke koest)
bikappen. Verg. BIJBOLLEN.

Bijkarnen, ww. Wordt r.t bell. Z. BIJKEERNEN.
Bijkassijcn, ww. Zie BIJKATSIEk.N.
Bijkatsieën (uitspr. met den hoofdtoon op
tsie), bedr. zw . WW. Very. : katsiettege (uitspr.
met verkorte ie), gekatsiet. Daarnaast soms B1JKALSIJEN, BIJKASSIJEN. Door kalsijden toe voegen.
for(g)e moeten ze nog ' n strate bijkats, e'n.
-- Zie KATSIEËN.

Bijkeëlen, ww. Zie BIJKEGELEN.
Bijkeeren (uitspr. met scherplange e), bedr.
zw . s► W. Very. : keerdege bij, bz,'igekcerd. Door
keeren aan iets toevoegen. Vanda(g)e hem lne
genoeg vlas gekeerd, mor(g)en zillenze den overschot bkeeren.
Bijkeerenen, ww. Zie BIJKEERNEN.

Bijkeernen (uitspr. met scherplange e), bedr.
onz. zw . ww. Very. : keerndege b ij , bijgekeernd.
Daarnaast BIJKEERENEN. Door karnen toevoegen.
Moet ek die melk ook bijkeernen? — Z KEERNEN.

Bijkegelen (uitspr. bke(g)alan), bedr. zw . ww.
Very. : ke(g)elde bij, bijgeke(g)eld. Door kegelen
toevoegen. Es't spel uit? Neen '1, ge nzoet nogal
bijkeg )elen. -- Door kegelen (slaan) dichter doen
komen. Ke(0'lt de jongies amaal bij. — Onz.
Dicht bij het doel kegelen. Ge ke(g)elt bit, mor
va' z' leven nie op! Verg. BIJBOLLEN.
Bij keitsen, ww. Zie BIJKETSEN.
Bijketsen, bedr. zw. WW. VTerv.: ketstege bij,
b jg eketst. Daarnaast, zeer gewoon, BIJKEITSEN
(uitspr. bkaitsan). Door ketsen (slaan) dichter
doen komen. Allij, kaitst de koec 7n anaal bij. —

ww. Very. : joeg (of Jaagdege) b ij, bijgejaagd.
Door j 'igen doen nabij komen. Toe, jaagt de

Zie KETSEN, KEITSEN.
Bijkernen, onz. onr. WW. Very.: koes(t) bij,
bilgeheunen. Ell. Kunnen bijbollen (zie ald.), bijschieten, enz. Vanda(g)e bolde slicht, g' en keunt

koeën ne keer b ij.

nie bij.

Bijjager (uitspr. bijja(g)an), bedr. st. (of zw.)

Bijkaarten (uitspr. bijkortan), onz. zw. ww.
Very.: kortege bij, bïzgekort. Al kaartende toevoegen. Was 't spel ten tien ure gedaan? Neeneen 't,
z' hè nogal bijgekort.

Bijkaatsen (uitspr. bijkootsan met zachtlange
a), onz. bedr. zw . WW. Very.: kootstege bij, b^gekootst. Onz. Al kaatsende toevoegen, meer
kaatsen. M' hen der noen ure bijgekootst. —
Bedr. Dicht bij het doel kaatsen. Sies kam (kan)

bnjkootsan. Vei g. BIJBOLLEN.

Bijkaitsen, Ww. Zie BIJKETSEN.
Bijkalsij en, ww. Zie BJJKATSIEËN.
Bijkan, bw. Zie BIJKANST.
Bijkans, bw. Zi e BIJKANST.

Bijkenteren, ww. Zie BIJKOTEREN.
Bijkijken, onz. st. ww. Very.: keek bij, blgekeken. Denkelijk geene samenstelling. Dicht kijken.
Iionzt nadere, ge moet bijkijken. — Fig. Nauw
zien. Gij em meug(t) zoo bij me loken.
Bijkleitsen , ww. Zie BIJKLETSEN.

Bijkleitsen, WW. Zie BIJKLETSEN.
Bijkletsen, bedr. zw . ww. Very. : kletstege bij,
b jgekletst. Daarnaast zeer gewoon BIJKLEITSEN
(uitspr. bklaitsan). Al kletsende bijdoen. Water
bijklaitsen.
Bijklieven, bedr. st . ww. Very. : kliefdege
(soms kloof) bij, bijgekloven. Al klievende toevoegen. Ge moet dat haat nog baklieven.

BIJKLOPPEN
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Bij kloppen, bedr. zw. ww. Very. : kloptege
bij, bijgektopt. Al kloppende toevoegen. De slned
moe nogal sineên em bijkloppen !
Bijknoefelen, bedr. zw. ww. Very. : knoefelde,e bij, bijg eknoefeld. Bijflansen. Staak het; wa'
wilde nor b jknoefelen ? — Zie KNOEFELEN.
-

Bijkomen, bedr. zw . ww. Very.: kooktege bij,
bijgekookt. Door koken toevoegen. Ge moet nogal
water bijkoken.

Bij kokkelen, onz. zw . ww. Very.: kikkeldege
t, bijgekokkeld. Al kokkelende (babbelende) bijkomen. De vrauwe kokkelen anaal bij. Bijgekokkel(d) kommen.
Bij kolven, bedr. zw. ww. Very. : ko fdege bij,
.bijgekofd. Al kolvende bij iets doen komen.
Kolft dein bal mor bij.

Bij komen ww. Wor d t r►t gel. Z. BIJ KOMMEN.
Bijkommen, onz. st. ww. Very. : kwam (of
kwaenp) bij; bij(ge)kommen. — Bijkomen. Mag
ek bijkornnzen? — Van bollen. Die bolle zal nog
blkoinmen (namelijk bij de stekke). Ge moet bijkommen, Tome. Verg. BIJBOLLEN.

Bijkootsen, Ww. Zie BIJKAATSEN.
Bij korten, ww. Zie BIJKAARTEN.
Bijkomen, bedr. zw. ww. Very.: kosttege bij,
bijgekost. Door kosten toevoegen. Onzen Artuur
za(l) nogal bijkosten, eer dat hie dokteur es.

Bijkoteren, bedr. zw. ww. Very. : koterdege
bij, biJ ekoterd. Daarnaast soms BIJKEtJTEREN.
Al koterende doen bijkomen. Sies, kotert de schopen (schapen) al hier bij.

Bijkraaien (uitspr. bijkrouian), bedr. zw . ww.
Verv.: krouidege bij, bijgekrouid. Al kraaiende
doen bijkomen. Den bane krouit zijn kinnen al bij.
Bijkrabbelen, bedr. zw. ww. : krabbeldnge
hij, bijgekrabbeld. Al krabbelende (schrijvende)
toevoegen. Heet hie gedaa' mee schrijven? Hie
moe nogal bijkrabbelen! — Al krabbelende bij
iets doen komen. De katte krabbelt d'erde bij.
Daarnaast BIJKRABBEN.
Bijkrabben, soms bijkrappen, ww.

Zie BIJ-

KRABBELEN.

Bijkrappen, ww. Zie BIJKRABBEN.
Bid krij en g ww. Zie BIJKRIJGEN.
Bijkrijgen (uitspr. b^krj( g) m), be dr
. st. ww.
Very. : kreeg bij, bij(r e)kre(g)en. Dicht bij het
-

doel krijgen (spr. van bolle b. v.). 'k En ka' znijm
bolle nie b krr;; ,,-)en. Verg. BIJBOLLEN.
Bij kronien, W W. Zie BIJKRAASEN.

Bijkrnipen, onz. st. ww. kroop b ij, bilgekropen. Al kruipende bijkomen. Den hond kroop
bij. Bijgekrope kommen.
Bijknischen (uitspr. met of zonder ch), bedr.
zw. ww. Very.: kuistege bij, bijgekuist. Al kuischende toevoegen. Er es nogal bij te kuis(ch)en !
Bijknisen, ww. Zie BIJKUISCHEN.
Bijkunnen, ww. Wordt nt geh. Z. BIJKEUNEN.
Bijkweeken, bedr. zw. ww. Verv.: kweektege

—

BIJLEZE\"

bij, by"gekweekt. Door kweeken toevoegen. Z' hen
lien kinders en ze kweeken der nog bij.

Bijkwispelen, onz. zw . ww. Very.: kwispeldege bij, bijg ekwispeld. Al kwispelende bijkomen.
De7z hond komt) bJgekwispeld.
-

Bijl, o. (niet vr.). Zie voor het geslacht Ned.
Wdb. R (o.). JONG (BIEL, BEJEL, o.). SCH. Mv.
bijlen. Verkl. bijlke (mv. bijlkes, blkies). Wdb.
Mee 'm bijl iemand de kop klieven.
Bijlaan ww. Zie BIJLADEN.
Bijladen (uitspr. bijlaan, laan eenlettergrepig),
bedr. zw . ww. Very. laaddege (uitspr. laattaga;
verg. (h)znttoek, Kl. en Vorml.), big elaad (niet
bitgelaczn). Toevoegen door laden. Ge moet nog
bijlaan. Moet ek de kolen oak blaan?
Bijlap, m. Eig. toevoegsel, toegeyoegde naam,
dus spotnaam, bijnaam. Heet hie Speeke? Neef
't es neen b ijlap. SCH. Ned. Wdb.
)

Bijlappen, bedr. zw. ww. Very. : lapteg-e bij,
bijgetapt. Als lapwerk bijvoegen. Ned. Welb. —
Bijslaan. Hier zijn de steenen, lap(t) nui mor
moortel bij. — Fig. Door liegen toevoegen. Lapt)
mor altij(d) leu(g)cs bij, 't zal 't tec h iemand
gelooven. Men zegt mer : iet er bij lappen, doch
hier is geen sprake van een ww. BIJLAPPEN. Verg.
CV. T. J. R. — Bolspel. Door schieten bij het
doel brengen. 'k Zz(l) die bolle ne keer gaalaz bijlappen. Verg. BIJBOLL Ei:.
Bijleefte, vr. Zonder mv. Levenslang vruchtgenot van eenig goed. 't Goed en es 't mijne
niet, snor 'k hè de bijlerfte. DB. CV . KIS.,
(<; BIJ-LEVINGHE. USUS fructus : Et Dos, dotalis
fructus, vulgo vitalia. > ). \l n 1. BILEVE, Verg. Ned.
Wdb (BIJLEVE, BIJLEVEN).
Bijleert (uitspr. leen eenlettergrepig met scherplange c), bedr. zw. ww. Very. leeddege (uitspr.
leettege; verg. (h)anttoek, Kl. en Vorml.), b^geleed. Door leiden tot in de nabijheid van iets of
iemand leiden Leedt de beeste' mor bij.
.

Bijleenen (uitspr. met scherplange e), bedr.
ww. Very. : leendeg-e bij, hijg eleend. Meer
leenen. 'k lid hem al dreus(t) frank geleend, en
niri zoo 'k (zou 'k) lieve nog moeten altij(d) b leenen.
zW.

Bijleeren (uitspr. met scherplange e), bedr. zw .
ww. Very.: leerdege bij, b jgeleerd. Door leeren
toevoegen. 'k Moe die lesse nog bijíeeren.
Bijleggen (u:tspr. bilt ( M m) bedr. zw. (onr.)
ww. Very.: lai bij, bijgelaid. Door leggen toevoegen. Legit) mor schooven altij(d) bij, me dessche'
voort. Gel(d)bij le(gglen . Es 't Genoeg? A èeneen't,
ge moet nogal bijle(gg)cn. In 't kaartspel : / ie
en heet (heeft) er nie bijgelaid, wie heeft niet ingezet wat moet ingezet worden ? KIL (. BIJ-LEGGHEN".
Apponere »). lila!. Wdb (BILEGGEN). - Dicht
bij het doel leggen (in bolspel, schreef ke-schieten,
enz.). Pier weet hem altij(d) bij te le(gg)en. Verg.
,

BIJBOLIEN.

Bijleiden, Ww. Wordt niet gehoord. Zie BIJLEEDEN, BULEEN.

dezen, bedr. st . ww. Very. : las bij, bigrlezen. Door lezen toevoegen. Hett' al die boeke'

BIJLIEËN

Bijlieën, ww. Zie BIJLIEGEN.
Bijliggen (uitspr. bijlie(g)an), bedr. st. ww.

Very. : loog bij, b jgelo(g)en. Door liegen toevoegen. Hie liegt allange genoeg, hie em moe nie
meer b jliegen. Verg. Ned. Wdb.

Bijliggen (uitspr. b jlz(gg)an), onz. st. ww.

Very. : lag bij, bijgele(g)en. Wdb. — Dicht bij
het doel liggen (bolspel, schreefke-schieten, buken, enz.). Die bolle lig(t)bij. Verg. BIJBOLLEN.

Bijtijden (uitspr. bij/jan), bedr. st. ww. Very. :
lee (zaehtl. e) bij, b j releên. Meer lijden. Hie za(l)
nogal b jl jen eer dat hie dood es.
j

Bijtijen, WW. Zie BIJLIJDEN.
Bijlijmen, bedr. zw. ww. Very. : l jmdege bij,
bijgelijind. Door lijmen toevoegen. Hie moe nog
veel b jl jmen eerdat 't gedaan es.

Bijloopen (uitspr. met scherplange o), onz. st.
ww. Very. : imEp bij, b jg eloopen. Wdb. — Dicht
bij het c;oci loopei] (spr. van bolle b. v.) Laat da'
bolieke mor gaan, ze za(l) nog b jloopen. Verg.
BIJBOLLEN.

Bijlossen, bedr. zw . ww. Very. : lostege bil,
bijgelost. Door lossen toevoegen aan het reeds
geloste. Me zille nog lange moete werken em
bijlossen om gedaan t' henne (hebben).
Bijloten, bedr. zw . ww. Very.: loottege bij,
b jgetoot. Door loten aan iets toevoegen. 'k Ha
de z jveu(glel afgeschoten en 'k loottege ne goui
(gaai) bij.
Bij luimen, onz. zw. ww. Verv.: luimdege b j,
bijgeluimd. Daarnaast BUSLUIMEN. Al luimende
bijkomen. De steraker kwam b jg eluimd.
Bijmaaier (uitspr. bijmouian), bedr. zw. ww.
Very. : mouide;e bij, b jgemouid. Door maaien
toevoegen. De mees (meersch) en es mor half
gemouid, ge moet nogal bijmouien.
-

Bijmaitsen, WW. Zie BIJMETSEN.
Bijmaken, bedr. zw. ww. Very. : maaktege bij,
bijgemaakt. Door maken toevoegen. 'k Za(l) ne
muur bijmaken. Diene veu(g)el em maak(t) nie
bij, hij maakt het begonnen nest niet voort. Zie
MAKEN.

Bijmalen, bedr. st. ww. Very.: nzaaldege b j,
bijgemalen. Door malen toevoegen. De mulder
maalt al ne g'heelen dag en hie za(l) nog vele
bijmalen.
Bijmarken, bedr. ZW. ww. Very.: manktege
b j, b jgemankt. Al mankende bijkomen. De mankepoot) kom(t) b jg einankt. -- Zie MANKEN.

Bijmaschen (uitspr. met . ch), bedr. zw. ww.
Very. : maastege bij, bijgemaast. Al maschende
(zie aid.) toevoegen. Ge moet die kausen nog b jmaschen. -- Zie MASCHEN
Bid meetsen, WW. Zie BIJMETSEN.

Bijmelken, bedr. st. ww.. Very. : molk bij,
b jy-emolken. Door melken toevoegen. Melkt die
koee ' ginter ook bi: Ge moet nogal bijmelken.
,
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gelezen ? 'k Moe nogal bjlezen. — Door bidden
toevoegen. Ge moet nog ne weesgegroet bijlezen.
— Zie LEZEN.

Bijmengelen, bedr. zw. ww. Very.: mengeldege bij, b jgemengeld. Bijmengen. Ned. Wdb.
Bijmessen, bedr. zw . ww. Very. : mestego bij,
b jgemest. Door mesten aan het gemeste toeroe
gen. Moe' 'k da' land ook b jmessen?— Z. MESSEN_
Bijmester, ww. Wordt bijna niet gehoord.

Zie BIJMESSEN.

Bijmeten, bedr. st. ww. Door meten toevoegen. Landmetere, ge moet de wee (weide) ook
b jnzete, gilde.
Bijenetsen, bedr. zw. ww. Daarnaast zeer ge..
woon BIJMEITSEN (uitspr. b jmaitsan). Bijmetselen, door metselen toevoegen. 'k Za(l) nog ne
muur b jmaitsen. -- Zie METSEN, MEITSEN. Verg.
Ned. Wdb (BIJMETSELEN).
Bijmenlenen, bedr. zw. 'uw. Verv.: meulendege bij, b jg emeulend. Door meulenen toevoegen. Ge moet die torve (tarwe) b jmeulenen. --

Zie MEULENEN.

Bijmijten, bedr. zw. ww. Very. : mijttege
b jgem jt. Door mijten toevoegen. Sies, al da'
kooren nog- vanda(g)e b jgem jt, zilde!
Bijmoeten, onz. st. (onr.) ww. Very. : moes(t)
b j, bijgemoeten. In bolspel, enz. dicht bij het doel
moeten komen. Da' bolleke moe bij. Verg. BIJBOLLEN.

Bijmooschen (uitspr. met of zonder ch en met
scherplange o), bedr. zw . ww. Very. : moostege
bij b jgemoost. Slordig en ordeloos bijdoen. Hette
nog nie genoeg gebroddeld, moeite nog b jnzooschen ? — Zie MOOSCHEN.
Bijm0uien, ww. Zie BIJMAAIEN.
Bijna, Wordt niet gehoord. Zie BIJNAAR.
Bijenaaien (uitspr. b jnouian), bedr. zw . ww.

.

Very. : nouidege bij, b jgenouid. Door naaien aan

het reeds genaaide toevoegen. Moe' 'k die broek
ook nog b jnozzien ?

Bijnaam (uitspr. bijnoom met zachtlange o),
In. Mv. bijnomen ; verkl. b jnoomke. Wdb.
Bijnaar, bw. Daarnaast BENAAR. Bijna. Ned.
LT^db (c^ vroeger ook BIJNAAR (nog thans in Vlaanderen de gewone vorm) DB. J. Mnl. Wdb
(BINAER ).

Bijnaelen, ww. Zie BIJNAGELEN.
Bijnagelen (uitspr. bijna(g)alan), bedr. zw .
ww. Very. : na(g)eldege bij, b igena(g)eld. Door
nagelen toevoegen. Es alles gena(g)eld, Sies? 0!
'k moe nogal bijna(g)elen!

Bijnamen (uitspr. b jnoman), bedr. zw . ww.
Gewoonlijk in 't verl. dw. b jg enoomd en in den
-

noemvorm. Iemand een bijnaam geven. Domzen
moet alkendeen bijnomen. Verg. Ned. Wdb. KIL _
(« BIJNAEMEN. Agnominare, cognominare »).

Bi j n amere (uitspr. b jnomara), M. 11Tv. b jnomers. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg;
zie El. en Vorml. Iemand die de gewoonte heeft
anderen een bijnaam te geven. Spottend. Diene
leelekem bijnomere!
Bijnemen, ww. Daarnaast zeer gewoon BIJPAKKEN. Zie aid.

.
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Bignoom, m. Zie BIJNAAM.
Bijnomen, ww. Zie BIJNAMEN.
Bij nomere, m. Zie BIJNAMERE.

BIJROUTSEN

hielden nie. op va' slane, 't was alt j' mor bijpoefen dan (dat ze) ze deên. — Met dol geraas bijge-

leopen komen. Ze kommen op ouder (hun) kloppers bij epoeft. — Zie POEFEN.

Bij n0ulen, ww. Zie BIJNAAIEN.

Bijpachten, bedr. zw. ww. Very. : pach ttege
bij, bijgepacht. Door pachten aan het reeds gepachte toevoegen. Hie za(l) nogal land bijpachten.

Bijpakken, bedr. zw. ww. Daarnaast, min gewoon, BIJNEMEN. Very.: pakte e bij, bijgepakt.
Door pakken (nemen) aan het reeds genomen toevoegen. As g ' an 't pakke zijt, mor bijpakken !
-

--

_

Zie PAKKEN.

Bijprossen, onz. zw. ww. Very. : prostege bij,
bijgeprost. Door prossen (slordig werken) toevoegen. G' het (hebt) al te veel gemoost : 70o1 om nog
bijprossen ?
-

Bijprnitselen, ww. Zie BIJPRUTSELEN.
Bijpruitsen, 1vw. Zie BIJPRUTSEN.
Bijprutselen, ww. Zie BIJPRUTSEN.
Bijprutsen (uitspr. b jpruitsan), onz. zw. w'w.

Bijpappen, bedr. zw . ww. Very.: paptege bij,
bijgepapt. Door pappen toevoegen. Den doktour
hee g ezaid da' ge no; moet bij pappen, d. i. het
pappen (op buik b. v.) niet moogt staken.

Daarnaast zeer gewoon BIJPRUTSELEN (uitspr. b jpruitsalan). Al ordeloos werkende bijvoegen.
Werkt hie nog? Neeg Izie en doe me wees as
bijpruitsen.

Bij persen, w w. Zie BIJPERTSEN.
Bijpertsen (uitspr. b y"persan), onz. zw. ww.

Bijraffelen, bedr. zw . ww. Very. : raffeldege
bij, b jgerajfeld. Dicht bij raffelen (zie aid.). Raffelt da' gel(d) mor bij.

Very. : perstege bij, b j, ep^rst. Snel loopend bijkomen. De kinders kommen al bij geperst. — Zie
PERTSEN.

Bij peuteren, bedr. z ee . ww. Very. : peuterdege b j, bijgepeuterd. Al peuterende naderbij
brengen. The tracht haimel jk 't gel(d) van den
i' leg- (inleg) bij te peuteren e n weeg (weg) te
scheeren.
Bij pikkelen, onz. zw. ww. Very.: pikkelde e
bij, b jgepikkeld. Al pikkelende (zie aid.) bijkomen. Die twie patsakkeleers kwavzpen ook al
bijepzkkeld.
Bijpikken, belr. zw . ww. Very. : pikleg-e bij,
bijgepikt. Door pikken (zie ald.) aan het reeds
gepikte bijvoegen. illoetenze de ro(gg )e vanda(g)e
nog bijpikken?
g

-

Bij plaitsen, ww. Zie BIJPLETSEN.
Bijplakken, bedr. zw . ww. Very. : plaktege
bij, b (:,;plakt, Door plakken toevoegen. D' eetploots' es b' hangen ; moet ek de sloopkolver ook

biplakken ? Die affiesie bzjplakke, zilte!
Bijplanten, bedr. zw. ww. Very. : plantteq-e
bij, bitb eplaiat. Door planten toevoegen. Zijn de
boorven algeplant? Neens, me moeten nog g' heel
die rote bijplanten.
Bij pleitsen, ww. Zie BIJPLETSEN.

Bijpletsen, bedr. zw. ww. Daarnaast zeer gewoon BIJPLEITSEN (uitspr. bijplaitsan). Very. :
pletstege (of plaitstege) bid, bi^gepletst (of -laitst).
Met plassend g k id toevoegen, de hinders s gele
geere mee war e : 't es bijgieten em bijplaitse
zonder ende!
Bij ploeën, Ww. zie BIJPLOEGEN.
Bijploegen (uitspr. bijploean), onz. zw . ww.
Very.: ploegdege bij, bz'jgzploegd. Dicht bij het
doel ploegen (in het ploegspel). Sies koes(t) bij=
ploe,"g)en, ikke niet, — Zie PLOEGEN.
Bijpluimen, bedr. zw. ww. Very. : pluimdege
bil; bijgepluimd. Door pluimen toevoegen. Toe,
lelie, pluimt die kiekies ook bij.
Bijpoefen, bedr. zw . ww. Very. : poeftege bij;
.bijgepoeft. Door wild slaan toevoegen. Z' en

-

Bij rainen, Ww. Zie BIJ REINEN.
Bijrapen (uitspr. b jropan), bedr. zw . ww.Verv. :
rooptege bij, b jgeroopt. Al rapende toevoegen.
De peere zijn operoopt, moet ek d'appels ook
b jropen ?

Bijraspen, bedr. zw . ww. Very. : rasptege b j,
bijgeraspt. Al raspende bij toen. Ge moet de notemuskaat ook bijraspen.
Bijreeken (scherpt. e) bedr. zw . ww. Vers'. :
reektege bij, b jgereekt. Door rijven toevoegen. De
klaver ook b jreeken, Antoons ! — Zie REEKEN.
,

Bijreënen, ww. Zie BITREGENEN.
Bij regenen (uitspr. bjre(g)anan), onz. zw . ww.
Daarnaast zeer gewoon BIJREINEN (uitspr. b jrainan). Very. : re(g)endeoe (raindege) bij, bijgerc(?)end (.geraind). Meer regenen. Ge zilt het
zien, ' t za(l) nogal b jrainen !

Bij reinen, ww. Zie BIJREGENEN.
Bijrekenen, bedr. zw. ww. Very. : rekendege
b ij . bijgerekend. Door rekenen toevoegen. Goe
tellen en al wa' da' 'k ozz (u) moete, bijrekenen!
Verg. Ned. W..lb
Bijrijen, ww. Zie BIJRIJDEN.
Bijrij den (uitspr. bij rij an), bedr. st. ww. Very. :
ree (met zachtlange e) bij, b (gore(n. Al rijdende
bijkomen. De ruiters kommen anaal schoone
bijgerei n. Verg. llin 1. Wdb (BIRIDEN).
.

Bijritsen, bedr. zw. ww. Very. : ritstege bij,
b jg-eritst. Snel en wild bijkomen. 't Brandege,
't volk kwam(p) b (geritst.
Bijroepen, bedr. st. WW. Very. : riep bij, bilgeroepen. Wdb. Meer roepen. Roep(t)mor bij, ei
za(l) 't toch wel iemand Izooren.

-

Bijropen, ww. Zie BIJRAPEN.
Bijrotsen (uitspr. bijroutsen, voor de uitspr.
dezer on zie Ti'!. en Vorml.), onz. zw . ww. Bijritsen (zie ald.). Zc konimnen dl b jgeroutst. — Zie
ROTSEN.

Bijmutsen, way. Zie BIJROTSEN.
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Bijsachtig (uitspr. bijzachtach, zie Xi. en
Vornzl.), bn. Buiig. it Sezoen en es mor b jsachteg. DB. CL. - Zie BIJZE.
Bijsavelen, onz. zw. ww. Very.: saveldeg-e
bij, bzJ esaveld. Wild en dwaas bijkomen. Vooral
van vrouwen. He kom(t) ginter weera(l) ne keer
bijgesaveld. — Zie SAVELEN.
Bijschrrpen, bedr. onz. zw . ww.Verv.: scharttege bij, b jgeschart. Bedr. Door scharten (krabben) doen nabij komen. Geld) b jscharten. Astie
wint, kan hie 't gel(d) van den i'zet (inzet)haasteg
bijscharten. — Vrekkig sparen. Mee bij te scharten heet hie e klas' (klein) fortuuntse vergaard.
Onz. Met moeite en op zonderlinge wijze nader
komen. J ielke kom(1) zoo ordeg (aardig) biigeschart. — Zie SCHARTEN.

Bijschaveelen (uitspr. met korte.a, met scherplange e en met den klemtoon op vee), onz. zw.
ww. Very. : schaveeldege bij, bi/geschaveeld.
J-laastig_bijkomen. Triere, Sies en de hinders, ze
schaveelen anaal bij. Brjgeschaveel(d) kommen.
— Zie SCHAVEELEN.
Bijschaven, bedr. zw. ww. Verv.: schaafdege
bij , b ygesc/Zczafd. Door schaven toevoegen. G' heel
de nacht, en ook nzor(g)en, zilleme moeten alt j(d)
bijschaven.
Bijschaverdijnen, onz. zw. ww. Very.: schaverdijndege bij, b jgeschaverd jnd. Al schaverdijnend bijkomen. Ze kommen al bijgeschaverdind.
Bijschreren (uitspr. met scherplange e), bedr.
zw. ww. Very. : scheerdege bij, b jgescheerd. Door
scharren doen nabij komen. Al 't geld dat op de
tafel lag, scheerdeg" hie bij.— Zie SCHEEREN.
Bijschellen, bedr. zw. ww. Very. : scheldege
b j, 6 jgescheld. Door schellen (schillen) toevoegen. Ge moet nog pato(d i)ers bijschellen, der en
zijn der nie genoef.. -- Zie SCHELLEN.
Bijschrppen, bedr. onz. zw . ww. Very. :
scheptege bij, b jgeschept. Door scheppen toevoegen. Bette soepe genoeg ? Neen ek, schep(t) mor bi.

Bijschieten, bedr. onz. st. ww.Verv. : schoot bij ,
b jgeschoten. Wdb. — Bedr. Met spade of schup,
enz. naderbij werpen. Grond, kolen, kalk, enz.
b jschieten.-- BijbetaIen. Ge zil(t) nogal meu(g)en
afdekken em bijsclzieten. — Dicht bij het doel
schieten. Bedr. en onz. Bedr. : al schietende (met
bolle b. v.) nader bij het doel brengen. Wacht,
'k ga ons bolle b jschieten (d. i. dichter bij de
stekke) ; men schiet met de bolle op die van een
anderen speler en brengt aldus deze laatste dichter bij het doe]. — Onz. In dit geval komt het
voorwerp, waarmede men schiet (bolle, bunk, pijl,
kogel, enz.) dicht bij het doel. De ja(g)er schiet
bij, mor toch nie op. 'k Schiete bij en 'k en kan
toch geene goui kr j(g)en. Bijschieten en es niet,
opschieten es betere, zai dem boldere. Verg. J.;
hier BIJBOLLEN.
Bijschilderen, bedr. zw . ww. Very. : schilderlege bij, bijgeschilderd. Door schilderen toevoegen. Ge mezeg(t) mij nog 'n schilder je bijschilderen.
Bijschillen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BJJSCHELLEN .

BIJSLEPEN

Bijschokken, onz. zw. ww. Very. : schoktege
bij, brigeschokt. Al schokkende, d. i. dwaze gebaren makende met lijf en becnen, bijkomen. Wie
komt er ginter b jgeschokt ?
Bijschoepen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BIJSCHUPPEN.

Bijschrepen, bedr. zw. ww. Very.: schreeptege bij, b geschreept. Door schrepels (zie ald.)>
toevoegen. Zijn der genoeg wortels g eschreept,
moedere ? 'Veen 't, ge moet nog wel nen eemer
bijschrepen.
Bijschu.ifelen, bedr. onz. zw. ww. Very.
scha feldege bij, b jgeschu field. Door schuifelen
doen nabij komen. De koeier ka' zijn kolen al
b jschu Pelen. — B jgeschui fel(d) kommen, al
schuifelende bijkomen. Hie komt) b jgeschuijeld,
percies oft hie va' niet en viste.— Z. SCHUIFELEN.
Bijschrppen, bedr. zw . ww. Very. : schuptege
b j, bijgeschupt. Daarnaast BIJSTAMPEN. Door
schoppen doen nabij komen. Hie en roep(t) de
beesten me bij, hie schuilt en stampt) ze bij.
Zie SCHUPPEN.

Bijschuren, bedr. zw . ww. Very. : schuurdege
bi, olg eschuur d. Door schuren toevoegen. Mij
wi f es te propere : 't es in o-;s huis alt(d) schuren em b jschuren !
.

Bijselen ( u itspr. b jsalan , ww. Zie BEIJSELEN.
Bijslaap, bedr. st. vv. ww. Very. sloeg (sores
)

sloeg) bij, bijgesle(g)en. Door slaan toevoegen. Es
de rammelenge groot) genoeg? Neens, sla mor
b j, sla mor bij! — In de uitdrukking : er een mag
niet (niets) bij slaan, kan er geen sprake zijn van
een samenstelling. Verg. J. C V.

Bijslaapster, vr. Wordt giet gebruikt. Zie

BIJ-

en Kl. en Vorm!.
Bijslaërs, m. mv. Zie BIJSLAGERS.

SLAPERE

Bijslagers (uitspr. bijs?a(g)grs), m. mv. Zonder enkeiv. Phase van het kinderspel dat KEITSSLAAN heet ; In de bijsla(g)ers z jn. Gedurende
deze sreelphase moeten de spelers, na den « keits »
weggeslagen te hebben met hunnen « keitsstok »,
op een nabijgelegen muur (of ander aangeduid
voorwerp) slaan en tevens van e keitsput » veranderen. Dat moet driemaal gedaan warden. Ge zij'
nog in de bijsla(g)ers. Me zijn uit onze bijsla(g)ers. -- Zie KEITSEN, KEITS-SLAAN.
Bijsiapere (uitspr. bijslopara), m. Mv. bijslopers. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg.
Iemand die bij een ander slaapt. Meest altijd in
gunstigen (eigenlijken) zin. Wordt gezegd van
mannelijke en van vrouwelijke personen. Mie es
mijnem bijslopere, zai Triene. Verg. Ned. Wab,.
Bijsleepen, ww. Zie BIJSLEPEN.
Bi.jsleeren (uitspr. met zachtlange e), ww. Zie
BIJSLEREN.

Bijslenteren, bedr. zw . ww. Very.: slenterdege bij, bijgeslenterd. Nabij komen al slenterende. Zjdeg j ziek? Ge kom(t) zoo tra(g)e bijgeslenterd !
Bijslepen, bedr. of onz. zw . ww. : Very. :
sleeptege bij, bijgesleept. Door slepen naderbij
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brengen. Wilde die eegde bijsleten ? Onz. Al
slepende bijkomen. De vuileghied en de more,
't sleept amaal bij.

Bijsleren, onz. zw. ww. Very. : sleerdeg-e bij,
besleerd. Al glijdende bijkomen. De jongies
kommen amaal bijgesleerd — Heimelijk bijkomen. Past op, de spioe' kom(t) were bijgesleerd.
— Zie SLEREN.

Bijsleuren, bedr. zw. ww. Very. sleurdege
bij, bijgesleurd. Al sleurende naderbij brengen.
Tafels en stoelen, ze sleztrdegen 't dl b ij.
Bijslijpen, bedr. st . ww. Very. : sleep bij, bijgeslepen. Door slijpen toevoegen. Nie uitscheen
(uitscheiden) ! ge moet nogal bifsWen!

Bijslopere, m. Zie BIJSLAPERE.
—etze..-e a l1 s BIJIXIMEN.
Bijsluimen, WW.lfrl
Zie ald.

Bijsmeden (uitspr. bijsmeen, smeen eenlettergrepig met zachtlange e), bedr. zw. ww. Very. :
smeeddege (uitspr. smeettaga met verkorte lange e;
verg. (h)anttoek, Kl. en Vorml.) bij, bijgesmeed.
Door smeden toevoegen. life moeten nog wel honderd hoefijzers bijsnzeen.

Bijsmeen, WW. Zie BIJSMEDEN.
Bijsmeeren (uitspr. met scherplange e), bedr.
zw. ww. Very. : smeerdege bij , bijgesmeerd. Door
insmeren toevoegen. Kartonk, d'asse bijsmeere,
zilde!

Bijsmijten, bedr. st . ww. Verv. : smeet bij,
bijgesmeten. Door smijten toevoegen. Kennen
der nog kolen op de wa(g)ene? jaja 't, smijt mor
— Kaartspel. Eene kaart die telt (b. v. aas,
tien, enz.) bij een gespeelde kaart werpen. Koest
ek 'n tiene bijsmijten, me waren uit. — Dicht bij
het doel smijten (b. v. in het blindei-slaan). Toe,
toe, ge smijt veel te ver re, ge moet bijsmijten.
Verg. BIJBOLLEN.

Bijsnappen, bedr. zw. ww. Very. : snaptege
bij , bijgesnapt. Haastig naderbij snappen. Hie ha
't geld al op de tafel geteld, mor astie dat
hoordege, snapteg' hie 't were bij.

Bijsneeën (uitspr. met scherpl. e), onp. zw. ww.
Daarnaast zeer gewoon BIJSNOUEN. Very. sneedege (snoudege) bij, bijg esneed (-gesnoud). Door
sneeuwen toevoegen. De wenter en es nog nie
uit, 't kan nogal vele bijsneein.
-

BijSileeAW en, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BIJSNEEËN, BIJSNOUEN.

Bijsnijden. (uitspr. bijsqan), bedr. zw. ww.
Very. : snee bij, bijgesneen. Door snijden toevoegen. Moeder moes(t) nogal boterhams bijsnijen.
Bijnijeit, WW. Zie BIJSNIJDEN.

Bijsnoeien, bedr. zw. ww. Very. : snoeidege
bij, bijgesnoeid. Door snoeien toevoegen. Hovenier, ge zil(t) nog s'heel die rote peereleers bijsnoeien.
Bijsnokken, bedr. zw. ww. Very. : snoktege
bij , bijgesnokt. Daarnaast soms BIJSNUKKEN. Snokkende nabij trekken. Sies snoktege 't per(d) bij.
Ze snoktege ' t gel(d)bij.— Z. SNOKKEN, SNUKKEN.

Zuid-Onsivlaandersch

BIJSTAANDERE
Bijsnouen (voor de uitspraak dezer on, zie El.

en Fermi), ww. — Zie BIJSNEEËN.

Bijsnukken, WW. Zie BIJSNOKKEN.
Bijsnuttelen, bedr. zw. ww. Very. : snuttel-

dege bij, bijgesnutteld. Door slecht en slordig te
snijden (spr. van timmerman, schrijnwerker, enz )
toevoegen. De leerjozwn heet (heeft) al genoeg
gemoost ; nie meer bij te snuttelen! — Zie SNUTTELEN.

Bij spaitsen, WW. Zie BUSPETSEN.

Bijspeeten (uitspr. met scherpl. e), onz. zw.
ww. Very. : speettege bij, bijgespeet. De uitspraak
laat toe te schrijven BTJSPITTEN. Zeer snel bijkomen. 'k Merl) geld le grabbelen en ze speettegen amaal bij, de klaine gasten. Bijgespeet loommen. — Zie SPEETEN, SPITTEN.
Bijspeitsen, ww. Zie B1JSPETSEN.
Bijspelen, bedr. onz. zw . ww. Very. : speeldege bij, bijRespeeld. Bedr. Door spelen toevoegen. Moetem' ophauwen, vroegen de muziekanten. Neeg, zai dein baas, ge moet nogal dansen
en deuntsies bijspelen! — Door spelen doen nabij
komen. Den oorgelma(n) kan al de jongies bijspelen. — Door spelen (met de bolle b. v.) doen
nabij het doel komen. Bolt op mijm belle, speelt
ze bij. — Onz. Dicht bij het doel spelen (met de
bolle b. v.). Wel es 't, kammeraad ; dat heet ek
bijspelen ! Verg. BIJBOLLEN.

Bijspetsen, onz. zw. ww. Daarnaast zeer gewoon BTJSPEITSEN (uitspr. bijspaitsan). Wild en
zeer snel hijloopen. De kinders spaitsen amaalbij.
Bijgespet(t) kommen. — Zie SPETSEN, SPEITSEN.
Bijspinnen, hedr. onz. st . ww. Very. : spon
(uitspr. spom) bij, bije esponnen. Onz. Hetzelfde

als BIJSPETSEN. Zie ald., ook SPINNEN. - Bedr.
Door spinnen toevoegen. Ge moet nogal bijspinnen om al/es af t' henne (hebben).

B ij spitten, ww. Zie BIJSPEETEN.
Bijspodderen, onz. zw. ww. Very. : spodder-

dege bij, bijgespodderd. Al spodderende bijkomen. Da' manneke kwam(p) lenk (gelijk) ne weerlich(t) b(jgespodderd. — Zie SPODDEREN.

Bijspoelen, onz. zw. ww. Very. : spoeldege
bij, bijg-espoeld. Door spoelen (troomen) nabij
komen. Water en slijk, ges (gras) en takken. 't es
al bijgespeeld. Bijgespoel(d) kommen. — Bedr.
Door spoelen toevoegen. Moeder hee al da' wasgoe(d) gisteren avend nog bijgespoeld.
Bijsprengen, WW. Zie BIJSPRINGEN.
Bijspringen (uitspr. bijsprenggn), onz. st . ww.
Very. spronk bij, bijgesprongen. Al springende
bijkomen. De geete kom(/) bijg esprongen, as ze
mij ziet.
Bijsproeien, bedr. zw. ww. Very. sproeidege
bij , bijgesproeid. Door sproeien toevoegen. Moe'
'k de blommen ook sproeien? 't En zatl) toch nie
rainen; jaja, sproei(t) mor bij.
-

Bijstaandere, M. Mv. bijstaanders. De eit'd-e
valt dikwijls in de uitspraak weg. Ned. Wdb
(« vroeger ook wel BIJSTAANDER ,). Mnl. 11STAENRE. Bijstander (van mannen en vrouwen
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gezegd). Sies es ne vra(g)ere, mor geenem bijstaandere, hij vraagt veel, doch staat niemand bij.

Bij stampen, ww. Zie BIJSCHUPPEN.
Bijstoppen, onz. zw. ww. Very. : staptege bij,
b jgestapt. Door stappen nader komen. De sa(l)daten (soldaten) stappen in oorder bij. Bijgestap(t)
kommen.

Bij steken, bedr. wed. st . ww. Very. : stak bij,
b jgesteken (soms bijgestoken). Door steken (duwen) nabij brengen. Steekt de kerre ne keer bij.
Let op zijn handen : hie steekt) z jm bolle bij (hij
duwt ze nader bij de stekke). Verg. BIJBOLLEN. —
Geld als inleg bijleggen, bijstellen. Der es nog ne
speeldere die moe' bijsteken. DB. — 'n Hand
(of 'n handje, uitspr. 'n aintsa) bijsteken, helpen.
Diene louiord en zoo (zou) geen hand bijsteken.
— Wed. Zich weren, groote pogingen doen, al
zijn krachten gebruiken. 'k Za(l) mij vanda(g)e
ne keer bijsteken. DB. — Zich bij iemand voegen.
Aster (als er) t' ete' valt, steek(t) Pier hem alt'
b j. — Zie STEKEN.
Bijstekken, onz. zw . ww. Very. : stektege
bij, b jgestekt. Dicht bij de roos stekken (met
pijltjes) in het doelstEkken (zie afd.). 'k Stekke bij,
mor 'k en kan om den duvel geen rooze stekken.
Verg. BIJBOLLEN.

Bij stenkeren, w W. Zie BIJSTINKEREN.
Bijstinkeren (uitspr. bijstenkdran), onz. zw.

ww. Very.: stenkerdege b ij, bijgestenkerd. Als
met tegenzin en zonder verlangd te worden bijkomen. Komt hie weera(l) nie bijgestenkerd? —
Zie STINKEREN.

Bijstoefen, onz. zw. ww. Very. : stoeftege

bij, bijgestoeft. Door pochen toevoegen. Stoefen

BIJTEEMSTEN
kot, en tuuns nog 'm bijstrafe va' veertien
da(g)en, omdat hie de veurzitter afronteerdege.
Bijstraffen, bedr. zw. ww. Very.: straftege
bid, bijgestraft. Met iemand die gestraft is, straffen. Worom en straft' hem nie bij? Hie es zoo
plichteg as ekikke.

Bijstreuën, ww. Zie BIJSTREUIEN.
Bij streuien, bedr. zw. ww. Daarnaast zeer
gewoon BIJSTREUËN. Door strooien toevoegen.
Eest de klaver streuën, mee guwano, en tuuns de
pato(dd )ers b jstreuë, zille. — Zie STREUËN,
STREUIEN.

Bij streunkelen, ww. Zie BIJSTRUNKELEN.
Bijstrijken, bedr. st. ww. Very. : streek bij,
bijgestreken. Door strijken (met het strijkijzer)
toevoegen. Nog 'n uurke bijstrijken, en dormee
es 't gedaan.

Bij strooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BIJSTREUËN, BIJSTREUIEN.

Bij stroomen (uitspr. met scherplange o), onz.
zw . ww. Very. : stroomdege bid; b jgestroomd.
Al stroomende nabij komen. 't Water stroonz(t)
wil(d) bid: — Fig. 't Volk kom(t) bijgestroomd.
Bij strunkelen. (uitspr. bijstreunkalan), onz.
zw. ww. Very.: streunkeldege bij, bijgestreunkeld. Al stronkelende bijkomen. De zieke kom(t)
stillekies bijgestreunkeld. — Zie STREUNKELEN,
STRUNKELEN.

Bijstriken, bedr. zw. ww. Very. : stuiktege

bij, bijg estuikt. Door stuiken toevoegen. Es al de
-

ro(gg)e gestuikt? Niet? Bjstuiken, totdat gedaan
es! — Zie STUIKEN.

nuiver gaa' zeken opslaan, in de stoker je stoken
ze dag en nach(t) bij. — Ook fig. In de plootse
(plaats) van te pooien (paaien), stookte nog bij.

Bijstuiven, onz. zw. ww. Very. : stoof bij,
b jgestoven. Al stuivende bijkomen. Er es veel
wend, 't zand kom(t) b jg estoven. — Fig. Snel
loopende bijkomen. Der kwamp ne ma' mee nem
beer, en de kinders stoven dl bij. B jgestove
kommen.
Bijstorten, bedr. zw. ww. Bijstorten. Ned.
Wdb. Zie STURTEN.

Bij stoormen, ww. Zie BIJSTORMEN.
Bijstooten (uitspr. met scherplange o), bedr.

Bijsukkelen, ww. Zie BIJTSUKKELEN.
Bijtappen, bedr. zw . ww. Very.: taptege bij,

en alt' mor bijstoefen, da' kan ze goed. — Zie
S'TOEFEN.

Bijstoken, bedr. zw. ww. Very. : stooktege

bij, b jgestookt. Door stoken toevoegen. Den dze-

onz. st . (met sw. verf. tijd) ww. Very.: stoottege
b j; bijgestooten. Door stooten nader brengen.
Hie stoot de bolle bij. — Zonderling loopende
naderen. Kjk(t) ne keer, hoe da' ze komt) b jgestooten.
Bijstoppen, bedr. zw . ww. Very. : stoptege
bij, bijgestopt. Door stoppen toevoegen. Moe' 'k
nog bijstoppe, moedere ? jaag (ja gij), mij' kind.

Bijstormen (uitspr. bjstoorman met zachtlange o), onz. zw . ww. Very. : stoormdege bid;
b jgestoorrnd. Stormende bijkomen. De per(a)e
stoormdegen al schuimen amaal bij. B jgestoorm(ei) kommen.

Bijstorten, ww. Wordt nt geh. Z. BIJSTURTEN.
Bijstoven, bedr. zw. ww. Very. : stoofdeee
bid; bijg estoofd. Door stoven toevoegen. Stooft)
de reste van a' appels ook mor bij, Triene.
-

Bijstraffe, vr. Straf als toemaat bij een reeds
gegeven straf. Ees(t) kreeg Tonie vier maan(d)

-

bijgetapt. Door tappen toevoegen. Tapt) mor
bid; baas; 'k za(l) 'kik betalen.
Bijtassen, bedr. zw. ww. Very. : tastege bij,
bijgetast. Door tassen toevoegen. Meu(g)eme de
ro(gg)e b jtassen (namelijk op den schelf in de
schuur) ? -- Zie TASSEN.
Bijteekenen (uitspr. met scherplange e), bedr.
onz. zw. ww. Very. : teekendege bij, bijg eteekend.
Door teekenen toevoegen. Ge moet al die modellen nog bijteekenen. — Bij andere handteekens
het zijne plaatsen. 't Kontrak(t) was gemaakt,
alkendeen ha geteekend, mor ik en wildege nie
bijteekenen.
Bijteemsen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
-

BIJTEEMSTEN.

Bijteemsten, bedr. zw . ww. Very.: teemstege
bij, bijgeteemst. Door teemsen bijvoegen. Treur
da' me bakken, moe' al da' meel nog b jgeteems(t)
zjn. — Zie TEEMSTEN.

BIJTELLEN
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Bijtellen, bedr. zw . ww. Very.: teldege bij,
bijgeteld. Voorttellen. Ze tellen al 'n ure, en ze
tellen nog allij' bij. Bijrekenen. Zie Ned. Wdb.
]iijtemmeren, bedr. zw. ww. Very. : temmerdege bij, bijgetemmerd. Door timmeren toevoegen. Ge moet nog e schuurke bijtemmeren. — Zie
TEMMEREN.

Bijten, bedr. (ook onz.) st. ww. Verv.: beet,
gebeten. Wdb. — Happen, bitsig toespreken.
Z'en ka' n ie vriendelijk zijn, ze bijt altoos. Snappen em bijten. Verg. BETE. - Spr. nen Hond die
bast, em bijt niet, of : nen hond die bijt, em bas(t)
niet : bijtend' hon(d)en em bassen niet. Zie BASSEN, Ned. Wdb. — Bijte(n) zonder bassen. Zie
BASSEN, Ned. Wdb. — Wa' veurbij es, em bijt
me meer, ongemak, pijn die voorbij zijn, moeten
niet meer in aanmerking komen. Wordt vooral
gezegd van gure winterdagen die tot het verleden
behooren. Verg. J. — ne Cens, nen halve eens,
'n dzeefke, 'n duite, ' Is eurdse (oordje) in twieë'n
bijten, buitengewoon gierig zijn. Verg. J. — Den
donkeren em bijt niet, wordt gezegd tot iemand
die van de duisternis schrik heeft. Soms wordt er
bijgevoegd : mor hie stoot, men loopt gemakkelijk tegen een voorwerp. CV. R. — ne Mains
wer(dt) va' zijn azn g)e luizen (of vleuën) 't meeste
gebeten, het ergste ongemak komt van de kinders,
de familie. Verg. CV. T. R. — De luize zillen
hem nog bijten (soms opeten), hij zal nog armoede
beleven.
Bijtere, m. Mv. bijters; verkl. bijterke (mv.
bijterkes, bijterkies). De eind-e valt dikwijls in de
uitspraak weg. Wdb. nem Basser en es geenem
bijtere, en es n ie altij' nem bijtere. Verg. BASSEN,
ook Ned. Wdb (i. v. BIJTER). -- Tand (vooral in
de kindertaal). Da' verkie hee goe' bijters. Da'
manneke krijgt) bijterkies. Verg. DB. — Iets
wat op de tong bijt. Dat es bijter va' mostord.
Bijterten, onz. st. ww. Very. : tor(t) bij, bii
getorten. Bijtreden. Bijgetorte kommen. — Zie
TERTEN.

Bijtreden, bw. Wordt niet geh. Zie BIJTIJEN.
Bijtijen, bw. Niet zeer gewoon. Betijen. Zie
ald. Hie en koes(t) nie bijtijen op. — Somtijds;
niet gewoon : het w. behoort meer tot de Antw.
en Brabantsche dialecten. Hie es bijtijen dwaas en
wild. CV.

Bijtimmeren, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BIJTEMMEREN.
Bijtooën, ww. Zie BIJTOOGEN.

Bijtoogen (uitspr. bijtoo(g)an), bedr. zw. ww.
Daarnaast niet gewoon BIJTOONEN. Verv.: toogdege bid, betoogd Door toonen toevoegen.
G' en hè 't (heblhet) nog n ie al gezien, 'k moe'
ou (u) nog dl de muzeets van de stad bijtoo(g)en.
— In het kaartspel. Gij toogt nen derdere, iie zal
der nog ne vierder bijtoo(g)en. — Zie TOOGEN.
Bijtoonen, ww. Zie BIJTOOGEN.

Bijtrampelen, ww. Zie BIJTRAPPELEN.
Bijtrappelen, onz. zw. ww. Verv.: trappeldege bij, bijgetrappeld. Daarnaast BIJTRAMPEAl trappelend bijkomen (van paarden b. v.).

LEN.
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BITTSUKKELElY

Bilgetrappel(d) kommen. — Zie

TRAPPELEN,

TRAMPELEN.

Bijtreden, WW. Wordt niet geh. Z. BIJTERTEN.
Bijtrekken, bedr. st. ww. Very. : trok bij,
bijgetrokken. Wdb. — De zeilen (uitspr. zailam)
b ijtrekken, de zeilen van de molen met de piere
(zie ald.) naar beneden trekken. Men zegt ook :
de zaile' peren. Zie PIEREN.

Bijtrentelen, onz. zw . Ww. Very. : trenteldege bij, bijgetrenteld. Langzaam, drentelend bijkomen. Wie komt al over de strate blgetrenteld?
— Zie TRENTELEN.
Bijtreunselen, ww. Zie BIJTREUTSELEN.
Bijtreutselen, bedr. zw . ww. Daarnaast BIJTRUTSELEN, BIJTRUUTSELEN, BIJTRUNSELEN, BIJTREUNSELEN. Al broddelende bijvoegen. Nie meer

bij te treutselen ! Dat en heet ek nie werken,
't en es mor bijtrunselen ! — Zie TREUNSELEN,
TRUNSELEN, TREUTSELEN, TRUUTSELEN, TRUTSELEN.

Bij trommelen, bedr. zw . ww. Very. : trommeldege bij, bijgetrommeld. Door trommelen doen
nabij komen. De sarlattank (charlatan) trommelt
't volk bij.
Bijtrotten, onz. zw . ww. Very. : trottege bij,
bijgetrot. Al trottende (zie ald.) bijkomen. De
zatteriks kommen al bi4etrot.
Bijtrunselen, ww. Zie BIJTREUTSELEN.
Bij trutselen, ww. Zie BIJTREUTSELEN.
Bij truutselen, WW. Zie BIJTREUTSELEN.
Bijtsaffelen, bedr. zw. WW. Daarnaast BIJTSOEFELEN. Talmend, slordig en onachtzaam bijdoen. Ge moet er uitscheen, nie meer b ij te tsaffelen ! As ge mor n ie meer b ij en tsoefelt, es
't goed. — Zie TSAFFELEN, TSOEFELEN.

Bijtsammelen, ww. Zie BIJTSAMPELEN.
Bij tsampelen, onz. ZW. ww Daarnaast BIJTSAMMELEN, BIJTSANFELEN, BIJTSEUMPELEN, BIJTSEUNKELEN, BIJTSOMMELEN, BIJTSOMPELEN. Al

struikelende, als een sukkelaar, bijkomen. En dienen ormen dompeleere komt ook al bijgetsampeld! Bib etseunkel(d) kommen. — Zie TSAMMELEN, TSAMPELEN, TSANFELEN, TSEUMPELEN,
TSEUNKELEN, TSOMMELEN, TSOMPELEN.

Bijtsanfelen, WW. Zie BIJTSAMPELEN.
Bij tseumpelen, ww. Zie BIJTSAMPELEN.
Bijtseunkelen, ww. Zie BIJTSAMPELEN.
Bij tsoefelen, ww. Zie BTJTSAFFELEN.
Bij tsommel en, ww. Zie BIJTSAMPELEN.

Bijtsompelen, ww. Zie BIJTSAMPELEN.
Bijtsollen, onz. zw . ww. Very. : tsoldege bij,
bijgetsold. Als een dompelaar bijkomen. De blende
vrauwe kom(t) bijgetsold. -- Zie TSOLLEN.

Bijtsukkelen, onz. zw. ww. Very. : tsukkeldege bij, biigetsukkeld. Daarnaast, min gewoon,
BIJSUKKELEN. Al sukkelende bijkomen. D'onnoozel sloore kom(t) bijgetsukkeld. — Zie TSUKKELEN.

BIJTTAND

Bijttand, m. Lachend : tand. Vooral in de
kindertaal. Wijs(t) mij ne keer ou (uw) bijttandekies !
Bijvaen, ww. Zie BIJVAGEN.
Bij vagen (uitspr. bijva(g)an), bedr. zw. ww.

Very. : vaagdege bij, bijgevaagd. Door vagen
toevoegen. De vloer es gevaagd, moe' 'k de komen ook bijva(r)en? -- Door vagen nabij brengen. Vaagt die palulle' mor bij. — Zie VAGEN.

Bijvallen, bedr. onz. st . ww. Very. : viel bij,
bijgevallen. Onr. Dicht bij het doel vallen (in
bolspel, b. v.). Laat da' bolleke snor loopen, ze
za(l) nog bijvallen. Verg. BIJBOLLEN. - Bedr.
Iemand bijvallen, iemand helpen. Ned. Wdb
(« thans verouderd »). Het tegenovergestelde van
TEGENVALLEN. As ek hem vaste pakke, zilde mij
bivallen? Verg. VD.
Bijvangen, bedr. st. ww. Very. : vonk (soms
vink) bij, bij gevangen. Men zegt meer BIJPAKKEN. Zie ald. Door vangen toevoegen. Es de inoordeneere gepakt? fout, en zif waf bi"gevangen !
Bijvasten, onz. zw . ww. Very.: vasttege bij,
bijgevast. Door vasten toevoegen, meer vasten.
Dokteur, moe' 'k nog vasten ? Ge moet nog we(l)
dry da(g)en bijvasten.
Bijvauten, bedr. zw. ww. Very. : vauttege bij,
bijgevaut. Door vauten toevoegen. Nog ne kelder
bijvauten. — Zie VAUTEN.
Bijvechten, onz. st. ww. Very.: vocht) bij,
bijgevochten. Voortgaan met vechten. Ze zillen
nogalbijvechten, den dag en es nog nie omme.
Bijvegen, ww. Word t nie t geh. Z. BIJVAGEN.
Bijvendelen, onz. zw . ww. Very.: vendeldege bij, bijgevendeld. Zwaaiend en zwierend als
een vaandel bijkomen. Kijkt, die slonse turt
(durft) hier bovendelen. Bijgevendel(d) kommen.
— Zie VENDELEN.

Bij verkoopgin, bedr. st. (onr.) ww. Very. :

verkoclz(t) bij, bijverkocht. Met iets anders verkoopen. Hie en hee geem patente : hie em mag
geenen dzenuiver b jverkoopen.
Bijverven, bedr. zw. ww. Very.: verfdege
bij, bgeverfd. Door verven toevoegen. De deuren en de vaisters bijverven, astoublieft !
Bijzette, vr. Meestal zonder mv. Uit br,'i en
vette. Zie ald. Eig. hulpmeststof, die men bij het
gewone stalmest doet. 'vn Beetse guwano as
bijvette, dat es goed. Kalk es bijvette.
Bijvijlen, bedr. zw . ww. Very. : vldege bij,
bijgevIld. Door vijlen toevoegen. Nogal bijvijlen; anders en krij(g)eme nie gedaan!
Bijvisschen (uitspr. met of zonder ch), bedr.
zw. ww. Very. : vistege bil, bijgevist. Door visschen toevoegen. Den tweerde vijver bij te viss(ch)e, zille!
Bijvlechten, bedr. st . ww. Very. : vloch(t) bij,
bijgevlochten. Door vlechten toevoegen. Hoeveel
stoele zijn der gevlochten ? Tiene. Ge zil(t) vanda(g)e nog de twie leste bijvlechten, newoure
(niet waar) ?

Bijvleëlen, ww. Zie BIJVLEGELEN.

---

BIJVRIJVEN

Bijvlegelen ( uitspr. bijvle(g)alan), onz. zw.
ww. Very.: vle(g)eldege bij, bijg evle(g)eld. Van
vrouwen : lichtzinnig en dwaas bijkomen. Zijn die
wave zat? Kijkt hoe da' ze bijg evlegel(d) kommen. — Zie VLEGELEN.
-

-

Bij vleuën, ww. Zie BIJVLEUIEN.
Bij vleuiën, bedr. onz. zw . ww. Very. : vleui-

dege bij, by evleuid. Daarnaast BIJVLEUËN. De
analogie laat toe te schrijven BIJVLOOIEN. Door
vleuien (hard smijten) toevoegen. Z' haan hem al
'n ure g esclzupt e' e estampt, en ze vleuidege
mor alt' bij ! — Door forsig schieten (met de
bolle) nader bij het doel brengen. Alle, Tonie,
vloeit die bolle ne keer bij! Verg. BIJBOLLEN. -

Zie VLEUIEN, VLEUËN.

Bijvlieën, w w. Zie BIJVLIEGEN.
Bijvliegen (uitspr. bijvlie(g)an), onz. st . ww.

Verv.: v/vug by, bgoevlo(g)en. Vliegend bijko-

men. Ned. \Vdb. Bijgevlo(g)e kommen, haastig
bijkomen. -- Door vliegen toevoegen. Ons duiven hen al twie ure gevlo(g)en, en ze moete

nogal bijvlie(g)en, eer danz' (dat z') hier Braken.

Bijvloeien, onz. zw . ww. Very.: vloeidege bij,
bgevloeid. V loeiend bijkomen. Water en slik,
't vloeit dl bij. Bijgevloei(d) kommen.
Bijvloeken, bedr. zw . ww. Very. : vloektege
bij, oijgcvloea't. Door vloeken toevoegen, meer
vloeken. Worom nog bijvloeken ? Hette nog nie
genoef gevloekt, beeste da' ge zit!
Bijvlooien, ww. Zie BIJVLEUIEN.
Bijvlotten, ww. Daarnaast zeer gewoon

BIJ-

FLOTTEN. Zie ald.

Bijvoeieren, bedr. zw. ww. Very. : voeierdege
bij, bygevoeierd. Door voederen toevoegen. Boer,
moe' 'k de klaver bijvoeieren ? — Zie VOETEREN.
Bijvoeren, bedr. zw. ww. Very. : voerdege
bij, bijgevoerd. Door voeren toevoegen. Al da'
mes (mest) moe' vanda(g)e nog bijgevoer(d)
wer(d)en. — Ook van voering. De kleermaker
moe' nog g'heel die kazakke bijvoeren.
Bijvouten (uitspr. bijvautan), ww. Zie BIJVAUTEN.

Bijvraen, ww. Zie BIJVRAGEN.
Bijvragen (uitspr. bijvra(g)an), bedr. st. ww.
Very. : vroeg (soms vrieg) bil, bgevraagd. Door
vragen toevoegen. Es tien frank genoeg? Neeneent, ge moet nog vijffrank bijvra(g)en. G' en
reskeer(t) nie mee bij te vra(g)en. Vraag(t) mor
bij, en ge zil(t) het kra(g)en. — In : Er iemand
bij vra(g)en, iemand uitnoodigen, kan het geen
samenstelling zijn.

Bij vribbelen, ww. Zie BIJFRIBBELEN.
Bijvriezen, onp. st . ww. Very. : vroos bil,
bijgevrozen. Door vriezen toevoegen, meer vriezen. 't En es nog mor Nudag (nieuwjaarsdag),
't kan nogal 'm beetse bijvriezen.
Bij vrij ven, bedr. st. ww. Very. : vreef bij,
bijgevreven. Door wrijven toevoegen. Wo' moet
er mee de notemuskaa(t) gedaa' wer(d)en? Bijvrijven.— Zie VRIJVEN.

BIJVROETEN
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Bij groeten, ww. Men hoort meer BIJFRL'TEN.
Zie aid., ook

VROETEN.

Bij wachten, onz. zw . ww. Very. : wach ttege
bij, bijgewacht. Nog meer wachten. Ge moet nogal
b jwachten, want den train es op zijn achterdeel.

Bijwainschen, ww. Zie BIJWENSCHEN.
Bijwandelen, onz. zw. ww. Very. : wandeldege bij, bijgewandeld. Al wandelende bijkomen.
Bijgewandel(d) kommen.

Bij wasschen (uitspr. meestal met ch), bedr.
st. w w. Very. : wastege bij, bijgewass(ch)en. Door
wasschen toevoegen. Ge mengt er uit scheen, as
al da' l jwaat bgewass(ch)en es.
Bid weën, ww. Zie BIJWEGEN.
Bijwegen (uitspr. bijwe(g)an), bedr. st. ww.
Very. : woog bij, bijgewe(g)en (soms bigewo(g)en).
Door wegen toevoegen. Moet die kerre kole' gelost een bijgewe(g)e wer(d)en?

(h)anttoek, Kl. en Vorml.) bij, bijgewied. Door
wieden toevoegen. Ge wiedt eest de patc(dd)ers,
dornnar moeite de klaver bijwien. — Zie WIEN.

Bij wijzen, bedr. st . ww. Very. : wees bid, bid=
gewtz, n. Bijtoogen (z. ald.). — Kaartspel. Bij de
gewezen kaarten andere kaarten die tellen, toonen. Ge wijs(t) ne vierdere en ik wijze bij : hier
es nog 'n derderke! Zie WIJZEN.
Bij winnen, bedr. st. ww. Very. : won (uitspr.
woyn) bij, bijgewonnen. Door winnen toevoegen.
Ned. Wdb. CV. — Krachten bijwinnen. Hoe es
't mee de zieke vrauwe ? Goed : ze wint alle
da(g)en bid. Verg. CV.
Bijwinteren, Ww. Zie BIJWENTEREN.
Bijwitten, bedr. zw . ww. Very. : wittege
bijgewit. Door witten toevoegen. Wittere, deze
muur ook bijwitte, zille

Bijwonen, ww. Wordt ot geh. Z. BIJWEUNEN.
Bij woonder, bij woner, m. Wordt niet ge-

Bij weinsehen (uitspr. b jwainsclzan meestal
met cli), ww. Zie

BIJWENSCHEN.

hooiu. Lie BIJ\VEU.MMERE.

Bij wenschen (uitspr. b jwainschan, meestal
met ch), beer. zw . ww. Very. : wainstege bij,
bijgewainst. Door wenschen toevoegen. Hie es
schatrijke; wa' moet hie nog bwainschen ? —
Wed. Zich bij iets of iemand wenschen. 'k Zoo
(zou) dat ook wille zien. Wel, wainst ou ne keer
b ij . Men zegt toch meer : wainst er ou ne keer bij.
In dat geval is het geen samenstelling.
Bijwenteren, onp. zw . ww. Very.: wenterdege bij, bij ewenterd. Meer winteren. 't Kan nog
wel 'n g' heel maan(d) bijwenteren. — Zie WEN-

Bijwribbelen, ww.

Bijweandere, m. Mv. bitweunders. De eind-e
valt uikwij is in de uitspraak weg ; zie Nl. en
Vorml. Iemand die bij een ander persoon woont.
Van vrouwen en mannen gezegd. t'Veundeg alleene ? Neen ek, Mie es mijnem bweundere.
Bijwerken, bedr. onz. zw . ww. Very. : weandege bij, b jg eweund. Bijwonen. Wdb. — Zie
WEL'NEN.

Bij weven d bedr. st . ww. Very. : weefdege bij
(soms woef bij), bijgeweven. Door weven toevoegen. Hoeveel moet ek weven? Zooveel as ge wilt,
weeft) mor altoos bij.
Bijwitden, ww. Wordt niet geh. Z. BIJWIEN.
Bijwien (uitspr. wien eenlettergrepig), bedr.
zw. ww. Very. wieddege (uitspr. wiettag 3; verg.

Zie

BIJFRIBBELEN, EIJ-

VRIBBELEN.

Bij vrij Yen, ww. Zie BIJVRIJVEN.
Bij wroeten, ww. Zie BIJVROETEN.
Bij zaaien (uitspr. bijzouian), bedr. zw . ww.

Very. : zouidege bij, bijgezouid. Door zaaien toevoegen. Es 't dl gezouid? Neent, mor(g)e(n) zillelne d'ander partijen ook bijzouien. Ge moet
d' haver vanda(g)e nog bijzouien.

Bijzachtig, bo. Zie BIJSACHTIG.
Bijzadelen, Ww. Wordt niet geh. Z. BIJZALEN.

TEREN.

Bijwerken, onz. zw. ww .Vers.: werktege bij,
bijgewerkt. Door werken toevoegen. 't En es nog
nie gedaan, er moe nogal biigewerk(t) wer(d)en.
Bijwerpen, bedr. onz. st . ww. Very. : wierp
bij, bijgewoorpen. Wdb. — Bedr. Door werpen
(in sommige spelen : bolspel, schreefke-schieten,
enz.) nader bij het doel brengen. Werp(t) die bolle,
mijne stuiver bij. — Eene kaart die telt, bij een
reeds gespeelde werpen. Woronz en wici-pte geen
tiene bij? — Onz. Dicht bij het doel werpen. Sies
werp(t)bij, Tonic werp(t) verre. Verg. BIJBOLLEN.
Bijwetten, bedr. zw. ww. Very.: wettege bij,
bijgewet. Door wetten (fr. aeg eiser) toevoegen. Al
die messen nog bijwetten, Amelie !

BIJZEIKEN

Bijzaen, ww. Zie BIJZAGEN.

Bijzagen (uitspr. bijza(g)an), bedr. zw. ww.
Very.: z<<agdege bij, bij,; ezaagd. Door zagen toevoegen. Zal ek da' bood veur den avend nog bijza(g)en ?

Bij zake, vr. Mv. bijzaken, verkl. bijzaakske.
Bijzaak. Dat en es snor '1n bijzake.

Bij Zalen, bedr. zw . ww. Very. : zaa Idege bij,
b jgezaald. Wil ik Moor (naam van een paard)
bijzalen?

Bijze, vr. Mv. bijten; verkl. bijske. Vlaag, bui.
Eig. en fig. 't Was 'n goe' bijze. Da' bijske za(l)
deugddoen. Mor(t)sehe mane moe ne(g)en en
tne(g)enteg bijeen hen. Moeder hee vanda(g )e al
veel bijze' g' had. Verg. Ned. Wdb. DB. JONG.
SCH. CV. G. CL. -- Schommel (op de dialectgrens : Zottegem, St. Maria-Latem). Zie VT. I,
43. Te Zegelsem zegt men WIEPE (zie ald.) De
bijze is de schommelkoord en de schommelplank.
-

Bij zeeken, onz. zw . ww. Very. : zeektege bij,
bijgezeekt. Beschaamd bijkomen. Watten hette
weer uitgestoken? Ge kom(t) zoo liainzeli k bijgezeekt. — Zie ZEEKEN.
Bij zeggers (uitspr. bijze(gg)a n), bedr. zw.
)nr.) ww. Very. : zai bid, bijgezaid. Zeggend
bijvoegen. Zijdegij ook getui(g)e? Nie vergetene
bij te ze(gg)en dat hie mij eest) gesle(g)en heet !
(

Bijzeiken, ww. Wordt niet geh. Z. BIJZEEKEN,

BIJZEN
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Bijzen, onz. zw. (st. bij Scx.) ww. Very. :
bijsdege, gebijsd. Vooral op de dialectgrens (Zottegem, St. Maria-Latem). Schommelen (in de
koord, op de plank). DB. SCH. Verg. WIEPEN.
Bij zenden (uitspr. bijzen(d)an), bedr. st . ww.
Verg. : zon(d) bij, bijgezon(d)en. Door zenden
toevoegen. Ge moet ook de twie boeken die ge mij
beloofd het, bijzen(d)en.
Bij zengen, ww. Zie BIJZINGEN.
Bij zere, mv. bijzers. De eind-e valt dikwijls in
de uitspraak weg; zie Kl. en Vorml. Iematd
(jongen of meisje) die bijst. De bijzers zij' weer
an de Bank. Verg. WIEPERE. Zie BIJZEN.

Bijzetten, bedr. wed. zw . ww. Verv.: zettege
bij, bijgezet. Wdb. — Wed. Bij een gezelschap
gaan zitten. Zet ou mor bij. Ned. Wdb. (« in
Noord-Ned. niet in gebruik »). — Aan tafel bij
reeds gezeten dischgenooten gaan zitten. Mag ek
Wed. Zijn best doen,
mij ook bijzetten? DB.
al zijn krachten inspannen. M'hen ons moete
ferm bijzetten om veur de re(g)e(n) gedaan
't henne (hebben). Toe, jongies, laat ons ne keer
bijzetten. Da' per(d) zet hem nog al bij. Zeer
gewoon.
Bijzeuën, ww. Zie BIJZEUIEN.
—

Bijzeuien, bedr. st. ww. Verv.: zeuidege bij,

BIJZWENGELEN
Of zoo 't (zou 't) geem b jzinneghie' zijn ? Ned.
Wdb.

Bijzitten, onz. st. ww. Verv.: zat bij, bijgezeten. Wdb. — Bepaaldelijk. Aan tafel zitten om
te eten. Mag ek bijzitten ? , fajaag, er es tete'
genoeg.
Bijzoeken, bedr. st. (onr.) ww. Verv.: zoch(t)
bij, bijg ezocht. Door zoeken toevoegen, meer zoeken. Ge zil(t) nogal moetem bijzoeken, wild' hem
venden.
-

Bijzonder, bw. bn . Zi e BIJZONDERE.
Bijzondere, bw. bn. De eind-e valt dikwijls in
de uitspraak weg. Daarnaast, zeer gewoon, BEZONDER(E). Trappen : vergrootende trap, zeer
ongewoon (bijzonderder, gewoonlijk : meer bjzondere); overtreffende trap. zeer gewoon : bijzonderste. Bijzonder. Wdb. 't Es bijzonder schoone.
Bezonder vele. Alkendeen in 't bijzondere. Dat
en es nie veel bezonders. -- Zelfst. Particuliere.
Zie BFZONDERE. - Verschillend: Dat es 'm bijzonder soorte va' konijnen. Zie BEZONDERE.
Bijzonderlijk (uitspr. lijk met ij), bw. Zie BEZONDERLIJK, Bijzonderste, voornaamste. Ned.
w;Jb. Zie BEZONDERE.
—

Bijzouien, ww. Zie BIJZAAIEN.
Bi j zuipen, bedr. st. ww. Verv.: zoop bij, bij=

bijgezeuid. Daarnaast BIJZEUËN. -- Door zieden
toevoegen. Hoeveel water moe' 'k nog bijzeuien?

gezopen. Door zuipen toevoegen. Es de tonne nog
nie af? Neeneens, ge keun(t) nogal bjzuzpen.

Bijzeuren, onz. zw . ww. Verv.: zeurdege bij,
bijgezeurd. Voortgaan met bedriegen (in spel).
En winde nog nie genoeg ? Ge moet nog altij(d)
bijzeuren? — Zie ZEUREN.
Bijzichtig (uitspr. bijzichtach), bn. Trappen :
bijzichtiger, bijzichtigst(e). Bijziende. Ned. Wdb
(« een in Noord-Nederland thans ongebruikelijk
woord... »). J. R.
Bijzieden, ww. Wordt niet gehoord. Zie BIJZEUËN, BIJZEUIEN.
Bijzig (uitspr. bijzach), bn. Zonder trappen
van vergelijking. Buiïg. Bijzeg w ere. DB. Z. BIJZE.
Bij zij en, WW. Zie BIJZIJGEN.
Bijzijgen (uitspr. bijzijan, men hoort soms
de g), bedr. zw. ww. Very. : zijdege bij, bijgzijd. Door zijgen (van melk) bijdoen, toevoegen.
Ma' 'k de melk van de kalfkoe bijzijen ? Neeg, ze
moet alleene gezijd wer(d)en.

Bijzwadderen, onz. zw. ww. Verv. : zwadderdege bij; bijgezwadderd. Al zwadderende bijkomen. De dronkor(d)s komnze va' ginter bjgezwadderd. — Zie ZWADDEREN.

Bijzijn, onz. onr. ww. Very. : was bij, bijgeweest kmet hen, niet niet zijn). Zie ZIJN. Bij het
doel zijn. Wellicht geen samenstelling. Laat de
bolle loojen, ze zal bijzijn. Verg. BIJBOLLEN.
Bij zingen (uitspr. bijzengan), bedr. st. ww.
tank (soms zonk) bij, bijgezongen. Door zingen
toevoegen. Ge moet nog e schoo' liekske bijzengen.
Bijzinnig (uitspr. bijzinnach met den klemtoon op bij), bn. Krankzinnig. Moeder es 'm
beetse bijzinnig. Ned. Wdb (« reeds sedert de
17de eeuw verouderd »). KIL (e BIJ-SINNIGH, BISINNIGH. Sicamb. Amens, demens »). DB.
Bijzinnigheid (uitspr. bijzinnachiet), vr. Zonder mv. Krankzinnigheid. Es 't den auwerdom?

Bijzwakken, onz. zw. ww. Verv.: zwaktege
bij, bijgezwakt. Op zonderlinge wijze, al zwakkende (zie ald.) bijkomen. Langen Tonie zwakteg' ook bij: Bijgezwak(t) kommen. — Zie ZWAKKEN.
Bij zwainselen, ww. Zie BIJZWEINSELEN.
Bijzweeren (uitspr. met scherplange e), onz.
st . ww. Very. : zwoer bij, bijgezworen. Door zweren toevoegen. Es die zweeroudze genezen ? Wa'
zoo (zou) ze ! 't Zweer(t) nog meer em meer bij.
— Zie ZWEEREN.

Bijzweeten (uitspr. met scherplange e), bedr.
zw. ww. Verv.: zweettege bij; bijgezweet. Door
zweeten toevoegen. Ge zil(t) nogal twee' bijzweeten, eer da' ge ginter zijt.
Bijzweinselen (uitspr. bijzwainsalan), onz.
zw. WW. Verv.: zwainseldege bij, bijgezwainseld.
Al waggelende nabij komen. Ge zie' wel dat hie
zat es : hie kom(t) bijgezwainseld. — Zie ZWEINSELEN.
Bijzwemmen, onz. st . ww. Very. : zwom bij,
b jgezwo;nmen. Al zwemmende nabij komen. Al
d' eerde' zwemme schoone bij. Ze kommen amaal
bijg ezwommen.
-

Bij zwengelen, bedr. onz. zw . ww. Very. :
zwengeldege bij; bijgezwengeld. Bedr. Door zwengelen toevoegen. Moe' 'k nog vele b jzwengelen ? Nog nem bundel vlas of tiene ! — Onz. Al
zwaaiende met armen en beenen nabij komen.

BIJZWEREN
Wie komt as "n slonse bi,jgezwengeld? 't Es zatte
Trienel

Bijzweren, ww.

Wordt niet geh)ord. lie BIJ-

ZWEEREN.

Bijzwieren,

ODZ. zW.

ww. Verve : zwierdege

hi;', bzjgezwierd. Al zwierende bijkornen. Ze zij'
vul dzenuiucre : ze komme wiled) bi/gezwierd.

Bijzwijmelen, onz, zw. w~. Verve : ~7!ijmel
dege bij~ bij'gezwij·tJzeld. Zwijmelend bijkomen.
Biigezw;fnul(d) kom1Jzen.
Bijswingelen

(uitspr. bi/zweng(JlJn), wW. lie

BIJZWENGELEN.

Bil, vr. lie BILLE.
Biljart, m. Wordt niet

gehoord. lie BIELJAAR.
(Oak voor de afleidingen en samenstellingen).

Biljet, O. Wordt niet geh. Z. BIELET en RELET.
Bille, Yr. Mv. bz"llen. Verkl. : billeke (mv, u:
leees, billekies). Mnl. BILLE. KIL. BiI. W db. Spr. Die z?i'tn bille(n) uerbrandt, moet oj> de blaze{n) (of blaine~n)) zitten. Verge Ned. Wdb, -

Spr. Het blt i(n) z&'m bille (van een kind of van
een volwassen mensch die belust is om zijn snoepgoed, zijn geld, zijn noten, enz. op te eten of te
verkwisten). Oneen Tonie en ea' gee' gel(d) sparen,'t b&'t z" zijm billel J. SCH (B&·7J.). Ned. Wdb.
beperkt te zeer de beteekenis, - Spr. Op de bi!le(n) kloj>pen, slaan, smijten, plakken; het wordt
gedaan uit onverschilligheid, spot of hoon, Ge
zegt heur e w&'s word: ze lacht er mee, ze slaat
oj> her billen! - Dij (dat niet wordt gebruikt)
van dieren zoowel als van menschen, Gee' my' da'
billeke van da' k£eken, Verge Ned, Wdb, - In
't my. Meisjes. Ik ken' n herberge wor da' zeue'
matseies z&'n, "t volk heet ze : ill de ueertiem
(veertien) billekz'es I - Het vierde deel eener noot.
Loq. 5, 49. Ned. "YVdb.
Bimbam, two Zie BIEMBAM.

Bimbambaieren. lie BIEMBAl\1BAIEREN.
Bimbambommelen (uitspr. bz'em-), onz.

zw.
De kiok luiden. - Onp. Galmen (van de
kIak), 't Biembambonzmelt op den torre. Verge
J.Ved. "Vdb. i. v. BOMMELEN.
Bimbammen, wW. Zie BIEMBAMMEN.
Bimbammere, m. Zie BIMBAMMERE.
Bimbom, two lie BIEMBOM.
Bimbombaieren. Zie BIEMBOMBAIEREN.
Bimbommen, W'V. Zie BJEMBOMMEN.
Bimbommere, m. Zie BlEMBOMMERE.
Binden, ,vW. Wordt niet gehoord. l, BENDEN.
WW.

Bindere, m. W ordt
Bindijzere (uitspr.

niet gehoord. l. BENDERE.

bendy'zJrJ), O. Daarnaast
BANDIJZERE. IJzer dat lnen geLJruikt om iets
(kachel, houten tuig, enz,) te verbinden. Verge
VUYLSTEKE, A1Jzb. S1Jzzd.

Binge-bonge-bolle (uitspr. bengJ' bongJ-bolb);
bet. wellicht de schommel of is eenvoudiglijk een
kinderlijke uitroep om de schomm6lende beweging na te doen, in het volgende schommellied
(vermengd met een bekend schoollied) :
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« Benge-bonge-bolle!
De klokke luz'dt mee holle
Al over eenen dooe man I
Den dooeman ind'erde,
De r!ike man te perde!
Danke, Dzoozeke eoete !
Dzoozek' es gaan ertstes (erwtjes) ropen,
Boven oj de kroone I
Marialv'ne,
Laat de zonne schijnen /
Laat de zonne mor ouereommen,
Tot an (als] de elaine keendsies (kindjes)
[nor de schoie kommen.
Wie zal ze leeren?
Onze iieuen Heere I
Wie sal z' on thautoen ?
Onze lieue Vrauzoe I
Wie zal de messe doen ?
Peetse mce z&,ne gelapte schoen I
(Zegelsem.)

- Zie eene variaute uit St. Maria-Latern in
Volk en Taal (III, bI. 6-7); zij begint met: Bz'mbom-bale. Verga DE COCK eo TEIRLINCK, Kinderspel, Deel IV, bI. 184 en vvgg.

Binnecijferen; - binnefiikkeren, enzv:
- binnegaan, enz.; - binnejaen, enz,; binnekaatsen, enz.: - binnelappen, enz.; hinnemanken, enz. Zie BINNENCIJFEREN, BINNENFLIKKEREN, BINNENGAAN, BINNENJAEN, BINNENKAATSEN, BINNENLAPPEN, BINNENMANKEN,
enz.

Binnen (uitspr. met gerekte korte i, zie Kl. en
Vorml.), vz. bw. Wdb.
- V Z. Tegenovergestelde van buiten. Zijn huz's
staa' binnen de stad, het m&'ne buiten. Hie weunt
binnen ' t doorp. J t Es binnen den huize gebrurd.
Btnnen de kerke. Verge 'J-ldb.
- BINNEN, BINST, met eene bepaling die eene
tijdruimte aanduidt. Binnen bet. na verloop van;
binst bet. gedurende, eer de tijd verloopen is.
Binnen 'n ure (of in "n ure) : na verloop van een
uur. ' k Ga b&' den dokteur en ' k za(t) binnen
(soms in) ~ n ure were zijn. Binst d' ure .. geJ urende het uur, eer een uur verloopen is. ' k Ga bij
de'l dokt. ur en ' k za:l) binst d' ure were zy·n.
Zoo oak: binnen (of in) 'n ntaand, e jaar, enz.
en binst 't jaar, binst de JJzaand, enz. Zie BINST.
- Binnen de wv'le, intusschen. Binnen de wv'le
was den diif de gaten ud. DB, - Binnen (daarnaast in) diene nzzddelen tV'd, intusschen. J k Genk
e glas bier drenken, 1nor binnen die'lle nziddelen
t!fd was den trai' vertrokken. ~1111. : binnen die
1niddelen tv'den / zie Ri/mkronv'k van Vlaanderen, uitg. KAUSLER, vs. 10192; - ook .ll:fnl.
Wdb .' binnen mzddelen tzden.
- Bw. In eene ruimte die als bekend wordt
ondersteld. Verge Ned. Wdb. Es de waen (wagen)
at binnen (n1. in de remise of in eene andere vdlige plaats)? De koe es binnen (in den stal). 't Kooren, de ropen (rapeD), de j>ato(dd)ers, enz. z&'nal
binnen (In de bewaarplaats). Den oekst (oogst)
1noe' binnen (meet binnengehaald worden). Binne' zy"n, van soldaten : in werkelijken dienst
zijn, in de kazerne zijn. Ned. Wdb (<< in Zuid
Nederland »}. Ook : bz'nne' moeten. Sz'es 11lCe'
mor(g)en at bz'nnen. - Te binne(n) schieten, val..

BINNENBAFFEN

---

len, kommen, sprengen, brengen, herinneren. Da'
schoot mij mee eene keer te binnen. 'k Wildege
't doen, mor dor spronk mij iet te binnen. Brengt
ou (u) dat ne keer te binnen. Verg. Wdb. CV.
DB.
-- Bin naast binnen. Ned. Wdb (. in VIaande-

ren is het nog heden zeer gebruikelijk »); in het
Zuiden van Oost-Vl. onbekend.
Zelfst. Mann. Tegenovergestelde van buiten.
As 't vriest, hè 'k liever dein binnen as dem
buiten.
Binnen is zeer gewoon in samenstellingen ;
--

---

de meest gebruikelijke volgen hier. Voor eenen

klinker of h, d, t wordt de slot - n uitgesproken ;
voor b gedeeltelijke assimilatie (nb wordt nnb);

v'or de andere medeklinkers valt de n weg. Zie

E1. en Vorm 1.

Binnenbeffen (uitspr. binnambaffan). bedr. zw .
ww. Very. baftege binnen, binnegebaft. Opeten
of drinken. Ze kan iet binnembaffen. Soepe, brood,
pato(dd)ers, vlees, aiers, hie baftege 't dl binnen! Zie BAFFEN. Log. 9, 4
1.

Binnenbellen (uitspr. binnambellan), bedr. zw.

ww. Very. : beldege binnen, binnegebeld. Door
bellen naar binnen roepen. De meester hee' de

kinders binnegebeld.

Binnenblijven (uitspr. binnambliivan), bedr.
st. ww. Very. : bleef binnen, binnegebleven. In
huis, kamer, stal, enz. blijven. De zieke blijf(t) nog
binnen. Es de koe binnegebleven?

Binnenboeren (uitspr. binnamboeren), bedr.
zw. ww. Very. : boerdege binnen, binnegeboerd.
Eig. : door boeren rijk worden. Sies es binnege-

boerd, en hie leeft) nui ofi zijn renten. -- Ook
van allen anderen stiel. Dem bakker boert hem
fijnekies binnen. -- Ironisch. Arm worden. IH'et
(heeft) hie nog- zijne wenkele t Neeneej! hie es al
lange binnegeboerd!
Binnenboelen (uitspr. binnamboutsan ; voor de
uitspr. dezer ou, zie Xl. en Vorml.), onz. zw.
ww. Very. : boutstege binnen, binnegeboutst.
Naar binnen botsen. Mijne morbel es binnegeboutst. Binnegebouts(t) kommen, met geweld
en geraas binnenkomen. De zatteriks kommen
amaal binnegeboutst.

Binnenbontsen, WW. Zie BINNENBOTSEN.
Binnenbrakken (uitspr. binnambrakkan), onz.

zw. ww. Very. : braktege binnen, binnegebrakt.
Als een brakke (zie aid.) binnenloopen. Zijn kinders brakke(n) weera(l) ne keer binnen. Ze komme woest binnegebrakt. CV.

Binnenbreken (uitspr. binnambrekan), onz. st.
ww. Very. : brak binnen, binnegebroken. Inbreken. De dieven zijn dor gistere nach(t) binnegebroken! DB. CV . R. J.
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Binnenbuizen (uitspr. binnambuizan), bedr.
zw. ww. Very.: buisdege binnen, binnegebuisd.
Veel drinken. 's Zondaas ka' Fz'elk' iet binnenbuizen!
Binneneijferen (uitspr binnacz faran), wed.
zw. ww. Very.: cferdege binnen, binnegecferd.
Door slim rekenen en berekenen zich rijk maken.
De frjnerik heet hem binnegecifferd.

Binnendansen, onz. zw. ww. Very.: danstege
binnen, binnegedanst.. Al dansend binnenkomen.
De boeren dansen d'herberge binnen. Ze komme
wild binne, edansf.
Binnendanwen, bedr. zw . ww. Very.: dauwdege binnen, binnegedauwd. Naar binnen duwen.
't Gewoel dauwdeg' ons binnen. Ned. Wdb (BINNENDUWEN); J (BINNENDRUGEN). CV. Aanh.
-

(BINNENDOUWEN). Zie DAUWEN.

Binnendeelen, bedr. zw . ww. Very, : deeldege
binnen, binnegedeeld. Daarnaast BINNENERVEN.
Door deelen (erven) rijk worden. Hie es van 'n
rijke famielde, hie zal hem nog binnendeelen.
Binnenderschen (uitspr, bi'nnandesschan, gewoonlijk met ch), onz. St. ww. Very. : dos binnen,
binnegedoss(ch)en. Meestal in 't veil. dw. Binnegedoss(ch)e kommen, met geweld en geraas binnenloopen. Maiskies en jongies, 't kwarnp dl binnecedoss(ch)en! Zie DERSCHEN.
Binnendesschen, ww. Zie BINNENDERSCHEN.
Binnendeure, vr. Binnendeur. Wdb.
Binnendien,bw.Daarnaast zeer gewoon BINST•
DIEN (zie aid.). Intusschen. DB. Ndl. Wdb (. In
Z.-N. nog zeer gewoon »).
Binnendj akkers (uitspr. binnandzakkan), bedr.
zw. ww. Very. : dzaktege binnen, binnegedzakt.
Met de djakke (zie aid.) naar binnen slaan. Dzakt
de koe binnen! — Binnegedzak(t) kommen, wild
binnenkomen. Die zatte wave kommen 't kabberdoeske binnegedzakt. Zie DJAKKEN.
Binnendoes, bedr. onr. w w. Verv.: dee binnen,
binnegedaan. Naar binnen doen gaan.Doet de schoien (schapen), kinders, enz. binnen. CV. J. DB.
-- Naar binnen brengen. Den oekst (oogst) binnendoen. J. CL. -- Opeten of drinken. Tonie kan
let binnendoen.

Binnendompelen, onz. zw. ww. Very. : dompeldege binnen, binnegedompeld. Den tsukkeleere dompel(t) binnen. Zie DOMPELEN.
Binnendonderen, onz. zw. ww. Verv.: donderdege binnen, binnegedonderd. Met geraas en
getier binnenkomen. De loters donderen amaal
binnen. Binnegedonder(d) kommen.
Binnendraaien (uitspr. binnandrouian), onz.
zw. ww. Zwierend binnengaan. Ze zij' zat en

Binnenbrekers (uitspr. binnambrekara), m.
Mv. binnembrekers. Dief die inbreekt. Ees(t)

drouien ginter binnen. Binnegedroui(d) kommen.
Verg. Ned. Wdb. -- Opeten of drinken. Hie kan
ewa' peentsies (pintjes) binnendrouien.

Binnenbnischen (uitspr. binnanabuisch. n, getroonlijk met ch), bedr. zw . ww. Very. : buistege
binnen, bínnegebuist. Naar binnen slaan. Kijkt !

Binnendraen, WW. Zie BINNENDRAGEN.
Binnendragen (uitspr. binnandra(g) ars), bedr.

binnembrekere, dornaar moordeneere!

hie buist weera(l) zij' zeef en kinders binnen!

Zie BulscHEN,

st. ww. Very.: dreeg binnen, binnegedre (,gen. In
Ned. Wdb. vermeld. Naar binnen dragen. Draagt
de was (wasch) binnen.

BINNENDRAITSEN

Binnendreitsen, WW. Zie BINNENDRETSEN.

Binnendraven, onz. zw . ww. Very. : draafdege binnen, binnegedraafd. Naar binnen draven. De ruiter dr aafdege binnen. De per(d)en
draven binnen.

Binnendreitsen, WW. Zie BINNENDRETSEN.
Binnendrentelen, onz. zw . Ww. Very. : drenteldege binnen, binneg edrenteld. Al drentelend
binnen gaan. Dem blenden drentelt 't huis binnen.
Binnendretsen, onz. zw . ww. Daarnaast zeer
gewoon BINNENDREITSEN (uitspr. binnandraitsan). Vuil en slordig binnenloopen. De koeén dretsen de stal binnen. Binneb edraits(t) kommen. Zie
-

DREITSEN, DRETSEN.

Binnendrevolen, onz. zw. ww. Very. : dreveldege binnen, binnegedreveld. Al drevelend
binnengaan. Die leeleke slonse drevelt binnen,
kom(t) binnegedreveld.
Binnendrij ven, onz. of bedr. st. w W. Very. :
dreef binnen, binnegedreven. — Onz. Van menschen. Binnengaan. Ze loopen 't doorp af, zuigen
en zwieren, en drijven overal binnen. — Van
schepen of booten. Dem boot drift al ginter binnen (in de haven b. v.).
— Bedr. Door jagen of stooten doen binnengaan. De kudde binnendrven (in den stal, den
meersch, enz.).
Binnendrillen, onz. zw . WW. Verv.: drildege
binnen, binnegedrild. Min of meer heimelijk binnenkomen. 'k Zettege de schelm buiten, mor hie
komt dor were binnegedrild.
Binnendrouien, ww. Zie BINNENDRAAIEN.
Binnendrummen, onz. en bedr. st. ww. Very. :

drom (soms druzndege) binnen, binnegedrommen.
— Onz. Heimelijk binnenkomen. De spioen drumt
were binnen. Binnegedromme kommen.
— Bedr. Door duwen of stooten naar binnen
doen. Den eenen drumt den anderen hier binnen.
Zie DRUMMEN.
Binnenduivelen, ww. Wordt niet gehoord.
Zie BINNENDUVELEN.
Binnendrrven, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BINNENTURREN.

Binnenduvelen, onz. zw . ww. Very. : duveldege binnen, binnegeduveld. Met wild geraas
binnenloopen. De zatteriks kwomen anaal binnegedzeveld !
Binnenduwen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BINNENDAUWEN.

Binnendwailen, WW. Zie BINNENDWEILEN.
Binnendweilen (uitspr. binnandwailan), onz.
zw. ww. Very. : dwaildege binnen, binnegedwaild. Slordig en sleepend binnenkomen. Ale
ware zat en dwaildegen overal wor 't herberge
was, binnen. Zie DWEILEN.

BinnendzaIken, ww. Zie BINNENDJAKKEN.
Binnenerven, wed. zw. ww. Verv.: erfdege
binnen, binneg'erfd. Zie BINNENDEELEN.
Binnenflaien, WW. Zie BINNENFLEIEN.

Binnenfleien (uitspr. binnaflaian), wed. zw.

Zuid-Oostvlaandersch Idiotic o n.
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ww. Very. : flaideb e binnen, binnegeflaid. Vooral
fig. Zich ergens goed doen ontvangen of onthalen
(door vleiende of streelende manieren). Ze kan her
zevers binneflaien zonder da' ge 'tgewaarwerdt.
Zie FLEIEN.
Binnenflikkeren (uitspr. binnaflikkaran), onz.
zw . ww. Very. : flikkerdege binnen, binnegeflikkerd. Flikkerend (d. i. dansend) binnenkomen
De maiskies flikkeren dor in de zale binnen.

Binnenflodderen (uitspr. binnafloddaran), onz.
zw. WW. Very. : flodderdege binnen, binnegeflodderd. Flodderend binnengaan. De duive floddert
't kot binnen. — Fig. Vriendelijk vleiend binnenkomen. Trientse konz(t) schoone binnegeflodderd.
Zie FLODDEREN. Verg. J (BINNE(N)FLITTEREN).
Binnenflotten (uitspr. binnaflottan), onz. zw .
ww. Very. : flottege binnen, binnegeflot. Naar
binnen drijven (spr. van volk). 't Es 'n schoon
keeremesse, zai de bazinne; er es veel volk en
't flot aznaal bi mij binnen. Zie FLOTTEN.
Binnenfloiten (uitspr. binnafluitan), bedr. st.
ww. Very. : float binnen, binnegefloten. Door
fluiten doen binnenkomen. 'k Passeerdege veur
zijn deure en hie floot mij binnen.
Binnenfoefelen (uitspr. binnafoefalan), bedr.
zw. ww. Very.: foefeldege binnen, binnegefoefeld. Slordig opeten of drinken. Op diene soepee
hee Pier ewa' binnegefoefeld. Zie FOEFELEN.
Binnenfruten (uitspr. binna-), ww. Zie BINNENVROETEN.

Binnengaan (uitspr. binnagaan), onz. onr. ww.
Very. : genk of Bonk binnen, binnegegaan. Wdb.
Onder de wapens gaan. Onzen Tonie gaa'
mor(g)en al binnen. CV. — Naar de kostschool,
naar het klooster gaan. Ons Treze wer(dt) nonne,
en donderdag gaa' ze binnen.
Binnengalloperen^ WW. Zie BINNENGALOPEEREN.

Binnengalopeeren (uitspr. binnagalloperan,
met korte a en zachtl. e), onz. aw. ww. Al galoppeerend naar binnen gaan. Weeg, kinders! de ruzters komme wil(d) binnegegalopeerd!
Binnengeraken (uitspr. binnagarakan), onz.
zw. ww. Daarnaast BINNE(N)GRAKEN. Naar binnen (in huis, haven, enz.) geraken. Er was zooveel
volk in de h roone da' me nie binnen en graaktegen. DB. CV . J. — Op het droge geraken. Hie
past goed op : hie za(l) we(l) binnegeraken.

Binnengeulin, ww. Zie BINNENGEUIEN.
Binnengeuien (uitspr. binnageuian), bedr. zw .

ww. Daarnaast BINNE(N)GEUËN. Binnengooien.
Ned. Wdb. --- Opeten of drinken. Hie ka' gemallek twinteg peentsies (pintjes) binnegeuien. let of
ewa' binnegeuên! Zie GEUËN, GEUIEN. J.
Binuengieten (uitspr. binnagietan), bedr. st .
ww. Very. : goot binnen, binnegegoten. Naar binnen gieten. Worom giette (giet ge) da' water
binnen? Giet den dreupel mor binnen! J. CV
(Aanh.).
Binnengooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BINNENGEUËN, -GEUIEN.

Binnengraken, Ww. Zie BINNEGERAKEN.

16

BINNENGROLLEN
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BINNENKOMMEN

Binnengrollen, ww. In : binnegegrol(d) kommen, al grollende binnenkomen. Vadere komt
were binnegegrold, 't zal der gaa' stenken !

zw. ww. Very. : kaisterdege binnen, binnegekaisterd. Naar binnen jagen. Hie kaistert de kudde
binnen. Zie KEISTEREN.

Binnengurzelen (uitspr. binnaguzzal)n), onz.
zw . ww. Naar binnen gutsend vloeien. Wa'

Binnenkeitsen, ww. Zie BINNENKETSEN.
Binnenketsen, onz. zw . ww. Daarnaast, ge-

stoorm, wo' stoorm ! 't Water komt al over de
zulle binnegeguzzeld! Zie GURZELEN.

Binnenguzzelen, ww. Zie BINNENGURZELEN.
Binnenhallepen, ww. Zie BINNENHALPEN.
Binnenhalpen (uitspr. binnanalpan), w w. Daarnaast BINNENHALLEPEN. Binnenhelpen. Ned. Wdb.
Zie HALPEN.

Binnenhauwen (uitspr. binnanauwan), bedr.
onr. ww. Binnenhouden. Wdb.
Binnenhebben, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BINNENHEN.

Binnenhen (uitspr. binnanen met gerekte korte
e), ww. Binnenhebben. Zie Ned. Wdb.-- Iets (oogst,
dier, enz.) naar binnen gehaald hebben. 'k Hè mijn
koeën al binnen. Hie en za(l) zijnen oekst nog i'
geen weke binnenhen. DB. -- Het binnenhen,
dronken zijn. Tieste zwainselt over strate, hie
hee . 't zeker binnen ? Zie HEN.

Binnenjaen, ww. Zie BINNENJAGEN.
Binnenjagen (uitspr. binnaja(g)an), bedr. st.
of zw. ww. Zie JAGEN. Naar binnen jagen. Jaagt
da' kalf binnen. De meester joeg de kinders binnen. — Opeten of drinken. Ze keunen iet binneja(g)en!
Binnenjanken (uitspr. binnajankan), onz. zw .
ww. Verv.: janktege binnen, binnegejankt. Vooral in : binnegejank(t) kommen, al jankend binnenkomen. 0 gieë leeleke schreemere! Komde weeral) binnegejankt?
Binnenjassen (uitspr. binnajassan), bedr. zw.

ww. Very. : jastege binnen, binnegejast. Naar
binnen jagen. last die deu(g)enieten ne keer binnen. J. CV (Aanh.). — Opeten, Toe, Koel ie, jast
die talloore pato(dd )ers mor binnen ! Zie JASSEN.
Binnenkaatsen(uitspr.binnakootsan met zachtlange o), bedr. zw. ww. Very. : kootsteg-e binnen,
binnegekootst. Naar binnen jagen, drijven, slaan.
'k Za(l) den hond mor binnekootsen.

Binnenkaisteren, ww. Z. BINNENKEISTEREN.
Binnenkaitsen, ww. Zie BINNENKEITSEN.
Binnenkazakken (uitspr. binnakazakkan, ka
met korte a en zonder den klemt.), bedr. zw .
ww. Very. : kazaktege binnen, binnegekazakt.
Opeten of drinken. Gojegij (gaat gij) dat amaal
binnekazakken ? — Naar binnen jagen. Hie kazaktege zijn gasten mee ne stok binnen. — Zie
KAZAKKEN.
Binnenkeëlen, Ww. Zie BINNENKEGELEN.

Binnenkeeren (uitspr. binnakeeran met scherplange e), onz. zw. ww. Verv.: keerdege binnen,
binnegekeerd. Naar binnen keeres: els de kerre
veur 't hekkie was, keerdege ze binnen.

Binnenkegelen (uitspr. binnake(g)alan), bedr.
zw.ww . Verv.: ke(g)eldege binnen, binnegekegeld.
Met geweld naar binnen jagen. Die kinders en
maken niet as lawijt, ke(g)elt ze ne keer binnen.
Binnenkeisteren (uitsr r.binnakaistaran), bedr.

woon, BINNENKEITSEN (uitspr. binnakaitsan). Wild

naar binnen loopgin, As 't mint, kaitst de koe de
stal binnen. Binnegekaits(t) kommen. Z. KETSEN.

Binnenkeunen (uitspr. binnakeunan), bedr.
onr. ww. Very. : koes(t) binnen, binnegekeunen.
Ell. Naar binnen kunnen gaan of komen. De staldeure was toe en de koeën en koesten nie binnen.
CV. DB.

Binnenkeuteren, ww. Zie BINNENKOTEREN.
Binnenkijven, bedr. st. ww. Door kijven naar
binnen drijven. Ze slaat en kift her kinders binnen. — Onz. Binnegekeve kommen, al kijvend
binnenkomen.

Binnenklaitsen, ww. Zie BINNENKLETSEN.
Binnenklakken, bedr. zw. ww. Very.: klaktege binnen, binnegeklakt. Naar binnen werpen
met geweld. Ze kwamp tot an de deure mee nen
eemer watere, en ze klaktege 't al binnen! Zie
KLAKKEN.

Binnenklefferen (uitspr. binnaklefaran), onz.
zw. ww. Very. : klefferdege binnen, binnegekleffeed. Daarnaast BINNE(N)KLESSEREN. Al klefferend binnenkomen. De valster stond open en de
katte kwamp alder binnegeklefferd. Zie KLEFFEREN, KLESSEREN.

Binnenklaitsen, ww. Zie BINNENKLETSEN.
Binnenklemmen (uitspr. binnaklemman), onz.
st. ww. Very. : klom binnen, binnegeklommen.
Naar binnen klimmen. Den dief kroop op 't dak
en klom al 't takvaister binnen. Zie KLEMMEN.
Binnenklerken , WW. Zie BINNENKLINKEN.

Binnenklesseren, ww. Z. BINNENKLEFFEREN.
Binnenkletsen (uitspr. binnakletsan), bedr.
zw. ww. Very. : kletstege binnen, binnegekletst.
Daarnaast zeer gewoon BINNENKLEITSEN (uitspr.
binnaklaitsan). Naar binnen klassen. Water binneklaitsen. -- Door slaan naar binnen jagen.
Kletst die jongies binnen. J. — Opeten of drinken. 'k Zal die schel hesp ook mor binneklaatsen.

Binnenklimmen, ww. Wordt niet gehoord.
Zie BINNENKLEMMEN.

Binnenklinken (uitspr. binnaklenkan), bedr.
st. ww. Very. : klonk binnen, binnegeklonken.
Opeten. Onze koeier hee dry dikke boterhams
binnegeklonken.

Binnenknoefelen ( uitspr . binneknoefalan
bedr. zw . ww. Verv.: knoefeldege binnen, binnegeknoefeld. Kluivend opeten. En zaltie (zal hij)
dat amaal binneknoefelen ? — Zie KNOEFELEN.
Binnenknoesele (uitspr. binnaknoesala), m.
Mv. binneknoesels. Binnenste knoesel. DB.
Binnenkomen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
),

BINNENKOMMEN.

Binnenkommen (uitspr. binnakomman), onz.
onr. ww. Very.: kwam of kwamp binnen, binnegekommen of binnekommen. Wdb. -- Dikwijls

BtNNENE:OOTSEN
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is de plaats, waarin men komt, aangeduid met of
gewoonlijk zonder een voorzetsel. Hie komt de
komer (kamer) binnen. De koe komt (in) de stal
binnen. Verg. Ned. Wdb (« alleen in Zuid-Nederland »).
Binnenkootsen, ww. Zie BINNENKAATSEN.
Binnenkoteren (uitspr. binnakotaran), bedr.
zw. ww. Verv.: koterdege binnen, binnegekoterd.
Daarnaast, soms, BINNE(N)KEUTEREN. Door koteren (slaan) naar binnen drijven. Kotert den
hond binnen i' kot. J.

Binnenkrabbelen (uitspr.binnakrabbalan),onz.
zw. ww. Op zonderlinge wijze, niet zonder moeite
binnenkomen. Da' zatterikske krabbelt binnen.
Binnegekrabbel(d) kommen.

Binnenkrij en, ww. Zie BINNENKRIJGEN.
Binnenkrijgen (uitspr. binnakril(g)an), bedr.
st. ww. Very. : kreeg binnen, binnegekre(g)en of
binnekre(g)en. Naar binnen krijgen. 'k En krij(g)e
die koe nie binnen. Verg. Ned. Wdb. CV. J.
Binnenkuischen (uitspr. met of zonder ch),
bedr. zw. ww. Very. : kuistege binnen, binnegekuist. Opeten of drinken. Onze knecht hee al
twie talloore soepe binnegekuist; hie kan iet
binnekuis(ch)en! Zie KUISCHEN.

Binnenkunnen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BINNENKEUNEN.

Binnenkurzelen (uitspr. binnakuzzalan), bedr.
zw. ww. Naar binnen slaan, drijven. G' em moet
die beesten azoo nie binnekuzzelen, laat ze stillekies binnegaan. Zie KURZELEN.
Binnenkuzzelen, ww. Zie BINNENKURZELEN.
Binnenkwispelen (uitspr. binnakwispalan),
onz. zw. ww. Very. : kwispeldege binnen, binnegekwispeld. Kwispelstaartend binnenkomen. Onzen hond kwispel(t) binnen. — Ook van menschen. Binnegekwispel(d) kommen, vriendelijk en
streelend binnenkomen.

Binnenlappen (uitspr. binnalappan), bedr. zw .
WW. Very. : laptege binnen, binnegelapt. Naar
binnen slaan, met geweld drijven. Hie stak de
deur open en hie laptege zijn kinders binnen. —
Naar binnen doen gaan (door eten of drinken).
Lapt den dreutel mor binnen. Ze kan iet binnelappen ! Ned. Wdb. CV. J.
Zie LAPPEN.
Binnenleeden (uitspr. binnaleen, leen eenlettergrepig en met scherplange e), bedr. zw. ww.
Very. : leeddege (uitspr. leettaea met verkorte
scherpt. e) binnen, binnegeleed (insgelijks met
verkorte scherpt. e). Binnenleiden. Wdb.
—

Binnenleen, ww. Zie BINNENLEEDEN.
Binnenleggen (uitspr. binnale(g)an), bedr.onr.
ww. Very. : lei (uitspr. lal) binnen, binnegeleid
(uitspr. -lait). Iemand of iets in eene ruimte leggen. Legt da' wasgoe' binnen. Wor moe 'k dat
le(gg)en? Binnen in de komere. — Opeten of
drinken. Onze knecht kan iet binnele(gg)en. —
Zie LEGGEN.

Binnenleiden, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BINNENLEEDEN.

Binnenleunken, WW. Zie BINNENLUNKEN.
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Binnenliggen (uitspr. binnala(gg)an), onz. st.
ww. Verv.: lag binnen, binnegele(g)en. Liggen
in zekere ruimte. Ligt 't heu nog buiten. Neen 't,
't ligt al binnen ! — Liggen, in de maag. Wor
zijn die boterhams? Ze li(gg)en al binnen!

Binnenlunken (uitspr. binialokkan), bedr. zw .
ww. Very. : loktege binnen, binnegelokt. Naar
binnen lokken. Trientse weet Emiel fijnekies binnen te lokken.
Binnenloopen (uitspr. binnaloopan met scherpt.
o), onz. st. ww. Wdb. — Binnegeloope kommen,
komen binnenloopen. De wilde gaste kommen in
d' herberge binnegeloopen. Ned. Wdb (e vooral
in Zuid-Nederland »). — Van bier, jenever, enz.
't Loopt zoete binnen, het is fijn, lekker. Verg.
Ned. Wdb.
Binnenluimen (uitspr. binnaluilnan), onz. zw .
ww. Verv.: luimdege binnen, binnegeluimd. Heimelijk, onopgemerkt binnenkomen. Alwor estie
(is hij) binnegeluimd? Binnegeluim(d) kommen,
al luimend binnenkomen. Zie LUIMEN.
Binnenlunken (uitspr. binnaleunkan), onz. zw.
ww. Verv. : lrunktege binnen, binnegeleunkt.
Naar binnen kijken, loeren. Ge moet al passeeren
ne keer binneleunken. — Zie LUNKEN.
Binnenlutten (uitspr. binnaluttan), bedr. zw .
ww. Very. : luttege binnen, binnegelut. Met
smaak, om zoo te zeggen al zuigend naar binnen
gieten. Dzenuiver es herre god, ze kan hem binnelu tten ! Zte LUTTEN.

Binnenmanken (uitspr. binnamankan), onz.
zw. ww. Verv.: manktege binnen, binnagemankt.
Al mankend binnenkomen. Ge mankt zoo tra(g)e
binnen : doet de voe' zekre? Binnegemank(t) kommen. — Zie MANKEN.
Binnenmarcheeren, ww.

Zie

BINNENMAR-

SEEREN.

Binnenmarseeren (uitspr. binnamarseran met
zachtl. e), oriz. zw. ww. Very. : marseerdege binnen, binnegemarseerd. Naar 't leger, de kazerne
gaan. Overmor(g)e moete me binnemarseeren.
Binnenmelken (uitspr. binnaznelkan), wed. st.
ww. Very. : molk binnen, binnegemolken. Door
slimme levenswijze zich rijk maken. Hie heet
(heeft) hem schoone binnegemolken.
Binnenmenën, ww. Zie BINNENMEUGEN.
Binnenmengen (uitspr. binnavzeuén), onz. onr.
ww. Verv. : mag binnen, mocht) binnen, binnegemeu(g)en. Mogen naar binnen gaan, komen,
rijden, enz. Ester geem belet? Mag ek binnen?
DB. CV. In de maag mogen. Bier, dzenuivere,
koffie, 't mag bil hem al binnen ?
—

Binnenmoeten (uitspr. binnamoetan), onz. onr.
ww. Verv.: moest) binnen, binnegemoeten. Ell.
Naar binnen moeten gaan, komen, loopen, rijden,
varen, enz. Den avend valt, de koee moeten nul
binnen. 'k En moete zeker toch nie binnen ? DB.
CV. — In de maag moeten komen. Die meedsijne
(medicijn) en es nie goe va' smaak, mor ze moet
toch binnen. Sies es op g ,znk : er za(l) vandae
weer iet binnemoeten.

Binnemmogen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BINNENMEUGEN,

BINNENMOOSCHEN
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Binnenmooschen (uitspr. binn;moos(ch)an met
of zonder ch en met scherpl. e), bedr. zw. ww.
Very. : moostege binnen, binnegemoost. Mooschend naar binnen doen. Dat en es me binnendoen, dat es binnemoos(ch)en. Zie MOOSCHEN.
Binnenmoosen, ww. Zie BINNENMOOSCHEN.
Binnenpakken, bedr. zw. ww. Very. : paktege binnen, binnegepakt. Naar binnen, in zekere
ruimte nemen. 't Gaa' rainen, pakt de was (het
waschgoed) binnen. 'k Zal mij1n broere deze
wentere nog ne keer binnepakken, d. i. in huis
Innemen (nl. in
nemen. Verg. CV. T. R. j.
de maag). Sies kan iet binnepakken, hij kan veel
eten, veel drinken. 'k Paktege dat oolek pilleke
mee eene keer binnen. -- V ed. Door nemen
(steler) rijk worden. Estie rijke? Hie heet hem
zeker binnegepakt? — Zie PAKKEN.
Binnenpalmen (aitspr. birtnap «lnzan), be+ir.
wed. zw. ww. Very. : palindege binnen, binnen epalmd. Inpalmen, zich toeëigenen. DB. CV . J.
-- Wed. Rijk worden door inpalmen. Laat lum
doen, hie zal hem we(l) binnepalmen.
—

Binnenpardaffen (uitspr.binnapardafen),bedr.
onz. ww. Very. pardaftege binnen, binnegepardaft. Daarnaast BINNEtN)PARDOEFEN. Met geraas
en geweld (b. v. met de voeten op den grond
stampend) naar binnen komen. De loters pardaftegen amaal binnen. 13innegepardaf(t) kommen,
al pardaffend binnenkomen. Zie PARDAFFEN,
PARDOEFEN.

Binnenpardoefen (uitspr. binna-), ww. Zie
BIN NENPARDAFFEN.

Binnenparlaitsen, Ww. Zie BINNENPARLEITSEN.

Binnenparlakken, ww. D aarnaast BINNE(N)PARLATSEN, BIN NE(N)PARLEITSEN, BINNE(N)PARLETSEN. Parlakkend (d. i. reet de voeten op den
grond slaande) binnenkomen. De kinders parlakke wil(d) binnen. De zatterik kom(t) binnegeparlakt. De wilderiks zijn dor were; dset de
deure toe, anderst parlaitsen ze nog binnen. —
Zie PARLAKKEN, PARLATSEN, PARLEITSEN, PARLETSEN.

Binnenparlatsen, ww. Z. BINNENPARLAKKEN.
Binnenparleitsen (uitspr. binnaparlaitsan),
WW. Zie BINNENPARLAKKEN.

Binnenparletsen, w w. Z. BINNENPARLAKKEN.
Binnenpersen, WW. Zie BINNENPERTSEN.
Binnenpertsen (uitspr. binnapersan), onz. zw.
ww. Very. : perstege binnen, binnegeperst. Naar
binnen haastig loopen. Den hond kont) binnegeperst. Zie PERTSEN.
Binnenpeuteren (uitspr. binnapeutaran), bedr.
zw. WW. Very. : peuterdage binnen, binnegepeuterd. Daarnaast BINNE(N)PEUZELEN. Fijnetjes naar
binnen spelen. Hie za(l) da' kieksk' alleene binnepeuteren. Zie PEUTEREN.

Binnenpeuzelen, ww. Zie BINNENPEUTEREN.
Binnenpiepen (uitspr. binnapiepan), onz. zw.
ww. Very. : pieptege binnen, binnegepiept. Heimelijk naar binnen kijken. Iedere keer dat hie
veurbggaat, piept hie binnen.

BINNENROEFELEN

Binnenpikkelen (uitspr. binnapikkalan), onz.
zw . ww. Al hinkend binnenkomen. Meestal in
vet binding m et kommen. De zatterik kom(t) binneb epikke ld. C V.
Binnenplaitsen, ww. Zie BINNENPLEITSEN.
Binnenpleitsen (uitspr. binnaplaitsan), bedr.
of onz. zw . ww. Very. : plaitstege binnen, binnegeplaitst. Daarnaast soms BINNE(N)PLETSEN. Bedr.
Plassend naar binnen slaan. Mie begiet de ruiten
en ze plaitst al het water binnen. — Onz. Al
't water plaits(t) binnen.— Z. PLEITSEN, PLETSEN.

Binnenpletsen, WW. Zie BINNENPLEITSEN.
Binnenpoefen (uitspr. binnapoefan), bedr. of
()Liz. zw. ww. Very. : poeftege binnen, binnegepoeft. Bedr. Iemand of iets met geweld naar binnen slaan. Poeft den hond binnen, op 't hof. 'ne
Steem binnepoeff n. — Opeten of drinken. Gadegij
die talloore vlees binnepofen ? — Onz. Met geraas naar binnen slaan. De kassasteen, al deur de
ruiten, poeftege binnen. -- Met geraas naar binnen komen. De keerels ware zat en poeflegen al
de deure binnen. Ze kworne binne,; epoeft. — Zie
POEFEN.

Binnenpreutelen (uitspr. binnapreutalan), onz.
zw. ww. Al preutelend binnenkomen. Zij' waf
kom(t) dor were ne keer binnegepreuteld.

Binnenramoelen (uitspr. binnaramoelan, ra
met korte a en zonder den klemtoon), onz. zw .
WW. Very. : ramoeldege binnen, binnegeramoeld.
Met veel rumoer binnenkomen. De trauwfeeste
komt) binnegeramoeld. — Zie RAMOELEN.
Binnenravotsen (uitspr. binnaravoutsan, ra
met korte a en zonder den klemtoon), onz. zw.
ww. Very.: ravoutstege binnen, binnegeravoutst.
Dwaas en wild binnenloopen. Kijkt hoe dan (dat)
de ruiters al 't hekkie binnegeravouts(t) kommen.
— Zie RAVOTSEN.
Bianenravoutsen, ww. Z.

BINNENRAVOTSEN.

Binnenrazen (uitspr. binnarazan), onz. zw.
ww. In verbinding met kommen . Binnegeraas(d)
kommen, al razend binnenkomen. Die leeleke
heeste komt weera(l) ne keer binnegeraasd !
Binnenreep (uitspr. binnareep met scherplange
e), m. Reep waarmede men in den molen de zakken omhoogtrekt. DB. J. Zie BUITENREEP.
Binnenrekenen (uitspr. binnarekanan), wed.
zw. Ww. Door rekenen rijk maken. 't Es ne slimmerik : hie heet hem schoone binnegerekend.

Binnenrijden (uitspr. binnarijan), onz. st. ww.
Very. : ree tinnen, binnegereen. Wdb.
Dik
wijls in verbinding met kommen : binnegeree'
kommen, komen binnenrijden.
—

Binnenrijen, WW. Zie BINNENRIJDEN.
Binnenroe (uitspr. binnaroe), vr. Roe der
molenwiek, die het dichtst bij het meulekot ligt.
B (BINNENROED). Zie ROE.
Binnenroefelen (uitspr. binnaroefalan), bedr.
zw. ww. Very. : roefeldege binnen, binnegeroefeld. Daarnaast BINNE(N)RUIFELEN. Haastig opeten of drinken. 'n Schel hespe binneroefelen. Op
ne zondag kantie (kan hij) ewa' genten binneroefelen ! -- Iemand of zet binneroefelen, al slaande

BINNENROEPEN

---

doen binnengaan. — Onz. Met lawaai binnen
komen. De ziend slaat de deur open en kom(t)
binneg eroefeld. — Zie ROEFELEN.
Binnenroepen (uit spr. binnaroepan), heer. st.
ww. Very. : riep binnen, binnee eroepen. \V db.
— In het leger roepen. De grenadiers zijn al
binnegeroepen. CV. J. — Binneg eroepe wer(d)en,
sterven. CV (Aanh.).
Binnenrotsen (uitspr. binnaroutsan), onz. zw.
ww. Very. : routstege binnen, binneger mist.
Woest en wild binnenloopen. Ze routsen 't gemeentenhuis binnen. — Zie ROTSEN.
-

-

Binnenroutsen, ww. Zie BINNENROTSEN.
Binnenraifelen ( uitspr. binnaru falan), ww.
Zie BINNENROEFELEN.
Binnensassen (uitspr. binn asass.?n), hedr. zw.
ww. Very. : sastege binnen, binnegesast. Naar
binnen jagen. 't zifannek' en wildege nie binnegaan, mor zij' vader sastege 't binnen. — Opeten. Pier kan iet binnesassen! — Binnegesas(t)
kommen, wild binnenkomen. - Zie SASSEN.
Binnensavelen (uitspr. binnasavatan), onz. zw .
ww. Very. : saveldege binnen, binnegesaveld.
Meestal in verbinding met kommen. Die zatte
slonse kwamp binnegesavcld, kwam zonderling
dwaas binnen. — Zie SAVELEN.
Binnenscharten (uitspr. binnaschartan), bedr.
zw. w w. Verv.: scharttege binnen, binnegeschart.
Haastig naar binnen doen. 't Gaa' rainen : schart
het amaal binnen. — Alles uit gierigheid nemen.
Al wat hie krije' kan, schart hie binnen. — Wed.
Door gierigheid rijk worden. Hie zal hem stillekies binnescharten. --- Zie SCHARTEN.
Binnenschaveelen (uitspr. binnasclzaveelen,
scha met korte a en zonuer den klemtoon, vee met
scherplange e), onz. z .v. ww. Very. : schaveeldec e
binnen, binnegesclzaveeld. TAL or es Triene? In de
Kroone : z' es er binneg eschaveeld. — Zie SCHA,

VEELEN.

Binnenscheeren (uitspr. binnascheeran met
scherplange e), beur. zw . ww. Very. : scheerdege
binnen, binnegescheerd. Zich toeëigenen. f/ie
za(l) 't g'heel boeltse we(l) binnescheeren. De
leeleke gieregord scheerdege 't amaal binnen. —
Opeten. Ge keunt ewa' binnescheeren ! -- Zie
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zat in de Zwane, en hie kwamp buiten en schutfeldege mij binnen. — Zie SCHUIFELEN.

Binnenschuiven (uitspr. binnasclzuivan), bedr.
onz. si . ww. Very. : schoof binnen, binnegeschoven. Wdb. — Naar binnen vloeien. Da' bierke
schuif(t) zoete binnen. J.
Binnenschuppen (uitspr. binnaschuppan), bedr.
zw. \\ w. Very. : sclzupteg e binnen, binnegeschupt.
Al schuppende doen binnengaan. As ge niet en
wnl 1 t) binnegaan, zal ek on (u) binneschuppen. J.
CV (Aanh.). Zie SCHUPPEN.

Binnenseezen (uitspr. binnaseezan met scherplange e), onz. zw. ww. Snel naar binnen loopen.
As de kinders de sampetter za(g)en, seesdege ze
bilinen. J. CV (Aanh.). — Zie SEEZEN.
Binnenshuize, h :v. Binnenshuis. \Vdb.
Binnensijferen, ww. Zie BINNENCIJFEREN.
Binnenslaan ( uitspr. birnaslaan), bedr. of onz.

ww, Very. , sloeg (of slee g) binnen, binne esle(g)'.z. -- Bedr. Iemand of iets naar binnen
sla a n. Hie slaa' zijn kinders mee ne stok binnen.
Hie paktege zin dzakke, en steeg de koe binnen.
As ge 't plankier schuurt, em mezigde 't water
nie binneslaan. De wend slaat het stof binnen.
J. — Opeten of drinken. Zie Ned. tl'db. CV. T.
J. — Onz. Min of meer geweldig naar binnen
komen. De vals ter staat open en de wend slat'
binnen. — In het bolspel. Naar binnen vallen,
d. i. naar de kant van de stekke vallen. De bolle
blijf(t) rechte staan : as ze mor binnen en slaat,
en es 't niet (niets).
-

Binnenslaitsen, ww. Zie BINNENSLEITSEN.
Binnensleitsen (uitspr. binnaslaitsan), ww. Zie
BINNEN SLETSEN .

Binnenslepen (uitspr. binnaslepan, sle met
zachtlange e), hedr. of ons. zw. ww. Very. : sl.eeptege binnen, binnegesleept. Bedr. Iets al sleepend naar binnen brengen. Sleept de kofer (koffer)
?nor binnen. — Onz. Meestal in verbinding met
kommen. Met slependen gang binnenkomen. Hie
es zcker zat : hie komt bznneb esleept. — Z. SLEPEN.

binnaschu jalon),

Binnensleren (uitspr. binnasleran, sle met
zachtla.ige e), onz. zw . ww. Very. : sleerdege binnen, binnegeslee? d. Stil en heimelijk binnenkomen. De 'T imer sleer(t) binnen. Binnegesleer(d)
kommen. — Van drank of spijs. 't Es rijspap en
da' sleer(t) zachte binnen. Da' bier sleer(t) zoete
binnen. — Zie SLEREN.
BlnnenSletsen ( uitspr. binnasletsan), onz. zw.
ww. Very. : sletstege binnen, binneg esletst. Daarnaast, zeer gewoon BINNENSLEITSEN (uitspr. binnaslaitsan). Als eene slets, vuil en slordig binnenkomen. za(l) wel in den Engel binnesletsen,
Binnegeslaits(t) kommen. -- Zie SLETSEN.
Binnensleuren (uitspr. binnasleuran), bedr. of
onz. zw. ww. Very. : sleurdege binnen, binnegesleurd. Bedr. Naar binnen sleuren. Sleurt diene
zatierik binnen. Ik en kan de zak nie binnen
dra(g)en, 'k zalden (zal hem) binnesleuren.
— Ons. Met slepende voeten, slordig binnenkomen. Die zattekonte komt) binnegesleurd.

bedr. zw . Ww. Very.: scha feldege binnen, binnegeschuield. Al schuifelend binnenroepen. Kobie

Binnenslibberen (uitspr. bznnaslibbaran), onz.
zw . ww. Very. : slibberdege binnen, binnegeslib-

SCHEEREN.

Binnenschieten (uitspr. binnaschietan), bedr.
onz. st . ww. Verv.: schoot binnen, binnegeschoten. Bedr. Aarde met spade of schop naar binnen
(landinwaarts) werpen. Schiet de steenen amaal
buiten en de grond binnen. — Opeten of drinken.
Hie schoot 'n schelle vet vlees binnen. J. — Onz.
IJlings binnenloopen. Tonic smeet de deur open
en schoot binnen. CL. — Zie SCHIETEN.
Binnenschokken (uitspr. binnaschokkan), onz.
zw. w. Very. : schokteb e binnen, binnegeschokt. Met schokkende beweging binnenkomen.
Denz butte kwanzp binnegeschokt. Ze dansen en
schokken al zengen amaal binnen. — Zie SCHOKKEN.

Binnenschuifelen (uit spr

.

BINNENSLIKKEN
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berd. Naar binnen slibberen, sluipen. Zonder dat
't iemand zag, is hie binnegeslibberd. CV CL.
Van spijs of drank. Da' slibber(t) gemallek
(gemakkelijk) binnen.
Binnenslikken (uitspr. binnaslikkan), bedra
zw. ww. Very. : sliktege binnen, binnegeslikt.
Inslikken. Mee geweld sliktege ze 't stik broo'
binnen. Ned. Wdb. -- Fig. Dat es 'n zure pille,
en toch moe 'k ze binneslikken.
.

—

Binnenslobberen, ww. Wordt niet gehoord.
Zie BINNENSLOEBEREN.

Binnensloeberen (uitspr.binnasloebaran),bedr.
zw. ww. Very. : sloeberdege binnen, binnegesloeberd. Natte spijs slordig en gulzig naar binnen
doen gaan. Den hond sloebert de zoppe binnen.
Es dat eten ? Neen 't : 't es binnesloeberen ! J.
CV (Aanh.). — Zie SLOEBEREN.

Binnensloefen (uitspr. binnasloefan), onz. zw.
ww. Very. : sloeftege binnen, binnegesloeft. Al
sloffende binnenkomen. Zwijgt, 'k .hoore moedere
die binnesloeft. Zeer gewoon : binnegesloef(d)
kommen. -- Zie SLOEFEN.
Binnensloffen,ww.Wt rat g.Z.BINNENSLOEFEN.
Binnenslonsen (uitspr. binnaslonsan), onz. zw .
ww. Very. : slonstege binnen, binnegeslonst. Als
Bene slons binnenkomen. Zeer gewoon in verbinding met kommen. Da' zat waf karnkt) binnegeslonst.
Binnensluimen (uitspr. binnasluiman), onz.
zw. ww. Very.: sluimdege binnen, binnegesluimd.
Binnensluipen. Da' kwezelke slui n(t) binnen.
Binnegesluim(d) kommen. — Zie SLUIMEN.
Binnensluiten (uitspr. binnasluitan), bedr. st.
ww. Verv.: sloot binnen, binnegesloten. Insluiten. Op Sent-Thomaas zilleme de meester binnesluiten.
Binnensmoeren (uitspr. binnasmeeran, met
scherplange e), bedr. zw . ww. Very. : smeerdege
binnen, binnegesmeerd. Gulzig in de maag drijven. T' avend es 't banket en ze zillen iet binnesmeeren! — Zie SMEEREN.
Binnensmeren, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BINNENSMEEREN.

Binnensmijten (uitspr. binnasmtan), bedr. st.
ww. Very. : smeet binnen, binnegesmeten. Iemand
of iet naar binnen slaan. Pakt de st9k en sm ij t
z' asvaal binnen. Hie smijt het per(d) snee de
zweepe binnen. Smit de schoof al deur 't deltegat mor binnen.— Van eten of drinken. Hie smijt
het amaal binnen, de gulzegord!
Binnensmoelen (uitspr. bínnassnoelan), onz.
zw. ww. Very.: smoeldege binnen, binnegessnoeld.
Al smoelend (d. i. pruilend) binnenkomen. Veelal
met kommen. Ons Mie komt dor binnegesmoeld.
--

Zie SMOELEN.

Binnensmokkelen (u it spr. binnasmokkalan),
bedr. zw. vvw. Very.: smokkeldage binnen, binnegesmokkeld. Daarnaast BINNE(N)SMUISTEREN.
Snoepend opeten. Z' hee altijd let in herre
mond : op nen dag smokkel(t)z' ewa' binnen! —
Zie SMOKKELEN.

Binnensmuistere'f (uitspr. binnasmuistaran),
WW. Zie BINNENSMOKKELEN, SNUISTEREN.

BINNENSPEETEN

--

Binnensmullen (uitspr. binnasmullan), bedr.
zw. ww. Very.: smuldege binnen, binnegesmuld.
Al smullende opeten. alle zillen da' kiekie mor
binnesmu llen.
Binnensnainselen, ww. Zie

BINNENSNEIN-

SELEN.

Binnensnainsen, ww. Zie BINNENSNEINSEN.
Binnensnainzelen, ww. Zie BINNENSNEINZELEN.

Binnensnainzen, ww. Zie BINNENSNEINZEN.
binnasnappan), bedr.
zw . ww. Very.: snaptege binnen, binnegesnapt.
Haastig naar binnen nemen. Ze zag dat 't genk
rainen en ze snaptege mee haaste de was (wasch)
binnen. 'k Stond in de deure en as Mie veurbigenk, snaptege 'k ze binnen. T. -- Opeten of
drinken. Snapt den dreupel ook mor binnen.
Verg. J. Ned. Wdb. — Inpalmen. De gierigen
duvel snapt het al binnen. — Zie SNAPPEN.
Binnensneinselen (uitspr. binnasnainsalan),
bedr. zw . ww. Very. : snainseldege binnen, binnegesnainseld. Daarnaast B1NNENSNEINSEN (uitspr.
binnasnainsan), BINNENSNEINZELEN (uitspr. binnesnainzalan), BINNENSNEINZEN (uitspr. binnasnainzan). Knabbelend en knagend opeten. De
kinders hen amaal d' appels binnegesnainseld.
Zie SNEINSELEN, SNEINSEN, SNEINZELEN,
Binnensnappen (uitspr.

--

SNEINZEN.

Binnensneinsen, -sneinzelen, -sneinzen,
WW. Zie BINNENSNEINSELEN.

Binnensnenkelen (uitspr. binnasneukalan),
bedr. zw . ww. Very. : sneukelde; e binnen, binnegesneukeld. Snoepend opeten. Da' maiske kan iet
binnesneukelen. — Lie SNEUKELEN.
Binnensnoeven (uitspr. binnasnokkan), onz.
zw. ww. Very.: snoefdege binnen, binnegesnoefd.
Naar binnen ijlen. De wend snoeft al de schauwe
binnen. Mie kwamp binnegesnoefd. — Zie SNOEVEN.

Binnensnokken (uitspr. binnasnokkan), ww.
Zie BINNENSNUKKEN.
Binnensnokken (uitspr. binnasnukkan), bedr.
zw. ww. Very. : snuktege binnen, binnegesnukt.
Daarnaast soms BINNE(N)SNOKKEN. Met eenen
snuk (zie ald.) naar binnen trekken. 'k En koes(t)
nie voort, ze snuktege' snijbinnen. Zie SNOKKEN, SMUKKEN.

Binnensoeven (uitspr. binnasoevan), onz. zw.
ww. Very.: soefdege binnen, binnegesoefd. Daarnaast BINNE(N)ZOEVEN. Al soevend binnenkomen.
De wend soefdeg' al de splete' van de vaisters
binnen. — Ook van menschen. Mie soef(t) binnen, komt binnegesoefd. — Zie SOEVEN, ZOEVEN.
Binnenspaitsen, ww. Zie BINNENSPEITSEN.
Binnenspeeten(uitspr.binnaspeetan met scherplange e), onz. zw. ww. Verv.: speettege binnen,
binnegespeet. De uitspr. laat toe te schrijven :
BINNENSPITTEN (zie .Kl. en Vorml.). Driftig,
ijlings binnenloopen. As den hond m ij ziet, speet
hie binnen. 't Ongeweerte nadert : laat ons binnespeeten. Binnegespeét kommen. — Zie SPEETEN, SPITTEN.

BINNENSPEITSEN

Binnenspeitsen

—I

(uitspr. binnaspaitsan), onz.

zw. ww. Very.: spaitstege binnen, binnegespaitst.
Daarnaast BINNE(N)SPETSEN. Naar binnen spatten. Ze besproeit de t uiten en veel water spazts(t)
binnen. — Ijlings naar binnen loopen. As de kat/e
den hard zag, spat:stege ze binnen. — Zie SPEITSEN, SPETSEN.

Binnenspelen (uitsl. r. binnaspelan), bedr. zw .
ww. Very. ; speeldege binnen, binnegespeeld. Opeten of drinken. Sies kan iet binnespelen. Twie
schellen hespe speeldeg' hz.e schoone binnen. Ned.
Wdb (« Zuid-Nederland »). DB. CV. J. CL. SCH
(Bijv.). -- Wed. Zich rijk maren. Op tien jaar
hee Szes hem binnegespeeld. JCH (B ij v.).

Binnenspetsen, ww. Zie BINNENSPEITSEN.
Binnenspinnen (uitspr. binna.spinnan), onz. st.
ww. Ijlings binnenlo..,pen. De koec'r mee zin
koeën amale span de stal binnen. Bi,iner espo1zi1e
kommen. — Zie SPINNEN.

Binnenspitten, w w. Zie BINNENSPEETEN.
Binnenspodderen (uitspr. binnaspoddaran),
onz. zw. fVerv. : spodderdege binnen, binnegespodderd. Driftig en zeer snel naar binnen loopen.
Worom spodderen z' azoo binnen? Binnegespodder(d) kommen. — Zie SPODDEREN.

Binnenspoelen (uitspr. binnaspoeldn), onz. zw.
ww. Very. : spoeldege binnen, binnegespoeld.
(Van water) binnenstroomen. Wa' stoorm, wo'
stoorm! 't Water spoelt al over de zulle binnen.
't Kom(t) wild) binnegespoeld. — Zie SPOELEN.

Binnensprengen, ww. Zie BINNENSPRINGEN.
Binnenspringen (uitspr. binnasprengan), onz.
St. ww. Very.: spronk binnen, binnen esprongen.
Naar binnen springen. De deure stond open en
degeete spronk binnen. Binnegrspronge kommen.

Binnenstampen (uitspr. binnastampsn), bedr.
zw. ww. Very.: stamptege binnen, binnegestampt.
Al stampend naar binnen drijven, jagen, enz.
Kijkt hoe dat hie die schopen (schapen) amaal
bznnestampt. J. CV (Aanh.).

Binnensteken (uitspr. binnastekan), bedr. st.
ww. Very. : stak ;soms stook) binnen, binnegesteken (soms binnegestoken). Naar binnen duwen.
De kerre staa' nog op de strate? Ge moet ze
binnesteken (op den hof, in de poorte b. v.).
'k Kwam vantselfs in huis, 't volk stak mij binnen. Verg. Ned. Wab. J. — Opeten. Pier koest
iet binnesteken? J. CV (Aanh.). — Winnen.
'k En za(l) vanda(g)e nie veel binnesteken. —

Onz. Min of meer zonderling binnenkomen. In
verbinding niet kommen. Wie komt dor binnegesteken? 't Es Mie, de za! telutte. — Zie STEKEN.
Binnenstekken (uitspr. binnastekkan), bedr.
st. ww. Very. : stok binnen, binnegestokken. Naar
binnen werpen. brie stok de kass jsteen al deur de
ruite binnen. -- Zi STEKKEN.
Binnenstenkeren (uitspr. binnastenkaran),onz.
zw. ww. Very. : stenkerdege binnen, binnegestenkerd. Stil en beschaamd naar binnen glijden.
Veelal in verbinding met kommen. De schijnhai.
legord komt weeral) ne keer binnegestenkerd.
Past op, Triene stenker(t) binnen. — Zie STENKEREN.
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Binnenstoormen, w w. Zie BINNENSTORMEN.
Binnenstooten (uitspr.binnastootan m et scherplange o), bedr. of onz. sterk ww. Very.: stoottege
binnen, binnegestooten. Iemand o f iets naar binnen stooten. Stoot de koe mor binnen. Ge moet
de kurtewa(g)e seffies binnestooten. — Onz. In
verbinding met kommen. Binnegestoote kommen,
op min of meer zonderlinge wijze binnenkomen.
— Zie STOOTEN.

Binnenstormen ( uitspr. binnastoorman), onz.
zw. ww. Naar binnen stormen. De wend stoorm(t)
binnen. Binnegestoorm(d) kommen. Verg. Ned.
Wab.
Binnenstreunkelen, ww. Zie BINNENSTRUNKELEN.

Binnenstrrmen (uitspr. binnastrkan), onz. of
bedr. st. ww. Very. ; streek binnen, binneÇestreken. Onz. In verbinding met kommen : binnegestreke kommen, komen binnenstrijken. Ned. Wdb.
— Bedr. Van geld : opstrijken. Die giereb e beeste
zoo (zou) 't al binnestrijken.

Binnenstroomen ;uitspr. binnastrooman, met
scherpl. e), onz. zw. ww. Wdb. — Binnegestroom(d)
kommen, komen binnenstroomen. Der komt ewa'
volk binnegestroomd!
Binnenstrunkelen (uitspr. binnastrunkalan),
onz. zw . ww. Very. : strunkeldege binnen, binnegestrunkeld. Daarnaast zeer gewoon BINNE(N)SIREUNKELEN. Naar binnen strompelen. Den
auwerlenk streunkelt mee moeite binnen. Binnegestreunkel(d) kommen. — Zie STRUNKELEN,
STREUNKELEN.

Binnenstuiven

(uitspr. binnastuikan), onz.
stuiktege binnen, binnegestuikt.
Binnegestuik(t) kommen, met geweld, plots binnenkomen. De zatterik kom(t) binnegestuikt. —
Zie STUIKEN.

zw . ww. Vei

V.

Binnenstuiven (uitspr. binnastuivan), onz. st.
ww. Very. : stoof binnen, binnegestoven. Wdb.
Veelal in verbinding met kommen. De keerels
zengen en komme wil(d)binnegestoven.

Binnensukkelen (uitspr. binnasukkalan), ww.
Zie BI N N 1_. TSUKKELEN.
Binnenterten, onz. st . ww. Verv.: tor(t) binnen, binnegesorten. Binnentreden. Wdb.

Binnentioren, onz. zw . ww. Verv.: tierdege
binnen, binnegetierd. Veelal in verbinding met
kommen : biiinegetier(a) kommen, al tierende
binnenkomen. Jonk en aud, 't was al zat en
't kwamp al binnegetierd !

Binnentoefelen, bedr. zw. ww. Very. : toefeldege binnen, binnegetoefeld. Daarnaast BINNENTOEFEN. Naar binnen slaan. Hie toefelt zin kinders binnen. — Zie TOEFELEN, TOEFEN.
Binnentoefen, WW. Zie BINNENTOEFELEN.

Binnentottelen, onz. zw. ww. Very.: totteldege binnen, binnegetotteld. Hakkelend binnenkomen. Da' meetse tottel(t) were binnen. Binnegetottel(d) kommen. Zie TOTTELEN.

Binnentrampelen, onz. zw . ww. Very. : trampeldege binnen, binnegetrampeld. Zie BINNENTRAPPELEN,

BINNENTRAPPELEN

—

Binnentrappelen, onz. Z\V. w «, Very. : trappeldege bznnen, binnegetrappeld. Daarnaast BIN·
NENTRAMPELEN. Al trapnelen.i binnenkomen. De
kinders t ram pelen al den hal bin nen, Bz7znege.
tral1lpel(d) kJlJz7Jzen. - lie TRAPPELEN, TRAM·
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binnenkornen. Ze 71JaS onder-toe'g)e ziek wor(d)en~·
en as ze an 't hz~zs geraaktege, tsoldege ze binnen,
Binnegetsol(d) eommen. - lie TSOLLEN.

Binnentsommelen, ww. Z. BINNENTSAMPELEN.
Binnentsompelen, ww. Z. BINNENTSAMPELEN.
Binnentsukkelen, onz. ZW. WW. Very. : tsuk..

PELEN.

Binnentreden, w w.

Wordt niet gehoord. Zie

BINNENTER TEN.

Binnentrekken,

bedr. of onz. st. ww. Very. :
troi: binnen, binnegetrokken. Bedr. Iemand of
iets naar binnen trekken. ' kEn koe,\(t) nie 7)eurby',
ze trokke tnij binnen, Zy'ne kup binnentreeeen,
Trekt de kerre mor binnen, _. Onz. In hris,
land, stad, enz. trekken. De dreneebroers trokken
de stammenee binnen, Zie Ned, Wdb : de bet.
wordt er te zeer beperkt. Verg. J. CV (Aanh.).

Binnentrentelen,onz. zw. vr«. Very. = trenteldege binnen, binneg: trenteld. N aar binnen
drentelen. Dat au' peetse trentelt oinnen, Binne/;etrentel(d) kommen, al drentelend binnenko ..
n1en. -

Zie

TRENTELEN.

keldf'ge binnen, binnegetsukkeld. Daamaast (zeJden) BINNE(N)SUKKELEN. Al s. kkelend binnenkomen. Sies tsukkeldege binnen, Binnegesukkel(d)
kommen. -- Zie TSUKKELEN.

Binnentnimelen, ODZ. z»: ww. Verve : tui1neldege binnen, binnrg-etui!neld. Daarnaast BINNENTUIMPELEN. Al tuimelend binnenkomen, Sies
es deurzat, h£e en kom(t) rue binnen, hie tuimpel(t) binnen, - lie TUIMPELEN.
Binnentuimpelen, WW. lie BINNENTUIMELEN.

Binnenturren, onz.

st. ww. Very. : tos(t) binnen, binnen,geturren. Ell. Durven binnengaan,
enz. ' k Stantd: veur de deure, mor ken tosCt)
J

Binnentrommelen,

bedr. zw. ww. Very. :
trontmeldege binnen, binnegetrommeld, Door
trornmelen naar binnen doen gaan. Den trommelecre trommeit de 11zZlziekanten binnen, - Door
op de ruiten te tromrnelen naar binnen roepen.
Hie trommelt he»: altlj'(d) binnen , - Naar binnen slaan. Bie paktege ne stok en trommeldege
de kz'nders binnen,

Binnentrotten, ODZ. zw. ww. Very. : trotteee
binnen, bin negetro t. Naar binnen draven. Wie
komt dor binnegetrot? - lie TROTTEN.
Binnentrnntelen, w «. Zie BINNENTRUNTEN.
Binnentrunten, onz. zw. ww. Verv. : trunttege binncn, binnegetrunt. Daarnaast BINNENAl weeklagend binnenkomen, Moedr r kotnt binneg-etrunteld. Hoart I ze trunt were
binnen: Zie TRUNTELEN, TRUNTEN.
TR UNTELEN.

Binnentsaffelen, onz. zw. ww. Veelal in verbinding met kommen : binnegetsa.IJel(d) kOlnmen,
min of meer hinkend, slordig binnenkornen. De
mankepooJ kotn( t) bz'nnegetsaffeld. - Zie TSAFFELEN.

Binnentsamfelen, wW. l. BINNENTSAMPELEN.
Binnentsammelen, ww. Z. BINNENTSAMPELEN.
Binnentsampelen, onz. zw. WW. Verv.: tsampeldege binnen, binnegetsampeld. Daarnaast BINNENTSAMFELEN, BINNENTSAMMELEN, BINNENTSEUMPELEN, BINNENTSEUNKELEN, BINNENTSOM·
MELEN, BINNENTSOMPELEN. Al struikelend, met

moeite binnenkomen. Meetse tsantpel(t) binne1l.
Hoor(t) ze binnentsamfelen. Binnegetsam1Jzel(d)
kommen. Hie pz'kkelt en tseumpel(t) bz'nnen. De
zatterik tseunkeldege binnen. - lie TSAMFELEN,
TSAMMELEN, TSAMPELEN, TSE UMPELEN, TSEUNKELEN, TSOMMELEN, TSOMPELEN.

Binnentsenmpelen, ww. Zie
ww. Zie

nte binnen, -

lie TURREN.

Binnenvaen, WW. lie BINNENVAGEN.
Binnenvagen (uitspr. bin n;;va;nz), bedr,

zw.
Verv. : vaa(g)dege binnen, binnegevaagd.
lets naar binnen vagen. Xy'ktl im plootse (plaats)

WW.

vam btaten vaagt ze

J

t stof binnen, -

opeten, Onze Stes kan iet binneva(g)en I -

Veel
Zie

VAGEN.

Binnenvallen

(uitspr. binn:Jvall~n), onz. st.

ww. Very. : uie] oznnen, binnegevallen. Naar binnen vallen. De stee' (steen) viel al de uaister binnen, - Snel binnenkomen. Dar valt de paster oj>
't onverwach(t) binnen. - Bolspel. Binnenwaarts
(d. i. naar de stekke toe) vallen. Bol(t) nor de
staande boUe en doe' ze binnevallen. Verg. BINNE(N)SLAAN. - Van eten of drinken. Da ~'alt
zoete binnen, dat is lekker.
J

Binnenvegen,

ww. Wordt niet gehoord. Zie

BINNENVAGEN.

Binnenvendelen (uitspr. binn;;vend;;!dn), onz.
zw. ww. Verv.: vendeldege binnen, binnegevendeld. Zwaaiend en zwierend binnenkomen. De

vuile slonse vendelt al d J herberge' binnen. Binnegevendel(d) kor;zmen. - Zle VENDELEN.

Binnenveunken (uitspr. bin n;;veu nk;;n), bedr.
zw. ww. Very. = veunktege binnen, binnegeveunkt.
Daarnaast BINNE{N)VUNKEN. Naar binnen slaan.
Hie was gloeiende kaad, en hie veunktege zlj'

'lvYf binnen. - Opeten of ddnken. As vader an
't zwzeren es, kantie (kan hij) iet binneveunkenl
-

Zie VEUNKEN, VUNKEN.

Binnenvlei:Hen, ww. Zie BINNENVLEGELEN.
Binnenvlegelen (uitspr. binn{}vle(g )(}!dn), lJedr.
of onz. zW. ww. Very.

= vle(g)elt binnen, binne..
gevle(g)eld. Bedr.lemand binnevle(g)elen, iemand

BINNENTSAM-

met geweid bionendrijven of slaan. - Onz. Lichtzinnig en dwaas naar binnen loopen. Veelal met

BINNENTSAM-

k01Junen. l/Va' d7i.'az{rz'k konlt dar binnegevle(g)eld? De slaitse vle(g)elt de I~roone bz'nnen.

PELEN.

Binnentseonkelen,

BlNNENVLEUEN

OMB

PELEN.

BinnentsolIen, onz. ZW. ww. Verv. : tsoldege
binnen, binnegetsold. Dompelend en struikelend

-

Zie VLEGELEN.

Binnenvleuen,

wW. Zie BINNENVLEUIEN.

BINNENVLEUIEN
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Binnenvlenien (uitspr. binnavleuian), bedr.
zw . ww. Very.: vleuidege binnen, binnegevleuid.
Daarnaast BINNE(N)VLEUËN. Met geweld naar
Linnen slaan. Pak(t) ne klizpele, en vleuit die kadeeën ajnaal binnen! — Veel opeten of drinken.
Hoeveel glaze keunde binnevleuên? Bier en
dzenuivere, hie vleuit het al binnen. -- Zie
VLEUIEN, VLEUËN.

_

RINVFNZAK

Binnenwaaien (uitspr. binnawouian), onz. zw .
WW. Very. ; wouidege binnen, binnegewouid.
Naar binnen waaien. De blare wouien al deur
de vaister binnen. Ned. Wdb. — Als door den
wind gedreven binnenkomen. Wie wouit er binnen ? De , oeë kamnzeraat .Emiel.
Binnenwaarts, bw. Wordt niet gehoord. Zie
BINNFNWERTS.

Binnenvlieën, ww. Zie BINNEN VLIEGEN.
Binnenvliegen (uitspr. binnevliean), onz. st.
ww. Very.: vloog binnen, binnegevlo(g)en. Naar
binnen vliegen. De duive vloog binnen. Ned.
Wdb. J. --- Snel binnenlow en. As ne weerlích(t)
vloog Mie binnen. J. CV (Aanh.). — Met geweld
naar binnen gedreven worden. Stille, jongies!
anderst vlied de binnen!
,

BinneuVloeien (uitspr. binnavloeian), onz. zw.
ww. Very. : vloeidege binnen, binnegevloeid.
Naar binnen vloeien. 't Rain(t) ferme en 't water
vloei(t) stal en seiz ure binnen. — Van drinken.
Zoete binnevloeien. De w j(n) vloek(t) zoete binnen.

Binnenvloeken (uitspr. binnavloekan), bedr.
zw. ww. Very. : vloektege binnen, binnegevloekt.
Daarnaast BINNE(N)ZWEEREN. Door vloeken doen
binnengaan. Hie vloek(t) zijn hinders binnen. ---Binnegevloek(t) kommen, al vloekende binnenkcmen. De beeste was zat, en kzvamp were binnegevloekt.

Binnenvlooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BINNENVLEUIEN, BINNENVLEUËN.

Binnenvlooten (uitspr. binnavlottan), onz. zw .
Ww. Very. : vlotlege binnen, binnegevlot. Verg.
BINNENFLOTTEN. Naar binnen vlotten (in de haven b. v.). De boote vlotten de Schelde binnen.
Ook van volk. 't Gewoel vlot binnen.
--

Binnenvoeren (uitspr. binnavoeran), bedr. zw.
ww. Very.: voerdege binnen, binnegevoerd. Naar
binnen voeren. Voert de klaver binnen (in den
stal, op den hof, in de poort, enz.).
Binnenvraen, ww. Zie BINNENVRAGEN.
Binnenvragen (uitspr. b inzzavra(g)an), bedr.
st. ww. Very. : vrieg (soms vroeg) binnen, bin-

negevraa cd. In huis verzoeken, vragen om binnen te komen. Mie es kaad op nz( en as ek
veurbij ga, en za(l) ze mij nie binnevra(g)en.
Verg. Ned. Wdb. — In het leger roepen. Gaat
't revoluse (revolutie) zijn? Al de sa(l)date wer(d)en nul binnegevraagd.

Binnenvrengen, WW. Zie BINNENVRINGEN.
Binnenvringen (uitspr. binizavrengan), wed.
st. Ww. Very.: vronk binnen, binnep-evrong e,n,
Met moeite naar binnen dringen. Zijde blu ntgraakt? Mee moe(i)te ; 'k hè mij binnegevrongen.
— Zie VRENGEN.

Binnenwroeten (uitspr. binnavroetan), wed.
zw. Ww. Very. vroettege (met verkorte oe) binnen, binnegevroet (met verkorte oe). Daarnaast
(zeer gewoon) BINNE(N)FRUTEN. Met slimme middeltjes in een huis dringen en er zich goed doen
onthalen. 't Es pen hailnelijke lu/mere : hie wroet
Bern overal binnen. — Zie VROETEN.
Binnenvnnken, WW. Zie BINNENVEUNKEN.

Zuid-Oostvlaandersch Idioticon.

Binnenweeg (uitspr. binnaweeg met scherplange e), m. Mv. binnewe(p)en (met zachtlange e);
verkl. binneweegske, -we(g)ele, -we(g)elke. Binnenweg. ' V db. Pakt deun binneweeg,'t es kortere.

Binnenweële, m. Zie BINNENWEGELE.
Binnenweëlke, O. Zie BINNENWEGELKE.
Binnenweg, M. Wt nt geh. Z. BINNENWEEG.
Binnenwegele (uitspr. binnawe(g)ala), m. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Zie Kl. en
Vorml. Mv. binne(n)we(g)els. Kleine weg door
veld of weide. J. Zie BINNENWEEG.

Binnenwegelke (uitspr. binnawe(g)alka), 0.
Voetpad door veld of weide. Verg. BINNENWEGELE.

Binnenwerk (uitspr. binnawerk), o. Wdb. —
De binnenste deelen van een tuig. 't Binnewerk
van 'n harloodze. DB. CV . J.
Binnenwerpen (uitspr. binnawerpan), bedr. st.
ww. Very.: wier) binnen, binnegewoorfen. Daarnaast, zeer gewoon BINNE(N)SMIJTEN (zie ald.).
Iemand of iets naar binnen werpen. Erde binnewerpen. Hie wierp mij mee gewel(d) binnen.
-

Binnenwers, bw. Zi e BINNENWERTS.
Binnenwerts (uitspr. binnawers), bw. Binnenwaarts. Ge moet binnewers drouien. -- Inwendig. Ned. Wdb (« vroeger en nu nog gewestelijk »).
'k Loeg binnewers. De lziinzers lien (hebben)
't al binnawers. Loquela, 6, II.
Binnenwillen (uitspr. binnawillan), onz. zw .
ww. Very. : wildege binnen, binnegewild. Elliptische uitdrukkingen. Naar binnen willen gaan.
'k Wille nog de Kroone binnen. Den hond en
zvil(t) nie binnen. DB. CV . — Van eten of drinken. De zure Wlle — z' en wildege nit binnen!
-- Bedr. Iemand naar binnen willen hebben. Hie
wildege mij binnen, d. i. in huis hebben. DB.
Bipnenwouien (uitspr. binnawouian), ww. Zie
BINNENWAAIEN.

Binnenwringen, ww. Wordt niet gehoord.
Zie BINNENVRINGEN.

Binnenwroeten, ww. Wordt niet gehoord.
Zie BTNNENVROETEN.
Binnenzabberen (uitspr. binnazabbaran), bedr.
zw. ww. Very. : zabberdege binnen, binnegezabberd. Daarnaast BINNE(N)ZIBBEREN, BINNE(N)ZOEBEREN. Slordig opeten of drinken. Da' kin(d)
zabber(t) zijn zoppe binnen. Ze kan ewa' binnezibberen. Dat en es nie eten,'t es binnezoeberen!
-- Zie ZABBEREN, ZIBBEREN, ZOEBEREN.
Binnenwailen, Ww. Zie BINNENZEILEN.

Binnenzak (uitspr. binnazak), db. —
Tot de kleinen om ze bang te maken : 1,zeiigt, of
ek steek ou (u) i' rnijnern binnezak!

1
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Binnenzakken (uitspr. binnazakkan), onz. zw.
ww. Very. : zaktege binnen, binnegezakt. Naar
binnen glijden, langzaam vallen. De muur zak(t)
binnen, ge moet en (hem) steunen. -- Langzaam
en dwaas binnenkomen. De zatlap zaktege binnen. Binneg ezak(t) kommen. — In de maag glijden.
Raspap, da' zak(t) zoete binnen. -- Zie ZAKKEN.
Binnenzeilen (uitspr. binnazailen), onz. zw .
ww. Wdb. — Dwaas, als een zat mensch, binnenkomen. Willem' in de Drij Keunengen nog
ne keer binnezailen? Binnegezail(d) kommen.
Binnenzibberen, ww. Zie BINNENZABBEREN.
Binnentien (uitspr. binnazien), onz. onr. w w.

Binnenzwieren (uitspr. binnazwieran), onz.
zw. ww. Very. : zwierdege binnen, binnegezwierd. Al zwierend binnenkomen. Ze zwieren
d' herbergen dl binnen. Bi nnegezwier(d) kommen.

Binnenzwajmolen ( uitspr. binnazwilmalan),
onz. zw . ww. Verv.: zwijineldege binnen, binnegezwijmeld. Al zwijmelende binnenkomen. Binnegezwijmel(d) kommen. CV.
Binnenzwouien, ww. Zie BINNENZWAAIEN.
Binnepakken, enz.; -- binnerammelen, ent.;
binnesassen, enz. ; -- binneva(g)en, enz.;
binneweeg, en z .; -- binnezabberen, enz. —

--

Very. : zag binnen, binnegezien. Naar binnen
zien. As Miel veur Trientsies deure passeert,
ziet hie ne keer binnen.

Zie BINNENPAKKEN,.... BINNENRAMMELEN,.... BIN-

Binnenzijpelen, ww. Zie BINNENZIJPEN.
Binnenzijpen (uitspr. binnazpan), onz. zw.

Binst, vz. Gedurende. Ned. Wdb (« in de beide
Vlaanderen gebruikelijk... »). DB. ScH. Binst de
weke. Binst de nesse. Binst da' 'k schreef. Binst
de wij Binst de moment. Binst den oomelenk,

ww. Very. : zilpeldege binnen, binnegezijpeld.
Daarnaast BINNE(N)ZIJPELEN. Naar binnen druipen. Der es es gat in de zoldere . 't water zijp(t)
binnen. .
Binnenzoeberen, ww. Zie BINNENZABBEREN.
-

NENSASSEN,.... BINNEN VA(G)EN,.... BINNEN WEEG,
.... BINNENZABBEREN, enz.

enz •
Binstdien (uitspr. binstien), bw. Ondertusschen. 'k Liep om mij' geweer, mor binstdien
was den dief de gaten uit.

Binnenzoeven, WW. Zie BINNENSOEVEN.
Binnenzwaaien (uitspr. binnazwouian),onz. zw .

Biribi(uitspr. bieriebie, op zijn Fr.),m.'t Woord
komt in het raadsel van de pomp en bet. er : hef-

ww. Very. : zwouidege binnen, binnegezwouid.
Al zwaaiende binnengaan. Ze zin amaal zat, ze
zwouie leuteg binnen. Binnegezwouz(d) kommen.
Binnenzwadderen (uitspr. bznnazwaddaran),
onz. zw . ww. Verv.: zwadderdege binnen, binnegezwadderd. Al zwadderend binnenkomen. 't Es
ne zuiplap, kijkt hoe dat hie binnezwaddert. Binnegezwadder(d) kommen.

boom, duwer
'k Genk dor in e strootse (straatje) ; 'k kwamp
dor ne kurten dikzak te(g)en; 'k dauwdege
(duwde) op zijnem bieriebie, dat er 't sap uit liep.

Binnenzwainselen, ww. Zie BINNENZWEIN-.
SELEN.

Binnenzwakken (uitspr. binnazwokkan), onz.
zw. ww. Daarnaast BINNE(N)ZWIEKEN. Met zwak.
ken en schokken binnenkomen. Binnegezwak(t)
kommen. -- Zie ZWAKKEN, ZWIEKEN.
Binnenzweepen (uitspr. binnazweepan met
scherplange e), bedr. zw . ww. Very. : zweeptege
binnen, binnegezweept. Iemand of iets met de
zweep naar binnen slaan. 'n Koe binnezweepen.
Binnenzweeren (uitspr. binnazweeran met
scherplange e), bedr. st. ww. Z. BINNENVLOEKEN.
Binnenzweinselen (uitspr. binnazzeainsalan),
onz. zw. ww. Very. : zwainseldege binnen, binnegezwainseld. De analogie laat toe te schrijven
BINNENZWENSELEN. Al zweinselend binnengaan.
Hee en kan op zijm beenen nie meer staan en hie
zwainsel(t) nog al de kabberdoeskies binnen. Binnezezwainsel(d) kommen. — Zie ZWEINSELEN,
ZWENSELEN.

Binnenzwemmen (uitspr. binnazwemman),onz.
st. Ww. Very. : zwom binnen, binneg ezwomenen.
Naar binnen zwemmen. D' een(d)en zwemme
schoone binnen (nl. in de beek, in den vijver
enz.). Hie zwom van de Schelde de Zwalm binnen.

Binnenzwenselen, ww. Zie BINNENZWEINSELEN.

Binnenzwieren, WW. Zie BINNENZWAKKEN.

Bis, bw. Wordt niet gehoord. Zie BIES.
Bisboel, m. Men zegt meer BIESBOEL. Zie ald.
Bisdom, O. Mv. bisdommen (soms bisdoms).
Wdb. -- Diocese. Onder 't bisdom zin, tot het
bisdom behooren. Zegelsem es onder 't bisdom
va' Gent. — Bisschoppelijk bestuur. Wdb. Nor
Bisschoppelijk
't bisdom schr ijven, gaan, enz.
paleis. CV. Ned. Wdb. Wa' veur 'n huis es datte?
't Es 't bisdom.
Biskop, m. Mv. biskoppen (soms biskops).
Bisschop. Ned. Wdb (K in Zuid-Nederland nog
algemeen uitgesproken als biskop »)..11lnl. Wdb
(BISScoP). Zie DB.
Bisseeren, ww. Wordt ut geh. Z. BIESEEREN.
Bitkerte, vr. Daarnaast BITKONTE. Vrouw
(vooral meisje) die heihaaldelijk vraagt. Die bitkerte kan iemand lasteg vallen! Zie BITTEN,
—

KERTE, KONTE.

Bitkloot, m. Man (vooral jongen) die herhaaldelijk vraagt. Zie BITTEN, KLOOT.
Bitkonte, vr. Zie BITKERTE.
Bittag, m. Zie BIDDAG.
Bitten, ww. Zie BIDDEN. - Gep. ww. Lezen
em bitten; bitten en smeeken.

Bitter, m.; -- bn. Zie BITTERE.
Bittere, m. Mv. bitters. Persoon die herhaaldelijk vraagt. Zie BITTEN, BIDDEN.
Bittere, m. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls
in de uitspraak weg. Roet. DB. J. Dem bitter uit
de schauwe. Zoo zwart as bittere. Verg. Ned. Wdb

BITTERE
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« eene in Vlaanderen en Zeeland bekende benaming voor het schoorsteenroet »). KIL (. BITTER
VAN 'T KAFKOEN. Fland. j. SOET. Fuligo. q. d.
amarum. »).

Bittere, bn. bw. De eind-e valt dikwijls iu de
uitspraak weg. Bitter. Wdb. Alsem es bittere.
Zoo bitter as alseme, as galle, as ver auwe, zeer
bitter. — Zeer. 't Es bitter kaud. Ze f m.. bitter
orme (arm). DB. CV. J. SCH.
Bitteren, m. (nooit o.). Mv. bitters; verkl.
lntterke (mv. bitterkes, bitterkies). Drank : bitter.
Wdb. Gee' mij nero bitteren. hoeveel bitters
moe' 'k betalen? 'in Bitterk' es goe' veur de
ma(g)e. Zat zij' vain bitteren te drenken.
Bitteegheid (uitspr. bittarchiet), vr. Zonder
mv. Fig. bitterigheid. Bitterheid. Wdb. De bitter'ghie' van dezen drank es te groot.
Bitter'ghied, vr. Zie BITTER'GHEID.
Blaai (uitspr. bloei), m. Zonder mv. Valsche
glans en pracht, beslag. DB. J. Mie hee veel bloui
an her gat. Ze schijnt rijke te zin, mor 't en es
mor bloui! -- Bloui en woei, blaai en waai. Heser
rijke kleere steken ou (uwe) oo(g)en uit, mor 't en
es mor bloos en wont! Het is enkel pronk en
praal, het is eigenlijk niets ! — Bloei maken, van
personen : wind, beslag maken. Ze kan ewa'
bloei maken! DB; — van zaken : veel glans verspreiden en eig. gering van prijs zijn. Da' kleed en
kos(t) nie vele, mor 't maak(t) nogal bloui. DB.
— Verg. Ned. Wdb (f alleen in Zuid-Nederland »).

Blaai (uitspr. bloui), m. Zonder mv. Voor de
etymologie, zie Ned. Wdb. i. v. BLAD (II, kol. 277 I ).
Verg. Mai l. Wdb (i. v. BLADINGE en BLAT). Al
wat roerend is (meubels, alaam, gereedschap voor
landbouw, enz.). Zijn erfgenome kr j(g)en huis
en grond, mor zij' maasie (meid) krgt dens
bloei. — Niet zoo gewoon : genot, vruchtgebruik,
fr. usufruit. Zijn tweerde waf en erf(t) nie mee ;
zoolang as ze leeft, hee ze dein blouz: DB (BLADERING, BLADING, BLAAIINGE). - Soms (zelden) :
inkomsten, pachtgeld van een grond. DB. CV .SCH.
Blaaiere (uitspr. blouiara), m. Mv. blouzers. De
eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Onnoozel,
dom mensch. Tome en es nie wel wijs, 't en es snor
nem blou iere. — Halvein blouiere, halve zot. Ook
van vrouwen : Ons Trien en es nizor nen halven
blouiere. — Verg. 211nl. TW db (BLAYEN).
Blaaimakere (uitspr. bloucimakara), m. Mv.
blouimakers. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. W indmaker. Sies es neen blouimakere.
Smijt dein blouimaker buiten. — Zie BLAAI.
Blaaimakerije (uitspr. blouinzakarija), vr. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak
weg. 'k En was mee al die blouimakere nie
gediend. — Zie BLAAI.
Blaam (uitspr. bloom met zachtlange o), m. (niet
vr.). CV. J. Het w. is niet algemeen bekend. Op
iemand nem bloom weren.
Blaar, vr. Zie BLARE.
Blaarachtig (uitspr. blaarachtach), bn. Handelende als eene blare (zie ald.) : lichtzinnig, wild,
onnoozel, zonderling. Da' maisk' en staa' mij

BLAFONNEEREN

me an, z' es te blaarachteg. Ze doe' zoo blaarachteg. Ze gaa' blaarachteg en onnoozel te werke.

Blaas, m. Mv. blazen; verkl. blaaske. Het
eenmaal blazen. Mee eeneln blaas was de keess'
(kaars) uit. DB. Ned. Wdb (<< thans in de algemeene taal verouderd »). CV. — Fig. neni Blaas
es genoef om Iiobie te doe' loopen.
Blaas vr. Zie BLAZE.
Blaasbalg, m. Wordt niet geh. Z. BLAASBALKE.
Blaasbalke (uitspr. blaazbalka of -ballakal, m.
Mv. blaasbalken; verkl. blaasbalkske. Daarnaast
BLAZEBALKE. Ned. Wdb (« vroeger veelal BLAASBALK en nu nog algemeen zoo uitgesproken )0).
Blaasbalg. Wdb. De zeune van de sised moe, al
an dein blaasbalke trekken. Vader es and, mor
hie hee nog nen asensze gelijk nem blaasbalke, hij
heeft nog een sterken adem. Den trekker vast
dens blaasbalke, de ketting waarmede men den
blaasbalg in beweging brengt. CV. J.
Blaaskes , blaaskiesreëne, m. Zie het vol-

gende w.

Blaaskesregene (uitspr. blaaskasre(g))na), m.
Daarnaast BLAASKIESRE(G)ENE. Hevige regen die
op den grond blaaskens maakt.
Blaaskiesregene (uitspr. -re(g)anal, m. Zie
BLAASKESREGENE.
Blaaspijpe, vr. Blaaspijp, pijp om het vuur
aan te blazen. Hie sloeg den hond mee de blaas1 pe. Ned. Wdb.
Blad, o. Het woord wordt meer en meer gebruikt. Men hoort echter veelal blare (zie ald.).
Het mv. is altijd blaren (nooit bladen), het verkl.
blaarke. — Zoo rap as 'an blad (da' wouit), zeer
snel. Beve' gelijk 'nie blad. Zie Wdb. CV (Aanh..).
Men zegt gewoonlijk blad (nooit blare) voor het
platte deel van een voorwerp. Blad van de za(g)e,
van de zaisen(e), van de schuppe, van de tafele.
't Blad (soms blare, VT., 6e jaarg. bl. 13) van de
keere(n)staf. 't Blad van de veurlooper van de
ploeg. 't Blad (soms blare) van de wouiere, weverswoord ; zie WAAIERE. - Tong. Ned. Wib.
Z' heet 'in blad, e goe blad. Her blad en es nle
vervrozen, nie verbrand, ze kan goed praten.
E vuil blad, enz. Verg. Ned. Wdb. CV. J. —
Blad papier (veelal blare, zie ald.). Blad, tijdschrift, wordt niet gehoord. Men zegt GAZETTE.
Blaffen, ww. Wordt niet gehoord. Zie BASSEN.
Blaffeture (uitspr. met den klemt. op tu), vr.
Vensterluik. Verg. Ned. 1k lb. SCH. DB. CV . J.
KIL. De blafeture gaa' geweunelijk nor buiten
open. De wend slaa' de blaffeturen toe.
Blafonk (uitspr. met korte a en met den klemtoon op fonk), m. (niet o.); mv. blafonks. Daarnaast PLAFFONK. Plafond. Dem blafonk valt in.
Blafonneer der e (uitspr. neer met zachtlange e
en met den klemtoon), m. Mv. blafonneerders.
De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Daarnaast PLAFONNEERDERE. Tieste dein blafonneerder es dood. Wor weunt dem blafonneerdere ?

Blafonneeren (uitspr. nee met zachtlange e en
met den klemtoon), ww. Verv.: blafonneerdege,
geblafonneerd. Plafonneeren (dat men ook gebruikt). Dat es schoone geblafonneerd.Z.BLAF0NK.

BLAFONNEERINGE

—

Blafonneeringe (uitspr. blaffonnerenga met
den klemtoon op ne), vr. Plafonneering. Daarnaast PLAFONNEERINGE. Die blafonneerang' en
es niet (niets) werd. Zie BLAFONK.
Blafonneermoortole (uitspr. met zachtlange e
en scherplange o), m. Daarnaast PLAFONNEERMOORTELE. Mortel waarmede men plafonneert.
Zie MOORTELE.
Blafonneersele (uitspr. met derf klemt. op neer
en met zachti. e), o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspraak weg. Daarnaast PLAFONNEERSELE. Wa' valt er op zijne kop ? 't Blafonneersele.
Blaine, vr. Zie BLEINE.
Blainrooze, vr. Zie BLEINROOZ::.
Blameeren (uitspr. soms blamineran, veelal
biomersn met zachtl. o en c), bedr. zw . ww. Wdb.
'k En kan niet (niets) goed doen, ze blomeer(t)
rij altijd.
Blanco (uitspr. blanko, met zacht]. o en met
den klemtoon op baan), m. Mv. blancoots. In 't dominospel : steentje zonder zwarte punten, dus
gansch wit: ook steentje waarvan de helft gansch
wit is. 'k Zette nem blanco. De zeve' blancoots
zijn amaal gezet. — In de verkiezing : wit
briefje. In de kiesbusse waren der meer as derteg blancoots.
Blanko m. Zie BLANCO.
Blare, M. KIL (« BLADER, vetus. j. BLAD »).
Verg. VERDAM. Blad (zie ald.). Zoo rap as 'rn
blare (die wouit), as de blaren (die woe ien), zeer
snel. R. Beve' gelijk ''vn blare. — Tong. De blare
keeren, snel, overvloedig praten. Mie kan her
blare keeren. Meestal in het verkl.: blaarke. —
Blad (papier, van een boek). Ze scheurt 'en blare
va' mijne leesboek. Hette dor geent blare papier?
'k moe nets brief schrilven.
Blare, vr. Blaas. DB. Men bezigt gewoonlijk
blaze (z. ald.).
Blare, vr. Onnoozel, dom wijf. Z'en es me
wei wijs, 't en es mor 'm blare. — Zotskap, lichtzinnig vrouwmensch. Mee die blare van e waf en
trauw ek niet. Verg. SCH. CV . Ned. Wdb.
Blare, bn. Enkel in de uitdrukking : blare zijn,
kaal zijn. Hie es al blare, en nog zoo jonk ? Verwant met blaar, bles : een kale schedel blinkt
evenals eerre bles. Mnl. Wdb (a BLAER, kaal van
hoofd »). OUDEMANS (Bijdr.). SCH.
Blaten, ww. Wordt niet gehoord. Z. BLEETEN.
Blauw, bn. Als slotwoord altijd blauwt (CV.
schrijven blauwd). Zoo blauwt as de lucht. Verg.
G (i. v. BLOU). Den hemel es schoone blauwt. De
kiel es blauwt. — In den zin, gewoonlijk blauwt.
Blauwt laken. Blauwt en zwart. Blauwt staal.
Blauwtrood. Doch sommigen (werkt hier de
invloed der school ?) laten t weg voor een medeklinker : blauw laken, blauwrood. — Buigingsvormen hebben nooit t voor a. Blauwe muur.
Blauwe (of blauw) steenen. Blauwe (of blauw)
kleeren, enz. — Trappen van vergelijking : blauwt,
blauwer(e), blauwtst.
— Blauwe steen, blauwe arduinsteen. ne Vloer
mee blauw(e) steenen es kaud. — Spr. Dat en valt
,
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op geenenz blauwe steen, dat zal onthouden worden,dat zal in herinnering blijven. Zeer zelden hoort
men : 't Val(t)bij hem al op nem blauwe steen, hij
onthoudt niets, de ergste gebeurtenissen laten hem
onverschillig, roeren hem niet. Het water dat op
eenen blauwen steen valt, spat weg, laat geen
indruk over; Verg. Ned. Wdb. — Blauw(e)
schoolde, blauwe schalie. Zoo blauwtas 'n schoolde (schalie), van menschen : donkerblauw als zulke
leisteen. Ned. Wdb (cc in Z. N. »). T. — Planten :
Blauw' kause, blauw' klokske, blauw' sleutelblanzme. Zie de koppelingen. — Dier : blauw'
koolinussche (zie de koppel.). — Iemand blauwt
slaan, hem erg slaan. Ook : iemand zwart em
blauwt slaan. Verg. Ned. Wab., 2793. — Blauwt
van de kauwe. Hie zie' blauwt van den hongere,
hij heeft grootes honger.
-- Als vr. nw. gebezigd. Leugen. 't Es 'm
b lauwe. Ell. Verg. blauwe bloemen, Ned. Wdb.
en 't Fr. : conte bleu.
-

Blauwaard (uitspr. blauwort), m. Meulen tem
Btauword, afgebroken windmolen te St. Kornelis-Hcorebeke. Zie PLAATSNAMEN.
Blauwd i bn. Zie BLAUW.
Blauwe, vr. Zie BLAUW.
Blauwen, bedr. zw . ww. Very. : blauwdege,
geblauwd. Verzuimen. De messe blauwen.'n Vesper blauwen. Soms : de schole blauwen (men
zegt meer : schoolke-duiken; zie ald.). Verg. Ned.
Wdb. DB. CV . -- Achterhouden. Gel(d) blauwen.
DB. J. SCH. VT. Ie jaarg., 68.
Blauwgeschelpt, bn. Daarnaast BLAUWGESCHOLPT. Van duiven : met blauwe schelp- of
schubvormige vlekken. Die duivinne was schoone
blauwgeschelpt. -- Ook zelfst. m. Dem blauwgeschelpten es weera(l) den eesten. Vr. van duivinnen. Mim blauwgescholpt' es achterbleven, is
niet naar huis gekomen. Verg. J.
Blauwgescholpt, brr. Zie BLAU WGESCHELPT.

Blauwkauske, o. Zie BLAUWKOUSKE.
Bïauwklokke, vr. Zie BLAUWKLOKSKE.
Blauwklokske, o. Meestal in 't meervoud :
blauwklokskes (of -klokskies). Daarnaast, niet zoo
gewoon : BLAUWKLOKKEN. Alle blauwe soort
van klokje of Campanula. 'k Kweeke wel vier
soorte vara blauwklokskies. Verg. J.

Blauwkoolmussche, vr. Men zegt meer :
blauwkoonznussc%ze. Zie ald.
Blauwkoommussche (uitspr. koom met den
klemt. en met zachtlange o, musscha met ch), vr.
Eig. blauw(e) koolmusch. Bastaardnachtegaal (Accentor modularis L.). De blauwkoommussche legt
vier of vijf blauw aierkies (eitjes) em blijft hier
tswen ters.
Blanwkouske (uitspr. blauzwwkauska), o. Daarnaast BLAU WSLEUTELBLOMME, -SNEUTELBLOMME.
Veelal in het meervoud : blauwkauskes of blauwkauskies. Boschhyacint (Endymion non-scriptus
L.). 't Volk zegt dat de schoone blauw(e) blommekies op blauw(e) kauskies trekken. — Naam van
eenige gelijkende bloemen : de gewone hofhyacint
(Hyacinthus orientalis L.) met blauwe bloemen ;
— de druifhyacint (Muscari botryoïdes MILL.).

BLAUWMESSE

Blauwmesse, vr. Eene verzuimde mis. Hie
hee' zeker nor de blauwmesse geweest. Zie BL NUWEN.

Blauwoogske (uitspr. met scherplange o), o.
Eig. blauw oogje. — Van een meisje met blauwe
oogen. 'k Zie da' blauwoogske geeren.
Blauword, m. Zie BLAUWAARD.
Blauwputte, m. Veelal in het meervoud :

blauwputten. Soort van witten aardappel met
blauwe putten. Verg. J (BLAUWPUTJE).
Blauwsele, m. (niet o.). Zonder mv. Blauwsel. Wdb.
Blauwselgast, m. Persoon die met biauwsel
rondleurt. 1).LaIn:tast BLAUWSELKEERELE, BLAUWSELMAN.

Blauwselkeerele, m.

Zie BLAUWSELGAST,

KEERELE.

Blauwselman, m. J. Zie BLAUWSELGAST.
Blauwsleuteiblomme, vr. Daarnaast BLAUW-

mv. : blau wsleutelblommen (of -sneutelblom znen). Zie BLAUW-

SNEUTELBLOMME.
BIE. Veelal in het
KOUSKE.

BlauwsneuteblomMe, vr. Zie het vorige w.

Blauwte, vr. Blauwheid. De blauwte van den
hesnele. (iEZELLE gebruikt elders het w. Zie Ned.
Wdb. bl. 2798.
Blauwtrood, bn. Purperrood. Die blos es
blauwtrood. DB.
Blaze, vr. Mv. blazen; verkl. blaaske (mv.
blaaskcs, blaaskies). G (BLAOZE). Mnl. blase. Blaas.
Wdb. As 'k rooke, kr j(g) 'k blaaskies op mijn
Longe. — Blaaske, regenbobbel. liet rain(t) nul
blaaskies, het regent zeer hard. Zie BLAASKES
RE(G)ENE. Verg. CV (Aanh.). -- Blaaskies maken, zeepbellen maken.
Blazebalke, m. Zie BLAASBALKE.
Blazen, onz. of bedr. st. ww. Verv.: blaasiege

(zelden blies), geblazen. Wdb. — Op 't vier
(vuur) blazen, ophitsen, de zaak verergeren. —
Van eenen slapende : ronken em blazen. — Geblaze zijn, verloren zijn. DB.
Bledou (uitspr. ble met zachtlange e en met den
kleintoon). Daarnaast wa' bledont? Vervorming
van blieft on (u). Zie BELIEVEN.
Bleek (uitspr. met scherplange e), bn. Wdb. —
Zoo bleek as e lijk. Verg. 1Vert. Wdb., kol. 2815.
As nen doek. T. — Bleek gezichte, persoon met een
bleek gelaat. Da' bleek geziclite kan nog lange
leven. — Bleeke blauw' pato(dd)ers, soort van
bleekblauwe aardappelen, vroeger veel gekweekt.
In den t j' van de bleeke blauw pato(dd)ers, in
lang vervlogen dagen.
Bleek (uitspr. met scherplange e), m. Mv. blecken. \Vdb. Ned. Wdb (« in de zuidelijke en oostelijke gewesten m., in Holland vr. 3).
Bleekblauwt, bn. Zie BLAUW. Da' l jwaat es
bleekblauw t.
Bleekeghied, vr. Zie BLEEKIGHEID.
Bleekdag, m. Mv. bleekda(g)en. Dag waarop
gebleekt wordt. Vanda(g)e es 't bleekdag. Wa'
schoonesn bleekdag !

IS
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Bleekdengen, o. Zi e BLEEKDINGEN.
Bleekdingen (uitspr. -dengan), o. Zonder mv.
Daarnaast BLEEKGOED. Alles wat gebleekt wordt.
De ecnne begint te sclzengen, laat ons a(l)gauwe
't bleekdeu1 en bzritc leggen. Zie DINGEN.

Bleeker°, m. Mv. blcekers. De eind-e valt dikwijl,

ue unspr. weg. Bleeker. Wdb.

Bieekerije, vr. Bleeherij. Wdb. De bleekerije
dcu it,

snel van bleeker uitoefenen.

Bleekgeleve, bn. Ble ekgee l. Zi e GELEVE.
Bleekgoed, o. Zi e BLEEKDINGEN. CV.
Bleekgrauwt, bn. Bleekgrauw. Zie GRAUWT.
Bleekgroene, vr. Bleekplaats.
Bleekigheid (uitspr. bleekaehic l met scherplange c V I , Bi;;ekheid. Zjni bleeke,; hiel en z)eiirspel(t) niet (niets) da' goed es. Verg. Ned. fVdb.
,

Bleekskes, w. Daarnaast zeer gewoon BLEEKSKIES. bleek. Z' en ziet er mor bleekskies Zilt. Ned. Wdb (BLEEKJES).
Bleekskies, bw. Zie BLEEKSKES.
Bleektijd, m. Zonder mv. Seizoen om te bleeken. Item bleektijd es dor.

Bleekwere, o. Weder goed voor den bleek.
't Es oprech(t) bleek ere. 't En es vanda(g)e

geen bleekwere. Zie WERE.

Bleekzak, m. Persoon die er bleek uit ziet.
mannek' en es snor nem bleekzak. Zie ZAK.

Bleeten (uitspr. met scherplange e), onz. zw.
WW. V er y.: bleettege, gebleet. Mn 1. BLETEN. Blaten. Van schapen (soms van geiten, verg. MEKKEREN). Worom bleeten de schapen azoo ? — Van
menschen (vooral van kinderen) : luide janken,
Daarnaast BLEETEREN (min gewoon). Da' manneke kan ewa' bleeten ! SCH.

Bleetere (met scherpl. e), m. Mv. bleeters.
V erki.: L le, terke (mv. I: leeterkes, bleetcrkies). De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Schaap dat
veel blaat. Doe dein bleeter in de stal. — Kind
dat veel jankt. Zwijgt, bleetere! — Zie BLEETEN.
Bleeteren (uitspr. met scherplange e), onz. zw.
vi w. Veiv.: bleeterdege, gebleeterd. Frequentatieve vorm van bleeten. klateren. Zie BLEETEN.
Bleetgat, o. zonder mv. Kind (jongen of
meisje) veel jankt. Daarnaast BLEETGEZICHTE.
Steekt da' bleetgat in de keldere.
Bleetgezichte, o. zonder mv. Zie BLEETGAT.
Bleetinge (uitspr. bleetenga met scherpl. e),
vr. Iet baten. Watte gebeurt er in onze stal?
Hoort) ne keer die bleetenge! — Zie BLEETEN.
Bleetkerte, vr. Mv. bleetkerten. Daarnaast
BLEETKONTE, BLEETTRIENE.Vrouw die veel jankt.
Zie BLEETEN, KERTE, KONTE.

Bleetkloot, m. Man die veel jankt. Z. BLEETEN.
Bleetkonte, vr. Zie BLEETKERTE.
Bleettriene, vr. Mv. bleettrienen. Zie BLEETKERTE, TRIEN E.

Bleetzak, m. Mv. bleetzakken. Jongen die veel
jankt. Zie ZAK.

BLEIN
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Blein, vr. Zie BLEINE.

Blaine (uitspr. blain(9), vr. Mnl. bleine. Mv.
blainen; verkl. blaintse (mv. laintses, blaintsies).
Blein. 'vi Blaine vul bloed es 'in bloeblaine.
'k Kri(g)e blainen o mijnen hiel, i' mijn honBLAINE, BLAZE (soms BLARE), BUILE. De
den.
BLAINE ontstaat door wrijving of drukking of nijping (vooral op palm en hiel); -- de BLAZE (wel
eens BLARE) ontstaat door verbranding of de werking eener trekplaaster ; — de BUILE ontstaat door
kneuzing, val of slag. Verg. CV. DB.
— .

Bleinrooze (uitspr. blainrooza met sch, o), vr.
Belroos. Fr erysizèle bulleux. Wie mee de b!ainrooze ligt, zie' veel af. T. CV. DB. J. SCH.
Blek, o. Mnl. blic en blec. KIL. G. Daarnaast
VLEK. Zonder mv. Blik (metaal). 'm Bermietse
vans blek. -- Voorwerpsnaam. Mv. blekken ;
verkl. : bhkske (mv. blekskes, blekskies). Vuilnisblik. Schut het op mee 't blek. CV. Fig. Vuil
vrouwmensch. Zij' wijf en es snor 'm blek. —
Geld. Zeer gewoon : blekskes of blekskies. Verg.
CV. Spr. Veel wend en letter blekskies! Veel
gerucht en weinig wol ! -- Band mee blekskies.
Zie BAND.

Blekken (uitspr. blekkie), bn. Van blik gemaakt, blikken. Wdb. Dat es 'n schoone blekkie
dooze. 'm Blekkie bermietse.
Blekken, ww. Wordt hier en daar in het dialectgebied gehoord voor BLIKKEN (zie ald ).

Blekkie, b n. Daarnaast VLEKKIE. Z. BLEKKEN.
Blekslaere, M. Zie BLEKSLAGERE.
Blekslaerije, vr. Zi e BLEKSLAGERIJE.
Blekslagere (uitspr. bleksla(g)ara), m. Mv.
bleksla(g )ers. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Blikslager. Wdb.
Blekslagerije (uitspr. -sla(g)arija), vr. Plaats
waar het blik tot voorwerpen wordt verwerkt.
Bleksla(gersambacht, o. Daarnaast BLEKSLA(G)ERSSTIEL, m. Ambacht, stiel van den blikslager.
Bleksla(g;ersgerieve, O. Gereedschap van
den blikslager. Zie GERIEVE.
Blend, bn. Trappen van verg. : blender(e),
blendst. 11Ted. Wdb (« in sommige dialecten van
Zuid-Nederland blend x). DB. J. KIL ((< BLEND.
Fland. j. BLIND »). Blind. Tiestc wer(dt) blender
om blendere. Wie ester dem blen(d)sten van die
dry gasten? Zoo blend as ne mol. — Spr. Liever
scheel as blend. — 'en Blend zoeken, o. een zoeken
in het wild, zonder eenige duidelijke aanwijzing.
't Es 'm blend zoeken nor iet, as ge nie en weet,
wor dat 't verloren es. CV (Aanh.). —Wed. 'k Hè
mij dornor blend gezocht, ik heb daar lang, doch
te vergeefs naar gezocht. CV (Aanh.).
Zelfst. Blenden, m. ; blende, vr. ; blend. o.
(weinig in gebruik). -- Naar iet slaan) gelijk
nem blenden nor 'n ai, naar iets dwaas raden.
't Doelt op het bekende spel (zie blendaz=slaan).
Ned. Wdb. J. CV (Aanh.). -- Kaartspel. Mee
dem blende' spelen. Als in het kaartspel (whist,
kruisjas, enz.) een speler ontbreekt en men toch
speelt, worden de kaarten van den ontbrekenden
-

--

BLENDHEID

speler dem blenden geheeten. Een der drie spelers
speelt alsdan mee dein blenden, die gewoonlijk
gedekt blijft. Wie speelt er mee dens blenden ? De
roeve' (troefkaarten) lz(g&en aszaal in dein blenden. Verg. CV. J. CL. -- Spr. Da' zille me zie(n),
zal dein blenden. Ironische zegwijze. CV. --- Hinkelspel. ILalvem blenden, het zevende vak van
het hinkelpel. Wie in zijnen halvem blenden is,
moet hinkelen met het eene oog toe. -- G'heelem
blenden, het 8' en laatste vak van het hinkelperk.
De speelster (of speler) moet hinkelen met de beide
oogeg toe.

Blendal, o. Zi e BLINDEI.
Blendai-slaan, ww. Zie BLENDEI.
Blenddoek (uitspr. blenttoek; verg. (h)anttoek,
Kl. en Vorinl.), m. Daarnaast BLENDLAP. Blinddoek. lemend nem blenttoek andoen.
Blenddoeken (uitspr, blenttoekan), onsch. bedr.
zw . w w. Daarnaast BLENDLAPPEN. Blinddoeken.
Wdb. J. SCH.

Blende, vr. Zie BLEND.
Blendei (uitspr. blendai ), o. Enkel in de
uitdr.: blendai-slaan, kinderspel. Een ei wordt
op den grond gelegd; een geblinddoekt kind moet,
van zekeren bepaalden afstand, er met eene roede
naar slaan. Wie het ei raakt, wint. De kinders
slaan op de koer blendai. Verg. DB. J (BLEND
EI SLAGEN). CV (BLIND EI SLAGEN). SCH (BLINDEISLAAN).
Blendei-slaan, ww. Zie BLENDEI.

Blendekalle, vr. Daarnaast zeer gewoon BLENDEMAN ; ook BLENDEKALLEMOEIE, BLENDEKALLEKOE, BLENDEKATERE, BLENDELAP, BLENDLAP.
Geblinddoekte in het welbekende spel : blindemannetje. Wie es (de) blendekalle? Blendekalle
spelen. Verg. KALLE. DE COCK en TEIRLINCK,
Kinderspel, I, I2I. SCH (B ij v.).
Blendekallekoe, vr., blendekallekoe spe-.
len, ww. Zie BLENDEKALLE. Aldus te St. Lievens-

Essche.

Blendekallemoeie, vr., blendekallemoeiespelen, ww. Zie BLENDEKALLE. Aldus rondom
Zottegem.

Blendekalle-spelen, ww. Zie BLENDEKALLE.
Blendekatere, m., blendekater-spelen, ww.
Zie BLENDEKALLE. Aldus te Eename.

Blendelap, m., blendelap-spelen, ww. Zie
BLENDEKALLE. Aldus te Munkzwalm.

Blendelengs, hw. Blindelings.Wdb. Ge loopt)
biendelengs in ou (uw) bederf.
Blendervan, m. Mv. blendemans. BIinde. Der
zijn iwie blendemans an de desire. -- Blindemannetje. Blendema' spelen. Zie Ned. Wdb.
Blendeman spelen (uitspr. blendema'-spelan),
-

WW. Zie BLENDEMAN.

Blenden, m. Zie BLEND.
Blendgeboren, bn. Blindgeboren. 'm Blendgebore kind.

Blendbeid (uitspr.blentiet),vr. Blindheid.Wdb.

BLENDHIED

--

Blendhied, vr. Zie BLINDHEID.
Blendlap, m Z. BLENDDOEKEN, BLENDEKALLE.
Aldus te Zegelsein.

Blendlappen, w w. Zie BLENDDOEKEN.
Blendlap-spelen, ww. Zie BLENDEKALLE.
Blenk, m. Zie BLINK (ook afl. en samenstellingen).

Bles, vr. Zie BLESSE.
Blesse, vr. Mv. blessen; verkl. : bleske (mv.
bleskes, bleskies). Witte plek op het voorhoofd
van een paard of eene koe. Zie .N'd. Wdb. —
Naam van zulk dier. Ons koe heet Blesse. Blesse,
komt hier! Verg. Ned. Wdb.— Haarlok over het
voorhoofd hangende. Zie Ned. Wlb. -- Fitte
haarlok. Sies hee 'in biesse boven ojS de kruine
va' zijne kop. — In het algemeen, haarlok. Xcd.
Wdb (« thans alleen in Z. N. x). dia' 'k 've blesse
van da' schoon haar a fsnen ? Mie hee lange
blessen. Ze draagt her haar mee twie blessen.
Verg. OUDEMANS (Bijdr.), i. V. BLES.
Bleus, m. Zonder mv. Verkl. bleuske. Blos.
Op her kaakskies hee ze nem bleus as e kriekske.
Ned. Wdb. i. V. BLOS : « Een bijvorm bleus is niet
aangewezen... ».

Bleusaard, bleuzaard, m. Zie BLEUZERE en
KIL (BLOSAERD).

Bleuzen, onz. zw. ww. Very. : bleusdege, gebleusd. Ned. Wdb (< vroeger ook en gewestelijk
nog BLEUZEN »). OUDEMANS (Bijdr.). Hie bleust.
Z' gezichte bleust. Bleuze va' schoornte (schaamte), D' appels beginnen al te bleuzerz. Blcuze
gelik 'n rooze, ,rel jk 'n koolblomme, gelijk° 'in
pioene, gelik 'n krieke, gelijk e kriekappelke.
Ironisch.Bleuzeg elijk'n geschelde rope (raap).0 V.
Bleuzende, bn. Blozend. Ge z/' zoo bleuzende
vanda(s)e. Da' maisk' es schoone bleuzende.
Bleuzer, M. Zie BLEUZERE.
Bleuzere, m. Mv. bleuzers. Verkl. bleuzerke
(mv. bleuzerkes, bleuzerkies). I)e eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Daarnaast soms BLEUSAARD (uitspr. bleuzort). Persoon (man of vrouw)
die bloost. 't En es geenem bleekzak, 't es zwin
bleuzere. Mieke da' lief bleuzerke! — Van een
kind. Komt op mine schoot, m' zoete bleuzerke.
Blozende appel. Op dein appelpote staayz der
schoone bleuzers. Wa' soorte van appels es dutte?
't Zij' gee' bleuzor(d)s.
,

--

Bleuzord, m. Zie BLEUZERE.
Blieblauwblomme, tusschenw. In het bekende
kinderspel, het neusAoekje-werpen, zingen de
kleinen :
B lieb lauwb lo mine !
Kijkt er niemand omme!
Kijkt er niemand af,
Op nem botte paf!
Aldus op de noordelijke dialectgrens (Mullein).
Zie varianten DE COCK en Is. TEIRLINCK,, Kinderspel, I, 186.
-- Blieblauwblomme spelen of doen, neusdoekje werpen.

Bliedou. Zie BLIEÉN.

BLIKKEN
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Blieën, ww. Eig. blieven (z. ald.). Alleen in de
vraag : Bliedou? Wa' bliedou? Wat belieft (er) u?
Bliefterou. Zie BLIEVEN.
Bliek, m. (niet vr.). Ned. [Vt/b (« vr. en m. b).
Mv. blieken. Ver kl. : bliekske (mv. bliekskes,
bliekskies). Zeker vischje, vooral Aspius alburnus
L, ook soms Abramnzs bjorkna L. Zie de Wdb.
i. v. BLIEK en BLEI. Zoo gezont as nem bliek, as
'rrz bliekske (in 't watere), zeer gezond. Verg. J.
SCH (B v.). — Spr. 'in Bliekske smijten om ne
snoek te v, in,gen, een kleine som verdoen om een
groote te winnen. D13. J. i\bd. 11 /b. SCH (BJv.).
-

Blieven, onz. zw. ww. Verv. : bliefdege,
bliefd. Believen. 't .F_>z heet (heeft) hem Pie bliefd.
Wet"
ez' blief ? 1f a' blieft er on (u) ? Watten zalter
ou blieven ? Verg. BELIEVEN. DB. J.
7-

Blij, bn. Zie BLIJE.
Blijde, hn. Wordt niet gehoord. Zie BLIJE.
Blijdsohip, vr. zonder mv. Blijdschap. Vanda(g)e blijdschzp, mor(g)e' verdriet!

Blije, bn. Trappen van vergelijking : blijer(e),
blijdst. Blijde. 'k Ben toeli zoo blue? Zoo blij as
ne veu(g)ele, as e veu(g)elke (sorris : as ne veit(g)el
in de lucht); zoo blij as ne viseb (as e vischk'),
as nem bliek (as e blieksk) in 't walere; zoo blo
as zie keer(e)meshond, as ne zot, as ne keeremeszot.

Blijegem, o. Ingebeelde plaatsnaam. Daarnaast
(uitspr. bl Jamberga). Te Bl egenz
begrave zijn, wordt gezegd van eenen doode die
niet betreurd wordt. Ook : te Blijegem li(gg)en.
Es zij' ze'ijf dood? %aas, ze ligt te Blijegem : hie
heet (hef_ft) (r ;ezzce/ Mee afgezien. e onkel es
dood en hie wordt te Blijcmberge bigraven.
Verg. DB. CV . J (Bijv.). SCH (Bijv.).

BLIJEN BERGS

Blij enberge,

o.

Zie BLIJEGEDI.

Blijk, m. (niet o.). Mv. binken. Ned. Wdb

(« vroeger ook m. b). Blijk va' vriendschip. J.

CV. -- Schon noch blijk, geen het minste blijk.
Estie dood Der en es schijn noch blijk af. J
(Bijv.).
Blijven, onz. st . ww. Verse : bleef, gebleven
(of zeer gewoon, bleven; zie A'!. en Verrnl. en
VERDAm, A[izl. flhdb. R.). I1 or es Tonic bleven?
W db. --- Nie eiete(n) wor mee zet blijven, niet
weten waar iets bergen. J (Bijv.).

Blik, o. Zeker metaal. Wordt niet geh, Z. BLEK.
Blikken, onz. zw . ww. Very. : bliktepe, ge-

blikt. Daarnaast, niet gewoon, BLEKKEN. Blikkeren. _Dc zonne blikt, 't za(l) rainen. DB (BLEK KEN). -- Spr. Blikkende zonnen en la(ch)ende
'rauwere en zin niet te betrauwen. J.

Blikken, bedr. zw. ww. Blekken, hout schiller, de schors van het hout doen. Deze naclzt hen
de deu(g)enieten al die boome geblikt. -- Een
weinig scl ► ors van eenen boom doen, die moet
verkocht worden. Daarnaast zeer gewoon TEEKENEN. fVerdt die eeke verkocht. Jaas, ze es ge-blikt.
DB (BLEKKEN). CV (BLESSEN) . Ned. I1 db (BLEKKEN ; « men vindt ook blikken »). -- Kaartspel.
Eene kaart bloot leggen of toonen. 't Wordt incest
gezegd van de bovenste der overgebleven kaarten,
7

BLIKKEREN
die de deeler bloot legt en troef is. Toe, blikt
'n korte (kaart). 'k Hè (heb) herte(n)c geblikt.
'n Koekkorte blikken. Verg. Ned. TITdb (« in
West-Vlaanderen »). Loguela, 8, 49. J.

Blikkeren, onz. zw . ww. Very. : blikkerdege,
geblikkerd. Flikkeren. Ned. Wdb (Y in de levende
taal niet meer in gebruik »). De zonne blikkert in
't watere.
Bliksem, m. Mv. bliksems. Weerlicht (dat veel
meer wordt gebruikt). — Schurk, guit. Denz blik.
sem van ne jongene! DB. CV. J. R. — Uitroep.
Om dem bliksem niet, in het geheel niet Datte
doen? Om dein bliksem niet! R. Verg. WEERLICHT.
Bliksemen, ww. Zeldzaam. Z. WEERLICHTEN.

Bliksems, bw. Zeer, veel. Bijna hetz. als DONDERS, DUVELS. Zie ald. 't Es bliksems kaud.
't Was bliksems schoo' were. CV. DB. SCH. R.
J. — Uitroep van verwondering, verbazing. ( Wel)
bliksems toch! fongejong en! Watten hedde dor
uitgesteken?

Bliksemsch (uitspr. bliksems, voor a met ch),
bn. Verduiveld. Die bliksemsche schel(le)men!
DB. CV. R.
Bliktaats (uitspr. bliktoots met zachtl. o j, m.
Zie BLINKTAATS. Van blikken = blikkeren.

Bliktoots, m. Zie BLIKTAATS.
Blikwoorme, blikworeme, m. Z. BLIKWORME.
Blikworme (uitspr. blikwoorma, -worama), m.
Mv. blikwoorms, -worems. Glimworm. SCH
(BLEKwORM). Zie BLIKKEN.

Blind, be. Wordt niet gehoord. Zie BLEND
(ook de afl. en samenstellingen).

Blink (uitspr. bleak), m.; zonder mv. Zeldzaam :
Glans. Zijnen hoed hee nem blenk die nie schoon
en es. CV. SCH. J. - Schoensmeer. Ned. Wdb
(« in Noord-Nederland niet meer in gebruik »).
Blinkaard, m. Zie BLINKERE.
Blinkburstele (uitspr. blenkbustala), m. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Mv. blenkbustels. Verkl.: blenkbustelke. Borstel waarmede
men blink over de schoenen wrijft; hij heeft
gewoonlijk eenen steel en es kleiner dan de
schoembustele (schoenborstel). Deze heeft den
vorm van eenen gewonen kleerborstel : er mede
reinigt en blinkt men de schoenen. CV. DB.
SCH. R. J.

Blinkbustele, m. Zie BLINKBURSTELE.
Blinkdooze (uitspr. bienkdooza met scherpl. o),

vr. Mv. blenkdoozen ; verkl. : blenkdooske (zeer
gewoon). Doos met blink. DB. CV . SCH. J. CL.
— Spotnaam. Onnoozelaard. Sies es 'm blenkdooze van ne vaint.
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Blinkere (uitspr. blenkara), m. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Mv. blenkers; —
verkl.: blenkerke. Daarnaast (zeldzaam) BLINKAARD (uitspr. blenkort). Iets dat blinkt of glinstert (stof, hoed, enz.). 'k En kan diencm blenker
(of blenkord) va' goe' nie zien. Hie hee dor nem
blenker van nen hoed op. — Oog dat straalt.
Mieke mee her schoone blenkerkies. Ned. Wdb. —
Schoenenpoetser. Tieste was dor blenkere.
Blinkmarchank , m.

Zie BLINKMARSANK.

Blinkmarsank (uitspr. blenkmarsank, soms
met Fr. ch), m. Mv. blenkmarsanks. Rondleurder die blinkdoosjes verkoopt (ook potlood, pennen, papier, haken en oogen, naalden, enz.). Dor
es dem blenkmarsank mee zif kask' op zone
ru(gg)e. — Bekend volkslied :
Redde gee' geld, verkoopt on (uw) waf,
Blenkmarsank, blenkmarsank!
Hedde gee' geld, verkoopt ou waf,

Blenkmarsank!

Blinktaats (uitspr. blenktoots met zachtlange

o), m. Mv. blenktootsen. Sums BLIKTAATS. Koperen taats of nagel (naar den glans alzoo genoemd). ne Zetele mee blenktootsen. Op 'n har.

nas zijn der dikkels blenktootsen. Op de ku va'
mijnen top staat er nem blenktoots. — Z. TAATS.

Blinktoots, m. Zie BLINKTAATS.
Bloed, o. Zonder mv.; zonder verkl.

Voor eenen

medeklinker valt d gewoonlijk weg : bloe'blaine,
bloe'fluimen, bloe'vergieten, bloe'laten, bloe'plas,
bloe' zweeten, enz. Zie Kl. en Vorml. — Zoo rood
as bloed, heel rood. J. — 't Bloe' teeren, door

zekere geneesmiddelen het bloed min dik en
zwaar, vloeibaarder maken. Wilde suikeraie teert
het bloed, doet het bloe' teeren. — Bloc' trekken,
bloedlaten. -- Iemands bloed aftrekken, aftappen,
afzu7(g)en, iemand uitzuigen, hem alles afpersen.
Ze zzllen hem we(l) zil' leste bloed aftrekken. —
Iemand bloc' doe' spauwen, iemand zeer gram
maken. J. CV (Aanh.). — In verbinding met
water. Water em bloc' zweeten, bij VD : etter en
bloed zweeten, duizend angsten onderstaan. —
Hee(t) bloed, wellustig, geilziek bloed. Mie heet
(heeft) hee' bloed. Z' es van hee' bloed. 't Es hee'
bloed. — Kaa(d) bloed, slecht ras. En trauwt er
nie mee, z' es va' kaa' bloed. Zoo ook : goe' bloed,
sterk bloed, straf bloed, enz. — Kaa(d) bloe(d)
maken, gram maken. Ge maak(t) m ij kaa' bloed.
Hie kan hem toch zoo gemallek kaa' bloe' maken.
DB. J. CV. — Bloe' trekt, men is de familie
genegen. CV. J. R. Bloc' trek(t), zai dem boer,
en hie kustege zij' kalf of en hie greep z ij ' verkie
i' zijn orms (armen).

Bloeblaine, vr. Zie BLOEDBLEINE.
Bloedbleine (uitspr. bloeblaina), vr. Blauw-

Blinken (uitspr. blenkan), onz. of bedr. st . ww.
Very. : blor k (soms blank), geblonken. Mnl. blinken en blenken. Onz. Wdb. De zonne blank of
blonk. Blenke gelijk gaud, zelvere, gelijk ne
spie(g)ele, gelik de zonne. Verg. J. R. — Bedr.
Poetsen. De schoene' staa' geblonken. Ned. Wdb.

roode blein vol gestold bloed. As ge mee nen

DB. SCH. CV . R. J.

bloeddreupels. Men zegt wel meer : dreupel bloed.

Blinker, m. Zie BLINKERE.

homer op de venger slaat, komt
Zie BI.EINE. D.B. CV. J. CL.

er

bloeblaine.

Bloeden, ww. Wordt niet gehoord. Zie BLOEN.
Bloeddreupele (uitspr. bloettreupala), m. Mv.

Bloeddrop. — Zie DREUPELE.
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Bloedflnimdere (uitspr. bloefluimdara), m. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die
bloed fluimt. Bloefluimders en leven nie lange.
Bloedfluimen (u its pr. blo efluiman), sch. ww.
Very. : fluimdege bloed, bloe efluinid. Fluimen
met bloed opgeven. Z' en za(l) nie lange meer
leven, ze fluimt al bloed.
-

Bloedkaleur (uitspr. bloekaleur, met korte a),
o. zonder mv. Bloedkleur. — Zie KALEUR.
Bloedkaleuren (uitspr. bloedkaleuran of bloekaleurie, met korte a), bn. Zonder buiging. Bloedkleurig. Dat es 'na bloekaleuren onderveste, 'm
bloekaleurie kleed.

Bloedkankere (uitspr. bloekankara), m. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Soort van
zachten kanker, waar bloed uitvloeit. Fr. carciname hernatode. Deen bloekankr ren ffenees(t) nie,
zegt 't volk. DB. CV . J (BLOEDENDE KANKER).
Bloedkoetse (uitspr. bloekoetsa), vr. Koets
die des avonds rondrijdt en de laat spelende kinderen medeneemt. De koetsier — den heere — snijdt
hunnen grooten teen af en laat ze dood bloeden.
Past op, de bloekoetse zal ou (u) meepikken.
Hoort, de bloekoetse r ijdt. CV. SCH. J : BLOEDKAROS.
BlOedlaern (uitspr. bloelatan), sch. st. ww.
Very. : liet bloed, bloegelaten. Daarnaast, zeer
gewoon, LATEN, BLOE(D)TREKKEN. DB. CV . 111nl.
Wdb. CL. Onzen dokteur es zeur 't bloelaten.
Bloedlatere (uitspr. bloelatars), m. Mv. bloe(d)laters. *De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Geneesheer die gauw en dikwijls zonder Leden
bloedlaat. 'k En moe van hem nie meer hen,
't en es mor neen bloelatere. Verg. Mnl. Wdb.
OUDEMANS (Bijdr.) i. v. BI.OELATEN.

Bloedpiesen (uitspr. bloepiesan), sch. zw. ww.
Very. : piestege bloed, bloegepiest. Daarnaast
BLOE(D)ZEEKEN, BLOE(D)WATEREN. Bloedpissen.
— Zie PIESEN.
Bloedpiekke (uitspr. bloeplekka), vr. Mv.
bloe(d)plekken ; — vet kl.: bloe(d)plekske. Bloedvlek. Zijn kleere ware vul ,bloedplekken. — Zie
PLEKKE.

.Bloedrood (uitspr. bloeroot met scherplange o),
bn. Wdb. — Kwelspreuk. Der loopen dry bloeroo ratten op 't huis. Dezen zin moet men, zonder
fout, herhaaldelijk en zoo gauw mogelijk uitspreken. VT. I, bl. 4o, heeft : Te Gent an de Rekollettebru(gg)e loopen drij bloeroo rotten op' thztis.
Bloedspauwen (uitspr. bloespauwan), sch. zw.
st. ww. Very. : spauwdege bloed. bloegespauwen
(of -gespauwd). Bloedspuwen. De zieken es an
't bloespauwen, 't en za(l) nie lange nie meer
duren. Zie SPAUWEN.

Bloedspauwinge (uitspr. bloespauwenga), vr.
Mv. blee(d )spauu ingen. Bloedspuwing. Nonkel
hee al drij bloespauwenge g'had.
Bloedspuwen, ww. bloedspuwing, vr. Niet
gehoord. Zie BLOEDSPAUWEN, -SPAUWINGE.
Bloedtrekken (uitspr. bloetrekken), sch. st.
ww. Very. : trok bloed, bloegetrokken. Aderlaten. D' au' dokteurs ware liefhebbers yam bloe-
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trekken. — Fig. Iemand bloetrekken, iemand erg
en schandelijk bedriegen.

Bloedtrekkere (uitspr. bloetrekkira), m. Mv.
bloe(d)trekkers. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Geneesheer die gemakkelijk bloedlaat. De bloetrekkers vcrwindere zeere.
Bloedtrip (uitspr. bloetrip), m. Mv. bloe(d)trippen ; verkl. : bloetripke. Bloedworst. Dat
goe bloetrippen.
Bloedvinke (uitspr. bloefenka), vr. Bloedvink,
goudvink. Zeer gewoon : BLOEDVINKE (z.ald.). K IL.
Bloedwateren (uitspr. bloewataran), ww. Zie
BLOEDPIESEN.

Bloedzeeken (uitspr. bloeseekan met scherpl.
e), ww. Zie BLOEDPIESEN.
Bloedzeekenhout (uitspr. bloeseekanaut met
scherp]. e), o. ; zonder inv. Roode kornoelje, Cornus songrinea L. De kleur der twijgen (vooral
der jongt) is rood als bloedzeek (bloedpis). Verg.
met den naam Virgo sanguinea d. i. bloedige
roede, bij de oude kruidbeschrijvers. De ,jongies
make goe vam bloeseekenhaut.
Bloedzuipere (uitspr. bloesuipara), m. Mv.
bloe(d)suipers. Spook, nachtwezen dat het bloed
der kinderen uitzuigt. DB. CV. CL.
Bloefenke, vr . Zie BLOEDVINKE.
Bloefluimen, bloefluimdere. Z. die woorden
op BLOED-.

Bloeien, ww. Zie GROEIEN.
Bloeieme, o. zonder mv. Collectief : bloemen

(vooral van graangewassen). Verg. CV. Ned. Wdb.

Bloekalenr, bloekankere, bloekoetse, bloelaten, bloelatere. Zie die woorden op BLOED-.
Bloem, vr. Wordt niet gehoord. Zie BLOM(ME)
(ook voor afl. en samenstellingen).
Bloen (eenlettergrepig), onz. zw . ww. Very. :
bloeddege (uitspr. bloettaá a met verkorte oe), ^ ebloed (uitspr. met vel korte oe). Bloeden. Uit den
neuze bloen.
Bloepiesen, bloeplekke, bloerood. Zie die
woorden op BLOED-.

Bloeseeken, bloeseekenhaut, bloesnipere.
Zie BLOEDZEEKEN, BLOEDZEEKENHOUT, BLOEDZUIPERE.

Bloesem, m. Soms BLOESEME. Meest als collectief. Bloesem. Wdb. — Inzonderheid van den
bloesem van het koren. Dein bloesem hangt an
't koorene. •— Volksmeteorologie. Spr. April,
knoopen en aren; Mai, bloesem en graan, in April
moet het koren knoopen in den stengel en aren
vormen, in Mei moet het bloeien en 't graan moet
reeds gevormd zijn.
Bloeseme, m. Z. BLOESEM.
Bloespanwen, bloespauwinge, bloetrekken,
bloetrekkere, bloetrip, bloewateren. Zie die
woorden op BLOED-.
Blok, m. (nooit o. zelfs niet in de beteekenis
van afzonderlijk deel van een bouw- of weiland,
verg. Ned. Wdb.). Mv. blokken; verkl. : blokske
(mv. blokskes, blokskies). Wdb. Zoo lomp, doen,

al

BLOKKOLVE

--- 186

BLOMME

—p-

dwaas, onnoozel, bot as nem blok, zeer lomp, enz.
-- Blok an 't been. Zie BEEN. Iemand dem blok
an 't been doen, iemand groote hinderpalen in

Blom$j t m. (niet v.). Soort van fijt die zwelt
als een blomme. 't Vrauwk' ha nem blom,ijt; ze
genk b ij nem belezere, en ze moes(t) nen halve

den weg leggen, iemand veel moeite aandoen. —
Weverswoord. Ondergelegde blok, waarop de
poot der rame van 't weefgetouw rust ; met de
blokken verhoogt men het getouw en zet men
het vast. Op blokke' weven, weven op een getouw
dat met blokken is opgehoogd. -- Speldewerkersblokje. DB. — Klomp. Men gebruikt gewoonlijk
KLOPPER. Zie ald. — Vleeschblok. — Kinderspel.
Vlees op den blok. Een der spelers doet de oogen
toe en houdt de handen op den rug (of legt ze op
eene tafel); de andere slaan er op en de eerste
moet raden wie geslagen heeft. Fr. la main
chaude. Vlees op dem blok spelen. DB. — Teerlingblok. Zie ald. — Deel van eenen akker (soms
van eene weide). Ned. Wdb. ne Vierkantem blok

kilo blomme gein an den eestem beteleere die ze
te(g)e'kwamp.

koorere. nem Blok land. Al z'goe' ligt in éenem
blok. -- In éenem blok verkoopen, alles in eens
verkoopen, Fr. vendre en bloc. Ook : in éenem
blok le(gg)en. 't Land wierd eest Z(n) klaine partijen opgeroepen, mor op 't leste w ierd 't in
éenem blok gelaid. — Zwaar, lomp, niet al te
groot mensch. 't Es neen blok va' ne vaint.
Struischen blok. Ook van dieren. nem Blok van
e perd. J. R. CV (flank.).

Blomhnl, m. Daarnaast BLOMSTRUIK. Al de
stengels en bloemen die uit denzeifden wortel
schieten. Smit dem blomhul uzt. Ze gaf mij twie

Blokkolve, vr. De grootste soort van kolf :
steel en hoofd, 't is alles in hout. Mee de blokkolve spelen.

Blokmaken,

ww. Daarnaast zeer gewoon
KLOPMAKEN (zie ald.). Klompenmaken. Mee
't blokmaken en ester nie vele te winnen.

Blokmakers, m. Mv. blokmakers. De eind-e
valt dikwijls in de uitspraak weg. Klompenmaker.
Sies es blokmaker va' stiel. J. CV (Aanh.).
Blokmakerije, vr. Stiel van klompenmaker.

Plaats waar blokken
werden gemaakt. Hie maakt hem 'n schoone
'k Doe de blokmakerije.

—

blokmakerije.

Blokmakersalaam (uitspr. -aloom), o. Daarnaast BLOKMAKERS GERIEVE. Gereedschap van een
klompen maker.
Blokmakersalóam, o.
Blokmakersgerieve,

Z. BLOKMAKERSALAAM.
n. Zie BLOKMAKERSA-

LAAM.

Blokmakersstiel, m. Ambacht van klompenmaker. J. CV (Aanh.).

Blokmakerswinkele (uitspr. .wenkala), m. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Klompenmakerswinkel.
Blom, vr. Zie BLOMME.
Blomachtig(uitspr. blommachtach), bn. Gaarne
bloemen hebbende of ziende. Mij' waf en es nie
.blomachteg. DB. J.

Blombedde, O. Bloembed. Zie BEDDE.
Blombotte, vr. Bloemknop. Er zij' veel blombotten dees jaar. Zie BOTTE. SCH (Bijv.). CL.

Blomeeren, ww. Zie BLAMEEREN.
Blomerde, vr. zonder mv. Aarde goed voor
bloemenkweek. Zie ERDE.

,

Blomgast, m. Zie BLOMZOT. Zelfs van vrouwen. Ons Mie es nem blomgast, zij mint bloemen.
Blomgrond, m. zonder mv. Grond goed geschikt voor bloemenkweek. Onze lochtenk? Dat
es blomgron(d) van eeste klasse. CV (Aanh.).

B10mho.ed, m. D aarnaast BLOMMENHOED. Mv.
bloznhoeën of -hoeds. Hoed met bloemen. Kijkt ne
keer wo' blomhoed da' ze draagt. --- Hoed (krans)
van bloemen. In de zomere maaktege ze blomhoeën
in de mees (meersch). Verg. Mnl. Wdb (BLOEMENROET).

schoone blomhuls. Zie HUL. DB (BLOMHUT). SCH
(Bijv.) (BLOEMENHUL).

Blomjaar, o. Jaar gunstig voor bloemen. 't Za(l)
dees jaar 'm blomjaar zijn.

Blommaadj e (uitspr. blommoudza), vr. Verzameling groeiende bloemen. Die blommoudz' es
schoone. Smijt die blommoudze mar uit. Verg.
R (BLOEMAGE).
Blomme, vr. Mv. blommen. Verkl.: blommeke
(mv. blommekes, blommekies). Bloem (dat niet
wordt gehoord). Ned. Wdb (K gewestelijk blom »).
Mnl. BLOMME, naast andere vormen. -- Blommen
trekken, bloemen plukken. — Blommekes, blommekies, zeer gewoon blauw blommekes of blommekies, leugens. Hie doet er weera(l) ne keer
blommekies an. B (BLOEMPIES). Zie BLAUW. —
Als collectief. Bloesem, bloeisel. Er es veel blomme,
letter blomme dees jaar ! In de blomme staan,
zijn, bloeien. In de blomme kommen. Verg. CV.
J. -- Blommeke, bloempje van kant. Ze maak(t)
blommekies. — Gemaakte blommen, kunstbloemen. — Kinderspel. Blommekes, -kies : vertakte

figuurtjes, dendrieten in sommige marbels. —
Bloem van meel. Spr. Wie op ne zak meel slaat,
slaat er de blom uit, wie zijn kind te veel slaat,
slaat er het goede uit en het slecht blijft bewaard.
Ge slaat er de blom uit, zegt men tot eenen vader
die zijn kind door slaan wil beter maken. — Lichte
bloem die zich op de aardappels onder het koken
vormt. Der kom(t) blom op die pato(dd)ers, 't z^'
goeë. -- In sommige spelen geeft men den winnaar
gemaakte blommen. ne Gouischieter die den upperveu(g)el afschiet, kr ijgt de blommen of lig(t)
mee de blommen. Een behendige schutter (op
foore, b. v.) krijgt een blommeke. Spr. Iemand
'm blommeke geén, iemand prijzen. Ge verdient
er 'm blomme veuren. Verg. J. Dat es 'm blom
op zijnen hoed, hij verdient er voor lof. Hie mag
da' blommek' op zijnen hoe' steken. -- Raadsel

van de ijsbloemen :
Blommen
Die tswenters kommen
En tsomers vergaan :
Keunde mij wijze' waar dan ze (dat ze) staan?

BLOMMEKESGQED
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BLOOTEGHIED

Verg. J.
— In vloekwoorden wordt dikwijls domme door
blomme vervangen. Potverblomme, akkerdeblomme, nondeblomme, enz. Verg. Ned. Wdb.

Blomwere, o. Weder gunstig voor bloemen.
Wa' lekker blomwere ! Zie WERE.
Blomzak, m. Mv. blomzakken. Zak voor bloemmeel. J.

Blommekesgoed, o. Daarnaast
Kleederstof met bloemekens. CV.

Blomzot, m. Daarnaast BLOMGAST. Bloemgek
(Ned. Wdb.). Groot liefhebber van bloemen. Ook
gezegd van vrouwen. Moeder es nem blomzot.
Blond, bn. Zie BLONT.

Blommekesjakke,vr.

BLOMMEKIES -.

Daarnaast BLOMMEKIES-.

Jak van blommekesgoed.

Blommekeskleed, o. Daarnaast BLOMMEKIES -.
Kleed van blommekesgoed.
Blommekosmaakstere, vr. Daarnaast BLOMMeisje dat bloempjes
van kant maakt. Al Haaltert zijn der veel blommekiesmaaksters.

MEKIES-, -MAAKSTERIGGE.

Blomisïekesmaaksterigge,

vr. Zie

BLOMME-

KESMAAKSTERE.

B1ommekesrok, m. Daarnaast
Rok van blommekesgoed.

Blont, bn. Trappen van vergelijking : blonter(e), blontst. Ned. Wdb (« in verbogen vorm
soms blonte »). KIL. Blond. Blonte keerele.
Blonte maiskies. 'k Zie liever 'm blonte vrauwe.
Spr.
Blont haar
Es p? ont haar,
En krulhaar
Es dul haar!

—

BLOMMEKIES-.

Blommekesstoffe, vr. Zi e BLOMMEKESGOED.
Blommekiesgoed, -jakke, -kleed, -maakstore, -maaksterigge, -rok, -stoffe. Zie BLOMMEKES-.

Blommen, onz. zw. ww. Very. : blomdege,
geblomd. Bloeien. De peereleere blomdege zoo
schoone. 't Blomt dl in de lochtenk! SCH (Bijv.).
CV. J. KIL. CL .
— Van aardappelen die onder het koken bloem
geven. Ze blommen dees jaar dat 't e plezier es.
SCH. DB. CV . J. HFFT. CL .
Blommenhoed, m. Zie BLOMHOED.

Blommere, m. De eind-e valt dikwijls in de
uitspraak weg. Mv. blommers. Plant die veel
bloemen geeft. 'k Hè veel plezier van die kaktusen, 't zijn eeste blommers. — Zeer gewoon : van
fruitboomen die veel bloemen maar weinig vruchten geven. Die twie appeleers en zif mor blommers. Blommers en geên me veel fruit. — Aardappel die openkookt. 't Zijn dees jaar amaal
blommers. DB. CV.
Blommerije, vr. zonder mv. Minachtend collectief : bloemen. Steekt die vuil blommere dor
mor in den hoek of smijt ze liever op de messenk.
Blommig (uitspr. blommach), bn. Blozend,
fleurig. Mie es 'in blommeg kind. Ned. Wdb
(« thans vooral in zuidelijke gewesten »). — Van
aardappelen. Blommege pato(dd)ers.
BlommoudZe, vr. Zi e BLOMMAADJE.
Blompeldere, m. De eind-e valt dikwijls in de
uitspraak weg. Mv. blompelders. Persoon die de
pellen van het graan afdoet. Watten doet hie?
Hie es blompeldere. SCH.

Blompelderije, vr. Stiel van blompeldere. —
Plaats waar de stiel wordt uitgeoefend. Dat es
'n schoone blompelderije.

Blomrenk, m. Bloemgeur. Blomreuk maak(t)
mij ziek.
BlomStruik, m. Zie BLOMHUL.
Blomtijd, m. Seizoen der bloemen. Me zijn ira
dem blomtid : alles blomt.

- Zelfst. Blonten, m.; blonte, vr. ; blont, o.
Verkl. : blontje (uitspr. bloontsa met zachtlange
o). 't Es nem blonten. Bij de blonte. Da' maiske
was in den tijd e schoon bloontse.
— Troebel. Blont watere. Deur de re(g)e'
wordt 't water blont. De beke was g'heel blont.
Im blont water viss(ch)en.

Blont, o. Zi e BLONT.
Blonte, vr. Mv. blonte; verkl. blontje (uitspr.
bloontsa met zachtlange o). Mie en Triene, 't zijn
twie blonte. Zie BLONT.
Blonteghied, vr. Zi e BLONTIGHEID.
Blonten, m. Mv. blonte. Zie BLONT.

Blontighoid (uitspr. blontachiet),vr. Blondheid.
Bloom, m. Zie BLAAM.
Bloot (uitspr. met scherplange o), bn. Onbedekt. Wdb. — Veelal met in. In dein bloote kop,
blootshoofds (dat men ook gebruikt). Ze loopt in
her bloot' orms (armen). — Mee bloote beenen
op strate loopen. — Op de bloote voeten, naast
BORREVOETS (zie ald. . Pierke loopt op zijm bloote
voeten. — Iemand op z ym bloot gat geên, iemand
erg bestraffen. Ook : op zone bloot gat hen of
kr(g)en. — Kaartspel. Alleen van die kleur.
Herten twieé bloot hen (hebben). Koeken heere
steek(t) bloot of zit bloot. Verg. CV. J. — Mizere
(of mizerie) bloot : in het whistspel, eene miserie
die men speelt met de kaarten blootgelegd op
tafel. Fr. misère sur table. Soms : mizerie bloot
op tafele. Dat es 'n schoone mizere bloot. 'k Spele
mizerie bloot op tafele. Zoo ook : solo slim (soms
slim) bloot (op tafele). — Kaal. Hie es al bloot.
Zoo bloot as ne knien. Verg. J. CV. — De roe
bloot trekken. Zie ROE.
)

Bloot (uitspr. met scherplange o), bn. Mnl.
bloot naast blode. Bloo, schuchter, verlegen. Da'
maisk' en es mor bloot. 't Es 'm bloote Triene.
Z'es nog blooter as e klai' kind. — Dom, onnoozel. Vooral in : bloot oore, onnoozel vrouwmensch.
Blootaard (uitspr. blootort met scherplange o),
m. Mv. blootor(d)s. Daarnaast BLOOTERIK. Bloo
mensch. — Onnoozel mensch. Zie BLOOT ; Log.
9,25.
Blooteghied, vr. Zie BLOOTIGHEII?.

13LOOTERÏa.
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Blooterik (uitspr. met scherpl. o), m. Mv.
blooteriks en blooterikken. Zie BLOOTAARD; Log.
9, 25.

Blootigheid (uitspr. blootachiet met scherpl.
o), vr. Verlegenheid. Her blooteg hied es al te
groot. — Onnoozelheid, domheid. .Ned. Wdb
(BLOODIGHEID, « in de vroegere taal zeer gewoon »).
-

Blootoore (uitspr. met scherpl. o), vr. Onnoozel
vrouwmensch. Mie en es mor 'in blootoore. —
Soms van mannen. Kobie en es mor 'm blootoore
van ne vaint. Zie BLOOT.

Blootord, M. Zie BLOOTAAR D.
Blootshoofds (uitspr. blootsoofs, de twee o's
scherplang), bw. Wdb. Blootshoofs loopen.
Blootshoofs, bw. Zie BLOOTSHOOFDS.
Bios, m. Wordt niet gehoord. Zie BLEUS.

Bloui, blonimakere,blouimakeri.je,blouiere.
Zie BLAAT, enz.
Blozen en afl. Niet gehoord. Zie BLEUZEN, enz.
Bluits, M. Zie BLUTS.
Bluitsen, ww. Zie BLUTSEN.
Bluitsenge, vr. Zie BLUTSINGE.
Bluschkole (uitspr. zonder ch), vr. Mv. blus(ch)kolen. Houtskool. CV. SCH. J. Ned. Wdb.
- BLUS(CH)KOLEN, BAKKERSKOLEN, HAUTSKOLEN. Een gering verschil bestaat. Iedereen kan

blus(ch)kolen maken in den oven of in den
bluschpot. De bakkers alleen verkoopes bakkerskolen. De koolbranders maken hautskolen. Het

product is natuurlijk hetzelfde in de drie gevallen.
Bluschpot (uitspr. zonder ch), m. Mv. blus(ch)potten. Doofpot. Giet de bluskolen uit dem bluspot. KAL. Ned. Wdb.

Blusschelijk (uitspr. meestal zonder ch, lijk

met in , bn. Biuschbaar. Dem brand en was me
bluss(ch)elijk.

Blusschen (uitspr. met of zonder ch), bedr. zw.

ww. Very.: blustege, geblust. Wdb. -- 'n Auw
(oude) schuue die brandt, en kan nie geblust)
wer(d)en, liefde van oude menschen kan niet
gebluscht worden. DB. Ook : as 'n auw schuur
an 't brande graakt, en ester geen bluss(ch)en
an. J. — Van schuld : uitdooven. Es al de schul(d)
geblust? DB. J. CV.

Blusschen achtergaal, blusschen nachtergaal (uitspr. met of zonder ch), M. Mv. -s.
-

-

Vogel : het gekraagie roodstaartje, Ruticilla
pheenicura L. DB (BLESSENACHTEGAAL). Moet
dit blusschen tot blesse gebracht worden ? Het

mannetje heeft eene witte vlek boven den bek.
Zie BLESSE.
Blusschere (uitspr. met of zonder ch), m. Mv.
bluss(ch)ers. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Blusscher. Wdb.
Bluts (uitspr. bluits), m. (niet vr.). Verg. OUDE-

i. v. BLUTS. SCH (Bijv.). nem Bluits
kra(g)en of geên. -- Kneuzing aan menschen,
vruchten, enz. Bluitsen in appels, pato(dd)ers. —
Aan zaken. nem Bluits in ne ketele. DB (BLUTSE).
Ned. Wdb. ( evenals blutsen in de algemeens
MANS (Bijdr.)

BOBIJNSTERIGGE

—

taal thans ongewoon »). —

BLUTS, BUILE.

De

bluts is hol, de buile is verheven. Vandaar het
spr. : me zillen de blutsen te(g)en de buile' slaan,

we zullen het slechte met het goede nemen, het
eene verhelpt het andere. Verg. ScH (Bijv.).
Blutsen (uitspr. bluitsan), bedr. zw . ww. Very. :
bluitstege, gebluitst. Zie Ned. Wdb. KIL.
Blutsinge (uitspr. bluitsenga), vr. Kneuzing.
Ned. Wdb. — Gevecht en ruzie. 't Was zondag
avend 'n eeste bluitseng' in de Kroone.
Bo f m. Verkl. boke (mv. bokes, bokies), zeer
gewoon. Daarnaast BOBO ; verkl. : boboke (mv.
bobokes, bobokies). In de kindertaal : boterham,
waarvan het de eerste lettergreep is. SCH. CV . J.
Da' manneke kan al nem bo vra(g)en. Geet n
'

(geef hem) 'm boke, 'in boboke. Hoeveel bokies
heet (heeft) hie al op ?
Bo, m. Daarnaast BOBO. Verkl. : boke, boboke.
Kleine pijn. Fr. bobo (zie LAROUSSE). 't Klainste
boboke doet hem kla(g)en.

Bo, m. Bode. Zie Boó.
Bobbele, m. Mv. bobbels. Verkl. : bobbelke

(mv. bobbelkes, bobbelkies). De eind-e valt dikwijls
in de uitspraak weg. Wdb. Dikwijls in verbinding
met puist. Kijkt nor zif gezichte : 't zijn al
puisten em bobbels. Bepaaldelijk : bobbel ontstaan door insectenbeet. Spinnekoppels, weeklux=
zen, meuziets byte 's nach(t)s bobbels. Verg. DB.
Bobbelen, onz. zw . ww. Very. : bobbeldege,
gebobbeld. Wdb. — Woelend, krioelend hobbelen (van volk). Het volk kwam uit de kerke gebobbeld. — Onp. Het bobbeldege dor van al 't volk.
Bobbelinge (uitspr. bobbalenga), vr. Zonder
mv. Gewoel, krioeling, hobbeling. Ester volk in
d'herberge? Z'en keureen er geene wieg mee :

't es dor 'n eeste bobbelenge! Zie BOBBELEN.
Bobijndere, m. Mv. bobijnders. Daarnaast

zeldzaam BABIJNDERE. Bobijner. Wdb.

Watten
doet hie in de fabrieke? Hie es bobijndere. —
Soms ook van vrouwen. Daarnaast wel eens BOBIJNSTERIGGE (BABIJNSTERIGGE).

Bobijne, vr. Daarnaast zeldzaam BABIJNE. Mv.

bob ij nen.

Verkl. : bobijntse (mv. bobijntses, bobijntsies).• Bobijn. Wdb. — Spr. Afloope gelik
'm bobijne, gemakkelijk afloopen. Fig. van woorden. Her historie liep af gelik 'in bobine, zij
vertelde ze rap en zonder hapering. Verg. DB.
't Es 'm bobine, ze loopt vantselfs af, ze babbelt
maar altijd door. — Druppel, borrel. CV. Het
verkl. bobijntse is zeer gewoon. Pakt nog 'm bobijne. Kobie es liefhebber van de bobijntsies.

Volkslied :

A! Mieke Ppekop,
Schenk(t) me nog - m bobijnise,
Liever egroot as e klaintse,
As het mor dzenuiver en es!

Bobijnmeulen (uitspr. bobijmmeulan), m. Daarnaast -MEULENE, BABIJN-. Soort van draaiend toestel, waarrond men de garenstrengen doet en waarmede men het garen op bobijnen windt. De wevers
hen amaal neen bobijrnmeulen.

Bobijnsterigge, vr. Zie BOBIJNDERE.

$OBO
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Bobo, m. Boterham. Zie BO.
130130 1 m. Kleine pijn. Zie BO.

Bocht, m. (niet vr.). Ned. Wdb (« voorheen, en
in Zuid-Nederland nog wel, ook m. »).
Bock, m. (niet o.). Soort van bier. Dat es bock
en hie es goed. — Glas met zulk bier geval I.
Gee' mij nog neen bock. Mv. bocken (uitspr. bokkan). Hoeveel bocken heet (heeft) hie al binnen?
Verg. VD.

Boddereore (uitspr. ree met scherpl. e), m.
Mv. boddereers. Twistzoeker, vechter. Zijne zeune
was nem boddereere. Zijn de boddereers weer
bezag? Zie BODDEREN.

Bodderen, onz. zw . ww. Very. : bodderdege,
gebodderd. Twisten, vechten. Ze zif ginter weera(l) ne keer an 't bodderen. Verg. BADDEREN,
BATTEREN ; ook T. ScH.

Bodderinge (uitspr. boddoreng a), vr. Twist,
vechtpartij. Alle zonda(g)en moet er op die gemeente 'm bodderenge zijn. Zie BODDEREN.
Bode, m. Wordt niet gehoord. Zie Boó.
Bodem, m. Wordt niet gehoord. Zie Boózi.
Boe, tusschenwerpsel. Wdb. In de kindertaal
voor het gebas van honden. Daarnaast zeer gewoon
BOEBOE (zie ald.). — Als znw. gebruikt, m.

'k Hoore nem boe, eenen hond.

BOEKENBOOI

ken.Verkl. boekske (mv. boekskes, boekskies), nooit
boekje. Wdb. — Klappen of spreke(n) gelijk nem
boek, goed spreken ; verstandig, schoon spreken,
zonder gebrek noch dwaling. Ned. Wdb. geeft een
andere bet. G' het (hebt) reik, ge k/ap(t) gelijk
n'in boek. J. — bocken of slichte
bocken, slechte zaken. CV. — 't Z7eias (t) boekske
of de zwartein boek. In : iemand in 't zwart)
boekske schr ijven of zetten, onthouden wat hij
misdaan heeft. Zoo ook : in (of op) 't zwr(t)
boekske staan, in de gunst niet staan. Verg. Ned.
IVdb. bl. to4. J. CV. R. — Van iets buitengewoons : Op wa' boekske game (gaan we) dat schrijven ? J. — Iemand zijnem boek opendoen of
ope'le(gg)en, zijne misslagen en gebreken bekend
maken. Verg. Ned. Wab., kol. 104. CV. Zie ZONDENBOEK. Geheugen. Ik moete mi nem boek
opendoen, ik moet mijn geheugen raadplegen. Da'
staat op mynem boek. — Iemand zijnem boek
opendoen, iemand b( schuldigen. R. — Hoe
l7(gg)en, hoe zitten de boeken? Hoe staan de
zaken ? Sex (Bij v.). R. CV (Aanh.). Ned. Wdb.
— De boeke li(gg)en anders(t), de zaak is anders,
het is zoo niet. Ge paict da' 'k ongel ijk hè, mor
de boeke lz'(gg-)en anderst. — De boeke zijn in
oordere, alles is juist. J. — Werkmansboekje.
Iemand zijnem boek geên, iemand wegzenden (uit
fabriek, bureel, enz.). Ook : zijnem boek kri (g)en.
Fig. Fientse hee Door zijnem boek gegeên, zij

Ned. Wdb.

heeft met hem afgebroken. — Boek of register,
waarin, op sommige bedevaartplaatsen, de bedevaartgangers hunnen naam zetten of doen zetten.

Boeboe, tusschenwerpsel. In de kindertaal :
gebas van den hond. Boeboe! doet den hond. —
Als znw. gebruikt, m. Hond. Past op, dor komt
nem boeboe. Verg. CV. J.

Dens boek va' Sent-Arnolduus te Tiegem. Hie
staat op dem boek te Rouse, hij is zot. Zie ZOTTENBOEK. - Boek korten, spel kaarten. Ned.
Wdb (u alleen in Zuid-Nederland »). DB. CV.
Scx. J (Bijv.).

Booboo, m. Zie BABOE en in
BOEBA, kol. 51.

Booboel, m. Zie BOEL.
Boedel, m. Wordt niet gehoord. Zie BOEL.
Boef, tusschenwerpsel. Daarnaast POEF. Bof.
Ned. Wdb. Boef ! er valt let ! Boef! de blaffeture
slaat toe. CV. — Als zelfst. nw. gebruikt, altijd
m. Mv. boefen. Geluid door iets dat valt of slaat,
teweeggebracht. De deure gaf nene boef! Wa'
veur nem boef es datte? — Slag, stoot, stamp.
'k Kre(g)e twie groote boefen op mijne ru(gg)e.
CV. J. — Op dem boef, op de 7.oildem boef, zonder overleg, op goed geluk af. Fr. au hasard. CV.
Scx. J.

Boefen, onz. zw. ww. Very. : boeftege, gcboeft.
Daarnaast POEFEN. Slaan. Op iemand boefen.
Boefere, m. Mv. boefers. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Daarnaast POEFERE.
Ruwe mensch die gaarne slaat en vecht. Dat en
es mor nem boefer van ne vaint.

Boefinge (uitspr. boefenga), vr. Zonder mv.
Gevecht, twist, slagpartij. Es 't weera(l) ne keer
boefenge ?

Boeikoeke, m. Mv. boeikoeken. Verk1.: boei=
koekske. Boekweitkoek, pannekoek. Moeder hee
boeikoeke' gebakken, 't zal t'avend keeremesse
zijn.
Boek, m. (nooit o.). Ned. Wdb (« voorheen
ook m., gelijk in de Zuidnederlandsche volkstaal
nog thans 1). Mnl. Wdb. CV. DB. R. J. Mv, boe-

Boek, m. Soms BOEKE, vr. Beuk. Het gewone
woord is BUUK. Zie ald. Ned. Wab.
Boekachtig (uitspr. met den klemtoon op
boek), bn. Van boeken houdende. De boeren en
zijn nie stijf boekachteg. Ned. Wdb (e verou-

derd »).

Boekbendere, m. Boekbinder. — Behalve de
samenst. in Ned. Wdb. opgegeven, heeft men hier
nog : boekbendersambacht, boekbendersgerieve,
boekbendersgast en boekbendersstiel.

Boeke, vr. Zi e BOEK, BUUK.
Bookdrukkere, m. Boekdrukker. -- Samenst.
Boekdrukkersanzbacht, boekdrukkersgast, boekdrukkersgerieve, boekirukkersstiel. Verg. Ned.
Wdb.

Boekee, boekeeblomme. Zie BOUQUET.
Boekemakore, m. Schrijver.
Boeken (uitspr. boekie, soms boekan), bn. Van
beuk. Boeken haat. Boekie berd. Zie BOEK.

Boeken (uitspr. boekie), bn. Van boekweit.
Boekie blomme. Boekie meel. De schrijfwijze boekie(t)blomme, boekie(t)meel verdient wellicht de
voorkeur. Zie BOEKIET.

Boekenbo©m (uitspr. boekantboom met scherplange o), m. Beuk. Zie BOEK.
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tOEKENBOSCA

Boekenbosch (uitspr. boekambos), m. (niet o.).
Beukenbosch. Zie BOEK.
Boekendal, bn. Dol naar boeken, verzot op
boeken. DB (BOEKDUL).
Boekenhaat, o. Zi e BOEKENHOUT.
Boekenhout (uitspr. boekanaut), o. Beukenhout. Men hoort wel eens boekie Naut, zoodat het
eerste deel als zelfst. nw. of als bn. kan opgevat
worden. Zie BOEKEN.
Boekeschurse (uitspr. boekaschussa), vr. Schors
van den beuk. Boekeschusse toog(t) letter kleuven. Zie SCHURSE.
BOekeschusso, vr. Zi e BOEKESCHURSE.
Boekezot, m. Boekengek. CV. Daarnaast
BOEKZOT.

Boekje, bn. Zie BOEKEN.
Boekieblomme, vr., boekiemeel,

—

.

B OEFi.

Boelinge (uitspr. boelenga), vr. Het boelen (zie
Wa' veur 'in boelenge, mijne God!

Boeljonk, m. Zie BOUILLON.
Boem, tusschenwerpsel. Nagenoeg hetzelfde
als BOM (Ned. Wdb.). Daarnaast BOEMBOEM, BOEMBAM, BOEMLALA. Boem! de deure vloog toe.
Boem! hie es dor alwere. Boemboem! 't es de
proote klokke die luidt.

Zelfst. m. Als nabootsing van klokgelui,
trommelslag, enz. De klokke gaf nem boem.
--

'k Hoore ginter verre dem boemboem van dem
trombal. — Doffe slag. De vaister sloeg toe mee
nem boem. — Klok, trom, enz. in de kindertaal.
Wor es dem boemboem van da' manneke?
BOembam ) tusschenwerpsel en zelfst. nw. rr.
Zie BOEM.

Boembammen, ww. Daarnaast BOEMEN, BOEMo. Z ie BOE-

KIETBLOMI'IE, BOEKIETMEEL.

Boekiet (uitspr. met den klemtoon op boek),
vr. Zonder mv. Boekweit. Boekiet en komde b it ons
nie vele te(g)en. — Engelsche of Spoonsche Boekiet, Oosteische duizendknoop) Polygonum orientale L.). Noordelijke dialectgrens (Asper).
Boekietblomme (uitspr. boekieblomme), vr.
Boekweitbioem. Mee boekieblomme maak(t) moedere pannekoeken. Z. BOEKEN, BOEKIET, BLOMME.
Boekietmeel (uitspr. boekiemeel), o. Boekweitmeel. Zie BOEKEN, BOEKIET.
Boeknote, vr. Mv. boeknoten; verkl. : boeknootse (mv. boeknootses, boeknootsies). Beukenoot.
Boeknootsies zoeken, ropen (rapen). Zie BOEK.
Boekoorgele (uitspr. met zachtlange o), m. Mv.
- is. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Harmonica. DB (BOEKORGEL). Ned. Wdb (« zeker aldus genoemd om de overeenkomst in vorm »).
Zie OORGELE.
Boekscharneere (uitspr. met scherpl. e), vr.
Uitspringende scharnier. Zij gaat toe als een boek.
DB. J (BOEKSJARNIER). VUYLST. (Amb. Smid).
Boekzot, M. Zie BOEKEZOT.
Boel, m. Zonder mv. Verkl. boelke. Boedel,

al wat iemand bezit. Ned. Wdb (« thans weinig
in gebruik »). G'heel zijm boelk' en es nog geen
duus(t) frank werd. J. -- Gemeen, slecht volk.
't En es mor boel va' volk ! Smit da' vuil boelke
mor buiten. J. — Spr. Laat dem boel mor drouien,
laat alles maar gaan zooals het wil. Sichtend de
doo' va' zif wijf, laat hie dem boel mor drouien,

houdt hij zich weinig of niet met zijne zaken bezig.
Boel, m. Daarnaast BOEBOEL. Verkl. : boeleke
(zeer gewoon), daarnaast boeboeleke. Troetelwoord :
van een kind. Komt alhier, boeboeleke. Da' zoete
boeleke. CV. SCH.
Boeldere, m. Mv. boelders. De eind e valt
dikwijls in de uitspraak weg. Lawaaimaker. —
Brasser. 't Zijn amaal boelders ! — Zie BOELEN.
-

Boelen, onz. zw . ww. Very. : boeldege, geboeld; met hebben. Lawaai maken, razen en tieren. Z'hen in die herberge de g'heele nacht)
geboeid. Brassen. De kerel boel(t) mee zij' geld.

Luiden. 't Boembamt op den torre. —
Trommelen. — Slaan, kloppen. Wie boembamt
er azoo op de deure? Zie BOEM.
Boembammere, m. Mv. boembammers. Daarnaast BOEMERE, BOEMBOEMERE. De eind-e valt
dikwijls in de uitspraak weg. Klokkeluider; trommelslager ; klopper (op deur, venster, enz.). Zie
BOEM.
BOEMEN.

Boemboem, tusschenwerpsel en zelfst. nw. m.
Zie BOEM.

Boemboemen, ww. Zie BOEMBAMMEN.
Boemboemere, m. Zie BOEMBAMMERE.
Boemen, ww. Zie BOEMBAMMEN.
Boemere, M. Zie BOEMBAMMERE.
Boemlala, tusschenwerpsel. Zie BOEM. 't Komt
ook als refrein van liederen voor. Boemlala ! de
kanne valt em breekt. — Nw. m. 'k Noordeb e
nem bemlala op de deure, enz.

Boëne, M. Zie BOGENE.
Boer, m. Mv. boeren. Verkl. : boerke (mv.
boerkes, boerkies). Wdb. De dienstboden spreken
hunnen meester aan met boer, dezes vrouw met
meestesse. — Boer, pach(t)boer. De boer (soms
erfboer) bebouwt zijn eigen land, de pachtboer
dat van een ander. -- Mageren (uitspr. magaram)
boer, boer die zijn land niet genoegzaam bemest,
in tegenstelling met : vetten (uitspr. vettam) boer.
— Spr. Te dom om boer te zijne, te dom om bij
de boeren te werken, zeer dom zijn. — As dem
boer ophauw(t) mee kla(g)en, dan keund' hem
berechten, de boer klaagt tot op zijn sterfbed. —
As dem boer ophauw(t) va' kla(g)en en de jbaster
va' vra(g)en, es de weereld te niet. Verg. CV. —
Wor nem boer kakt, en groei(t) gee' ges (gras),

waar een boer is voorbijgegaan, schiet niets over :
een boer is uiterst gierig. — Dem boer za(l) 't al
betalen, de lasten drukken vooral op den boer,
beweert deze. — Van eene brok voedsel die groot
is (b. v. boterham, stuk vleesch, enz.) en die men
uit de hand eet, zegt men lachend : Ge zoodt
(zoudt) er nem boer mee va' z ip per(d) slaan.
Die nem boer wil(t) bedrie(g)en, moe
CV. J.
betijen opstaan, de boer is zeer slim. — Laat de
boere' mor dess(ch)en, de zaak is nu gelukt, de
zaken staan zeer goed. CV. J. R. — Boer, plat—

BOERAF
Jeland. Hie es van dem boer. Hie weunt op dem
boer. Bij dem boer es 't gezont. Verg. Ned.
Wdb (. ten deele alleen in Zuid-Ned. gebruikelijk .). J. R. SCH. - Troetelnaam voor kindje.
Komt op 7nijne schoot, mij' liefste boerke.

— Lomp, onbeleefd mensch. Wdb. — Spr.

Dein boer spelen, uithangen, uitsteken, zich
dwaas, lomp, wild aanstellen. Verg. Ned. Wdb.
R. J.
Boer es boer em blijf(t) boer, een onbeleefd mensch blijft onbeleefd. -- Tergrijdnpje
—

Deen boer es 'In beeste
En gaa' mee de beesten om,
En al wie 'in beest es,
Es bij de boere willekom !
— Boerke, klein broodje, grooter dan eene
mastelle, kleiner dan een gewoon brood. 't Boerke
kost) geweunelijk vijf cens. SCH.
— In zeker kaartspel (z. ONDERSTAAN) dreunt

de winner het volgende ríjmpj ? op, iedermaal hij
eenen boer (meer zot genoern(I) heeft omgekeerd,
terwijl hij bij elke beklemtoonde lettergreep den
verliezer eenen buis(ch) toedient :
Boer, beer, hautenembak (houten bak),

Mee de pijp al in de zak,
Mee de pip al in de mond,
Boer, boer, morestront!

Kinderspel. In het boeren (zie aid.) is de
wachter van den steen dien men moet opwerpen,
de boer. Aldus b. v. te Eine (VT. IV' jaarg. 95).
De steen zelf. Aldus te Zegelsem. Verg. DE
COCK en Is. TEIRLINCK, Kinderspel, III, 26 en
vvgg.
— Samenstellingen. In den vorm boeren- voor
eenen klinker, !i, d en t; eveneens vóor b met gedeeltelijke assimilatie (nb wordt mb) of in den vorm
boere-; ook in dezen laatsten vorm voor al de
andere medeklinkers. Z. Klank- en Vorml.
--

—

Boeraf, boer af, tusschenwerpsel. Uitroep der
-

spelers als de boer (steen in het boerspel) afgeworpen is. Zie BOEREN. VT., VIe jaarg. 148.
(Aldus te Asper, op de noordelijke dialectgrens).

Boeraffen, zw. ww. Hetzelf.le als BOEREN
(z. aid.). Gehoord te Eename. Verg. BOERAF.
Boerafspel, o. Naam van een werpspel. VT,
VIe jaarg., 47. (Aldus te Asper).
Boerafsteen, m. Steen in het boerafspel. VT,
VIe jaarg. 148. (Aldus te Asper).
Boeraven, ww. Naam van een werpspel, elders
BOEREN geheeten. VT, VIe jaarg. bl. 47 en
IVe jaarg. 95 (Aldus te Asper en te Eine). Verg.
het vorige BOERAF en BOEREN.

Boerdere, m. Mv. boerders. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Geraasmaker. — Kind
dat boert, d. i. het bekende werpspel speelt. —
Zie BOEREN.

Boerderije, vr. Boerenbedrijf. Vader kent goed
de boerderije. Verg. Ned. l'f/db (t hier te lande
thans niet zeer gebruikelijk »).

Boerebedde, o. Mv. -beddes, -beddens, soms
beddies. Boerenbed. Spr. ne Kassijsteen en 'en
boerebedde en zij' níe mals. Zie BEDDE.

BOERELATIJN
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Boereboeste, vr. (niet o.). Scheldnaam dien
men den boer geeft. Ge doet erger as 'm boere-

beeste, Er zijn dry soorte vam boeren : boeremnains(ch)en, boerenheeren em boerebeesten. Verg.

J. CV.

Boerebond, m. Mv. boerebonden. Vereeniging,
bond van boeren. Er zij' veel boerebonden in de
Vlaanderen.

Boereboterham, m. Mv. boereboterharns (soms
-hajnlrera). Dikke boterham. J.

Boerebrood (uitspr. met scherpl. o), o. Mv.
boerebrooén. Bruin brood in tegenstelling met wit
brood. 'k Hi geeren da' boerebrood. Verg. VI).

en R.

Boerefeture (uitspr. , fdtura), vr., boerefotture, vr. Zie BOERESEEZE.
Boeregast, m. Jonge hoer. Die boeregasten
huilen en tieren. Verg. Ned. Wdb.

Boeregedoen, o. Zonder mv. Het geduen van
boeren. Da' boeregedoen en staa' mij nie veel an.
Boeregemeente, vr. Boerer,dorp.
Boregewente, vr. Boerengewoonte.
Boeregerieve, o. Boerengereedschap. Al 't boeregerieve za(l) mnor(g)e' verkocht) wer(d)en. Zie
GERIEVE.

Boeregoeste, vr. Slechte smaak. Ze kleedt her
slicht : z' hee alt ijd 'na boeregoeste. Zie GOESTE.

Boerejaar, o. Mv. boerejaren. Verkl. : boerejaarke. Goed jaar dat veel vruchten, veel boter,
enz. oplevert. CV. J. Ned. Wdb. — Buitengewone
winst in het spel. 'k Winne nogal ewat, 't es 'm
boerejaarke. Verg. J.
Boerekalf, o. Mv. boerekalvers. Domme boer. ;
zatte boer. Da' boerekalf en verstaa' niemendallen. Da' boerekalf loopt) weeral) zat.

Boerekeerele (uitspr. met scherpl. e), m. Mv.
boerekeerels. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Boerenjongen. De boerekeerels zijn
an 't zwieren. Zie KEERELE.

Boerekeermesse, keeremesse, vr. Boerenkermis. Ned. Wdb.
Boerekieken (uitspr. soms -kiekie), o. Mv. boerekiekens, -kiekies. Domme boer. Zwijgt, boere-

kiekie!

Boerekiekie, o. Z. BOEREKIEKEN.
Boereklakke, vr. B oerenpet, Zie KLAKKE.
Boerekliedsele, o. Kleed eener boerin. Zie
KLIEDSELE.

Boerekloppere, m. Mv. boerekloppers. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Boerenholsblok. 'k Hoore lompe boerekloppers die op de
grond slaan. Zie KLOPPERE.
Boereknecht, m. Mv. boereknechten (nooit
-knechts). Zie BOERENKNECHT (Ned. Wdb.).
Boerelatijn, o. Slecht latijn. J. CV. — Ook
van sommige tergspreuken die men als Latijn aangeeft. B. v. men spreekt zeer snel uit : Despanktierestukompakse, hetgeen bet. : D' hesp hangt
hier, is 't d'uw', kom, pak ze. Zie hierover DE
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BOER.ELEUTE

en TEIRLINCK, Kinderspel, Deel VIII.
Verg. Ned. Wdb.

COCK

Boerelente, vr. Mv. boereleuten. Boersch vermaak ; — boerenstreek. DB. CV . SCH. J (BOERE(N)LEUT, m.`. Zie LEUTE.
r
Boeremaarte (uitspr. boer.. noria), vr. Mv. boeremorten. Boerenmeid. Ze es nog te dom om
boeremorte te zijn. Zie MAARTE.
Boeremains(ch), m. of o. Zie BOERE1liEINSCII.
Boeremaisen, boeremaisie, o.

Zie

BOERE-

MEISEN.

Boeremaiske, o. Zie BOER MEISKE.
Boeremaniere, vr. Gewoonlijk in 't mv. boeremanieren. Boersche, gemeene manieren. Laat
liever al die boeremaniert n thuis.

Boeremeinsch (uitspr. boeramains), m. Mv. boerelnainschen (met of zonder ch). Boeremmensch.
Sempel boerernains(ch)en. — O. Boerin. Veelal
in verkleinvorm : boeremainske. Verg. J. CV.

Boeremeisen (uitspr. boeramaisan of -maisie),
0. iti'ly. boeretnaisens of -maisies. Boerenmeid.
Zie MEISEN.
Boeremeiske 'uitspr. boeramaiska), o. Mv. boerenzaiskes, -maiskies. Boerenmeisje.
Boeremode, vr. Boersche mode. In de stad
volgen ze nui de boeremode.

Boeremorte, vr. Zie BOEREMAARTE.
Boeren, onz. zw. ww. Handelen, in de zegswijze : Azoo nie geboe?d! Ge wil(t) m ij bedrie(g)en? Nee, jongene, azoo nie geboerd! — Er
hem deur boeren, zich door boeien arm maken.
DB. CV .
— Kinderspel. Een steen wordt op een grooteren geplaatst. Een der jongens wacht hem ; de
andere trachten hem met eenen werpsteen van
den steun te gooien. Zij werpen van eene schreef.
Wordt de steen afgeworpen, zoo moet de wachter
hem weder op den steun plaatsen; middelerwijl
loopen de anderen met hunnen werpsteen naar de
schreef. V% ie met zijnen steen in de hand gevangen wordt, moet wachter spelen. Zie de uitvoerige
beschrijving : DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, III, bl. 26 en vvgg. B.
Boerenalaam (uitspr. boeranaloom met korte a
en den klemtoon op loom), o. Zonder mv. Boerengereedschap. 't Boerenatoom kost) vele. Zie
ALAAM. J (BOERENALAM).
Boerenatoom, o. Zi e BOERENALAAM.

Boerenambacht, o. Boerenstiel.
Boerenblomme (uitspr. boeram-), vr. Bloem
die in de tuinen der boeren wordt gekweekt. De
boeremblomme zijn altemaits de schoonste.

Boerendoeninge (uitspr. boerandoenenga), vr.
Mv. boerendoeningen. Kleine boerderij. Zie DOE NINGE.
Boerendokteur, m. Mv. -s. Geneesheer op het
platteland Meestal minachtende term. CV (Aanh.).
Zie DOKTEUR.
Boerendoorp (uitspr. met zachtlange o), o.
Boerendorp. Zie DOORP.

BOEREWERE

Boerenezele, m. Mv. boerenezels. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Boerenkinkel. Die
boerenezels zoo' (zouden) nog moete gelijk hen!
Boerenhand, o. (niet vr.). Mv. -en. Grove,
zware, vereelte hand. J (Bijv.).
Boerenheere, m. Boerenheer. Wdb.
Boerenhof, o. (nooit m.). Mv. boerenhoven.
Ned. Wdb (« alleen in Zuid-Nederland ,). Boerenhofstede. Da' boerenhof es schoone gele(g)en.

Boerentabak, m. Wordt niet gehoord. Zie
BOER ENTOEBAK.

Boerentafele, vr. Boerenkost. Bij ons en es
't peeen beurgersta fele, mor toch 'n gee boerentafele.
Boerenteten, o. Zonder mv. Boevenkost. Keerenzelk es boerenteten. Zie TETEN.

Boerentoebak, m (niet vr.); zonder mv. Sterke
tabak die door de boeren gekweekt en gerookt
wordt. Zie TOEBAK.
Boerentrol, m. Zonder mv. Hoopje boerenvolk. Smijt dem boerentrol an de deure. Z. TRUL.
Boerepente, vr. Groote pint. Bazinne, schenk(t)
mij'm boerepente, 'n heerepent' en wil 'k niet.
Zie PENTE.

Boereperd, o. Boerenpaard. Wdb. Zie PERD.
Boereperte, vr. Mv. boereperten. Boerenstreek.
-- Dat abn tech boereperten ! dat zijn nu eens
zonderlinge dingen . Zie PERTE.
Boerepinte, vr. Wordt nt geh. Z. BOEREPENTE.
Boereplekke, vr. Mv. boereplekken. Verkl.
boereplekske. Kleine boerderij, boerenplaats (Ned.
Wdb.). Da' boereplekske staa' m ij oprecht an.

Boereprochie, vr. Boerendorp. Ba ba! Anord'
(Oudenaarde) en es mor 'm boereprochie! Zie
PROCHIE.

Boererooze (uitspr. met scherpt. o), vr. Mv.
-n Roos die men in de tuinen van het platteland
vindt. Verg. SCH (Bijv.). CL. Ned. Wdb.
Boereschole, vr. Mv. -n. Dorpsschool. Minachtende term.
Boereseeze (uitspr. met scherplange e), vr. Mv.
boereseezen. Verkl. : boereseeske. Daarnaast BOEREFETUR E, BOEREFOTTURE. Boerensjees. Ned.
Wdb. Zie SEEZE.
Boerespel, o. Boersch gedrag. Ned. Wdb (« in
Zuid-Ned. »). Da' boerespel zal nog doe' vechten. — Werpspel. Zie BOEREN.
Boerestik, o. Groot stuk eten.

Azoo nem

boterham es 'nz boerestik. Zie STIK.

Boerestreekte, vr. Streek waar vele hofsteden
zijn. Dat es hier 'n rijke boerestreekte. Zie
STREEKTE.

Boereverken (uitspr. -verkan, soms -verkie),
o. Mv. boereverke(n)s of -verkies. Vuile, lompe
boer. Wie tiert er azoo? 't Zijn die boereverkies
a lwere !
Boereverkie, o. Zie BOEREVERKEN.
Boerewere, o. Verkl. zeer gewoon :

boereweerke. ne Malsche worme re(g)ene, dat es 'n

BOEREWEUNSTE
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BOGENE

oprech(t) boereweerke. Zie WERE. CV. J (BOE-

bij kaartspelers. As ge zeur(t), za(l) 'k ou (u)

RE(N)WEER).

boeten.

Boerewennste, vr. Boerenwoonst. Ned. Wdb.
Zie WEUNSTE.
BOereZeune, M. Mv. boerezeuns (nooit -zeunen). Boerenzoon. Wdb. Zie ZEUNE.

Boetere, m. Mv. boeters. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Kaartspeler die veel boeten oplegt. 'k En spele mee Tieste nie geeren,
't en es mor nem boetere.

Boergoonden (uitspr. boergoon(d)an , de
tweede lettergr. met klemtoon en met zachtlange
o), m. Bourgognewijn.
Boerinne (met den klemtoon op rin). Mv. boerinnen. Verkl. : boerinneke. Boerin. Wdb. —
Boerinnekes (gewoonlijk in 't mv.), soms boerinnekies : I° wilde melde (Atriplex hastata L. en
Atriplex patula L.); — 2° roode spoorvaleriane
(Centranthus ruber L.); gehoord te Opbrakel.

Boete-rollen, scheidb. onz. zw . ww. Werpspel. Zie BOETE. Aldus te St. Lievens-Essche
(oostelijke dialectgrens).

Boerinnemantele, m. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. De oude kapmantel der boerinnen. 'k Zie nogal geeren nem boerinnemantele.
Boerinnenhoed, m Oude strooien hoed der
boerenvrouwen. J. — In het algemeen. Alle hoed
voor boerinnen.
Boerspeeldere, m. Mv. boerspeelders. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. jongen die
boerspeelt. De boerspeelders maken te veel lawijt.

Boetverdigheid (uitspr. boetfer(d)achiet), vr.
Boetvaardigheid. Boetverdeghied doen.
BOevere, m. Mv. boevers. Verkl. : boeverke.
Fr. bouvier (eig. ossenleider). Daarnaast, zeer gewoon, KARTONK. Paardeknecht.
Boezeeringe (uitspr. boezerenga, ze met klemt.
en zachtlange e), vr. Zonder mv. Naar Fr. boiserie. Boeseering (VD), beschot, houten bekleeding.

Zie BOERSPELEN.

Boerspelen, sch. onz. zw . ww. Very.: speeldege boer, boergespeeld. Boeren. Zie ald.

Boer-van-de-kal. Zie BOER-VAN-DE-KEI.
Boer-van-de-kar. In boer-van-de-kar spelen
of schieten, te Gaver, boeren. Zie ald.
Boer-van-de-kei (uitspr. kai). In boer-van-dekai spelen of schieten, boeren. (Aldus te Gaver en
te Munkzwalm).
Boerwachten, sch. onz. zw . ww. Very. :
wachttege boer, boergewacht. Boeren. Zie ald.

Boerwachtere, m. Mv. boerwachters. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Jongen die
den boer moet wachten. Zie BOEREN.
Boete, vr. Mv. boeten. Geldboet. Wdb. Men
zegt : an de boete zijn, in de boete vallen, iemand
in de boete slaan. J. — Boete doen, baten. De
volgende zegswijs is zeer gewoon : 't zal den
derde keer boete doen, 't zal den derden keer
lukken, baten, goed (of slecht) uitvallen. 'k Hè al
twie keers verloren, mor 't zat den derde keer
boete doen. — Kinderspel. In liet kokalrollen
(zie ald.) is de boete een steentje of strooken, dat

men legt in het putteken van de spelers die er
aan zijn. Wie het eerst vijf, zes of zeven boeten
heeft, is verloren. Te S. Maria-Laathem is de
boete eene schreef die men op den bovenkant van
den put van de spelers trekt; soms is de boete een
lijntje dat men met krijt op den « klopper » of den
schoen van den speler maakt. VT, Ie jaarg. 4. —
Boete rollen, naam van dat kinderspel. Zie DE
COCK en TEIRLTNCK, Kinderspel, III' deel. —
Straf (in kaartspel en andere spelen). Al wie vertijkt, verdien(t) boete.

Boeten, bedr. of onz. zw . ww. Verv.: boettege, geboet. Wdb. — Eene boete opleggen. Verg.
Ned. Wdb. Mnl. Wdb. KIL. CV . J. Zeer gewoon

Zuid-Oostvlaandersch .ldioticen.

Boetvaardig, bn. boetvaardigheid, vr. Niet
gehoord. Zie BOETVERDIG, BOETVERDIGHEID.
Boetverdeghied, vr . Zie BOETVERDIGHEID.
Boetverdig (uitspr. boetfer(d)ach), bn. Boetvaardig. Boetver(d)ege zondaars.

De boezeereng es g'heelegans in eekenhaut.

Boezeme, m. Molenaarswoord. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Zwaar stuk hout dat
rond de manen (zie ald.) hangt. De boezem is vast
aan den steenbalk en ondersteunt hem. — Boezem — borst, borstholte, enz., is hier niet bekend.
Boezie, vr . Zie BOUGIE.
Bof, m. zonder mv. Het boffen, het stoffen.
Die mains(ch)e zijn te vele veur dem bof. —
Spr. Er en es geenem bof op, 't verdient geenen
lof. Der en es geenem bof op 't were, op den
oekst, op zijn ware, op mijn gezonthied, enz. J.
Verg. VD.
Bo ffen, onz. zw . ww. Very.: boftege, geboft.
Pochen, stoffen, pralen. Op iemand, op iet boffen. DB. SCH. KIL. Ned. Wdb (« alleen in ZuidNederland »). — Spr. Hie boft as of de keunenk
peetse ware. J. Ze boft as of de keunenginn'
her meetse ware.

Boffere, m. Mv. boffers. Verkl.: boferke. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Pochhans,
stoffer. Zwijt (zwijgt), boffere! 't En es mor 'n
dwaas boferke. — Spr. ne Kla(g)er en hee geene
nood, gee' dem bofer e stik brood. SCH. DB. J.
Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland »). — Ook van
vrouwen : Trien es nem boffer van d' eeste klasse.

*

Bofferije, vr. Pocherij. 'k En kan die bopr
nie langer hooren. Zie BOFFEN.

Boffinge (uitspr. boffenga), vr. zonder mv. Het
pochen. Die bofenge duurt al meer as 'n ure.
Zie BOFFEN.

Bogaard (uitspr. bogort), m. Mv. bogor(d)s.
Verkl. : bogordeke. Boomgaard (dat men niet
hoort). De bogor(d)s stag' vul blommen. Mnl.
(BOGAERT). Ned. Wdb (BOOGAERD... « in verschillende, vooral in de Zuidelijke gewesten »).
Bogene (uitspr. bo(g)ana), m. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Mv. b}(g)ens. Verkl. :
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BOGORD
bo(g'entse. Da' kind schiet mee nem bo(g)ene.
't Bo(g)entse brak. Er zif veel soorte vaan
bc(g)ens. _ Spr. Zijnena bo(g)en es gebroken, hij

is zat. Gehoord te Nederzwaim.
-- Samenst. Bo(g)enhaut, booghout, hout waarvan men bogen maakt; bo(g)ekoorde; bo(g)elatte,
de lat van den boog; bo(g)einakere, boogmaker;
bo(g)emakerije; bo(g)'peze; bo(g)escheute, vr.
(niet m.), boogscheut.

Bogord, m. Zie BOGAARD.
Bok, m. Mv. bokken. Verkl. : bokske (mv.

bokskes, bokskies). Mannetje der geit. Wdb.
ken of stenken gelijk nem bok. — Spr. Iemand bij
den bok leen (leiden) of doen, iemand bedriegen,
foppen. Verg. J. CV (Aanh.).
Bok, m. Mv. bokken. Verkl. : bokske. Hoornof kopstoot van geit, schaap, koe, stier, enz. De
koe gaf mij nem bok da' 'k neertuimpeldege. De
geete gaf m ij dor 'n ferm bokske. -- Van men-

schen. Stoot met het hoofd. -- Stoot of slag met
de vuist. -- Verg. BOKKEN, BUKKEN in de Wdb.
OB (Box).
Bok, m. Kaartspelwoord. In het bokken (zie
ald.) het hoopje vier kaarten dat men in het midden der tafel legt. Fr. la felle. Dem bok pakken.
Mee dem bok spelen. De speeldec die dem bok
pakt, moe' een der vier korten afle(gg)en veuraleer te spelen.
Bok, m. Mv. bokken. Tros noten of hazelnoten. nem Bok va' noten. Drijbok, twiebok,
vierbok, enz. Zie die woorden. SCH. T. -- DB.

geeft een algemeener beteekenis.
Bok, m. Soort van bier. Zie BOCK.
Bokaal (uitspr. met zachtl. o, met zovl. lange a
en met klemt. op kaal), m. (niet vr.). Mv. bokaals. Verkl. : bokaalke. Wdb.
Bokachtig (uitspr. met den klemtoon op bok),
bn. Stootziek, genegen tot slagen. Van dieren :
Ons koe es vanda(g)e zoo bokachteg! Van menschen : Ge zij' zoo wild en zoo bokachteg ! Verg.
Ned. Wdb (« thans weinig meer in gebruik »).
Bokkelaarsboone (boone met sch. o), vr. Veelal
in 't mv. : bokkelaarsboonen. Jeneveroessen. Om
'n hespe te druppen, moette bokkelaarsboone'
gebruiken. Verg. BAKELAAR ( Wdb.).
Bokken, onz. soms bedr. zw. ww. Very. : boktege, gebokt. Van sommige dieren : hoorn- of kopstooten geven. Ons geete bokt te vele. Schopen
(schapen) die bokken, en zijn niet (niets) werd.
Dem bok boktege nor mij. De koe heet (heeft)
't kind doo'p ebokt. — Van menschen : stooten
met het hoofd geven. Karele boktege nor m ;
mor 'k trok mij op kante, en hie vlooi mee zone
kop op de steenen. — In het algemeen : stooten,
slaan, beuken. Reeds in den Teuthonista. Verg.
DB. Ned. Wdb (i. v. BOKKELEN). Zie BUKKEN in
-

-

de Wdb.

Bokken, onz. zw. ww. Very. : boktege, gebokt. Daarnaast PIEDEU(I)EN, PRENGELEN, STEKKEN. Kaartspel. Er zijn een onbepaald aantal
medespelers. Elk ontvangt drie kaarten ; in het
midden der tafel legt de deeler vier kaarten,
den bok (zie aid.). Er wordt troef gekeerd.

BOLBANE

Men past, of speelt met eigen kaarten of met
den bok. Wie den bok neemt, moet spelen na
een der vier kaarten te hebben afgelegd. Wie
éenen slag maakt, neemt het 1/3 van den inzet;
wie er twee heeft, de 2/3; wie er drie opneemt,
krijgt alles. Wie geenen slag heeft, moet zooveel
inzetten als er reeds ingezet is. Willeme ne keer
bokken. Bokken es e leelek gel(d)spel.

Bokkere, m. Mv. bokkers. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg; zie Kl. en Vorml. Dier
dat bokt. Ons koe es ne leelekem bokkere ! —
Persoon die bokt met het hoofd. — Persoon die
bokt met de kaarten. Bakkers spelen azoowel
veur franks as veur cens.

Boktand, m. Groote maaltand. Da' kind heet
(heeft) al twie boktanden. CV. J.
Boktarve (uitspr. boktorva), vr. Zonder mv.
Soort van tarwe met vertakte aren. DB.

Boktarve, vr. Zi e BOKTARVE.
Bol, M. Mv. bollen. Verkl. bolleke (mv. bollekes, bollekies). In het algemeen : Al wat sfeervormig is. nen Hautie bol. 'n Ifzerie bolleke.

Wdb. -- Glazen bokaal waarin de kantwerksters
water doen en die zij tusschen lamplicht en kantwerk plaatsen om beter te zien. 's Wenters werken ze mee nem bol. Ook : glazie bol (glazen bol).
Ned. Wdb (« glazen bol(le), in Zuid-Nederland
bepaaldelijk , ). Verg. SCH. Loquela, 1891, 34 en
38. -- Prop, kluwen. Ned. Wdb (« in Zuid Nederland 1). Bol sai Jette, t wijn, garen. Vanhier de
zegswijze : 't bollek' es afgeloopen, het leven is ten
einde. Bolleke pa(m)pier. CV (Aanh.). -- Bolleke
blauwsela. Verg. BOLLEK(I)ESBLAUWSELE. - Bol,
spiering van het bilstuk. DB. — Bol kaas, heele
kaas. Snijdt dem bol kaas in drje. — Gekapt
leesch met wittebrood vermengd en tot broodvorrnigen bol bijeengebracht. Achter 't deze komt
er nog nem bol.— Bolleke, daarnaast balleke. Klein
bolletje vleesch dat men in de soep legt. Soepe
mee bollekies of bollekiessoepe. — Bollekies van
de paternostere, de kralen. — Bollekies : aardappelsoort, rond en effen, nog WITTE RIJKMAKERS
en RIJSELSCHE WITTE geheeten.
— BOL, BOLLE. Men zegt BOLLE, vr. om de
houten schijfvormige bol aan te duiden : krulbolle, gouibolle (gaaibolle), vloerbolle, ploegbolle
(z. die ww.). Alleen de ke(g)elbolle is sfeervormig.
In al de andere gevallen bezigt men bol, m. Verg.
BOLLE.
Bol, m. Het bollen. 'k Em ben in mijnemn bol
niet, ik bol niet goed. 'k En hè geenem bol. —
De juiste plaats en richting waar men bollen moet
om dicht bij de stekke te bollen. Dem bol en es
-

nog nee gemaakt. 'k En vende dem bol niet. Dem
boles al de rechte kant.
Bolachtig (uitspr. bolachtach met den klemtoon op bol), bn. Genegen tot het bolspel.
Bolbane, vr. Mv. bolbanen. Verkl. bolboontse
(uitspr. met zachtl. o). Bepaaldelijk : haan (ovaal

of lang, al of niet hardgetrapt) waar men met
bollen speelt. Verg. Ned. Wdb. SCH. DB. J. KIL
(BOL-BANE). De bolbane veur 't krulbolspel es
half zoo lank as breed en mee zachte zavel overdekt.
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BOLDERE

Boldere, m. Mv. bolders. Verkl.: bolderke. De
eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Iemand
die bolt. De goe bolders zij' raaf. Rondom
Oudenaarde : landrol.
Bolgaren, o. Zi e BALEGAREN.
Bolhamere (uitspr. bolomara), m. Mv. -rs. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. IJzeren
hamer met bolronden kop. DB. CV . Ned. Wdb.
Bolhaut, 0. Zie BOLHOU T.
Bolhomere, m. Zie BOLHAMERE.
Bolhout (uitspr. bolaut), o. Zonder mv. Hout
dienstig tot het maken van bollen. Oltnie haut es
goe bolhaut.

Bolkerte, vr. Groefje in den omtrek van de
krulbolle ; men plaatst er een of twee vingeren in
onder het spelen. Zie KERTE.
Bollanteer(e)ne (uitspr. met scherpt. e), m.
(niet vr.). Mv. bollanteer(e)ns. Bolvormige lantaarn. DB. CV . Ned. Wdb.
Bolle, vr. Mv. bollen. Verkl. : bolleke (mv.
bollekes, bollekies). Bol, waarmede gespeeld wordt.
Die bolle loop(t) schoone. Die bol en deug(t) niet.
Er zij' krulbollen, gouibollen, vloerbollen, ploegbollen en ke(g)elbollen. — De bolle van de drwielkerre, ronde schijf waar over het bovendeel
van het zothoofd draait. Er zij' kerre' mee 'tn
bolle, en kerre' mee e kr2cisie. -- Weverswoord.
De bolle van den onderloopere, rolvormig stuk
hout omtrent 3o centimeters lang en io centimeters dik. Zij steekt op het rechteruiteinde van
den onderloopere (zie aid.). VT, IVe jaarg. i 79.
Verg. BOL.
Bolle, vr. Soms gehoord voor :
Bolle ris, kaffie.

BALE,

baal.

Bollegaren, o. Zi e BALEGAREN.
Bollekatoen, o., bollekatoenie. Zie BALE-.
Bollekesblauwsele, m. (niet o.) Daarnaast BOLDe eind-e valt dikwijls in de
uitspraak weg. Blauwsel dat den vorm en de
grootte van knikkers heeft. 't Es ne rondleurdere
mee bollekiesblauwsele.
Bollekessoepe, vr. Daarnaast BOLLEKIESSOEPE.
Soep met bollekens vleesch. Zie BOL.

LEKIESBLAUWSELE.

Bolleket, m. De grootste speelmarbel. Aldus

--

BOMBONK

jaar, van den krijgsdienst vrijgesteld. Fig. Te kort
schieten, zijn doel missen. Ned. Wdb. J. DB. Ook :
voor iemand in iets moeten onderdoen. SCH. —
Rollen. De morbels bollen over de grond. Hie
laat 't gel(d) bollen, hij verteert het gemakkelijk.
CV. J. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland x).
Bollenk, m. Z. BOLLING.

Bolling (uitspr. bollenk), m. Mv. bollekenn.
Ronde, zure, bolvormige, tamelijk groote appelsoort. De bollenge' verdwijnen.
Bollinge (uitspr. bollende), vr. Daad van bollen. 'k .gin bè (ben) nie meer veur de bollenge.
DB. J (Bv.). — Bepaaldelijk. Prijsbolling. In de
.Kroone es 't bollenge veur 'n hespe. DB. Ned.
Wdb (« alleen in Zuid-Nederland »). CV (Rank.).
Bolplain, o. Zi e BOLPLEIN.
Bolplein (uitspr. bolplain), o. Mv. boljlaincn.
Bolbane (zie ald.). Ned. Wdb.

Bolspel, o. zonder mv. Spel met de bol. 't L's
hier alle zonda(g)e' bolspel. SCH. J. -- Bolplein
(zie ald.). Mv. bolsj5elen. In 't Boldershof zijn der
twie bolsjelen.
Bolstekke, vr. Mv. bolstekken. Staak waarnaar
men bolt. Er zijn alt' twie bolstekken, en ieder
bolstekke steek(() sen halve voe(t) boven de grond
uit.
Bolsterachtig (uitspr. bolstarachtach), bn. Zie
BOLSTERE. 'in Bolsterachteggeeicizte.
Bolstere, bn. Bolwangig, opgeblazen. Daarnaast BoLSTERACHTIG. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Zij' gezichte was zoo bolstere.
Verg. VD (BULSTERIG).
Bolus (uitspr. op zijn Fr. : boluus met den
klemt. op luus), m. (nooit vr.). Roode aarde als
verfstof gebruikt. Thee boluus maakt de nzuldere
zijn zaile' rood. Verg. Ned. Wdb. j (BoLIs) in Bijv.
Boluus, m. Zie BOLUS.
Bom, tusschenwerpsel. Wdb. Zie BOEM (dat
meer gewoon is). — Zelfstandig gebezigd. Mannelijk. 'k Hoordege nem bom! 't Gaf neen bom!
— Klok, trom en ander tuig dat zulk dof geluid
voortbrengt. Dent bom luidt. Manneke, slaat op
dein bom. — Verg. Ned. Wdb. i. v. CV.
Bom, m. (niet vr.). Van tonnen : de schijfvormige stop. Dein bom in de tonne slaan.

(VT, VIe jaarg., 149). Zie het w. in
Ned. Wdb (i. v. BONKET).

Bombaiernote, vr. Zie BOMBEIERNOTE.
Bombam, tusschenwerpsel. Zie Wdb. Bombam

Bolleke vet, o. Kort en vet persoontje. Ook
van vette kinderen. Sies es 'jn bolleke-vet.— Ook
als bijnaam. Komt alhier, bolleke-vet. --- Verg.
C V (slanh.).

doen, luiden. — Als zelfst. nw. gebruikt : m. Klok.
Hoorde dein bombam? — Verg. Ned. Wdb. i. v.

te Asper

-

Bollekiesblauwsele, m. Zie BOLLEKESBLAUnVSELE.

Bollekiessoepe, vr. Zie BOLLEKESSOEPE.
Bollen, onz. zw. ww. Very. : boldege, gebold.
Met de bolle spelen. Ga me ne keer bollen ? Sies
boldege goed e(n) me wonnen. CV. DB. SCH. J.
Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland »). — Te kur(t)
bollen, niet ver genoeg bollen. Spottend roept
men den speler, die te kur(t) bolt, toe : Ge zij'
vrij veur e jaar! Wie te kort is, wordt, voor een

Bombammen, onz. zw . ww. De klok luiden.
Ned. Wab. -- Onp. Het bombam( op den torre,
het luidt op den toren.
Bombammere, m. Mv. bombammers. De eind-s
valt dikwijls in de uitspr. weg. Klokluider. Vooral
in de kindertaal. Zie BOMBAMMEN.
Bombeiernote (ui tspr. bombaiarnota, klemt. op
bat), vr. De grootste gekweekte hazelnootsoort.
Eig. Lolnbeiernote (-- Lombaardsche note).
Bombeiernoteleere (uitspr. bombaier-), m.
Hazelaar. Zie BOMBEIERNOTE.
Bombonk, m. Zie BONBON.

I3OIVÍERSPRLTIME

-- 195 --

Bomerspruime en afl. Z. op BAMESPRUIME, eng.
Bomes en afl. Zie op BAMES, enz.
Bomme, vr, Bom, fr. bombe. Ned. Wdb (c voorheen BOMME.,. »). De bomure spronk.
Bommele, m. Mv. bommels. De eiml-e valt
dikwijls in de uitspraak weg. Hommel, geslacht
Bombus der entomologen. Van bornmelen, een
hol en ronkend geluid voortbrengen. Der vlieg(t)
nem bommele ginter over die blommen. Bommels
vangen. (Aldus te Schoorisse). KIL (: BOMMELE.
Fland. j. HOMMELE. Bombilius,fucus »).

Bommele, m. Mv. bommels. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Gemaskerd persoon.
De bommels kommen af. Verg. SCH (Bijv.). Ned.
Wdb (BOMMELAAR, spook dat den kinderen schrik
aanjaagt). KIL (c BOMMELER, BOMMEL-NECKEX.
Neptunus, daemon aquaticus : larua, lamia, spectrum : manducus »). — Bommel loopen, gemaskerd rondloopen. (Aldus te Ronse).
Bommeleere (met sch. e), m. Mv. bommeleers.
Iemand die een hol en dof geluid voortbrengt. Die
bommeleers va' jangles slaan op ketels em pannen, en ze maken ons oorendiel. Zie BOMMELEN.

Bommalen, onz. zw. ww. Very. : bommeldege,
gebommeld. Een hol en dof geluid voortbrengen
(op ledige ton, ketel, trom, enz.). DB. CV. J. Ned.
Wdb (« in Vlaanderen »).
Bommelhoofd (uitspr. -ooft met scherp]. o), o.
Masker. Hie heet (heeft) 'm bommelhoofd.
Bommelinge (uitspr. bommalenga), vr. Zonder
mv. Klokgelui. Wa' bommelenge, wa' bommelenge! Ester ne rijken dood? Dof geluid. — Zie
BOMMELEN.
Bompampier, o. Zi e BOMPAPIER,
Bompapier (uitspr. met korte a), o. Zonder mv.
Daarnaast BOMPAMPIER. Grof papier waarmede
men goed de bom sluit. J. CV (Aanh.).
Bompermie (uitspr. met den klemt, op mie),
m. Mv. bompermiets. Verkl. : bompermietse.
Daarnaast BOMPERMIEN. Dikke, malsche, .zure,
roodgestreepte appel, nog strepenk geheeten. Dat
fijne bompermiets. Er zijn enkel en dobbel
bompermiets. — Soms voor den boom. Dat es ne
schoone pote, nem bompermien. — Volgens BURVENICH (Prijsk. 42), vervorming van Fr. bon pommier, naam dien men in de Walenstreek aan

dien appelboom geeft; de naam van den boom zou
op de vrucht zijn overgegaan. De klemtoon op de
laatste lettergreep wijst althans op Fr. oorsprong.
Bompermien (klemt. op muien), m. Mv. bompermiens. Verkl. : bompermientse. Zie BOMPERMIE.
Bon (uitspr. bonk), m. Mv. bonks; verkl. :
bonkske. Kiezersbon, briefje dat recht geeft om in
de herbergen der gemeente een of meer pinten
bier te drinken. 'k Kre(g)e twalef bonks van twie
penren iedere. — Ter gelegenheid van inhaling van
burgemeester, pastoor, enz. krijgen de deelnemers
ook zulke bonks. -- Verg. BON (III), Ned. Wdb.
Bonbon (uitspr. bombonk), m. (niet o.). Mv.
bombonks. Verkl. bornbonkske. Zie Ned. Wdb.
Bond, m. (niet o.). Zie over het geslacht, Ned.
Wdb. Laat ons nem bond maken.
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Bonette, vr. Zie BONNETTE.
Bonjour (uitspr. bonzoer, zelden met Fr. j), m.
Mv. bonzoers. Verkl. bonzoerke. Goeden dag.
Bie en zoo (zou) mij geenern bonzoer geén. —
Slag. Ze kre(g)en dor meer as éem bonzoerke! —
Bonzoers maken, beslag maken. Verg. CV. R. CL.

Bonk, m. Zie BON.
BOnnette (klemt. op net), vr. Daarnaast BONETTE. Baret van den priester. CV. DB. J. Ned. Wdb.

Bonnoordere (klemt. op noor en scherpl. o),
m. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Persoon die bonnoort. Zie BONNOOREN.
Bonnoore (uitspr. met den klemtoon op noo en
scherpl. o), vr. Mv. bonnooren. Verkl. bonnoorke.
Ploeg met twee strijkborden of riesters. Fr. binoir. Met de bonnoore werken. SCH (BONGORE).

Bonnooren (uitspr. noo met scherpl. o en met
den klemt.), bedr. zw . ww. Very. : bonnoordege,
gebonnoord. Met de bonnoore werken. Het lan(d)
bonnooren. Zie BONNOORE.
Bons, m. (nooit vr.). Mv. -zen. Wdb. Ned. Wdb
(K voorheen niet zelden m. »). CV. J.
Bont, bn. Wdb. — Mild, verkwistend. G' em
meug(t) zoo bon(t) nie zij(n), jongene. nem Bonte
keerele. Hie hee' veel geld, hie ester bon(t) mee
ook. Verg. met de uitdrukking : het (te) bont
maken.

Bonte, vr. Naam eener bonte koe. IVor es ons
Bonte? In de mees (meersch).

Bonzoer, m. Zie BONJOUR.
Bod (uitspr. met zachtl. o), m. Mv. boots, soms
boën. Verkl. bootse (mv. bootses, bootsies). Postbode. SCH. CV . J. Dem boo es al kommen? —

Zeldzaam. Boodschapper. CV. J. Nog zeldzamer. Dienstbode. CV.
Boodschap, vr. Wordt gehoord in : Onze-lievevrauwe-boodschap, de boodschap va' Maria, lat.
Mariae Amnunciatio. Zie Ned. Wdb. Anders
altijd boodschap. Zie afd.
Boodsohip, vr. Boodschap. Da' was 'n droeve
boodschap. — Spr. Oppassen is de boodschap, men
moet goed opletten, oppassen. DB. CV . J.

Boog, m. Wordt niet gebezigd. Zie BOGENE
(ook de afl.).
Boogaard, m. Zie BOGAARD.
fiool (uitspr. met zachtlange o), o. (niet m.).
Mv. bolen. Verkl. : boolke. De stam van den boom,
van wortels tot takken, nog groeiende of omgehouwen. Verg. Ned. Wdb (i. v. BOL, IV) SCH.
Da' bool es schoone. Bolen i' planke' za(g)en.

Boom (uitspr. met scherplange o), m. Mv. boomen. Verkl. boomke (mv. boomkes, boomkies).
Wdb. -- Boom des levens, soort van sumak, in
de hoven gekweekt, Rhus typhinum L. Bij DB :
Rhus coriaria L. Denkelijk aldus geheeten omdat
de roode trosvormende vruchten in den winter
den bladloozen boom versieren. Verg. Ned. Wdb
(i. v. BOOM, kol. 406). — Boomke veer de schoonte,
soort van boomvormige wolfsmelk, Euphorbia
lathyrus L. Aldus op de noordelijke dialectgrens

BOOM

—

BOOti'E
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(Asper, VT, II, 3). — Spr. Hoo(g)e boolne' gee'
(geven) meer schuiv' (schaduw) as vruchten, wie
zich al te hoog aanstelt, levert niet veel goe,ls op.
— nen Auwein (oude) boor em mag nie verplant
wer(d)en, men moet geene oude boomen verzetten. Ned. Wdb. Verg. J. CV (Aanh ). — Zoo
sterk as nem boom, zeer sterk. ne tWa' gelijk nem
boom, een sterke man. — Boom, sterk persoon
(man, vrouw, jongen). Ons Mie? 't es nfm boom!
Verg. Ned. Wdb. DB. J.
— Kaartspel. In liet jzsspel. Vijf of zeven lijnen
loodrecht door een langere waterpaslijn getrokken. -I-1--H-H- of - -I-1-+-{-}-+-. Wie de partij wint,
veegt eene halve loodlijn uit. Wie het eerst de vijf
of zeven halve loodlijnen heeftuitge%eegd,wint het
spel. Men speelt in éenen boom of in twee boomen.
Speelt men in twee boomen, dan is de vorm van
de figuur : -1-l-1-J-J--1-(-. De twee afgezonderde
loodlijnen dienen om de spelen aan te wijzen.
Verg. DB. CV . J. — nefn Boom korten, zoolang
kaarten tot de boom is uitgevaagd. Ook met doen.
Wzlleme nog 'm boomke doen?— Spr. Da' vaagt
den boom uit, wat ge daar zegt (of doet), is zeer
wel. Meestal ironisch : wat ge daar zegt (of doet)
is eenvoudig belachelijk. Ook : ge vaagt den
boom uit.

Kinderspel. Dem boom die wer(dt) zoo dikke.
Veel kinderen geven elkander de hand. Het voorste
staat pal en al de andere wenden zich spiraalvormig rond hem, zingende: Dem boom die wer(dt)
zoo dikke! Als de boom nu het dikste is, wordt hij
ontrold, terwijl ze zingen : Dem boom die wer(dt)
zoo dunne! Verg. DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, I, bl. 264 en vlgg.
— Een verspreid aftelrijm.
Achter de groene boomen,
Der lag 'n Engelsch schip!
De Fransman es gekommen,
Hie hee (heeft) 't gerefuzeerd.
Hie ha nen hoe' mee pluimen,
Schoene' mee zie (zijden) lent!
Hoe zilleme da' gaan tellen
Onder ons gezellen?
honderd!
Tiene, twenteg, derteg,
Kletst op ou (uw) gat dat 't dondert!

(Gehoord te Zottegem).
B&Om (uitspr. met zachtlange o), m. Bodem.
CV. DB. J. Ned. Wdb. Den boven van e vat.
Boomaadje (uitspr. boomoudze, met scherpt. o
en klemt. op mon), vr. Collectief; min of meer
minachtende term. Verzameling boomen. Sint
die boomoudz' mor amaal uit.

Boombijl, o. (niet vr.). Groote bijl waarmede
men boomen uitkapt.
Boomblare, vr. Mv. boomblaren. Boomblad.
Wdb. Dat orzn wilveke sloopt (slaapt) op boomblaren. Zie BLARE.
Boomen (uitspr. met scherpt. o), bedr. zw . ww.
Very. : boomdege, geboomd. Van garen : opboomen. G' en zilt) niet te nauwe, mor ook niet te
wij' boomen. DB. VT, V, 83.
BOOm(e)rote, vr. Boomenrij. LVed. Wdb. Zie
ROTE.

Boomezele, m. Mv. boomezels. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Hoog voertuig, zonder

kas, waarmede men omgehouwen boomen vervoert. De wielen zijn dobbel gespeekt of enkel
gesi5eekt. Zie SPREKEN. SCH. Loqu la, 8, 34. Nel.
IC^b.
Boomgaard,

m. Wordt niet geh. Z. BOGAARD.

Boomkappon, o, Het beroep van boomen te
hakken. 't ifoomkappen es laster werk.

Boomkappere, m. Mv. boomkappers. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Boomhakker. Pier
es boornkappere. SCH (Bv ).

Boomkeskrnid, o. Daarnaast BODMKIESKRUID.
Ganzevoet, vooral de witte, Chenopodiztm album
L. De plante trekt op klaine boonzkies.

Boomketene, vr. AIv. boomketens. De eind-e
valt dikwijls in de uitspraak weg. Groote zware
keten waarmede men de boonen op den boomezele vasthecht. Zie KETENE.
Boomke-veer-de-sehoonte, o. Zie Boom.
Boomkieskruid, O. Zie BOOMKESKRUID.
Boomkleffereerke (uitspr. reer niet sch. e), o.
Daarnaast BOOMKLEMMERKE. Vogeltje, het boomkruipertje, Certlzia famzliarzs L.

Z. KLEFFEREN.

Boomklemmerke, O. Z. BOOMKLEFFEREERKE.
Boomkramnle, vr. IJzeren kram in het linkeruiteinde van den garenboom. Zij dient om het
garen rond den boom te winden.
Boomoudze, vr. Zie

BOOMAADJE.

Boomprijs, m. zonder mv. Geschatte prijs der
boomen die op een te verkoopen stuk land staan.
Dem boomprls es geschat op twalef honderd)
frank.

Boomsnij den (uitspr. booinsnan), o. Het beroep van fruitboomen te snijden zooals 't zijn moet.
In

'I boomsnien en overtreft er hem niemand.

Boomsnijdere ( ui^spr. boomsnijara), m. Mv.
booznsaijers. De eind-e valt dikwijls in de uit-

spraak weg. Persoon die de fruitboomen snijdt.
stem Booinsni er en es geenem boomsnoeiere.
Boomsnijen, ww. Zie BOOMSNIJDEN.

Boomsnij ere, ww. Zie BOOMSNIJDERE.
Boomtsop, m. Boomtop. D' eeksters maken
negroete nest in de boomtsoppen. Zie TSOP.

Boon, vr. Zie BOONE,
Boonbrekere (uitspr. boombrekaro), m. Mv.

boonbrekers. Tuig waarmede men boonen breekt.
Fr. concasseur de fives.

Boone (uitspr. met scherpt. o, ook in de
samenst.), vr. Mv. boonen. Verft. : buuntse
(uitspr. met verkorte lange it), mv. buuntses,
buuntsies. Boon. Wdb. — Boonen dracin,
boonen draden (d. i. afhalen). DB. -- Boone'
planten, niet boone' zou/en (zaaien), Als men
zaad niet strooit, zoo plant men liet. Volks,
meteorologie. Sente-lilarkuzes plant de boonen,
op St. Markusdag worden de boonen geplant.
— Boone' klakken (of buuntsies klakken), boonen op de heete stoof of in eene heete pan
leggen en ze door de hitte doen openspringen ;
met zulke boonen gaan (of gingen) sommige ven-
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ters de herbergen af en verkoopen ze. Ook gebruikt voor : erte' (erweten) klakken. Zie ERTE.
— Boonen trekken, suikerboontjes plukken.
— Spr. Zijm (zijne) boonen (of buuntsies) op
let te weeke le(gg)en, er naar trachten. Verg. Ned.
Wdb. DB. CV . J. — 'm Buunts' op iemand te
weeke le(gg)en, voor iemand genegen zijn. Vooral
van meisjes : er op verliefd zijn. Verg. Ned. Wdb.
R. Ook : 'm buuntse veur iemand over hen.
Verg. CV (Aanh.). R. — In de boone' loopen,
buiten dienst zijn. DB. -- In ieman(d)s boone'
loopen, zitten of schijten, iemand misnoegen,

gram maken door iets te doen dat hem niet bevalt.
Dat hie op m ij nie meer en rekent! Hie heet
(heeft) i' mam boone' geloope z. — Veur boone'
spelen of korten (kaarten) : in sommige huisgezinnen speelt men niet voor geld, enkel voor boonen. Fig. Gierig zijn. Zwijt (zwijgt), Sies speel(t)
veur boonen!
— Buuntsies va' genuchten, soort van reuk-.
erwt, Lathyrus odoratus L. De bloemen versprei-

den een zeer aangenamen geur. — Spr.
Buuntsies va' genuchten,
Feel blommen e(n) letter vruchten!

Bet. : genuchten (vermaken, wellust, enz.) zijn
aangenaam, maar laten ons niets over dan verdriet. Verg. CV. T. R. CL.
— Buuntse. Troetelnaam voor kindje. Ned.
Wdb (« in Zuid-Nederland.... »). DB.
— Boone' knoopen, een werk dat niet of enkel
zeer traag kan gedaan worden. 't Aventseert gelijk
boone' knoopen, het gaat in 't geheel niet vooruit. Scx.
—

Een aftelrijm :
(H)akken
Takken,
Buuntsies klakken,
Erreke,
Terreke,
Los!

— De samenstellingen hebben gewoonlijk
boon- : boonbrekere, boongrond, boonjaar, boonland, boonmeelme, boonper(t)se, boonsluutse,
boonstrood, boonveld, boonwere. Enkele malen
boone(n)- : booneklakkere, booneknoopere, boonentijd, booneplantere. Verg. Ned. Wdb.

Booneklakkere,

M. Mv.

booneklakkers. De

eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Eig. iemand
die boonen klakt. Zie BOONE. - Spotnaam der
Aldenardisten : Te Oudenaarde gaan dikwijls
venters met geklakte boontjes in de herbergen
rond.
Boonéknoopere, m. Mv. booneknoopers. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die
traag werkt. CV. Zie BOONE.

Booneplantere, m. De eind-e valt dikwijls in
de uitspraak weg. Bijnaam van H. Markus. SenteMarkuus, dem booneplantere. Zie BOONE.
Boongrond, m. Daarnaast BOONLAND. Grond
goed voor boonenteelt.
Boonjaar, o. Mv. boonjaren. Jaar dat veel
boonen oplevert. 't Zal dees jaar 'in boonjaar
zijn.

BOORD

Boonland, o. Zie BOONGROND; verg. Ned. Wdb
(BOONENLAND). - Land waarop boonen gekweekt
zijn geweest. Es 't boonland omme?

Boonmeelme, boonmeleme (uitspr. boommeelma), vr. Bladluis die op de paardeboon leeft.
Er es veel booinmeeline dees jaar. DB (BooNMAUWE, -MALWE).
Boonperse, v r. Zie BOONPERTSE.

Boonpertse (uitspr. boomperse met scherpl. o),
vr. i\iv. boompersen. Staak voor suikerboonen. Al
de boompersen li(gg)en uitgewouid. — Zoo mager
as 'm boomperse, zeer mager. — Mager mensch.
Alle en es snor 'm boomperse, tier en es gee'
vlees an.
BOOns1AUtre, vr. Mv. boonsluutsen. Boonhauw. Zie SLUUTSE.
Boonstrood (uitspr. met scherpl. o), o. Zonder
mv. Boonenstroo. Zie STROOD. - Paairijmpje :
Tiereliere, luitse kapoen !
Wa' zilleme mee da' keendse (kindje) doen?
't En wil(t) geen boonstrood eten,
Of geene geniale peper !
Gemale peper en azijl,
Da keendse moe gegeesel(d) zijn!

De laatste twee verzen kunnen zijn :

Me tillen 't benden an e zeel
En in de beke slepen,
Om van de puien op t' eten.

Boontse-sleren

(uitspr. met zachtl. o), ww.

Zie BAANTJE-SLEREN.

Boonveld, o. Akker waar boonen groeien,
boonenveld. Wdb.
Boonwere, o. Goed weder voor boonen. Zie
WERE.

Boor (uitspr. met scherpl. o), o. (niet vr.). Ned.
Wdb (a bij KIL. en thans in West-Vlaanderen
onz. »). Mv. booren. Verkl. : boorke. Verg. CV.
DB. HFFT. G.
Boorcht (uitspr. met zachtl. o), vr. Borcht,
burcht. Wdb. Overgebleven in een plaatsnaam :
de Boorcht te 1llorke (Maarke-Kerkem).

Boord (uitspr. met scherpl. o), m. Mv. boorden.
Verkl.: boordeke. Wdb. — Aan een put, eene
goot, enz. Verg. Fr. bord. De mussche zit op dem
boor(d) van de gote. Dein boor(d) van de putte
schijt af. Ned. Wdb (K in Zuid-Nederland »). --•
Kant, rand van den weg. Ned. Wdb (e alleen in
Zuid-Nederland »). Naar Fr. bord. — Rand van
het graf. Ned. Wdb (« in Zuid-Ned. »). Verg. Fr.
bord. — Spr. Iet am boor(d) le(gg)en, aanleg-

gen, verzinnen, enz. om een bepaald doel te bereiken. Reeds in het Mnl. Ge legt het fijn am boord.
Iet goed, slicht am boor(d) le(gg)en. DB. J. CV
(Aanh.). Ned. Wdb (a alleen in Zuid-Nederland... »). — Over boor(d) gaan, te ver gaan, over
zijn hout gaan. 1l(lanneke, da' gaat over boord.
Al over boord, verloren, in de war. Meestal verbonden met zijn, loopen, le(gg)en. In dat huis ligt
het al over boord. Ook met werpen, smijten,
geu(i)?n, slaan. Da' waf werpt het al over
boord. Verg. Ned. Wdb. DB (al over een boord).

BOORDERE

Boordere (uitspr. met scherpl. o), m. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Mv. hoorders.
Iemand die boort. Wdb. -- Bepaaldelijk : iemand
wiens stiel het is putten te boren. De boorders en
kril(g)e gee' watere, zij vinden al borend geen
waterader.
Booren (uitspr, met scherpl. o), bedr. zw. ww.
Very. : boordege, geboord. Boren. Wdb. J. —
Bepaaldelijk (schijnbaar onzijdig) : eenen put boren. In de brauwere booren ze : er zif vier boorders. — Van eenen top : hie boort, als zijne al te
scherpe pin, al draaiend op de hand, door de huid
dringt. -- Kinderspelletje. Holeke (soms holleke)
booren. Men neemt met de linkerhand een der
handjes van het kleine kind; de palm van dat
handje moet naar omhoog gericht zijn. Alsdan
draait men met den rechterwijsvinger in de palm
van het handje, herhaaldelijk zeggend : « Holeke
booren, holeke booren! » Eindelijk slaat men met
de gesloten vuist, verscheidene malen in diezelfde
palm, roepend : t Tap i's1:1 , n, tap i'slaan ! » 't Is
een eenvoudig paaispelletj Verg. DE COCK en
Is. TEIRLINCK, Kinderspel, III, bl. 255.

Booren (uitspr. met scherpl. o), ww. Behooren.
Zie ald.

Boorge (uitspr. met zachtlange o), vr. (nooit
m.). Borg. Wdb. Wie was er her boorge ? Goe
boorge, slichte boorge, Boorge stellen. Boorge
veur iemand.

Boorgen (zachtl. o), bedr. zw. ww. Very. :
boorgdege, geboorgd. Borgen. Wdb. Ieman(d)
boorgen. De wenkelier en wil(t) mij nie meer
boorgen.

Boorgere (uitspr. met zachtl. o), m. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. M'. boorders.
Iemand die borgt. Verg. Ned. Wdb (BORGER,
-STER, kol. 563). -- Ook van vrouwen. Ons Mie es
nem boorgere : ze zal ne keer ferm bedro(g)e zijn.
Boorgsomme (uitspr. boorg met zachtlange o),
vr. Som die de aannemer van een werk als waarborg moet storten. Fr. cautionnement. Borg, borgstelling. Wdb.

Boork (uitspr. met zachtl. o), m. Mv. boorken ;
verkl. boorkske. Zie BARK.

Boorleek, m. Zie BOORLING.
Boorlijk, bn., boorlekhied, vr. Behoorlijk,
behoorlijkheid. Zie aid.

Boorling (uitspr. boorlenk met scherpl. o), m.
Mv. (zeer gewoon) boorlengen. Boorspaan. Wdb.
Vaagt de boorlengen areaal bijeen. DB. J.
Boot (uitspr. met scherpl. o), m. (niet vr.). J.
CV. Ned. Wdb (« voorheen.... soms ook m. »).
Mnl. Wdb. Mv. booten. Verkl.: buutse (met verkorte lange u). Dem boot es vergaan.
Bootee (met scherpl. o), bedr. zw. ww. Very. :
boottege, geboot. Geroot en gedroogd vlas, voor
het zwingelen, met den boothamer breken. Telas
booten. Verg. DB. Ned. Thdb.

199 --

BORST VALLINGE

Boothamere (uitspr. bootomara, de eerste o
scherplang, de tweede zachtl.), m. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Mv. boothomers. Houten hamer waarmede men vlas boot. Zie de beschrijving bij DB.

Bnothomere, m. Zie BOOTHAMERE.
Boozeghied, vr . Zie BOOZIGHEID.
Boozerik, m. Mv. -en en soms -s. Boosaard.

DB. Ook van weer en wind. 't Es boozerik va'
wend, va' were.
—

Boozigheid (uitspr. boozachiet met scherpl. o),
vr. Boosheid. B.
Boraks, M. Zie BORAX.
Borax (uitspr. boraks, met den klemtoon op
bo), m. (niet vr.). Ned. Wdb (« voorheen ook
m. »). Doet er dein boraks op.

Borbier, m. Zie BARBIER (ook voor de afl. en
samenst.).

Bord, o. Plank. Wordt niet gehoord : men
zegt BE St) (zie ald.). Het bord of het zwarte bord,
zwa ► t . pauk in de school, wordt gebruikt; doch
de ;_,, tdr. is niet oud.
Bord, m. Baard. Zie ald. (ook voor de samenst.).
Bordelleblare, vr., bor. dellewortele, M. Zie
BERDELLEBLARE, BERDELLEWORTELE.

Borg, vr. Wordt niet gehoord. Zie BOORGE
(ook voor de afl. en samenst.).

Bork, M. Zie BOORK.
Borme, m. Zie BARME (ook voor de samenst.).
Borrele, m. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Mv. borrels. Verkl. : borrelke (mv.
borrelkes, borrelkies). Borrel. Wdb. -- nem Borrel op hen, dronken zijn door jenever.

Borrelre, in. Zie BARREME.
Borrevoets, bn. Zie BARREVOETS.
Borst, vr. Zie B O (R)STE.
Borstdoek (uitspr. bosttoek), m. Mv. -en.
Daarnaast BO(R)STLAP. Doek die op de bloote
borst wordt gedragen. Verg. Ned. Wdb.

Borste (uitspr. bosta), vr. Mv. -n. Verkl. :
bosteke. Daarnaast (zeldzaam) BU(R)sTE. 'k Ha
zeer a' mi m veste. Z' es op de boste gepakt, zij
heeft eene valling. — Ter boste, ter hoogte van de
borst reikende. Die boome meten ter boste te
minste twie meters. -- Verg. Wdb.
Borste (uitspr. bosta), vr. Mv. bosten. Verkl. :
boustse (voor de uitspr. dezer ou, zie Kl. en Vorml.)
Daarnaast soms BE(R)STE. Barst, reet. Er es 'n lange bost' in de plafonk. D B. J. Mnl. Wclb.
Borstel, m. Wordt; geh. Zi e BU(R)STELE.
Borstheogde (uitspr. bostoogda met scherpl.
o), vr. De hoogte van grond tot borst. DB. Zie
HOOGDE.

Borstlap (uitspr. bos(t)lap), m. Mv. -pen. Zie
BORSTDOEK. CV

(Aanh.).

Bootere (met scherpl. o), m. De einde valt

Borstvallinge (uitspr. bos(t)fallenga), vr. Groo-

dikwijls in de uitspraak weg. Iemand die vlas
boot. Hen de booters no(g) nie gedaan ?

te, gevaarlijke valling. G' het (hebt) 'm bos(t)vallenge, past op. J.

BORSTWATERE

-

valt dikwijls in de uitspr, weg. Gevaarlijke ziekte.
Fr. hydrothorax, lie Ned. Wdb, Moeder es van
"t bos(t)water dood, - In 't algemeen : hartziekte.
- Verge DB, J. ev.

Bortelleblare, vr., bortellewortele, m. Zie
BERTELLEBLARE,BERTELLE\VORTELE.
Borvoets, bw. Zie BARVOETS.
Borse (uitspr, bozztJ), yr. Mv, boszen. Verkl. :
bozzeke. Beurs. n Leg» bozee, eene ijdele beurs,
n Goe bozze, veel geld. Pier hee n goe bozze,
hij is rijk. Ook : groote bozze, 't KOJnt dor amaal
uit de groote boeze, er wordt naar geen geld
gezien, men leeft er rijkelijk. - Spr. In iemand
zijm bozze tasten, hem laten betalen. Ned. Wdb
(<< thans niet gewoon meer :t), - Spr. Mee de boze'
an den hals gebore zV'n, rijk geboren zijn. J. Vette
tafele, mager bozee, wie veel en lekker eet, heeft
gewoonlijk weinig geld. - Balzak. filed. Wdb () in
Belgie »). lemand ne schup, ne stamp onder zv',n
bozee geen. Iemand ne uoet, nen teen, de schoen, de
klopper onder zijm bozze steeen: ook, omgekeerd:
ne schup, enz. onder zV'm bozze krV'(g)en. Het
iemand onder zy'ln bozze geen, drouien, lappen,.
of, omgekeerd : Itet onder zy'm bozze krY'(g)en.
Geene stamp, geene schup onder zy'm bozze tierdienen of wer(d) zV'n. . t Za( l) zv'm bozze uaren !
Iet uit zlj";n bozze slaan of lappen. Kust of
kuz's(ch)t mv'm bozze! (A(n) mv'm bozee, z!jm
bozze, ou (uw) bozze ! Voor deze min of meer
platte uitdrukkingen, zie BROEK, GAT, KLOOT en
soortgelijke woorden,
- Aft. Bo(r)zesnv'en, beurzensnijden; bo(r)zesny'ere; bo(r)zekeskruid (zie ald.),
Borzekeskruid (uitspr. bOZZJkJs-, bozzJkies-),
o. Plant: beursjeskruid, herderstaschje (Capsella
bursa-pastoriss.
Borzekieskruid, O. Zie BORZEKESKRUID.
Bos, m. Zie BOSCH (ook voor de samenst.).
Bosch (uitspr. bos~, m. (niet 0,). Ned. Wdb
(<< vaorheen, en in Zuid-Ned. nog thans. ook m. »).
Mv. bosschen (uitspr. met of zander ch). Verkl. :
boschke (uitspr. boskJ), zeer gewoon bosschelke
(uitsrr. bOSSJlkJ); Ned. Wdb (<< in luid-Ned.
vanouds ook bosschelke, busschelke... :&); verge
VERDAM. Wdb. - In dem bos gekweek(t) of
opgebrach(t) zijn, onbeschoft zijn. eV.J. - Dem
bos z'(n)zy'n, weg zijn. Ook : verloren zijn (in spel,
b. v.); geruineerd zijn. Verge J. R. - Die den
doore(n) vreest, em mag in dem bos nz'egaan, wie
iets vreest, mag niet gaan daar waar dat iets zich
voordoet. - N aam van land dat bosch is geweest.
Bepaaldelijk : partij boschland. Te Zegelsem ester
e stz'k land da de1n Bos heet. - Z. ook GROEIEN.
Boschgast (uitspr. boschast). m. Boschbewonero Die ombeleifde bosgasten!
Bosohgrond (uitspr. boschront), m. Daarnaast
BOSCHLAND. Grond goed om bosch te worden.
Plant dor mor bvomen, J t t'S goelm bosgrond.
- Grond waar een bosch heeft gestaan. Da stik
land en es nz'e veel werd, Jt es bosgrond. - Ned.
Wdb (<<in Zuid-Nederland »).ev. DB, 5CB (Bijv.).
I

-

I

I

J

J

Bosohkant (uitspr. boskant), m. W db. dem boskant z9'n, siecht opgebracht zijn.
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Borstwatere (uitspr. bos(t)watJYJ), o. De eind-e

Uit

Boschkole (uitspr. hoskola), vr. Mv. boskolen.
Houtskool. SCH. DB. HFFT.
J. KIL. Ned.
Wdb (<< vooral in Vlaanderen en Brabant »). A.
VAN HOUCKE, Loodg ieter,
Boschland (uitspr, boslant), O. Z, BOSCHGROND.
Bosohleewerkere (uitspr, bosieetoeresrs, lee
met scherpl. e, klemt. op bos en werk), m. De eind-e
valt dikwijIs in de uitspr, weg. Mv, bosieetoerkers. Boschleeuwerik, boom pieper, Anthus arboreus L. Is niet de echte boschleeuwerik (Alauda
arborea L.), die in de dialectstree k schier niet
bekend is. Verge Ned. Wdb. DB. 5CH (BY'v.).
cv, J. Zie LEEWERKERE.
Boschnote (uitspr. bosnotss, vr, Mv. bosnoten,
Verkl.: bosnootse. Hazelnoot. DB. SCH (B!jv.).C V.

cv.

Boschpatrijse (uitspr, bospatrijs» met korte a
en klemt. op tri./), yr. (niet 111). Mv, -n, Patrijs
die meer in bosschen dan in velden leeft. ne
Ja(g)er hee mv' gezaz'd dat de oosclipatrijse rooer
es as de vel(d)patrifse. lie PATRIJSE.
Boschsneppe (uitspr. bossnepp~), vr. De gewone snip (Scolopax rusiicola L.). Er zy'm bossneppen" en watersneppen. Zie SNEPPE.
Bosohuil (uitspr. boz-uil), m. W db. Onbeschofte mensch. DB. - Buitengewoon domme
kerel. SCH. J. R.
Bosschaadje (uitspr. bosschoudes, schou met
ch en klernt.), Yr. (niet 0.). Mv. bosschoudzen,
Niet een klein bosch, maar weI een groot woud.
Tsusschen de Vlaanders en de IValen zv'n der
veel bosschoudzen, Ned. Wdb (<< voorheen in ruimere toepassing ook op groote bosschen )). Zie
ook VERDAM.
Bosschelke (uitspr. bosstJlkJ), o. Zie BOSCH en
s: en Vorml.
Bosschoudze, Yr. Zie BOSSCHAADJE.
Bosse, yr. Mv. bossen, Naafbus, ijzeren buis
rond de as en in de naaf; dus niet de naaf zelf,
Verge BUS (Ned. Wdb.).
Bossegat, o. Gat in bosse en naaf. At J t bossegat werdt d asse gesmaut.
Bosselke, O. lie BOSSCHELKE.
Bost, vr. lie BORST (ook voor de samenstel.
lingen).
Bost, O. Plaatsnaam : Rooborst. Zie PLAATSNAMEN.
Boste, yr. Zie BORSTE.
Boste, yr. Mv. bosten. Zaaddoos, inzonderheid
van mankop. Verge Ned. Wdb (i. V. BOOSTE,
BOSTEL). KIL. (BOSTE, BOOSTE, BOOSTELE). MELLEMA, HEXHAM. Z. hier EULBOSTE.
J

Bostdoek, .hoorde, .lap, -vallenge, -wa·
tere. Zie BORST-.
Bot, m. ~lv. bottenj verkl. : boutse. Stoat, slag,
klap. Verge Ned. Wdb (BOT (I), koI. 674). DB.Poos, wijle, tijdruimte. M' hen dor nel1l bot
schoo J were gJhad. DB. ev. R. Ned. ,Wdb
(c in de Zuidl1ederlandsche tong~~allen ... oneJg~?
lijk ... :t). - fi;fee botten, ook : by botten, v~n tlJd
tot tijd. DB. SCR. Ned. Wdb (~in Vlaanderen en
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op de Zuidhollandsche en Zeeuwsche eilanden »).
Veur 'nt boutse, een tijdje. Willeme ne keer
veer 'm boutse korten (kaarten) ?

Bot, vr. Knop. Wordt niet gehoord. Zie BOTTE.
Bot, o. Been (wordt in deze bet. niet gebruikt).
Misschien moet men het mv. botten in de volgende spreekwijzen tot dit woord brengen. Verg.
Ned. Wdb., kol. 682. Aan botte, laars, mag
ook gedacht worden. -- An iet of iemand zi m
(zijn) botte' va(g)en, er niets om geven, er mede
spotten of lachen. J. CV. R. Let i' zm botte'
slaan of lappen, veel eten, drinken. J. CV. T. R.
Ned. Wdb. -- E stik i' zijne botten lien, zat zijn.
CV. T. — Let uit zijm botte' slaan of lappen,
zonderlinge, dwaze praat vertellen. CV. R. —
Kus(t) mam botten! Loop heen. CV. — Dat
hangt mam botten uit, dat steekt mij erg tegen,
dat bevalt mij niet. ---Ja, mmn botten ook! roept
men uit om aan te duiden dat iets niet waar is,
niet zijn of niet gebeuren kan, zich niet zal verwezenlijken, enz.

Bot, bn. Stomp; — dom en onbeleefd. Wdb.
— Te zot of te bot, dan te zot en dan te bot. Ons
Mie es alt ijd te zot of te bot. -- Te bot steken,

vragen stellen waarop kwalijk of niet kan geantwoord worden. DB. CV . Ned. Wdb (« thans
alleen in Zuid-Nederland »). — Bot weeg! Zie
BOTWEEG.

Botaniek (uitspr. op zijn Fr.), m. Zonder mv. Fr.
botanique. Botanie. 'k En kan dein botaniek nie
Zeeren. Zie BOTANIE in Ned. Wdb. Hgd. Botanik.

Boter, vr . Zie BOTERS.
Beteram, m. Zie BOTERHAM.
Boterblomme, vr. Mv. (zeer gewoon) boterblommen. Verkl. : boterblommeke. Boterbloem.
Wdb. — Groote boterblommen, dotterbloemen
(Caltha palustris L.).

Boterboor, o. (niet vr.). Wdb. Zie BOOR.
Boterbrijne, vr. Pekel (waarin men boter bewaart of bewaard heeft). Zie BRIJNE.
Boterdoek, m. Fijne doek dien de boerinnen
over de boter leggen die zij ter markt brengen. CV.

Botere, vr. zonder mv. Verkl. (zeldzaam) :
boterke. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Zoo mals as botere. Sterke botere. Zoo gelav' as
botere. Zoete botere, ongezouten boter. Gee' mij
nem boterham, dikke vam botere, dunne -cam
brood. Verg. Wdb. — Boter ople(gg)en, boter
inleggen. Opgelaide botere. — Boter werken, ze
bewerken na het karnen. -- Mee zij' gat in de
boter vallen, zijn geluk vinden. CV. J. Ned. IVdb.
— Boter b ij de vis, geld bij den visch, Fr. rubis
sur l'ongle. Ned. Wdb. J. CV (Aanh.). -- Mee
geld kookte (koopt ge) de botere. Ned. Wdb

(« thans vooral in Zuid-Nederland »). CV. J. —
't Es al boter an de galge, het is al te vergeefs. Ook
in verbinding met : klaitsen, slaan, smijten, smeeren, lappen, klakken, plakken. Verg. Ned. Wdb.
-- Der es 'n haark' in de botere, er is een gebrek.
Verg. Ned. Wdb. R. — Dat es 'm brokske boter
in de zuur sause, dat is een kleine troost in het
groote leed, dat is eene verzachting. — Zoete boter
strijken, streelen en schoonspreken. Scx. --

Zuid-Oostvlaandersch I^^iofic^ro.

BOTERKE -WEGEN

't Een es sterke botere, en 't ander es vuile vis,
beide deugen niet. Verg. J. CV (Aanh.). — Hoe
vende (vindt ge) de botere? Soms : hoe smaakt de
botere? hoe bevalt u de zaak? — Boterke we(g)en.
Zie BOTERKE-WEGEN. - Als de kinderen schommelen, zingen ze (te Zottegem) :
« Boter we(g)en!
Pato(dd)ers mee sause! »

Boteren, bedr. zw. ww. Very. : boterdege,
geboterd. Wdb. — Afranselen. Iemand ne keer
ferm boteren. Daarnaast AFBOTEREN. - Bekijven ; — foppen ; bedriegen ; -- veel doen verliezen
(in spel, enz.).

Botergast, m. Handelaar in boter. Der en zijn
nie' veel botergasten op de mort (markt).
Botergeld, o. Zonder mv. Geld dat de boter
ter markt opbrengt. Ned. Wdb (a in Zuid-Ned. en
Friesland »).
Boterham (uitspr. botarar, bootram), m. (nooit
vr.) DB. CV. T. R. J. Ned. Wdb (« voorheen, en
alom in Zuid-Nederland nog heden m. »). Mv.
boterteams, zelden boterhammen. Verkl. : boterhamke. G'heelem boterham, de gansche snede,
gewoonlijk in twee stukken dwars doorgesneden.
Dobbelem boterham, twee gansche sneden op
elkaar gelegd. Halvem boterham, de helft van een
boterham in de lengte doorgesneden of doorgebroken. — nem Boterham breen (eig. breeden,
breiden), een boterham smeren. Zie BREEN. Van
vrouwen. Da' wilt al trauwen, en dat en kan
nog geenem boterham breen, heeft verstand van
niets. Ook : geenem boterham keurre' snijen. —
De boterteams tellen, gierig zijn. Op dat hof en
tellei ze de boterteams niet. CV (Aanh.). — Afgelektem boterham, deerniswaardig mensch, bleek
en ziekelijk mensch. Er uit zie(n) gelijk nen afgelektem boterham. Zoo vet zijn as nen afgelektem
boterham, mager zijn. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland »). Zie AFLEKKEN. - Lange, vervelende
brief. Hie hee m ij nem boterham van 'n elle lank
gezonden. J. CV (Aanh.).
Boterir ge (uitspr. botarenga), vr. Rammeling.
'en Boterenge kra(g)en, geen (geven) of drouien
(draaien). ScH. CV. J (Bijv.). — Bekijving. —
Verlies. -- Fopperij, bedrog. Zie BOTEREN.
Boterkaleur (uitspr. met korte a en klemtoon
op leur ó, o. De kleur van boter. Her kliedsel
(kleed) was boterkaleur (hier schijnbaar als adj.
gebezigd). Zie KALEUR.
Boterkaleurie, bn. Boterkleurig. 'm Boterkaleurie kleed. Zie BOTERKALEUR.
Boterkeer(e;ne, vr. Boterkarn. Wdb.
Boterkerre, vr. Kar van eenen boterkooper.
Zie KERRE.
Bo terke- Weën, WW. Zie BOTERKE-WEGEN.

Boterke wegen (uitspr. -ive(g)an), onz. sch.
-

st . ww. Kinderspel. Bijzondere manier van koordedansen : de koord draait niet rond ; ze gaat enkel
van voren naar achteren, en onder dat wiegelen
springt de danseres omhoog. Willeme ne keer
boterke-we(g)en ? — Kinderspel. Twee jongens
staan met den rug tegen elkander, en met ineengehaakte armen. Zij bukken en richten zich op, en

20

BOTERKOEKE

202

heffen aldus beurtelings elkander van den grond
omhoog. Dat heeten zij (te Ruien) boterke-we(g )en.
DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, IV, bi. 33.

z.

Boterkoeke, m. Boterkoek. \V db.
:Boterkom, m. (niet vr.). lie BOTERPOT.
Boterkoopman (uitspr. met scherpl. 0), m.

Mv,

boterkoopmans (nooit -lieden). Boterkooper, koopman in boter. Er en zy" mor dry' boterkoopmans
oj g'heel de mort (markt).
Boterkoorf (uitspr. met zachtl. 0), m. Mv.
boterkooruen. lie BOTERMANDE.

Boterkuipe, vr. Mv. boterkuipen. Verkl. (zeer
gewoon) ; boterkulpke. Kuip waarin men boter
bewaart. Verge Ned. Wdb. ~ Boterstande. Z. ald.
Boterkuits, m. Zie BOTERKUTS.
Boterkuppen. Zie KUPPEN.
Boterkuts (uitspr. -kuts en -kuits),

m. Mv,

boterkutsen, Daarnaast BOTERGAST, BOTERKOOPMAN. Boterkooper. Ned. Wdb (<< in Vlaanderen »).
SCR. Zie KUTS.

Boterlepele,

m. Mv. boterlepels, De eind-e

valt dikwijls in de uitspr. weg. Houten lepel dien
men bezigt, als men de boter na 't karnen bewerkt. - Ook : houten lepel waarmede men boter
nit den boterpot of de boterkuip neemt.

Botermande, Yr. Daarnaast (zeldzaam) BOTERKOORF. Lange witte hengselmand die men, op den
rug, met bretellen draagt en waarin men de boter
ter markt brengt. Verge Ned. Wdb. J.
Botermarkt, yr. Wordt n t geh. Z. BOTERMART.
Botermart (uitspr. -mort'[; Yr. Botermarkt.
De boter1nor(t) was goe bezet, er was veel boter
op de markt.

Botermelk,

vr, Wordt soms gehoord voor

KEER(N)EMELK. Zie ald.

Betermort, Yr. Zie BOTERMART.
Iloterpampier, o. Boterpapier, Wdb.
Boterpeere (uitspr. met scherpl. e), vr. Boter-

BOTTE
schuime. - Schuim dat op de melk kom t die
gekarnd wordt, en aanwijst dat de boter zich van
de melk gaat afscheiden. - Schuim dat na het
karnen op de melk ligt, en bewijst dat al de boter
niet van de melk gescheiden is. - Verge VT.,
VIe jaarg. 69. Zie SCHUIM:E.

Boterstampere, m. De eind-e valt dikwijls in
de uitspraak weg. Stamper waarmede men de
boter kneedt en stampt in de boterstande.
Boterstande, Yr. Daarnaast BOTERKUIPE. Kuip,
waarin men, na het karnen, de boter kneedt en
stampt om ze malsch en vast te krijgen. Is niet
hetz. als boterkarn zooals Ned. Wdb. beweert,
Verge SCH. CY. KIL. VT.,VIe jaarg. 84. Mnl.
~Vdb.

Boterstul, m. M v. -Ien. Verkl. : boterstullebe.
Klomp boter, hooger dan breed, gereed om verkocht te worden. Ned. Wdb (q: in Vlaanderen »).
SCH. - Ze zet her op gely'k nem boterstul, ze
kleedt zich op haar best, ze draagt prachtige
kleeren. - Zie STULl
Botertalloore, Yr. M v. ·en. Verkl.: -talloorke
(zeer gewoon). Teljoor waarop men de boter doet,
die men op tafel brengt. Zie TALLOORE. CV. T. R.
Boterteele, Yr. Mv. ·n. Verkl. -teelee. Houten
teeJ, waarin men na het karnen de boter doet en
kneedt, om er de overgebleven melk en 't water
uit te drukken,
Botervente,

Yr. Boter die men ter markt

brengt. Op de uoordelijke dialectgrens (VT, VIe
jaarg. 86). - Opbrengst van de botervente, Boterverkoop. Siechte botere schendt de boter-

vente.

Boterwortele, m. M V • • wortels. Wortel dien
men gebruik t om de bleeke boter geler te maken ,
VT. VIe jaarg. 219 (Asper).
Boterzaut, O. Zie BOTERZOUT.
Boterzout, (uitspr, -zaut), O. Zonder mv,

Zout

voor de boter,

peer. Wdb,

Botfenke, vr., botfenkenoo~g)e, yr. Zie BOTVINKE, BOTVINKENOO(G)E.

Boterpekele, m. Zonder my. Pekel waarin
boter wordt bewaard of bewaard is geweest.

weg.J.

Boterpoedere (uitspr, botsrpoeisrs], O. De
eind..e valt dikwijls in de uitspraak weg. Zeker
poeder dat men in de melk doet. De uitvinder
beweert dat boterpoeder den tijd van 't karnen
verkort, de boter vaster en schooner maakt, haren
smaak verbetert en het sterk worden verhindert,
'k En 'wille geenz boterpoeier gebruiken.

Bot-ga-weeg (uitspr. met scherpl, e), bw.

Bot-

Botheid, vr. Wordt niet geh. Zie BOTTIGHEID.
Bothoofd (uitspr. botooft met scherpl. 0), O.
Mv. -en. Domkop; onbeleefd mensch. Ned. Wdb
(c thans alleen in Zuid-Ned. »). SCH (E!/v.). DB.

Bots (uitspr. bouts : voor de uitspr. dezer ou,
zie Kl. en Vorml.), m. (nooit vr.). Wdb. nem

boterpot heet nog boterkom, het boterpotteke,
boterkom mebe.
Botersause, vr. Botersaus. \V db.

Bouts en ne stoot! Dem bouts van ne kootsembal
(kaatsbal), van ne morbele, van ne knzkkere, van
ne steen op 't uiatere,
Botsen (uitspr. boutsm : voor de uitspr. dezer
ou, zie Kl. en Vorml.), (altijd) onz. zw. ww. Verv.:
boutsteg», geboutst. W db. Mee zfne kop te(g)en
de muur boutsen, Te(g)en eleander boutsen; De
relg)ene bouist te(g)en de uaisters. Dem bal boutst
op de vloer, enz. Verge Ned. Wdb. DB. cv, J.

Boterschuime, yr. Zender mv. Schuim van
boter. As !!e de boter bruz'neert, kr(jgd' eest boter ..

Botte, vr. Ned. Wdb (c voorheen BOTTE »).
l\fv. botten. Knop of oog van planten. De botte

Boterpoeiere, o. Zie BOTERPOEDERE.
Boterpot, m. Mv. boterpotten, Verkl. : boterpotteke. W db. - Boterpot, boterpotteee. In den
boterpot bewaart men, in peke], gedurende weken
de boter; - in het boterpotteke doet men een
weinig boter voor het dagelijksch verbruik. De
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schiet. — In de botte zijn, kommen, staan, botten
hebben. 't En es nog mor begin April, en de
boome' staa' schoon in de botte.

Botte, vr. Mv. botten. Laars. Ned. Wdb (« in
zuidelijke tongvallen »). Verg. hooger BOT (been).
Botteghied, vr. Zi e BOTTIGHEID.
Bottekop, m. Soms voor BOTHOOFD. Zie ald.
Nooit gemeenslachtig. Ons Sieska es nem bottekop. Ned. Wdb (« alleen in Zuid-Ned. >.). SOH
(Bijv.). R (Bzv.).
Botteld0or e)n (met scherp]. o), m. Braam.
Nog in den familienaam BOTTELDOOREN bewaard.
Verg. Ned. Wdb (i. v. BOTTEL).

Botterik, m. Mv. zeer gewoon : botteriks;
soms botteriken. Verkl.: botterikske. Onbeleefd
mensch. Wdb. Ge zijt alle twieë botteriks.
Bottigheid (uitspr. bottachiet), vr. Botheid
(dat men niet hoort). Ned. Wdb (« thans vrij wel
verouderd »). KIL. CV (Aanh.).
Bottoor (uitspr. toor met scherpl. o en met den
klemtoon), o. Mv. -en. Verkl. : -ke. Snijdend
schopje waarmede de smid de hoeven zuivert en
gereedmaakt vooraleer het hoefijzer er op te slaan.
Fr. boutoir, steek-, veeg- of hoefmes. Niet te verwarren met VOETMES. Zie ald.
Botuil, m. Mv. -en. Botterik. Daarnaast, zeer
gewoon, POTUIL. CV . SCH (Bijv.).
Botvenke, Vr. Zi e BOTVINKE.
Botvenkenoaë, vr. Zie BOTVINKENOOGE.
Botvinke (uitspr. botfenka), vr. (niet m.). Gewone vink (Frine- illa coelebs L.). DB. CV. T. J.
Ned. Wdb (« in Noord- en Klein-Brabant en
Oost-Vlaanderen »). -- AFL. Botvenkenaz; botvenkennest, botvenkenoo(g)e.
Botvinkenooge (uitspr. botfenkanooa met sch.
o), vr. (niet o.). Mv. -n. Verkl. -oogske). Zeer bruin
oog. Wacht on van de botvenkenoo(g)en, 't zin
deu(g)enzetsoogskies.
Botweeg(uitspr. met scherpl. e), bw. Daarnaast
BOTGAWEEG. Botweg. Wdb.
Bougie (uitspr. soms op zijn Fr., gewoonlijk
boezie met den klemtoon op zie), vr. Mv. boeziets.
Verkl. : boezieke. Zekere soort van kaars. Wdb.
Boni, bouien, bouiënge. Zie BAAI, enz.

Bouillon (uitspr. boe jonk, met den klemt. op
jonk), m. Bouillon. Wdb.
Boulde, boulden, bouldenge, bouldewerk.

Zie BAAL ") -.

Bouquet (uitspr. boekee, hee met zacht]. e en
met dein klemtoon), m. Mv. boekeets; verlei.: boekeetse. Bloemruiker. Dat es neen boekee van eere.
- A F L. : bouquctbloiiivzen (uitspr. boekee-), bloemen waarmede men ruikers maakt.
Bourgogne. W ordt nt geh. Z. BOERGOON(D)EN.
Bout (uitspr. baat), m. Mv. basten. Verkl.
bautse. Wdb. — Hoorn van den pijl. DB.

Bouts, bootsen. Zie BOTS, BOTSEN.
Bouw (uitspr. bauw), m. Mv. bauwen. Verkl. :
bauzeke. Gebouw. Ned. Wdb (« in Zuid-Ned. van-

ouds in algemeen gebruik »).

BOVEN

Bouwaadje (uitspr. bauwoudza met den klemt.
op wou), vr. Bouwage. Veelal met het bijdenkbeeld : groot, oud, slecht. Ned. Wdb (« thans
alleen in Zuid-Nederland »). Die bauwoudz' en
es niet (niets) werd.
Bonwachtig (uitspr. bauwachtach), bn. Bouwziek. Wdb.

Bouwalaam (uitspr. bauwaloom, aloom met
korte a, met zachtl. o en met den klemtoon), o.
Zonder mv. Daarnaast BAUWGERIEVE. Al de gereedschappen noodig voor het bouwen van huizen.
LANDBAUWALOOM (zie ald.) is hetzelfde als
BOUWALM van Ned. Wdb. Zie ALAAM.
Bouwen (uitspr. bauwan), bedr. of onz. ww.
Very. : bauwdege, gebauwen (niet gebauwd). Van
huizen en andere gebouwen. Z'hee te vele gebauwen, Zhee her (zich) overbauwen. — Em bauwt
dor geen huizen (soms kerken) op, reken daar
niet op. R. CV (Aanh.).
— Bouwen, landbouw uitoefenen, is hier niet
bekend.
Bouwgerieve (uitspr. bauw-), o. Zie BOUWALAAM.

Bovecijferen ; — boveflodderen, enz. ; -bovegaan, enz.; boveja(g)en, enz.; bovekaarten (uitspr. -kortan), enz. ; — bovela'g)e,
enz. ; -- bovemaid, enz. Zie BOVENCIJFEREN,
—

—

BOVENFLODDEREN, BOVENGAAN, BOVENJA(G)EN,
BOVENKAARTEN, BOVENLA(G)E, BOVENMAID, enz.

Boven, vz. w. Wdb. — Vz. Men zegt (in
zeker kaartspel) : uit de ja(n) zijn en niet bove(n)
ja(n) zijn. Verg. Ned. Wdb., kol. 82o. Zie JAN.
— Meester bove meestere, de beste der meesters, de onovertroffen meester. Zoo ook : smed
bove smed; — zot bove zot; —Jan (uitspr. jam)
bove Jan, haantje vooruit. Voor dat laatste hoort
men soms : Jan (uitspr. jan) boven. — Spr. Zot
kan (uitspr. kam) bove zot kweeken, de leerling
kan beter, sterker, slimmer zijn dan de meester. —
Ook met adj. Slim bove slim, zeer slim. Rijke
bove rijke. De mains(ch)e zijn te(g)ewor(d)eg wijs
bove wijs.
— Boven kan achter het znw. of het vow. staan.
Verg. het voorafgaande Jan boven. Sies es mij
boven. Triene was Mie boven (in het leeren, het
werken, het spelen, enz.). Of moet boven hier als
bw. opgevat worden ?
— Bw. Nor (of naar) boven, daarnaast nor vain
(van) boven. — Tot boven (toe), daarnaast (zeer
gewoon) tot yam boven (toe). Hie bekeek mij leelek
van onder tot vain boven.— Boven an, daarnaast
(zeer gewoon) vain boven an. Wie roept dor vain
boven an den trap? — Boven in, daarnaast vain
-

boven in. De veu(g)el weunt vaan boven in den
tsop van dein boom. — Boven deur, daarnaast
yam boven deur. De vlamme schiet vain boven
deur 't tak (dak). — Boven op, daarnaast (zeer
gewoon) vanz boven op. Bie zit vain boven op de
leere (ladder). Zoo ook : der (er) vain boven op.
Bove rond, daarnaast yam bove rond. TVain
bove rond de spille. — Boven over, daarnaast
(soms) yam boven over. Ze dee nen doek yam
boven over herre kop. — Boven uit, daarnaast
(gewoon) vain boven uit. De rook klem(t) vain
boven uit de schouwe.
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Van . (uitspr. yam) boven is zeer gewoon,
daar waar de algerrcene taal enkel boven bezigt.
Watten hoor 'k dor vain boven op de zoldere?
'k Bè liever vain boven as van ondere, op eene
bovenverdieping. Vam boven op den berg, enz.
—

Verg. het voorafgaande.
— Vam boven tot van ondere, van boven tot

BOVENGAAN

blijven. — In spel. Boven de(n) tegenstrever(s)
blijven. Me blijven nog altij' boven. — In school,
in examen, enz. Meester blij ven. 'k En kanden
(kan hem) nie af krij(g)en, hie es were bovenbleven. -- Verg. Ned. Wdb.

Bovenbrobbelen (uitspr. bovam-), ww. Zie

onderen. Ziè Ned. Wdb.

BOVENBROEBELEN.

Vam boven nere, van boven neder. Ned.
Wdb. kol. 833 (« vooral oudtijds »). Hie smeet
den hond) vain boven nere. Vam boven nere
vallen.
— Er boven op zijn, uit den nood zijn, welhebbend zijn. SCH (Bijv.) DB. CV . J. Hie hee lange
getsukkeld en gevroet, mor nui ester hie boven
op. — Genezen zijn. Sies meent dat er hie were
boven op es, mor hie es nog ziek. Verg. Ned. Wdb.
kol. 849. -- Het zal er boven op zin, doarnaast
(zeer gewoon), het zal er op zijn, er zal gekeven,
gevochten worden. DB. CV . Ned. U'db. kol. 837.
— Boven op, daarnaast (zeer gewoon) vain
boven op, oppervlakkig, uitwendig. Hie en es mor
yam boven op kaad (kwaad). CV. J. Ned. Wdb

Bovenbroebelen (uitspr. bovam-), onz. zw . ww.
Daarnaast BOVENBROBBELEN (minder gewoon).
Bovenborrelen. Wdb. Z. BROBBELEN, BROEBELEN.

(dat de twee woorden aaneen schrijft).
— Onder em boven, overal in het huis. Ned.
Wdb (« vooral in Zuid-Ned. ,). Hie leedt mij
onder em boven, en toog(t) m^ g' heel zijn huis.
Ze loopt alt ijd onder em boven.
— Als m. naamwoord. Dem (den) boven, de
bovenverdieping, de zolder. Ned. Wdb (« in Zuid-

Nederland »).
— Onder of boven, min of meer, ongeveer.
Hoe rijk es Pier? Honder(d) duus(t) frank, onder
of boven. Ook als vz. Onder of boven de duus(t)
frank. DB. Ned. Wdb (« in Vlaanderen ,).
— Bove(n) gaan, loopen, sprengen, dansen, enz.,
naar boven gaan, enz. Zoo ook : boven doen,
dra( co)en, enz., naar boven doen, dragen. Ned.
Wdb (« voorheen, en in Zuid-Ned. nog heden »).
J. CV (Aanh.).
— Bove zijn, overtreffen. CV. Zie het boven
aangemerkte (BOVEN, vz.). -- Zegepralen (in gevecht, verkiezing, enz.). Tieste was boven em Pier
ondere. De kattelieke(n) zijn nog boven. Zoo ook :
bove kommen. — Eene hoogere kaart leggen. Gij
legt de tiene, ik den heere : 'k ben ekik boven.
Zoo ook : er bove kennen. — In het jasspel : ten

minste vijftig tellen. J.
— Boven behoudt n in de uitspraak voor eenen
klinker of h, d, t; voor eenen anderen medeklinker valt de n weg ; voor b, gedeeltelijke assimilatie (nb wordt mb). Zie Kl. en Vorml. en Ned.
Wdb. Aanm. kol. 854. Het w. komt in vele
samenstellingen voor ; de meest gebruikelijke volgen hier.

Bovenaan, bw. Zie BOVENAN.
Bovenan (uitspr. met gerekte korte

a), bw.
Wordt weinig gehoord. Men zegt meer : boven,
yam boven, dikwijls in verbinding met g' heel.
Vam boven teekenen (op eene lijst b. v.). G' heel
yam bove stag' mijne none (naam). Verg. Ned.
Wdb.

Bovenblijven (uitspr. bovam-), onz. st. ww.
Verv.: bleef boven, bovegebleven of boveinbleven.
Wdb. — In verkiezing. De meerderheid behouden. De te(g)enpartije za(l) no(g) ne keer bovenn-

Bovencijferen (uitspr. bovasfaran), bedr. wed.
ww. Very. : c Terdege boven, bovegec ferd. Door
cijferen (rekenen, tellen) de bovenhand krijgen,
zegepralen (in verkiezing, spel, enz.). Die slimmeriks lien houder (zich) bovegecijferd.
Bovendobberen, onz zw. ww. Very. : dobberboven, bovegedobberd. Dobberend aan de
oppervlakte van eene vloeistof komen en daar
drijven. De vuileghied en 't slijk kom(t) bovegedobberd.

Bovendraaien (uitspr. bovandrouian), onz.
zw . ww. Very. : drouidege boven, bovegedrouid.
Boven water komen al draaiende. Kikt, hoe dat
de vis bovendrouit. — Beter, welstellend worden.
Eest en genk de venkel nie al te goed, mor nui
drouien ze weer boven.

Bovendrauien, ww. Zie BOVENDRAAIEN.
Bovenflodderen (uitspr. bovafoddaran), onz.
zw . ww. Very. : flodderdege boven, bovegeflodderd. Al flodderende (zie aid.) boven water komen. Al de palenge' flodderen nui boven. — Met
moeite de bovenhand krijgen (b. v. in spel, verkiezing). Opgelet! ze floddere stillekies boven.
— Zie FLODDEREN.

Bovenflotten (uitspr. bovaflottan), onz. zw.
ww. Very. : flottege boven, bovegeflot. Boven
water vlotten,bovendrijven.Deplanke' van 't schip
Hotten nui boven. Nor (na) eeneg-te da(g)en za(l)
't lijk boveflotten. 't Water es vergeven en al
de vis Plot boven. — De bovenhand hebben, zegevieren. De liberale' flottege' mee eene keer boven.
— Zie FLOTTEN.

Bovenfoefelen (uitspr. bovafoefalan), bedr.
wed. zw . ww. Verv.: foefeldege boven, bovegefoefeld. Al foefelende (zie ald.), min of meer met
sluiksche middeltjes, bovenkomen (in verkiezing,
worsteling, enz.). A(s) me nie op en passen, za(l)
de tegenpartje her bovefoefelen.

Bovenfruten (uitspr. bovafrutan), bedr. wed.
zw. ww. Very. : fruuttege boven, bovegefruut.
Al wroetende boven de aarde komen. 's Mor(g) ens, as 't schoo' weer es, fruut de mol hem
boven. — Al wroetende, dus niet zonder moeite,
bij eene stemming bovenkomen. De partje van
de schepenen heet (heeft) her toch ne keer bovegefrunt. --- Door werken en slaven uit een slech ten
toestand geraken. Mie en Sies z ij ' werkers, ze
zillen ouder (zich) nog bovefruten. Zie FRUTEN.

Bovengaan (uitspr. bova-), onz. st. ww. Very. :
genk (aJms gonk) boven, bovegegaan. Boven
water gaan of komen. Ester iet an 't watere?
Kijkt al die viss(ch)e gaan boven.

BOVENGERAKEN

Bovengeraken (uitspr. bovab arakan), onz. zw.
Ww. Daarnaast BOVE(N)GRAKEN. Boven water
geraken. Hie viel in de beke, mor hie graaktege
toch boven. De bovenhand krijgen (in gevecht,
in spel,in verkiezing, enz.). Nui ligt Emiel ondere,
mor hie za(l) we(l) bovegeraken. Ook fin. 't Recht)
Braakt toch boven. — In het jasspel. Vijftig of
meer tellen. — Van gewassen. De torn' (tarwe)
en ka' me bovegraken. — Tot beteren staat geraken. Werkt enz past op, ge zilt) nog bovegraken.
Zie GRAKEN.

Bovengetrek (uitspr. bova-), o. Zonder mv. Al
de bovenste deelen van een voorwerp. Verg. J
(Bilv.).

Bovengraken, ww. Zie BOVENGERAKEN.
Bovenhalen (uitspr. bovanalan), bedr. zw. ww.
Uit het water naar boven halen. E lijk bovenhalen. Ned. Wdb (« in Noord-Ned. minder gebruikelijk dan ophalen »). — Fig. Opnieuw voor den
dag halen (van zaken, gebeurtenissen, enz.). Laat
al die denge' slopen (slapen) ; en haalt dat amale

me were boven!

Bovenhalpen, bovenhallepen, ww. Zie BOVENHELPEN.

Bovenhouwen, ww. Zie BOVENHOUDEN.
Bovenhelpen, bedr. st. ww. Very. : hielp
boven, boveg'holjben. Daarnaast BOVENHELLEPEN,
BOVENHALPEN, BOVENHALLEPEN. Iemand helpen
om hem tot hoogeren staat of stand te doen
rijzen. Ge moet z' ondersteunen en 'zn bcetse
bovenhelpen. — In verkiezing, enz. Zilde velar
ons stemmen en ons bovenhallepcn ?

Bovenhouden (uitspr. bovanauwan), bedr. st.
Ww. Very. : hiel(d) boven, boveg'hauwen. Wdb.
— De kop bovenhauwen, den moed in moeilijke
toestanden niet verliezen. — In verkiezing, spel,
worsteling. De bovenhand behouden. Ze paizen
ons af te smijten, mor me tillen ons we(l) bovenhauwen. — Zie HAUWEN.

Bovenjaen, ww. Zie BOVENJAGEN.
Bovenjagen (uitspr. bovaja(g)an), bedr. st. of
zw. ww. Very. : joeg (of jaagdege) boven, bovcgejaagd. Boven water jagen. De worme (warme)
lucht) jaagt de vis boven.

Bovenjakke (uitspr. bovajakka), vr. (niet o.).
Mv. -n. Verkl. (zeer gewoon) jakske. Enkel
van vrouwenkleeren. Ons Mie droeg 'tra blauw
bovejakske. Verg. Ned. Wdb.
Bovenkaarten (uitspr. bovakortan), onz. zw .
ww. Verv.: korttege boven, bovegekort. Kaartspel. Daarnaast BOVE(N)SPELEN. Een hoogere kaart
leggen dan eene reeds gespeelde. Worom en bette
(hebt ge) nie bovegekort? Zie KAARTEN.

Bovenkartier

(uitspr. bovekortier met den

klemtoon op tier), o. Een der bovenverdiepingen,
die gewoonlijk verhuurd wordt. Triene weent op
'm bovekortier. — Wijk aan den bovenkant eener
gemeente gelegen. Weunde bij de kerke? Neen ek,
'k ween op 't bovekortier. — Bepaaldelijk : hoog
gelegen wijk der gemeente Everbeke. De faster
van 't Bovekortier. — Fig. Hetz. als BOVENKAMER. Zie Wdb. Hie hee 't (heeft het) i' zm
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bovekortier. 't Es hier te doene, hier in 't bovekortier, hij is krankzinnig. — Zie KARTIER.

Bovenkauterband (uitspr, bovakautarbanf),
m. Zie KAU VERBAND.

Bovenklefferen (uitspr. bova , onz. zw. ww.
Daarnaast BOVE(N)KLESSEREN. Al klefferende (zie
ald ) boven water komen. Hie smeet de kat in
)

't watere, mor ze klefferdege toch boven. 'k Pakteg e 't ges (gras) vaste, en 'k klefferdeg' azoo
boven.

Bovenklemmen (uitspr. bova-), onz. st. ww.
Very. : klom boven, bovegeklommen. Al klimmende boven water komen. 't Eind viel in de
beke, mor 't klom boven. Zie KLEMMEN.
Bovenklesseren (uitspr. bova-), onz. zw. ww.
Zie BOVENKLEF:iEREN, -KLESSEREN.
Bovenklimmen, ww. Zie BOVENKLEMMEN.
Bovenkomen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BOVENKOMMEN.

Bovenkommen (uitspr. bova- ) , onz. st.ww.Verv.
kwam ( ( l kwanzp) boven, bovegekommen (of bovekommen). Wdb.— Van planten. Boven den grond
komen. D'haver en kan nie bovekoznmen, 't es
veel te kaud. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland »).
DB. — Spr. Olie kom(t) boven, olie drijft boven.
— Zot beteren stand komen, vooruitkomen. Die
mains(ch)e werke vele, mor ze kommen al stillekies boven ook. — In spel, bij verkiezing, enz. De
bovenhand krijgen. De te(g)e_partije kan nog bovekommen ; opgelet!
Bbvenkoopen (uitspr. bovakoopan met scherpl.
o), onz. st . ww. Very. : koch(t) boven, bovegckccht. Daarnaast BOVE(N)SNIJ(D)EN. Eene reeds
gekochte kaart met hoogeren troef koopen. Gij
het (hebt) mee roeven tiene gesnee'n, mor ik hi
mee de zot bovegekocht.

Bovenkomen ( uitspr. bova-), ww. Zie BOVENKAARTEN.

Bovenkortier (uitspr. bova.), 0. Zie BOVENKARTIER.

Bovenkouterband, m. Zie KOUTERBAND.

Bovenkrabien (uitspr. bovakrouian), onz. zw .
ww. Very. : krouidege boven, bovegekrouid. De
bovenhand hebben. DB. SCH. Ned. Wdb (« thans
alleen in Zuid-Nederland »).
Bovenkrabben (uitspr. bova-), onz. zw . ww.
Daarnaast BOVE(N)KRAPPEN. Al krabbende, dus
met moeite, boven water komen. Kijkt hoe dat
den hond bovekrapt. Zie KRABBEN, KRAPPEN.

Bovenkrappen (uitspr, bona-), ovw. zie BOVENKRABBEN.

Bovenkrijen (uitspr. b ova

-),

ww. Zie BOVEN-

KRIJGEN.

Bovenkrijgen (uitspr. bovakrij(g).an), bedr. st .
ww. Very. : kreeg boven, bovegekre(g)en (of bovekre(g)en). Boven water krijgen. Ze werken al
'n weke, en z'en krij(g)en dein boo(t) nie boven.
M'en keunen 't lijk nie bovekrij(g)en. — De bovenhand doen verkrijgen. Z'en kennen de klieke
toch nie bovekrij(g)en. — In worsteling. Hie lig(t)
nasi ondere, mor hze zal hem we(l) bovekrifig)en,

BOVENKROUIEN

—

— Van staat of toestand. Z'em passen nie op; 't es
al verlore wa' da' g'er veuren doet; g'en zilt ze
toch nie bovekrij(g)en.
Bovenkrouien ( uitspr, bova-), ww. Zie BOVENKRAAIEN.

Bovenkwartier, o. Wordt niet gehoord. Zie
BOVENKARTIER.

Bovenlaag,v r. Wordt niet geh. Z. BOVENLAGE.
Bovenlae (uitspr. bova-), vr. Zie BOVENLAGE.
Bovenlage (uitspr. bova/a(g)a), vr. Bovenlaag.
Ned. Wdb. De bovela(g)e kra(g)en, hen (hebben),
hauwen (houden), in worsteling, spel, verkiezing,
enz. De bovela(g)e verliezen, kw ij t g(e)raken.

Bovenlegger (uitspr. bovale(gg)an), onz. onr.
ww. Very. lai boven, bovegelaid. -- In kaartspel. Een hoogere kaart leggen dan de reeds
gelegde. Ge nzoes(t) bovele(gg)en en ge legt ondere.
-- Ook, in het jasspel, boven 5o leggen. Er lag
feerteg op tafele, mee 'n tiene koeste (kont ge)
bovele(, g )en.
Bovenlieën, Ww. Zie BOVENLIEGEN.
Bovenliggen (uitspr. bovalie(g)an), bedr. st .
ww. Very.: loog boven, bovegelo(g)en. Door liegen de bovenhand bekomen. In spel b. v. Ze zeuren en ze lie(g)en houder (zich) boven.
Bovenliggen (uitspr. bovalz(gg)an), onz. st.
ww. Very. : lag boven, bovegele(g)en. Wdb. —
-

-

Het grootste aantal stemmen bekomen, bij eene
verkiezing. Ned. Wdb (« thans nog alleen in ZuidNederland »). — Ook in spel winnen, het grootste
getal punten bekomen, enz. Me li(gg)en nog alt'
boven, mor 't en scheel(t) nie vele meer. — Van
aandoeningen, enz. D' ouwe vriendschip lig(t)
nog bij ons boven. Ned. Wdb (c alleen in ZuidNederland »). DB. CV.
Bovenloopen (uitspr. bovaloopan met scherpl.
o), onz. z w. ww. Very. : liep boven, bovegeloopen.
Boven water vloeien. Al 't slik en 't vuil water
-

loop(t) boven.
(uitspr. bova-), vr. Z. BOVENMEISEN.

Bovenmaid
Bovenmeisen (uitspr. bova-), o. Zie BOVENMEISEN.

Bovenmaioie (uits pr, b ova-), o. Zie BOVENMEISEN.

Bovenmeestere (uitspr. bova-), m. Mv. boveYieesters. Daarnaast (zeer gewoon) UPPERMEESTERE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
De grootste meester. Op pachthoeven, in familie,
in de school, enz. Verg. Ned. Wdb. CV. J. Soms
van vrouwen. Z' heeten hem wel meestere, mor
zij' waf es dem bovemeestere.
Bovenmeid (uitspr. bovamait), vr. Zeer weinig

gebezigd voor BOVENMEISEN. Zie ald.

Bovenmeisen (uitspr. bovamaisan, -maisie), o.
Zeldzaam, BOVE(N)MAID. Meid die het werk op de
bovenkamers verricht. CV. DB. SCH. T. Ned.
Wdb (« in Zuid-Nederland »).
Bovenop, b w. Zie BOVEN.
Bovenplaatse (uitspr. bovaplootsa met zachtl.
a), vr. Mv. -n. Verkl. : boveplootske. Bovenkamer.
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Ons Muis es te klaine : der en es mor 'n enkel
boveplootske. DB. J. CV (Aanh.).

Bovenplas, vr. Mv. -n. Bovenste ijzeren plaat
der stoofbuis. Verg. ONDERPLATE. CV . J. VUYLST.
Amb. Smid. — Ook : bovenste balk van de kruisplate (zie ald.).
Bovenplootse (uitspr. bova-), vr. Zie BOVENPLAATSE.

Bovenroeven (uitspr. bova-), onz. zw. ww.
Boventroeven, een hoogere troefkaart spelen dan
een reeds gespeelde. Wdb. Zie ROEVEN.
Bovenscharten (uitspr. bova ), bedr. zw . ww.
-

Very.: scharttege boven, bovegeschart. Al schartende boven den grond brengen. M' hen erte'
(er`►sten) geplant, mor die duvelsch' hinne scharttege z' arnaal boven. - Met moeite de bovenhand
krijgen (in worsteling b. v.). Sies lag eest (eerst)
ondere, mor hie schartteg' hem (zich) boven. —
Zie SCHARTEN.

Bovenschee (uitspr.bovaschee,schee met scherpl.
e), vr. Zware houten plaat die de voornaamste
verbinding der beide ramen van het weefgetouw
vormt. VT., IVe jaarg. 117. DB (i. v. SCHEE).
Ned. Wdb (« in Oost-Vl. »).

Bovenscheegat (uitspr. bova.), o. Opening
waarin de bovenschee (zie ald.) steekt. VT. Ned.
Wdb.

Bovenschene(uitspr.bova•),vr. Bovenste schene
(zie ald.) van het weversriet.

Bovenschieten (uitspr. bova-), bedr. onz. st.
ww. Very. : schoot boven, bovegeschoten. Wdb.
— Wed. Van visch. Zich boven water schieten.
De snoek schoot hem (zich) boven en ondere. —
In spel. In eens de bovenhand krijgen. Me ti(lle)n
ons mee eene keer boveschieten. — Onz. Schielijk in staat of stand verbeteren. Hie hee gedeeld
(geërfd) en nui zal hie boveschieten. — In den

geest schieten. Al die droeve gedachte' schiete'

were boven.
Bovenscholier (uitspr. bovascholier met den
klemt. op lier). Bovenste scholier. Zie ald. Daarnaast UPPERSCHOLIER.

Bovenslaan (uitspr. bova-), wed. onz. st. ww.
Very. : sloeg boven, bovegesle(g)en. Wed. IJlings
boven water komen. Kijkt hoe dat de visch hem
(zich) boveslaat. — In worsteling. Den onderste
sloeg hem (zich) mee eene keer boven. — Onz.

Overwinnen. Verg. Ned. Wdb. Ons partje kan
nog boveslaan.

Bovensmijten (uitspr. bova-), wed. bedr. st .
ww. Daarnaast BOVE(N)WERPEN. Very. : smeet
boven, bovegesmeten.Wed. Zich boven water smijten. Van visch. Deur de wormte (warmte) smijt
de vis hem (zich) boven. — De bovenhand bekomen (in verkiezing, spel, enz.). -- Bed.. De stroom
smijt de lijken dl boven.
Bovensnijden (uitspr. bovasnian), onz. st . ww.
Zie BOVENKOOPEN.
Bovensnij en, ww. Zie BOVENSNIJDEN.

Bovenspartelen (uitspr. bova-), onz. zw. ww.
Al spartelende boven water komen. 't Kind viel

BOVENSPELEN

in 't watere, mor 't sparteldege toch boven. Kijkt
hoe dat de vis bcvespartelt.

Bovenspelen (uitspr. bova-), ww. Zie BOVENOok : 5o of meer spelen (in het jasspel). 't Es verlore gedaan : nz'en keunen toch
nie bovespelen. J. CV (Aanh.).
Bovenspoelen (uitspr. bova•), bedr. of onz.
zw. ww. Very. : spoeldege boven, bovegespoeld.
Bedr. Door spoelen (beweging van water) doen
bovenkomen. De Schelde was wild en spoeldege
de more boven. Onz. Door spoelen bovenkomen. Het lijk kom(t) bovegespoeld.

KAARTEN. -

Bovensprengen, ww. Zie BOVENSPRINGEN.
Bovenspringen (uitspr. bovasprengan), onz.
st . ww. Boven water met haast komen. Al de vis
spreng(t) boven. — Snel de bovenhand krijgen.
In spel. Dat es ne schoone slag, dormee sprengde
boven. -- In worsteling, in verkiezing. De liberale
winnen, ze sprengen in eerre keer boven.

Bovenst, bn. Verg. Ned. JI'db. -- In de bovenste la (lade) li(gg)en, in blakende gunst staan.
Ned. Wdb (bovenste schof).

Bovenstaan (uitspr. bova-), onz. st. ww. Boven
den grond staan. Staan de pato(dd)ers al boven?
DB. CV. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland »).
Bovensteken (uitspr. bova-), bedr. wed. st .
ww. Very. : stak (soms stook) boven, bovegesteken. Het hoofd of de kop bovesteken, fig. : weerstand bieden, zich strijdensgereed vertoonen. —
Wed. Van visch. IJlings naar boven zwemmen.
't Es smoel were, en de vis steekt hem were boven.

.Bovenstellen (uitspr. bova-), bedr. zw . ww.
Daarnaast BOVENZETTEN. Iets boven andere dingen stellen, het hooger achten, het verkiezen.
Witten hette (hebt ge) 't liefste, rezzdvlees of
hespe ? Ik stelle d'hespe boven. Ned. Wdb

(« verouderd »).

.Bovenstrijden (uitspr. bovastrijan), ww. Zie
BOVENVECHTEN.
Bovenstrij en,

ww. Zie BOVENSTRIJDEN.

Bovenstroomen (uitspr. bovastrooman met
scherplange a), onz. zw , ww. Very. : stroonzdege
boven, bovegestroomd. Al stroomende naar boven
komen. Al de vuileghie' stroom(t) boven.
Boventellen, wed. zw . ww. Very. : teldege
boven, bovegeteld. In verkiezing : door te veel te
tellen de bovenhand krijgen. Er wier(d) gezeurd
om't meeste, en de tegenpartje teldeg' her boven.
— Boven de jan zijn in het jasspel. Me tellen ons
schoone boven.
Boventrekken, bedr. st. ww. Very. : trok
(soms trok) boven, bovegetrokken. Boven het water trekken. Ze trekke mee nen haak zij' lijk
boven. -- Wed. Met eenen slag 5o of meer tellen
(in het jasspel). Hie moest hein (zich) mee de zot
boventrekken en hie en hee (heeft) 't nie gedaan,
dat heet ek slich(t) gespeeld.—Vlechten of trekken
rond eene meer of min dikke koord ; de aldus
bekomen dzakke is rond. VT., Ve jaarg. 37. Zie
TREKKEN.

Bovenvechten (uitspr. bove

), wed. st. ww.
Very. ; voch(t) boven, bovegevochten. Daarnaast
-

BOVEPLAATSE
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BOVE(N)STRIJ(D)EN. Door vechten de bovenhand

krijgen. In verkiezing, spel, enz. Koeroudze ! me
zillen ons toch well) ne keer bovevechten. Me
moeten ons bovestrijen.

Bovenvlleen, ww. Zie BOVENVLIEGEN.
Bovenvliegen (uitspr. bovavlie(g)an), onz. st.
ww. Boven iemand anders vliegen. Eig. en fig.
Mijn duive vloog boven. As me werken zonder
ophauwen, keuneme nog bovevlie(g)en. Verg.
Mnl. Wdb.
Bovenvrengen, ww. Zie BOVENVRINGEN.

Bovenvringen (uitspr. bovavrengan), wed. st.
ww. Met moeite de bovenhand bekomen kin worsteling, spel, verkiezing;. 'k Lag ondere, snor
'k vronk ;4 boven. Zie VRINGEN.
Bovenvroeten (uitspr. bova-), ww. Soms geh.
nevens BOVENFRUTEN (zie ald.).
Bovenwaarts, bw. Wordt niet gehoord. Zie
BOVEN WERTS.

Bovenwerk (uitspr. bova-), o. Zonder mv. Al
de deelen van het weefgetouw die zich boven het
garen bevinden. VT., V jaarg. 99. Ned. Wdb in
Zuid-Nederland »). — Het bovewerk anhangen,
den kam gereedmaken om de keten aan te draaien.
8

VT.

Bovenwerken (uitspr. bova-), bedr. zw . ww.

Very. : werkteg e boven, bovegewerkt. Boven den
-

grond brengen. De ploeg werkt al de peeën en de
wortels boven. J. — Wed. De bovenhand bekomen. ddie zillen ons toch bovewerken in de naaste
-

kiezenge.

Bovenworpen (uitspr. bova-), wed. st. ww.

Very. : wierp boven, bovegewoorpen. Zie BOVENSMIJTEN.

Bovenwers, bw. Zie BOVEN WERTS.
Bovenwerts (uitspr. bovawers), bw. Bovenwaarts.

Bovenwringer,

ww. Wordt niet gehoord. Zie

BOVENVRINGEN.
Bovenwroeter, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BOVENFRUTEN, -VROETEN.

Bovenwutelen (uitspr. bova ), onz. zw . ww.
Al wutelende ( net kronkelende bewegingen) boven water komen. Kikt ne keer hoe dat de Aalenk
bovewutelt! Zie WUTELEN.
Bovenzetten ( uitspr, bova-), ww. Zie BOVEN-

STELLEN.

Bovenzeuren (uitspr. bova-), wed. zw. ww.

Very. : zeurdege boven, bovegezeurd. Door bedrog

(in spel, verkiezing) de bovenhand krijgen. Sies
zeurdeg' hem (zich) boven. Zie ZEUREN.

Bovenzwemmen (uitspr. bova ), onz. st . ww.
Very. : zwom boven, bovegezwolnmen. Aan de
oppervlakte zwemmen. DB. J. Ned. Wcrb (« in
Noord-Nederland thans ongebruikelijk r). — De
bovenhand hebben (in verkiezing, in spet). Ned.
Wdb. — Spr. Olie zwem(t) boven. DB.
-

Boveplaatse (uitspr. plootsa), onz.; — boveroeven, enz.; bovescharten, enz.; bovevechten, enz.; bovewerk, enz.; bovezetten,
—

—

—
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enz. Zie BOVENPLAATSE, BOVENROEVEN, BOVENSCHARTEN, BOVENVECHTEN, BOVENWERK, BOVENZETTEN, enz.

Bozze, vr. Zie BORZE (ook de samenstellingen).
Bra, vr. Mv. braën. Daarnaast, min gewoon,
BRAME (BROME). Kuit

van het been, brade. Den

hond beet nik in de rechte bra. Da' zeef hee
dikke, ferme bradn. Ned. Wdb. (i. v. BRADE).
DB. SCH. J (BRAAI). CV (BRAAI). JInl. Wdb
(BRADE, BRA).

Braadpeere (uitspr. met verkorte lange a en
met Fcherplange e), vr. Mv. -n. Wordt gezegd
van alle peer die gebraden wordt. — Bepaaldelijk :
de winterpeer, die bij de ooftkenners Catillac
heet. De zeenterpeere zijn de beste braadpeeren.
Verg. .Ned. 1Vdb. J. SCH. CV (Aanh.).
Braadstik, o. Braadstuk. Zie STIK.

Braadverken, braadverkie, o. Mv. verkens,
-

-verkies. Verkl. braadverkske. Speenvarken. Ned.
Wdb. — Lijk, vet mensch. Da' braadverkie
zwaiaselt ook bij. Ned. Wdb (« in Oost Vl. )).
-

Braaf, bn. Zie BRAVE.
Braak, vr . Zie BRAKE.
Braak, bn. Zie BRAKE.
Braakgrond, m. Grond die braak ligt. CV. T.
R. J (Aanh.).

Braakhauweele, vr . Zie BRAAKHOUWEELE.
Braakhouweele (uitspr. -auweela met scherpl.
e), vr. Mv. -n. Verkl. braakhauweelke. Daarnaast
BRAKE. Houw, dienende om land te braken (z.
aid.). -- BRAAKHAaIWEELE, BRAAKHAUWEELKE.
De braakhauweele heeft eenen langen steel en
wordt met beide handen vastgenomen als men er
met het land braakt; het braakhauweelke heeft
eenen korten steel en éene hand is genoeg om het
werktuig te gebruiken. 't Loof werdt altoos mee
braakhauweelkies gebraakt. Verg. DB (BRAAKHOUWF).

Braakloof (uitspr. met sch. o), o. Zonder mv.
Loof (z. aid.) dat op braakland wordt gezaaid.
Braakloof werdt vroe(g)er gezouid as stoppelZoo': ilieestal 't loof es stoppelloof (z. aid.).
Verg. D B.
Braakrape (uitspr. .rop met zachtl. o), vr.
Mv. - n. Raap op braakland gegroeid. Zie BRAAKLOOF. T.

Braakrope, vr . Zie BRAAKRAPE.
Braaktijd, m. Zonder mv. Tijdstip waarop het
loof moet gebraakt worden. Zie BRAKEN.

Braam, vr. Wordt niet gehoord. Zie BREEME.
Braan, WW. Zie BRADEN.
Brabandere, m. Mv. Brabanders. Brabander.
Z. de Wdb.

Brabant, o. Men zegt wel meer : het Brabantsch. Zie PLAATSNAMEN.
Brabants ch) (uitspr. braban(t)s, met Zuidoostvlaandersche lange a en zonder ch), o. Het
Brabai. (t).s, Brabant. Hie komt uit 't Braban(t)s.
Brusel ligt te meere (te midden) van 't Braban(t)s. Zie PLAATSNAMEN.

BRAKE

Brabantsch (uitspr. gewoonlijk met ch), bn.
Wdb. De Braban(t)sche tale, Dat es 'm Braban(t)sche koe. — Zelfst. vr. Braban(t)sche, vrouw
uit Brabant.

Brabantsche, vr . Zie BRABANTSCH.
Brabbel, m. Zie BRABBELE.
Brabbelderije, vr. Brabbelarij. Wdb. — Slecht
geschrift.

Brabbele, m. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Brabbeltaal. Waite vertelt hie? 't Es dl brabbele : den duvelen kan der
nie wijs uit wer(d)en. J (Aanh.). — Slecht,
onleesbaar geschrift.

Bra'bbeleere (lee met scherpl. e), m. Mv. brabbeleers. Verkl. brabbeleerke. Brabbelaar. — Slechte
schrijver, iemand die onleesbaar schrijft.
Brabbelen, bedr. zw . ww. Very.: brabbeldege,
gebrabbeld. Wdb. — Onleesbaar schrijven. Es
dat nui schrijven? Neen 't : 't en es mor brabbelen !
Brabbelinge (uitspr. brabbalenga), vr. Gebrabbel. Wdb. -- Slecht, onleesbaar geschrift. .Keundeg^ die brabbelenge lezen?
Brabbelkause, vr . Zie BRABBELKERTE.
Brabbelkerte, vr. Mv. -n. Daarnaast BRABBELKAUSE, BRABBELKONTE. Vrouw die onverstaanbaar spreekt; — of onleesbaar schrijft. Zie
KERTE, KOUSE.

Brabbelkloot (uitspr. met scherpl. o), m. Mv.
-en. Daarnaast BRABBELPOT. Brabbelaar. Wdb.
CV. (Aanh.). — Iemand die onleesbaar schrijft.
Brabbelkonte, vr . Zie BRABBELKERTE, KONTE.
C V (Aanh.).

Brabbelkouse (uitspr. -kausa), vr. Zie BRABBEL KERTE.

Brabbelpot, m. Z. BRABBELKLOOT.CV (Aanh.).
Bracelet m. Zie BRASSELEE.
Braden (uitspr. braan, eenlettergrepig), bedr.

onz. zw . (niet st.), ww. Very. : braaddege (uitspr.
braattaga met verkorte zovl. lange a), gebraad
(met zov1. a insgelijks verkort). Wdb. Ze braattege
vlees. Gebraatte pato(dd)ers, aardappelen in de
asch gebraden. Es de vis genoeg gebraad? let
bruine braan. — Ievers(t) gebakken en gebraad
zijn, er veel of dikwijls komen. Ned. Wdb : ergens
gezoden en gebraden zijn.

Brai, braidsterigge, braiele, braielen,
braiellij k, braien, braiere, brailij k, brainoulde. Zie die ww. op BREI.
Braivelde, o. Zie BRE1VELDE.
Brak, vr. Zie BRAKKE.
Brak, bn. Alleen gebruikt met betrekking tot
den smaak. Onaangenaam van smaak, niet zout,
niet bitter, niet zoet, flets, flauw. Da' bier en es
mor brak. Brak groensele. De wilde suikeraie
smaakt) brak. Verg. Ned. Wdb. DB. CV . J. KIL.

Brake, vr. Mv. -n. Verkl. : braakske. Braakhouweele (z. aid.).

—

Vlasbraak. Z. BRAKELE.

Brake, bn. Braak. Brake lz(gg)en, braak liggen.
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Brakel, m. Zie BRAKELE.
Brakele, m. Mv. brakels. Daarnaast soms
BRAKE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Vlasbraak. Ons brakel es gebroken. DB. Ned.
Wdb (K in Drenthe en West-Vlaanderen in gebruik »).

Brakele, o. Nederbrakel, Zie PLAATSNAMEN.
Braken, bedr. of onz. zw . ww. Very. : braaktee, gebraakt. Bedr. Van land : de bovenste korst
breken met braakhauweele of -hauweelke (z. aid.).
Land braken. -- Loof braken, wortels braken,
met een braakhanweelke de bovenste korst van

den grond breken zonder de plantjes te beschadigen. DB.
Onz. Braak liggen, DB. Ned. Wdb.

Braken, onz. zw. ww. Very. : braaktee, gebraakt. Pogen over te geven, geweld doen om
over te geven. Voor braken, overgeven, gebruikt
men : overgeên, spauwen. 'k Paktege ne ssauwdrank, mijn herte brak van 't braken, mor overg eên en koest ek niet. Verg. Ned. Wdb., kol. 1007.

Braker. e, m. Mv. -rs. Man of vrouw die loof
of wortels braakt. Zie BRAKEN.

Brakgast, brakkeerele (uitspr. met scherpl.
e), brakman (mv. -s, soms •zzen), m. Man die op
foore of kermis een brakke heeft. Zie BRAKKE.

Brakke, vr. (niet m.). Mv. -n. Verkl. : brakske.
Speurhond. DB. Ned. Wdb. Weinig gebruikelijk.
— Straathond, hond die veel op straat loopt. —
Straatjongen. DB. -- Zwierbol, zwerver. Die leeleke brakke loopt al d'herbergen af. Sies en es
mor 'm brakke : hie zwiert van 't een doom nor
't andere. --- Ook van vrouwen : slets, slechte
vrouw. Sieska es 'm brakke, en ze za(l) brakke
sterven. — Verg. Ned. Wdb.

Brakke, vr. Barak. Zie BARAKKE, BERAKKE.
Brakkeghied, vr . Zie BRAKKIGHEID.
Brakken, ww. Op straat loopen. Zijn kinders
en doen anders(t) nie as brakken. Loopen em
brakken. Deur de more brakken. — Zwieren, de

herbergen afloopen. Van mans- en vrouwpersonen.
— Van vrouwen. Zich slecht gedragen. -- Zie
BRAKKE.

Brakkerije, vr. Daarnaast BARAKKERIJE, BERAKKERTJE. Collectief. Al de brakken of kermistenten. Mor(g)en zal die brakkere w[-'eg zijn. —
Slechte, bouwvallige huizen. Die brakkere zoo
(zou) ne keer men(g)en afbranden ! -- Z. BRAKKE.

Brakkigheid (uitspr. brakkachiet), vr. Brakheid. In da' bier ester azoo 'm brakkegliied : 'k en
kan 't nie binnekrij(g)en.

Brakwijf, 0. Mv. -wijfs of -woven. Vrouw
die in eene brakke leeft. Zie BRAKKE.
Brambanze (uitspr. met klemt. op ban), vr.
Framboos. 'k Etc geeren de brambanzen. Verg.
Ned. Wdb. i. v. FRAMBOOS.

Brambanzeleere (uitspr. -lecra met scherpl. e),
m. M v. -leers. Frambozelaar. ,Smijt al die brambanzeleers zri t.
Brambanzenhul, m. Franibozenstruil. Z. Inut,.
Brambanzest/ruik, m. Frambozenstruik.

Zuid-Oostvlaandersch

Idioticon.

BRANDEN

Brame (uitspr. broma met zachtl. o), vr. Niet
zeer gewoon. Verg. BRA. Kuit van het been. Mem
bromren doe' stijf zeere : 'k en kan noch gaa'
noch staan. SCH (BRAAM). Ned. Wdb (BRADEM,
BRAAM, BRAAIEM).

Brancard (uitspr. op zijn Fr.: braakar met den
klemtoon op kar), m. Mv. braakars. Een Fr.
woord. Lamoen. De brankars van 'n fotture.
Verg. TREME.
Brand, m. VVdb. Brand! brand! In sommige kinderspelen gebruikt men dien uitroep als
de speler die iets of iemand zoekt, dicht bij het
gezochte komt. ZV crg. DB. DE COCK en IS. TEIRLINCK. Kinders 5cl, DEEL I, bl. I20. Ned. Wdb,
—

kol. 1034.

Brandaar, o. (niet vr.). Wdb. Zie AAR.
Brandalarme (uitspr. -alorma met korte a en

klemt. op lor), vr. (niet o.). Brandalarm. Wdb.
Zie ALARME.

Brandelorme, -alorreme, vr. Zie

BRAND-

ALARME.

Brandels, m. Het w. verdwijnt met de zaak.
Mv. -is. aardijzer. DB. J. Ned. Wdb. Mnl. Wdb.
Brandelijk (uitspr. -lijk), bn. Brandbaar. Die
kolen cn zijn ais brandelijk. Ned. Wdb (« verouderd »).

Branden, onz. en bedr. zw. ww. Verv.: branddege, gebrand. Wdb. — Onz. In onpersconlijk
gebruik ; zeem gewoon . Het brandt op de Roovost.
liet branddeg' in de koestal. Ned. Wdb (« inzonderheid in Zuid-Nederland »). — Het brandt, de
zaak eischt spoed. 't Em brandt niet, er is geen
haast bij. Verg. SCH. DB. CV . R. -- Looien
as of het branddege, hevig loopen. SCH. CV . R.
— Kinderspel. Als in sommige kinderspelen,
waar meet gezocht of geraden worden, de zoeker
of rader zijn doel nadert, roept men : het brandt!
Gaat hij er verder van weg, dan em brandt het
niet! Soms heet het : on (uw) recht hand brandt,
ou,Y rv(gg )e brandt, enz. d. i. uw rechter hand, uw
rug, enz. is niet ver van het doel. Verg. SCH. DB.
R. Ned. Wdb, kol. 1078. DE COCK en TEIRLINCK,
Kindersj5el, Deel I, 12o, 143. -- Branden gelijk
'n helle, hevig branden. — Brandenden duvele,
duivel die brandt. Te werk gaan, tweeren, vloeken, enz. gelijk nem brandenden duvele, baldadig, beestig te werk gaan, vloeken, enz. Dat es
brandenden duvele, zegt men van iets dat buitengewcon sterk, bijtend, enz. is. Dzenuiver es
brandenden duvele! Dicne kafe es braadenden
duvele, hij is al te bitter, te sterk. — Brande va'
kolecre, zeer gram zijn. — Brande va' giereghied,
zeer gierig zijn. CV (Aanh.). — Brande van
hooverde, en andere soos tgelijke zegswijzen nog.
-- Uitroep. Brande da' brandt ! Dat het ga zooals
het wil, ik trek het mij niet verder aan. Ze waren
an 't love geraakt en 't genk er stuiven; brande
da' brandt, zai 'k, en 'k trok de gaten zilt! Soms
zegt men : Brande da' brandt, zai den duvele,
'k brande 'kik wel! — Zegsw. Iet gewezene (of
gewend) zin, b elk den duvel't branden, gewoon

zijn aan onaangename dingen, toestanden, enz. en
dus het onaangename er van niet meer gevoelen.
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— Bedr. E verken (of verkie) branden. Als het
verken gedood is, wordt er stroo op gelegd dat
men in brand steekt; zoo wordt de opperhuid
verzengd en daarna met een mes gemakkelijk
afgeschrabd. Dat heet : 't verken (verkie) branden. E gebrand verkie es beter as e geschauwd.
Zie SCHAUWEN. - Dzenuiver branden : jenever
met suiker in eene pan warm maken en daarna
in brand steken; na eenige minuten wordt de
vlam uitgedoofd en de gebranden dzenuivere
warm gedronken. Op Dertienavend branden ze
b ij ons dzenuivere. Men zegt ook : e potje (uitspr.
poutse) branden. — Met verzwegen voorwerp : in
brand steken, brandstichten. Lachend, als verontschuldigend mea culpa, hoort men zeggen : 'k Hè
alles gedaan, uitgewer(d) gestolen, gemoord en
gebrand!

Brander, m. Zie BRANDERE.
Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls
in de uitspraak weg. Brandstichter. Op die gemeente zijn der veel branders. Ned. Wdb (« alleen
hier en daar in Zuid-Nederland nog in gebruik »).
Dondersteen die brand veroorzaakt. 't Volk
zegt dat er dry soorte van dondersteene zijn :
branders, brekers en gatemakers.
Brandglas, o. Laatkop, Fr. ventouse. Brandglaze zetten.
Brandijzere, o. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Ijzer waarmede de smid
gaten in het hout brandt. Verg. Ned. Wdb.
Brandere, M.

Brandpuist, m. (niet vr.). Mv. -en. Verkl. :
brandpuistse, zeer gewoon. Hittepuist, brandende
puist. Zij' gezichte staa' vul brandpuisten. DB.
CV . J.
Brandspruite, vr. Brandspuit. J (Aanh.). Zie
SPRUITEN.

Brandwatere, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspraak weg. Oplossing in water
van zilvernitraat of salpeterzuurzilver (AgNO3).
Brandwater verbrandt het vel. Ge moet die
warte brande mee brandwatere. Verg. BRANDSTEEN in Ned. Wdb.
Branke, vr. Kopboom, boom dien men niet
heeft laten opschieten, dien men op manshoogte
heeft afgekapt. Fr. têtard. Der stond 'n wulgebranke. Nef%ies de beke staat er 'n rote branken.
Men gebruikt nooit het w. voor tak. Zie Ned.
Wdb. DB. — 'n Auw branke, een oud, taai
vrouwtje. Minachtende term. Die auw branke
za(l) nog al lange leven.
Brankar m. Zie BRANCARD.
Bras, m. Daarnaast, gewoon, AMBRAS. Embras,
beslag. Ge maakt te veel bras, jongene!
Moeilijkheden. In dem bras zitten. Verg. AMBRAS
en in Ned. Wdb (i. v. BRAS) de Aanm. op kol.
,

--

29,

Bras, m. Nat of althans vochtig eten van huisdieren, vooral van koeien en varkens. Daarnaast,
zeer gewoon, DRANK. Geet (geeft) an 't verkie
zijnem bras. Verg. J. CV (Aanh.). Ned. Wdb.
kol. 1139. — In 't algemeen. Slecht eten ; onrein,
vuil eten ; slecht gereedgemaakt eten. Verg. DB.
CV . T. KIL. CL (Lijst. KIL.). — Spr. Wor veel

verkies zijn, es dem bras dunne, waar veel kin'
ders zijn, laat het voedsel te wenschen over. J.

Braskuipe, vr. Mv. -n. Kuip waarin men den
bras der huisdieren giet. CV.
Braslee (uitspr. lee met zachtlange e en met
den klemtoon), m. Daarnaast BRASSELEE. Mv.
bras(se)leets. Bracelet, armband. Ze droeg ne
gauwie braslee.
Brasmakere, m. Mv. -rs. Verkl. : brasmakerke. Zie AMBRASMAKERE.
Brasmakerij e, vr. Daarnaast AMBRASMAKEWindmakerij. Zijn (am)brasmakerije stak
mij op den duur te(gen), en 'k smeet hem de deur
uit.
RIJE.

Braspartije, vr. Braspartij. Wdb.
Braspot, m. Iemand die veel brast, eet en
drinkt. — Ook van een kind dat alles in den mond
steekt. Veelal als verkleinwoord. Da' braspotieke
mag het dl!

Brasselee, m. Zie BRASLEE.
Brassen, onz. zw . ww. Very. : brastege, gebrast. Veel eten en drinken, slempen, zwelgen.
Nog zeer gewoon. Ned. Wdb (« in de i 7e eeuw
niet zelden ook in de gemeenzame taal ; thans
bijna alleen nog in hoogeren stijl »). Zuigen em
brassen. Zwieren em brassen. In dat huis werdt
er iet gebrast! Ze brassen er as de verkies! —
Vuil en slordig eten, met het eten morsen. —
Verg. Ned. Wdb, KIL. CV. T. J.
Wdb.

Brasser, m. Zie BRASSERE.
Brassere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Verkl. : brasserke. Slemper,
doorbrenger. Ned. Wdb. — Morsige eter. Meestal
van kinderen. Ons brasserk' es weeral ne keer
bezag! Zie BRASSEN.

Brasserije, vr. Brasserij, slemppartij. Ne el.
Wdb. -- Morsige manier van eten. Es die brasserije gedaan? zai moeder te(g)en her kinders.
Zie BRASSEN.
Brasverkoopere, m. Mv. -rs. Verkl. : brasverkooperke. Zie AMBRASVERKOOPERE.
Brauw, m. Verkl. : zeer gewoon, brauwke.
Smal strookje land (min dan een voet breed), dat
op den kant van een omgeploegd land overblijft;
de brauw dwingt den ploegman nog eenmaal te
rijden. Ge moet da' brauwk' ook omrijen. VT
(BRAAI).

Brauw, m.; brauwaloom, 0.; brauwen, ww.;
brauwer(e), m.; brauwerije, vr.; branwerinne,
vr. ; branwerskerre, vr.; branwerswa(g)en(e),
m.; branwketele, m.; branwknipe, vr.; branwsole, 0.; brauwte, vr. — Zie op BROUW-.
Brave (uitspr. niet met zovl. lange a, maar op

zijn Fr.), bn. Trappen : braver(e), braafst. Braaf.
Da' mannek' es toch zoo brave! Mie es bravere.
ne Mains kan te brave zijn.
— Bw. Zeer, hard, geweldig. De boter es brave
diere. 't Hee brave gevroze van de nacht. Verg.
CV. Ned. Wdb. J.

Braveghied, vr. Zie BRAVIGHEID,
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Bravigheid (uitspr. bravachiet, niet met zovl.
lange a, maar bra op zijn Fr.), vr. Zonder mv.
Braafheid. Ons Mie es de braveghie' zelve. Verg.
J (Aanh.).
Bravo (uitspr. op zijn Fr. met den klemtoon op
de tweede lettergreep), tusschenw. Wdb. — Als
zelfst. nw. gebruikt, altijd m. Mv. bravoots. As
'k gezongen ha, kreeg 'k meer as éenem bravo!
De bravoots ens mankeerdege niet.

Breebane (uitspr. met sch. e), vr. Mv. -n. Koppeling : bree bane, de breede baan, de breede weg,
de groote straat. Ga mor alt' voort, al de breebane. Kiest de breebane; 't es wel 'm beets'
alomme, mor ge zil(t) gemalleker gaan. Verg.
BREEDERIK in Ned. Wdb; — IS. TEIRLINCK, •
Wdb. Bargoensch, i. v. BREEHAERT.

Breed (uitspr. met scherpl. e), bn. bw. Trappen : bree(d)er(e), breedst. De d valt dikwijls in
de uitspraak weg. Zie Kl. en Vormleer. Wdb. —
Bree bane, bree kerte, bree krete. Z. BREEBANE,
BREEKERTE, BREEKRETE. -- Bree stappen, groote
stappen. Bree stappe maken, wegijlen. Verg. Ned.
Wdb. kol. 1169. — nem Breeé ru(gg)' hen, de
zondenbok zijn. Toe, toe! steekt het mor anaal
op mij ; 'k hè toch zuk nem breeë ru(gg)e ! J. Ned.
Wdb. CV (Aanh.). — Iet in 't lank en in 't bree
vertellen, iets met alle bijzonderheden vertellen.
Verg. Ned. Wdb. kol. i 178 en 1186. — Bree
da(g)en, goede dagen waarop men niet werkt of
niet werken moet. De vakanse? Dat zijm bree
da(g)en ! Veelal in verbinding met pakken (soms
nemen) en hen (hebben). Sies hee, pak(t) bree
da(g)en : mor zal 't blijven duren ? — Het breed
hen of pakken (nemen), goede dagen hebben of
nemen. Fielke pakt het te breed. As ek ees(t) getrauw(d) was, en ha 'k 't nie breed; nui gaat
't betere. Verg. Ned. Wdb. — In spel. Het breed
hen, het gemakkelijk hebben, zonder moeite kunnen winnen. Ik en Tieste, m' hen ne keer gebold;
mor 'k ha 't te breed te(g)en hem. — Het (te)
bree maken, het te bont maken, te veel beslag
maken. Die zuipers maken het te breed : sast ze
buiten! Ook : goede cier maken, breed leven.
Z' hen dor e paar duus(t) frank g'erfd, en nui
maken z' het breed. — Bree zin, vrijgevig zijn,
niet gierig zijn. In tegenstelling met nauwe (zie
ald.). Boer Jan es breed, hie en kijkt op geen
honder(d) ballekies! -- Bree meten, niet al te
juist meten. Zoo ook : bree we(g)en, bree tellen.
Er zijn twinteg ellen en 't es bree geniete, t ilde!

BREEMHAGE

—

alleen in Zuid-Nederland a). SCH. DB. KIL. CV .
J. Boter op 't broo' breen. Vet of smout breen.
Dikke, dunne breen. Breedt m ij nem boterham.
Mes breen, mest op het land openspreiden. Molhoopen (uitspr. pam) breen, de moishoopen eener
weide effen maken met de spade. — Spr. Van
meisjes. Geenem boterham keunem breen, niets
kunnen. Ze wilt al trauwen, en dat en kan nog
geenern boterham breen.

— Onz. Zich laten openspreiden, uitstrijken.
Vervrozen en stijve boter em breedt nie gemallek. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland »).

Breedmaken (uitspr. breernakan), breedmakere, breedmakerij e. Zie BREEMAKEN, enz.
Broedsel, o. Zie BREEDSELE.
Breedsele (uitspr. met scherpt. e), o. Zonder
mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Wat men op den boterham breedt. DB. SCH. R. J.

Breedte (uitspr. met scherpl. e), vr. Daarnaast
BREEDDE. Wdb. Enkel breedte : wordt gezegd
van stof die eene el of minder meet. Da' goe'
kost twie frank d' elle, enkel breedte. — Dobbel
breedte : meer dan éene el, omtrent twee ellen.
Goed of s toffe van dobbel breedte.

Breekerte (uitspr. bree met scherpl. e), vr.
Daarnaast (ongewoon) BREEKRETE. Koppeling.
IJzeren band die op den boord van den dom ligt.
De breekerten zijn oftewel veurkerten oftewel
achterkerten. Zie die ww., ook KERTE.

Breekijs, o. Zonder mv. Ijs dat gemakkelijk
breekt. Past op, ' t es breekijs! CV. J.
Breekijzers, o. Mv. -rs. Breekijzer. Wdb.
Breekrete, vr. Zie BREEKERTE.
Breemaken (uitspr. met scherpt. e), o. Het
bontmaken. Ze zitten in de Zwane, en ze zijn an
't breemaken. Zie BREED.

Breemakere, m. Mv. -rs. Verkl. : breemakerke.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Beslagmaker. Tonie es neen breemaker van ne vaint.
Zie BREED.

Breemakerije, vr. Beslagmakerij. Zie BREED.
Breembeze (uitspr. breem met scherpt. e), vr.

Mv. -n, soms -beziets. Braambes. Breembezen
trekken, braambessen plukken.
Breemblare, vr. Blad van de braam. Z. BLARE.

Breemblomme, vr. Bloem van de braam. Zie

Broedde (uitspr. met scherpl. e), vr. Zonder
mv. Ned. Wdb. schrijft BREEDE en verwijst naar
KOUDE. Te oordeelen naar de zovl. uitspraak ver-

BLOMME.

dient BREEDDE de voorkeur : men spreekt uit
breed-de, met verkorte scherplange e, en niet
breeë met weglating der d, evenals kauwe (—-- koude, koude). Daarnaast BREEDTE. Z. aldaar. Dobbel

dooren in de veni, ere.

breedde. Da' beslaa' vijf meters in de breedde.
CV. KIL. J. Mnl. Wdb (BREDE, BREEDE, BREIDE).
OUD. Bijdr.

Breeden (uitspr. breen, eenlettergrepig met
scherplange e), bedr. en onz. zw . ww. Very. :
breeddege (uitspr. breettaga met verkorte scherplange e), gebreed (insgelijks met verkorte sch. e).
Bedr. Breiden, openspreiden. Ned. Wdb (« thans

Breemdooren;e) (uitspr. met scherpt. e en o),
m. Doorn eener braam. Der steek(t) nem breemBreeme (uitspr. met scherpt. e), vr. Mv. -n.
Verkl.: breemke. Braam. Wdb. Dor staa' veel
breemen. — (Mee zij' gat) in de breeme zitten of
vallen, in neteligen toestand geraken.

Breemhae, vr. Zie BREEMHAGE.
Breemhage (uitspr. breemaa met scherpl. e),
vr. Haag van bramen. Den haze spronk al deur
de breemha(g)e. OUD. Bij dr. i. v. BREEMHAECH.
Is niet eene doornhaag (zie Ned. Wdb. kol. 965).

BREEMHOPPE

--

Breemhoppe, vr. Braamstruik. In die breesnhoppe lig(t) nen haze. Zie HOPPE.
Breemhul, m. Mv. -s. Braamstruik. Zie HUL.
Breemranke, vr. Rank van de braam.
Breemtop, m. Zie BREEMTSOP.
Breemtoppenthee, m. Z. BREEMTSOPPENTHEE.
Breemtsop, m. Daarnaast, min gewoon, BREEMIJonge scheut van de braam. Breemtsoppen
trekken om thee te maken. Zie TSOP.
Breemtsoppenthee, M. (niet vr.). Daarnaast
ongewoon BREEM1'OPPENTHEE. Thee met melk
en jonge braamscheuten. Breemtsoppenthee es
TOP.

gezant.

Breen, Ww. Zie BREEDEN.
Bregade (uitspr. met zachtl. of doffe e), vr.

Daarnaast BRIGADE. Zie de Wdb.
Bregadier (uitspr. met zachtl. of doffe e), m.
Mv. -s. Daarnaast BRIGADIER. Zie de Wdb.
Brei (uitspr. brai), m. Ned. Wdb (« alleen in
Zuid-Nederland »). Zonder mv. Het breien. Ze
leert al dem brad. De kause was nog in dein bral,

men was nog bezig met de kous te breien. DB.
CV .— Breiwerk. Wor ligt dem brai ? DB. CV. J.
Brei (uitspr. brai), m. (niet vr.). Brij. Ned.
Wdb (s daarnaast, reeds in de 16e eeuw, soms
BREI »). Dem brai es te dikke. -- In het algemeen :
eten. Waf, hette veur dem brai gezeurgd? —
Spr. Dem brai es a' gebrand, de zaak is mislukt.
Breidel, m. Wordt niet gehoord. Zie BREIELE.

Breidelen, ww. Wordtniet ge h. Z. BREIELEN.
Breiden, ww. Wordt niet gehoord. Zie BREEDEN, BREEN.

Breidsterigge (uitspr. braitstarigga met verkorte ai), vr. Breister (dat niet wordt gebruikt).
Ons Fiene was 'n rappe braidsterigge. Zie Nl.
en Vormleer;

BREIEN.

Breiel, M. Zie BREIELE.
Breiele (uitspr. braiala), m. De eind-e valt

dikwijls in de uitspraak weg. E perd dem braiel
andoen. Snukt an dem braiere ! Ned. Wdb (« in
Zuid-Nederland samengetrokken tot

BREIEL,

Wdb (BREIDELE) .
braialan), bedr. zw. ww.
(uitspr.
Breielen
Very. : braieldege, gebraield. Breidelen. E per(d)
braielen.
Brelellijk (uitspr. braiallijk, met ij ), bn. Kunnende gebreideld worden. Dat es e ka pers, 't en
es nie braiellijk. DB.
Breien (uitspr. braian), bedr. zw . ww. Mnl.
BREIDEN (BREIEN). De d blijft bewaard in BRAIDBREIL »). Mn 1.

STERIGGE (zie ald ). Ook de vervoegingsvormen
braiddege (uitspr. brazttaga met verkorte ai) en
gebraid (uitspr. insgelijks met verkorte ai) wijzen
op deze thans weggevallen d. In het algemeen
(niet zeer gewoon) : vlechten. 'n Dzakke braien.
Mie brait netten. DB. CV (Aanh.). O. Ned. Wdb
(« in de algemeene taal verouderd »). In 't bijzonder : met breinaalden vlechten. Zie Wdb.
Breier, in. Zie BREIERE.
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BREKEN

Breiere (uitspr. braiara), m. De eind-e valt
dikwijls ie de uitspr. weg. Persoon die breidt.
Sies de scldoper es ne goeêna braiere. — Ook van
vrouwen. Ons Triene was nen eestem braiere.
Men gebruikt meer : BRAIDSTERIGGE. Zie ald.
Breilijk (uitspr. brailijk met ij), bn. Kunnende
gebreid worden. Die kause zij' veel te dikke, z' en
z' nie goe brailijk.

Breinaalde (uitspr. brainoulda), vr. Breinaald.
Zoo dun as 'sn brainoulde, zeer dun. Van kleine
kinderen : Bientsies (beentjes) gelijk brainoulden,

zeer mager beentjes.
Breivelde (uitspr. braivelda), o. De gemeente
Grooteuberge. Zie PLAATSNAMEN.

Brek, m. (niet vr.). Eng. break. Soort van
licht rijtuig, brik. Den dokteur hee ne schoonem
brek. Verg. Ned. Wdb. i. v. BRIK (vi) ; het w. is
er vr. BREK is nieuwdialectisch.
Brekelijk (uitspr. gewoonlijk met ij), bn. Breekbaar. Da' glas en es n ie brekelijk. Popelierenhaut
es licht em brekelijk. — Soms van rechtshandelingen. Da' vonnes en es nie brekelijk. — Ned.
Wdb (« thans ongebruikelijk »). Mnl. Wdb
(BREKELIJC).

Breken, bedr. en onz. st . ww. Verv.: ik of hie
brak of brook, ge brookt (met zachtl. a), we of ze
broken ; gebroken. Ned. Wdb (Y braken, zelden in
de 16° eeuw, broken »). Wdb. -- Bedr. Geld
(franks, vijfrankstikken, gauwstikken) breken,
verteren, verdoen, dom en moedwillig. Ook : geld
mee homers (hamers) breken. Ned. Wdb (« in
Zuid-Nederland »). Iemand den nekke breken,
Wdb. Verwensching : Den duvel zal (of moet)
hem den nekke breken! As 't nie waar en es wee'
da' 'k ze(gg)e, zoo mag den duvel 112ij de nekke
breken. — Van eten : met de tanden stukbijten.
Het per(d) moe zijn haver breken. 'k En hè geen
tande nie sneer, en' k en kan de koste van' t broo'
nie breken. DB. SCH (B v.). Ned. Wdb (« gewestelijk »). — kieel of blomme breken, de klompen
die zich in 't water vormen, stukdoen. Verg. DB.
CV . — Den dool (dojer) van 'n ai breken, hem
stukdoen, hetzij met ot zonder vocht. Verg. CV.
— Land breken, de grond breken, met een
werktuig (egge, riek, rijf, spade, rol, enz.) verbrijzelen, de klompen stukdoen. Verg. CV. SCH
(Bv.). Ned. Wdb. Niet te verwarren met BRAKEN
(zie ald.). -- Molhoopen (uitspr. -am) breken,
ze openwerpen; nagenoeg hetz. als molhoopen
breen (z. ald.). SCH. R. T. Ned. Wdb. — Het spel
breken, in het piketspel : wordt gezegd van een
goede kaart die den tegenstrever belet 6o of 90 te
spelen. Mijne koekezot brak ou (uw) spel. 'k Ha
bijnor de vier azen, mor ou pijkenaas brak mij'
spel. — Het were breken, het veranderen. Den
donder zal da' slicht) were breken. Ook omgekeerd. M' hen al dry weke goe were g'had, mor
nul es 't gebroken! Soms, in onzijdig gebruik :
't Were gaa' breken, 't were breekt. Verg. DB.
R. Ned. Wdb. kol. 1259. Ook van hitte. De
groot' hitte was gebroken. J. CV (Aanh.).
— Onz. Verslijten, oud worden. Vader breekt.
Hie es gebroken sedert de doo' va' moedere. —
Van de stem : slecht worden, wegsterven. Heur

BREKER
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stemme breekt. Z'ha 'n goe stemme, mor z' es r u i
gebroken.
Breker, m. Zie BREKERE.
Brekere, m. Mv. -rs. Verkl. : brekerke.
Iemand die breekt. Ook van vrouwen. Siesk z es
nem brekere : al we' da' ze vaste pakt, laat ze
vallen! -- Piketspel. Goede kaart die het spel
van den tegenstrever breekt. 'k Hé twie brekerkies opgeroobt (opgeraapt). Zie BREKEN. - Dondersteen die breekt. Zie BRANDERE.
Brem, vr. Wordt niet gehoord. Zie GEINST.
Brengen, bedr. onr. ww. Verv. .: brocht (soms
bracht), gebrocht (gebracht) of brocht (bracht).
Ned. Wdb (« voorheen, en in de volkstaal van
sommige gevesten nog thans ook brocht, (,; e)brocht »). Wdb. E kin.,l brengen. Z' hen dor e
keendse (kindje) brocht, een kind is daar geboren.
Iemand iet te veurern (voren) brengen, iemand
iets zegger, voorleggen. — Het iemand brengen,
bescheid doen. DB. Ned. 1Vlb. Ook : iemand
hard berispen, bekijven. DB R. Ned. Wdb. Men
zegt nog : het iemand op zin broo' brengen en
dat verklaart wellicht de zegswijze. Zie toch wat
Ned. Wdb, kol. 1286 hierover schrijft. — Iemand
van 't levejn brengen, iemand om net leven brengen. Ook wed. Pier heet (heeft) hem van 't leve
gebrocht. — Iemand a te kennen thuis brengen,
zich iemand vaag herinneren, doch niet juist weten
wie hij is.
BRENGEN, DRAGEN. Brengen, Fr. apporter ; --dragen, Fr. emporter. Verg. Ned. Wdb,
kol. t280. DB.
Bretelleblare (uitspr. met klemt. op tel), vr.,
bretellewortele, m. Soms gehoord voor BERDELLEBLARE, BERDELLEWORTELE. Zie afd.
Brenke, vr. Mv. -n. Verkl. : breukske. Breuk.
Ned. PVzb (ec oudtijds BREUKE »).
BreVeo (uitspr. brevee, vee met zachtlartge e
en met den klemtoon), m. (niet o.). Mv. breveets.
Brevet van uitvinding. Wd b. —Zegsw. Op m nen
az(g)enenz brevee, op mijn eigen hand. Ned. Wdb
(« in de Zuidnederlandsche spreektaal... »). -- Veur
let nem brevee verdienen, er voor lof, belooning,

Bribbel, m. Zie BRIBBELE.
Bribbelderije, vr. Babbelarij. Zwijgt! 't es dl
brzbbeiderije! s.i :

BRIBBELEN.

Bribbele, m. Zonder mv. De eind-e valt dikwijis ia de uitspr. weg. Minachtende term. Brabbel, babbel. [Va' vertelde were? 't En es mor
bribbele! — Spr. Dcln bribbel slaan, veel babbelen. luie kan herrem (haren) bribbel slaan. Ook
ievers(t) herrem bribbel i'slaan. Verg. BABBELE.
VT. lie jaarg., 2 43.
Bribbeleere (uitspr. met scherplange e), m.
M v . vriobeZeers. Verkl. : brzbbeleerke. Babbelaar.
Ook van vrouwen : 1lIie dczlz brzbbeleere ../ Zie
BRIBBELEN.

zw. ww. Niet zeer gewoon.
Bribbelen,
Dikwijis zonder object. Babbelen. illoeder was
nog zie keer an 't brabbelen. Ze brzbbeldege were.
Bribbelen enz brabbelen. Verg. BRABBELEN. J.
DB. SCH. Ned. ff db (e als wisselvorm van brabbelen... in Vlaanderen »).

Bribbelinge (uitspr. bribbalenga), vr. Babbeliitg. e,te BRIBBELEN.
Bribbeikause, vr. Zie BRIBBELKOUSE.
Bribbelkerte, vr. Daarnaast BRIBBELKONTE,
BRIBBELKOUSE. Vrouw die veel
Verg. KERTE, KONTE, KOUSE.

bribbelt (z. afd.).

Bribbeikloot, m. Man die veel bribbelt (zie
al 1. ). 7 àí . zc aez,l brz'bbclkloot es an de Bank

--

roem, enz. verdienen. Veelal ironisch.

Brevet, m. Zie B..tEVEE.
Brevier (uitspr. met zachtl. e en niet den klem-

toon op vier), m. (nooit o.). Getijdenboek. C V . J.
Ned. Wdb.
Brezeerdere, m. Daarnaast BRIZEERDERE. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die
brezeert.
Brezeeren (litspr. brazeran, ze met zachtlange
e en den klemtoon), bedr. zw . ww. Daarnaast
BRIZEEREN. Door middel van borax en koper aaneensmelten. Fr. braser.
Brezeeri. zere, o. Mv. -rs. Daarnaast B RIZEERiJZERE. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Soldeerbout, Fr. brasoir,
Brezeeringe (uitspr. brazereng a, verg. BREZEEREN), vr. Daarnaast BRIZEERINGE. Het brezeeren. Die brezeereng' en deug(t) niet.
Brezeersele (aitspr. brazeersala; verg. BREZEEREN), O. Daarnaast BRIZEERSELE. Het gebrezeerde.

Bribbelkonte, vr. Zi e BRIBBELKERTE.
Bribbelkouse ( uitspr. -kausa), vr. Zie BRIBBELKERTE.

Bribbelpot, m. Man of vrouw die veel bribbelt
(z. all.). V erg. POT.

Brief, M. Mv. brieven. Verkl. : briefke (mv.
-lees, -kies) en, nog zeer gewoon, briefelke (mv. -kes,
-kies). Ned. Wdb (« voorheen ook r'rievelken »).
— Iemand 1zezn brief (of 'at briefelke)
veztre'lc(g g )en of veure'lezen (of aflezen), hem
-

iets zeer ernstigs of zeer onaangenaams zoggen;
hein streng berispen, bekijven.
Briefbusse, vr. Brievenbus. Wdb.
Briefelke, o. Zie BRIEF.

Briefkopke, o. Postzegel. Zie KOPKE.
Briekette (klemt . op he'), vr. Zie BRIKETTE.
Briel, in. Verkl. : brielke. Bolspelerswoord.
O^ dein briel spelen of schieten, briefen (zie aid.).
Ook : op of mee 'in brielke spelen (of schieten).

Brieldere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls
weg. Boispeier die brielt (z. afd.).
Brielen, onz. zw. ww. Very. : brieldege, gebrield. Bolspelerswoord. Met de krulbolle (z. afd.)
heel wij 1 met een boogj bollen of schieten. Ons
vn bolle van achter 'n ander te setzieten zonder
de vezcrste te taken, moeite briefen. Wellicht
BRILLEN op Zijn Brabantsch uitgesproken ?
Briestegh ied, vr. Zie BRIESTIGHEID.
Briestig (uitspr. bries t ach), ba. Trappen :
brzestig er(e), briestig-st. Bremstig. Vooral v a n
zeugen. Ons zog es briesteg . -- Ook van vrouwen
,

'

BRIESTIGRETD
en mans. — nem Briestegem beer, een zeer wild
mensch. SCH. Ned. Wdb. i. v. BRIESCHEN (x denkelijk behoort hierbij ook BRIESTIG in Vlaanderen

van varkens gebezigd... »).
Briestigheid (uitspr. briestachiet), vr. Zonder
mv. Bremstigheid. Van dieren en menschen. Zie
BRIESTIG.

(Aanh.).
Briezeeren, ww . Zie BRIZEEREN (ook voor de

Brievepa(m)pier, o. Postpapier. CV

afl. en samenst.).
Brij, m. Wordt niet gehoord. Zie BREI.
Brijne, vr.; zonder mv. Pekel, brijn. Zoo zaut
as brijne. 't Vlees Ligt in de brijne. Verg. KIL.
Ned. Wdb. DB. SCH.
Brijzel, m. Zie BRIJZELE.
Brijzele, m. Mv. ls. Verkl. : britzelke (mv.
-kes, -kies), zeer gewoon. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Stukje, brokje. neen Brijzele
brood. 'k En kreeg ze f geern brilzelke, geen zier.
DB. J. Ned. Wdb (I thans bijna alleen nog in
Zuid-Nederland »).
-

Brij telenk, m. Zie BRIJZELIN G .
Brijzeling (uitspr. britzalenk), m. Mv. brijzelengen. Verkl., zeer gewoon : brijzelenkske (mv.
-skes, -skies). Hetz. als BRIJZELE (z. ald.). Geenem
brijzelenk kra(g)en, niets krijgen. Ze smijt de
brijzelenkskies broo' veur de kiekies. Ned. Wdb
(c alleen nog in Vlaanderen »). KIL.

Brij zelinge (uitspr. brijzaleng a), vr. Zonder
mv. Collectief. Al de stukjes samen. 't Es al mul
em brijzelenge. Iet ins brijzelenge slaan. DB.
-

Ned. Wdb.

Brijzelmenten (uitspr. met klemt. op ment),
o. mv. Zonder enk. Brijzelingen. Werpt die bril-

zelmente' mor buiten, veur d'hinnen. Iet int
brijzelmente' slaan,iets in gruis slaan, verbrijzelen.

Brikette (klemt. op ket), vr. Briket. Ned. Wdb.
Bril, m. Mv. -len. Verkl. : bril(le)ke (mv. -kes,

-kies). Wdb. — Spr. De prijs van nem bril kennen, zich niet laten verschalken, bedriegen. Soes
es te slim, g'en zilt hem nie vast hen : hie kent
de prijs van nem bril! Verg. Ned. Wdb (« twee
Joden weten wel wat een bril kost »).
— De samenst. hebben gewoonlijk bril-, niet
brillekn)- : brildooze, brilgast, brilglas, bril zere,
brilkasse, brilman, brilverkoopere.

Brildere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Briller, iemand die eenen bril
draagt. onk en aard, 't es te(g)ewor(d)eg dl brildere. — Ironisch. Iemand die op den bril van het
gemak zit. Woordenspel. 'k Em brille niet en
toch ben 'k brildere.
Brildooze (uitspr. met scherpl. o), vr. Mv. -n.
Verkl. brildooske. Brillenhuisje.
Brilgast, m. M v. -en. Daarnaast BRILMAN,
BRILVERKOOPERE. Brillenkramer. Ned. Wdb heeft
een andere bet.
Brilijzere, o. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Soort van hoefijzer. Fr. fer a
J

lunet tes.
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Brilkasse, sr. Mv. -n. Verkl. : brilkaske. Brillenhuisje. Ned. Wdb (BRILLEKAS : t In ZuidNederland nog het gewone woord, vooral in den
vorm brilkas »).
Brillen, onz. zw . ww. Very. : brildege, gebrild. Wdb. -- Zijn gevoeg doen, naar 't gemak
gaan, d. i. op den bril gaan zitten. SCH. DB. CV .
J. Ned. Wdb. -- Woordenspel. 'k .Brille zonder
te brillen, of : Alkendeem bralt!
Brilman, m. Mv. brilmans. Brillenman. Ned.
Wdb. De brilmans keunen de dievetale.
Brilmarchand (uitspr. -marsank), m. Brillenverkooper.

Brilmarsank, m. My. -s. Zie BRILMARCHAND.
Brilverkoopere, m. Mv. -rs. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Brillenverkooper.
Ned. Wdb.

Brizeerdere, m.; — brizeeren, ww.; — brizeerijzere, 0.; -- brizeeringe, vr.; — brizeersole, o. -- Zie BREZEERDERE, BREZEEREN, BREZEERIJZERE, BREZEERINGE, BREZEERSELE.

Brobbelderije, vr. Zonder mv. Daarnaast
BROEBELDERIJE. Brabbelarij, onverstaanbaar getater. -- Knoeiwerk. Zie BROBBELEN, BROEBELEN.

Brobbele, gin. Mv. -ls. Verkl. : brobbelke.
Daarnaast BROEBELE. De einde valt dikwijls in
de uitspr. weg. Blaas met gas gevuld. De brobbels
op 't kokende watere. Hie zeevert, en der kommen
altij' brobbels tsussche' zijn leppen. Verg. DB.
SCH. CV . J. T. Ned. Wirb (e verklankende bijvorm
van bobbel, vooral in Zuid-Nederland thuis behoorende »).
Brobbele, m. Zonder mv. Daarnaast zeer gewoon BROEBELE. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Bijvorm van BRABBELE. Brabbeltaal.
Van al 't gene da' ge zegt, en versta 'k gee'
word : 't es dl brobbele, broebele ! — Knoeiwerk. -- Zie BROBBELEN, BROEBELEN.
Brobbeleere (uitspr. met scherpl. e), m. Mv.
-rs. Verkl. : brobbeleerke. Daarnaast gewoon,
BROEBELEERE. Brabbelaar. Ook van vrouwen.
Da' wijf es neet brobbeleere. Al zijn kinders en
zij' mor broebeleers. — Broddelaar, knoeier. Zie
BROBBELEN, BROEBELEN.

Brobbelen, onz. zw . ww. Very.: brobbeldege,
gebrobbeld. Daarnaast, zeer gewoon, BROEBELEN.
Bijvorm van BABBELEN. Waterblazen opwerpen.
DB. 't Water kookt em brobbelt. Astie (als hij)
spreekt, broebelt 't speeksel uit zijne mond. -Krielen. 't Brobbelt in de Zwane van dl 't volk.
— Van menschen, dieren, enz. Krielend uitkomen. De messe was gedaan, en 't volk broebeldeg'
uit de kerke. De schope (schapen) mee gewel(d)
brobbelen uit de stal. -- Verg. DB. SciI. T. R.
J. Ned. Wdb (« vanouds vooral in Zuid-Nederland
thuis behoorende »). DE JAGER, Freq.
Brobbelen, bedr. en onz. zw . ww. Daarnaast
BROEBELEN. Brabbelen, dwaze taal spreken. Ge
broebelt : zwijgt mor! Zotte wor(d)em (woorden)
brobbelen. DB. Ned. Wdb. — Knoeien, slecht
werken, broddelen. Wo' zijde dor weer an 't brabbelen? Ned. Wdb (t in Zuid-Nederland »).

BROBBELINGE
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Brobbelinge (uitspr. brobbalenga), vr. Zonder
mv. Daarnaast BROEBELINGE. Het brobbelen (z.

iets in de war brengt. Eig. en fig. — Vrouw die
brabbelt, onverstaanbaar tatert. — Zie BRODDE-

ald.) van luchtblazen. Wa' brobbeleng' in 't watere! — Krieling (van volk, enz.). 't Es hier
'n eeste broebelenge! De brobbelenge van 't volk.

LEN, KERTE.

Brobbelinge (uitspr. brobbalenga), v. Daarnaast BROEBELINGE. Brabbeling. — Knoeiwerk.
Zie BROBBELEN, BROEBELEN.

Brodbelkause, vr. Zi e BROBBELKOUSE.
Brobbelkonte, vr. Daarnaast BROBBELKONTE,
BROBBELKAUSE, BROEBELKERTE, BROEBELKONTE,
BROEBELKAUSE. Babbelaarster. — Broddelaarster,
knoeister. Zie BROBBELEN, BROEBELEN.

Brobbelkloot (uitspr. met scherp]. o), m. Brabbelaar. — Broddelaar, knoeier. Zie BROBBELEN,
BROEBELEN.
Brobbelkonte, vr. Zi e BROBBELB ER TE.
Brobbelkouse (uitspr. -kausa), vr. Zie BROBBELKERTE.

Brobbelpot, m. Daarnaast BROEBELPOT.Iemand
die brabbelt, man of vrouw. — Iemand (man of
vrouw) die knoeit. — Zie BROBBELEN, BROEBELEN.
Brobbeiwerk, o. Daarnaast BROEBELWERK.
Broddelwerk, knoeiwerk. Zie BROBBELEN.
Broche (uitspr. op zijn Fr. ofwel : brossa), vr.
Zie de Wdb.

Brodde, vr. Zonder mv. Verwarde boel, verbroddelde zaak. Wie kan der uit die brodde
Braken? 't Ligt hier in huis al deureen : wa'
brodde! — Slechte zaak, mislukte onderneming.
Mee die zaak en hè 'k niet (niets) gewonnen : 't en
was mor 'in brodde! — Verg. DB. SCH. T. R.
Ned. Wdb (« thans alleen in Zuid-Nederland O.
KIL.

Broddelderije, vr. Zonder mv. Broddelwerk,
broddelarij. Fatten hette (hebt ge) dor uitgesteken? 't Es dl broddeldere! Zie BRODDELEN.

Broddele, m. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Verwarde zaak. Ned. Wdb
(« in Vlaanderen >). — Knoeiwerk. Hoe hette
(hebt ge) gewerkt? Wa' broddel, mine God, wa'
broddele? — Slechte en onverstaanbare brabbeltaal. Zwijgt ! 'k ben dent broddel beu! — Zie
BRODDELEN. J (Aanh.).
Broddeleere (uitspr. met scherpl. e), m. Mv.
-rs. Verkl. broddeleerke. Wdb. — Iemand (man
of vrouw) die onverstaanbaar spreekt of brabbelt. Laat mij gerust, g' en zif mor nem brod-

deleere ! — Zie

BRODDELEN.

Broddelen, be(ir. en onz. zw. ww. Very. :
broddeldege, gebroddeld. Slecht werken, knoeien.
Wdb. — Iets in de war brengen. Eig. en fig. Hie
broddelt 't garen. — Brabbelen, onverstaanbaar
spreken. De zatterik broddelt. Wa' broddelde
dor were?
Breddelinge (uitspr. broddalenga), vr. Verwarde boel. — Knoeiwerk. — Brabbeltaal. —
Zie BRODDELEN.

Broddelkause, vr. Zie BRODDELKOUSE.
Broddelkerte, vr. Daarnaast BRODDELKAUSE,
BRODDELKONTE.

Vrouw die knoeit. — Vrouw die

Broddelkloot (uitspr. -kloot met scherpl. o), m.
Man die knoeit: — die iets in de war brengt, eig,
en fig. ; — die onverstaanbaar tatert. — Zie BRODDELEN.
Broddelkonte, vr . Zie BRODDELKERTE.
Broddelkouse (uitspr. -kausa), vr. Zie BRODDELKERTE.

Brodden, bedr. en onz. zw . ww. Vet v.: brodde5-e (uitspr. brottaga ; z. Kl. en Vorm &.), gebrod.
Knoeien, hetz. als BRODDELEN. - In de war
brengen. Ge zijt alweer an 't brodden! — In de
war komen of zijn. Veelal in onpersoonlijk gebruik. ' t Begint hier te brodden, het brodt! —
DB. SCH. CV (Aanh.). Ned. Wdb. Men bezigt
meer BRODDELEN (zie ald.).
Broddere, m. Mv. - rs. Verkl. : brodderke.
Knoeier (man of vrouw). Ons Mie en es mor
nem broddere, z' en kan niet (niets) wel doen. —
Die in de war brengt. — Zie BRODDEN, ook Ned.
Wdb (BRODDER).
Broebelderije, vr. ; -- broebele ; — broebeleere ; - broebelen ; — broebelinge • — broebelkause ; — broebelkerte ; — broebelkloot ;
— broebelkonte ; — broebelpot; — broebelwerk. Zie op BROBBEL -.
Broebie, vr. Mv. broebieën. Eig. broedbie.

Mannetjes-bij. SCH. DB. CV . R. J. Ned. Wdb
« thans nog slechts gewestelijk bekend »),
Broedbie (uitspr. broebie), vr. Zie BROEBIE.
(BROEDBIJ...

Broeden (uitspr. altijd broen eenlettergrepig),
bedr. en onz. zw . ww. Very. : broeddege (uitspr.
broettaga met verkorte ce; zie Klank- en Vorinl.),
gebroed (insgelijks met verkorte oe). Wdb. Ned.
Wdb (« broên behoort thans in Noord-Nederland
alleen tot den dichterlijken stijl »). In het Zuiden
van Oost-Vl. is broên de dialectvorm. — Spr.
1/'h(n) geen' hinne gebroed zijn, slim zijn, geen
kieken zijn. Verg. Ned. Wdb (onder geene hen
gebroeid zijn). — Van ziekten. let broeit, het
kweeken, voeden, er de kiemen van in zich hebben. Zij' lijf broedt de teerenge. Ned. Wdb (« in
Zuid-Nederla d nog »).

Broeder, m. Zie BROEDERE, BROERE.
Broedere, m. Mv. broeders. Verkl.

broederke. Men bezigt gewoonlijk BROERE. In de
volgende gevallen hoort men BROEDERIE). - Spr.
Het en es dent broeder niet, men mag in hem geen
vertrouwen stellen. Verg. DB. SCH. - Lid eener
kloosterorde of cori regatie. De broeders van
liefde. 't Es 'm broederke (soms zegt men weI :
't es 'in broerke). — Men zegt : broederhaat,
broederherte, broederliefde, broederlijk, broedermoord, broederschap; doch die woorden (buiten
broederlijk) behooren niet tot de eigenlijke volkstaal. — Men zegt : broersdochtere, broerskind,
broersvrauwe, broerswg, broerszeune en broer kesschole (of broerkies-).

Broederlijk (uitspr: met ij), bn. Zie Wdb. en
BROEDERE.

BROEDERSCHAP
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Broederschap, O. (niet vr.). Niet BROEDERSCHIP (z. 1(1. en Vormt.). J. CV. CL. Ned. Wdb
(« vr. en onz. »). Verg. BROEDERE.
Broedhen, vr. Wordt niet gehoord. Zie
BROE(D)HINNE.

Broedhinne (uitspr. broe-inn,), vr. Broedhen.
Ned. Wdb (« thans vooral in Zuid-Nederland gebruikelijk >,). KIL (BROEDMINNE). Hen die broedt;
hen die broedziek is, gaarne broedt. Die zwart'
hinn' es 'n goe broehinne. Zie HINNE.

Broedsele, o. Mv. -is. Broedsel. Wdb.
Broedvenke, vr. Zie BROEDVINKE.
Broedvinke (uitspr. broetfenka), vr. (niet m.).
Daarnaast BLOEDVENKE (waarvan het een vervorming schijnt). Zie ald. Goudvink. 'k Weet ' m
broedvenke wennen. SCH. DB. Ned. Wdb (« in
West-Vlaanderen »).

Broedziek (uitspr. broesiek), bn. Broedsch. Die
hinne loop( t) broesiek, ge moet ze te broe(n) zetten. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland nog alom
bekend »).

Broehinne, vr. Zie BROEDHINNE.
Broek, vr. (nooit m.). Mv. -en. Verkl. : broekske
(mv. -skes, -skies). Een der zeldzame vrouwelijke
naamwoorden die de kenschetsende eind-e niet
hebben. Wdb. — De spriete van de broek, de
split. -- Zijm broek andoen, antrekken, zijne
broek aantrekken. Gebeurt dat met haast, zoo
zegt men : zijm broek a(n)lappen, a(n)schieten,
z(n) zijm broek sprengen. — Zijm broek uitdoen
(uitspr. uittoen), uittrekken, afsteken ; dat werk
met haast verrichten, heet : zijm broek uitschieten, uitlappen, uitsmijten, uitwerpen, ook : uit
zijn broek sprengen. -- Zijns broek optrekken,
opdoen, ze hooger trekken. -- Zijm broek opslooven : zijm broek afslooven. ---- De broek toedoen
of toeknoopen; ze opendoen, opentrekken. -Zijrn broek aftrekken, afsteken, afzoen, zijn
gevoeg doen. — Mee d'handen z' zijns broek,
ledig, werkeloos. Op ne g'heelen dag en verlegt
hie gee' strood : hie staat alt' mee d'handen i'
zijm broek.
— Iemand 'en broekske passen, hem beknor-

ren, bekijven, bestraffen ; iemand ferm bedriegen;
iemand (in spel, enz.) veel doen verliezen. Verg.
J. -- Iemand de broek aftrekken, afsteken, hem
kastijden. Verg. Ned. Wdb, kol. 1464. — Het op
de broek krij(g)en (soms hen .= hebben), eig.
slagen krijgen ; fig. : gekastijd worden ; bekeven,
berispt worden; bedrogen worden; in spel, enz.
verliezen. Men zegt ook : het onder de broek
kra(g)en of soms hen (hebben). Deze laatste uitdrukking ziet op schop of stamp. Men hoort
nooit : voor de broek krijgen. Verg. Ned. Wdb,
kol. 1464. — Ook : ne Schop, ne stamp, ne voet,
nen teen onder de broek krij(g)en. Eig. en fig.
Geschopt worden ; weggejaagd , weggezonden
worden ; bekeven, berispt, gekastijd worden. —
Het iemand op of onder (nooit voor) zijm broek
geén (geven), drouien (draaien), lappen. Eig. hem
slagen, schoppen, enz. toedienen. Fig. Hem beknorren, bekijven, kastijden ; hem bedriegen; hem
(in spel, enz.) doen verliezen. Verg. Ned. l f db,
Iemand ne voet, nen teen, de schoen,
kol. 1464.
—

BROEKGAREEL

de klopper onder zijm broek steken, of : iemand
ne schop, ne stamp onder de broek geén ( geven),
hem eengin schop geven ; hem wegjagen, wegzenden. — Geene schup,geene stamp onder de broek
verdienen of werd) zin, niet verdienen dat men
zich om hem bekommere. CV. --- Uit 'n rijke (of
uit 'n orme) broek geschut zijn, van rijke (of
arme) afkomst zijn.
-- Rene van d' eeste broek, een aankomende
jongeling, een beginneling, een melkmuil. SCH
(B ijv.) DB. CV. Ned. Wdb, kol. i 465. Ook : nog
in de eeste broek steken of zetten, nog d' eeste
broek anken (aanhebben) of dra(g)en, nog d' eeste
broek me versleten hen. — h'urte broek, korte
broek. Nog de kurte broek dra(g)en of anhen
(aanhebben), nog kind zijn, nog als kind handelen
en spreken. Zw ijgt, manneke, g' het (hebt) nog
on (uw) kurte broek an.
-- Broek mee 'n valdeure, klepbroek. Verg.
Ned. 11G'db, kol. 1466.
Zien broek sclzeuren an iet, er aan verliezen.
SCH. DB. R. CV. J. Ned. Wdb, kol. 1467. —
An iemand of an iet zijm broek va(g)en (soms
vrijven), er zich niet aan gelegen laten. CV. DB.
J. — 't Za(l) zijm broek varen! het zal hem niet
meevallen, hij zal er weten van te spreken, het zal
hem erg varen. T. R. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland »). — let uit zins broek slaan of lappen,
zonderlingen, vuilen of dommen praat vertellen.
Ned. Wdb. T. R. — Kust of kuis(ch)t mijm
broek, ik lach u uit, ik spot met u, loop toch
heen ! — A' mam broek, aan mijne broek ! Het
zal niet gebeuren, niet waar zijn. Ook : an ou
(uwe) broek, a' z217n broek! Of, zonder an : mijm
broek, ou broek, zijm broek! Verg. SCH.
— Manspersoon. Spr. War broeke zin (of spreken) moete rokke zwij(g)en. Verg. Ned. Wdb,
kol. 147o.
--- Broek van e perd (paard), omlooper. Ned.
Wdb, kol. 1472-73. Da' perd es goed in de broek,
het heeft dikke dijen. Soms ook van menschen.
Pier en es in 't g'heel nie ziek, 'k vende dat hie
goed in de broek es.

-- In vele der hierboven opgegeven min ot
meer platte uitdrukkingen kan men broek vervangen door BO(R)ZE, GAT, KLOOT, KONTE, KERTE
en soortgelijke woorden. Zie ald.
Broek, o. Mv. broeken. Moerassig, laaggelegen
land. In het broek. Te Zegelsem ester ne wijk die
de Broeken (mv.) heet. 'k Weun' in de Broeken.
Verg. Ned. Wdb. SCH (Blv.).
Broekaadje (uitspr. broekoudza met klemt. op
oud), vr. Mv. zeldzaam : broukoudzen. Meestal
in collectieven zin. Het broek is concreter, bepaalder, gewoonlijk min uitgebreid dan de broekoudze.
Dor en es, langst die beke, gee' goe land : 't es al
broekoudze. 't Zijn amaal broekoudzen : dor en
groeit anders(t) meet as les (lisch) en riet. DB.
Ned. Wdb (s in West-Vlaanderen hetzelfde als
broek »),

Broekband, m. Mv. -en. Broeksband. Ned.
Wdb. Hie draag(t) ne leirie broekband.

Broekgareel (uitspr. met scherpt. e en klemt.
op reel), o. Mv. -en. Daarnaast -GEREEL, -GORREEL en -GREEL. Bretel, broekgalg. Zie GAREEL
en de bijvormen.

BROEKGAT

—2

Broekgat, 0. Eig. gat van de broek. — Spr.
Zijn hende (hemd) steekt deur zijm broekgat, hij
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Broer, m. Zie BROERE.
Broere, m. Mv. -rs. Verkl. : broerke (mv. -kes,

loopt slecht gekleed, hij is zeer arm. — Achterste.
Geet (geeft) hem 'in beets' op zijm broekgat. Gfril
ek ou (uw) broekgat ne keer worm (warm) maken?
Verg. J.
Broekgereel (uitspr. -gareel met scherpt. e),
o. Zie BROEKGAREEL.

-kies). Het gewone woord voor : broeder. Dat es
mijzn broere. 't Zijn twie broers. Dem broer es
dood. Da' broerk' es dry jaar aud. Vent. Dat
es ne gezontem broere, een gezonde kerel. Ook in
verbinding met : gerust, dik, vet, leutao, en soortgelijke bijv. naamwoorden. Verg. Ned. Wdb.,

Broekgespe, vr. Broekgesp. Wdb.
Broekgoed, o. Zonder mv. Broekengoed. Ned.

kol. 1438-39. DB. — Kindje. Veelal in verkleinvorm. Konnt op mijne schoot, m il ' lief broerke.
— De Broerkes (of -kies), de Broeders der Christelijke scholen. Verg. Ned. Wdb. kol. 1436.

Wdb.

Broekgorreel, o. Zie BROEKGAREEL.
Broekgreel, o . Z!e BROEKGAREEL.
Broekknop, m. Mv. -pen. Broeksknoop. Ned.
Wdb. Zie KNOP.

Broekmakere, m. Mv. -rs. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Broekenmaker. CV.
Ned. Wdb.

Broekmale, vr. Broekzak. Nog zeer gewoon.
In de broekmale voelen of tasten. SCH (BROEKSMAAL).

Zie MALE.

Broekondze, vr. Zi e BROEKAADJE.
Broekpijpe, vr. Broekspijp. Ned. Wdb (« zelden BROEKPIIP >>).

Broekschijtere, m.

Mv. -rs. Verkl., zeer gewoon : broekschterke (mv. -kes, -kies). Kleine
jongen. — Bange kerel, lafaard. Ned. Wdb. J.

Broekspriete, vr. Split. Zie SPRIETE.
Broekstoffe, vr. Broekenstof.
Broekzeekere (uitspr.broekseekdra met scherpl.
e), m. Mv. -rs. Verkl. zeer gewoon : broekzeekerke (mv. -kes, -kies). Iemand die in de broek
pist. — Minachtend. Klein kind. Zwijgt stille,
broekzeekerke. — Bange kerel, lafaard. Zie ZEE-

KERE.

Broei, m. Daarnaast BROELDE, vr. Boel, onrust,
twist, ruzie. Dat es hier nem broei . gaat er
gevochte wer(d)en ? — Gewoel. 'k Bi) mijn gaziwie
kete' kw ijte. Wor ? In den broei van 't volk!
DB. Ned. Wdb (« vanouds in West-Vlaanderen
bekend >,). Loquela (Wdb.). Zie BROELEN.

Broelde, vr. Verg. Fr. brouille, hier POELDE.
Soms voor : BROEL. Zie ald. In die herberge
waster (was er) alle zonda(g)en 'zn broelde! In
de broelde van 't volk. — Soms heeft het w.
gansch de bet. van Fr. brouille. Z' en zin nog
mor e jaar getrauwd en er es al broelde!

Broelder, m. Zie BROELDERE.
Broeldere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Ruziemaker, twistzoeker,
lawaaimaker. De broelders ware weer an de rank.
Zie BROELEN.

Broelen, onz. zw . ww. Verv.: broeldege, gebroeld. Ruzie-, lawaaimaken, boelen en twisten,
kijven en harrewarren. Ze zij' ferm an 't broelen.
Verg. Ned. Wdb.

Broelinge (uitspr. broelenga), vr. De daad
van broelen. Zie aid.
Brken, ww. Broeden. Zie aid.

Zuid-Oostvlaandersch Idiotic o n.

Broerke, O. Zi e BROERE.
Broerkes-, broerkiesschole,

vr. School van

de broerkes. Zie BROERE.

Broersdochtere, vr. Mv. -rs. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Broedersdochter. Mie
en Triene, 't zijm (zijn) broersdochters.
Broerskind, 0. Mv. -ers. Broederskind. Tiest
en Emiel, ze moeten alle twieé' van Dorie erven,
want 't zilin (zijn) broerskinders.
Broersvranwe, vr. Mv. -n. Daarnaast BROERSWIJF. Broedersvrouw. Broerswijven en kommen
in 't algemeen nie goed overeen. Zie Wdb.
Broerszenne (uitspr. broersseuna), m. Mv.
-ns.

Broederszoon. De poster en den dokteur

zijn twie broerszeuns. Wdb.

Broesiek, bn. Zie BROEDZIEK.
Broeziek (uitspr. broesiek), bn. Zie BROEDZIEK.
Brok, vr. Zie BROKKE.
Brokke, altijd vr. Mv. -n. Verkl. : brokske
(mv. -skes, -skies). Br( k. Wdb. — Im brokken,
aan stukken. Pier es zat en hie stampt het al im
brokken. — 't Zijn al stikken ezn brokken, er is
niets geheel, gaaf. Wa' zijn die meubels werd?
't Zin al stikken em brokken. — Spr. 't Kos(t)
brokke' 'a' mains(ch)en, het kost buitengewoon
duur. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland »). Niet
altijd schertsend gebezigd. — Min of meer groote
geldsom ; in het algemeen iets van belang, van
waarde. Honder(d) frank ? dat es nog 'm brokke!
Vader hee' dor nog 'in brokke g'erfd. Dat es
nog 'zz goe, 'n ferme brokke. — 'in Brokke (zeer
gewoon : brokske) land, mees (meersch), lochtenk, enz., een stuk land, enz. — Iets dat gering,
slecht, waardeloos is. 'm Brokke van 'n huis. Die
brokke van e mes en snijdt niet. 'm Brokke van
ne knecht, een slechte (zieke, oude) knecht. —
Als euphemisme. 'm Brokke van 'n vallenge,
een kleine valling. Die brokke van nen hoekst
(hoest) en kan ek nie kwijt Braken. — Sneeuwbrok. 'm Brokke snee. Der valle groote brokken.
— Mee brokken, broksgewijs. De snee val(t) mee
brokken. 't Ha(,')elt, 't rain(t) mee brokken, }iet

regent, het hagelt met ferme druppels, met dikke
hagelsteenen. — In de melk : brok brood. 11Ielk
mee brokken, soort van bekende spijs : melk
(zoete- of karnemelk) met groote brokken brood.
Verg. KEEREMELKZOPPE. - Bestaan. In 't enk.
of, zeer gewoon, in 't mv. Kan Triene goed
an her brokke(n) g(e)raken ? 'k Moe' ferm werke
veer ons brokke. Verg. SCH. - Vrouwmensch.
Altijd in minachtenden zin. Die stoute brokke
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(zeer gewoon). Soms : ka (kwade) brokke; vuil
brokke ; leeleke brokke. Vera. Ned. Wdb. kol.
1494. Kaartspelwoord. Kaart die veel telt.
'n Tiene, dat es 'n goe brokke. 'm Brokke bijwerpen. T. R. J. Ned. Wdb. -- 'in Brokske, een weinig, een beetje. 't Gaat al 'm brokske betere.
Verg. Ned. Wdb. kol. 1494. HFFT. DB. —
'm Brokk' (meestal : broksk') op hen (hebben),

een weinig bedronken zijn.

J (heeft in niet op).

Brokkel, M. Zie BROKKELE.
Brokkelachtig (uitspr. brokkalachtach), bn.
Brokkelig. CV. Ned. Wdb.

Brokkele n m. Mv. -is. Kleine brok. Smijt de
brokkels veur d'hinnen. Ned. Wdb (« thans nog
hier en daar in 't Zuiden bekend > ). SCH. CV, J.
Men gebruikt meer BROKKELENK. Z. ald.
Brokkelen, bedr. en onz. zw . wow. Very. :
brokkeldege, gebrokkeld. Wdb. — Krijgen, ontvangen. Hier en es niet te brokkelen? DB. —
Betalen. Daarnaast, zeer gewoon, BROKKEN. Ze zal
gaa' men(g)en brokkelen. — Niet (niets) te brokkelen hen, niets te eten hebben.

Brokkelenk, m. Zie BROKKELING.
Brokkelie (uitspr. brokkalie met den klemt. op

lie), m. Mv. -ts. Daarnaast, niet gewoon, brokkolie. Fr. brocoli, It. broccoli. Soort van bloemkool.
Brokkeliets zij' sterker te(g)en de kauw' as blomkoolen.
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haut, va' koorene, enz. — Van personen. Slecht,
nietig volk. Brol va' volk. DB. SCH. J. CV (BRUL).
Ned. Wdb. kol. 1486.

Brome (uitspr. met zachtlange o), vr. Z. BRAM:.
Bromkerte, bromkonte, bromkouse (uitspr.
-kausa), vr. Vrouw die veel bromt en grolt.

Bromkloot (uitspr. met scherpl. o),
die veel bromt, brompot.

m. Man

Brommeleere (uitspr. met scherpl. e), m. Mv.
-rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Iemand (man of vrouw) die brommelt. Triene n
dat es nesn brommeleere!
Brommelen, bedr. zw. ww. Very. brommeldege,gebrommeld. Grommelen, herhaaldelijk knorren. Dikwijls in verbinding met grommelen. Ons
peets' en doet anders niet as brommelen en grommelen. J. Verg. Ned. Wdb.
Brommelinge (uitspr. brommalenga), vr. Zonder mv. Daad van brommelen, knorren. Vader
grommelt were : 't es hier 'm brommelenge de
g'heelen dag deure! Zie BROMMELEN.

Brommelkause, vr. Zie BROMMELKOUSE.
Bremmelkerte, vr. Daarnaast BROMMELKAUSE, BROMMELKONTE. Vrouw die grommelt en
knort. Moeder es 'n domme brommelkerte. Zie
KAUSE, KERTE, KONTE, BROMMELEN.

Brokkeling (uitspr. brokkalenk), m. (niet vr.)

Brommelkloot (uitspr. met scherpl. o), m. Man
die immer knort en gromt. Z. BROMMELEN, KLOOT.

Mv. brokkelengen. Verkl. : brokkelenkske (mv.
-skes, -skies). Brokje. Wdb. — Van de brokkelenge' kra(g)en, van het overschot krijgen. D' ave-

Brommelkonte, vr. Zie BROMMELKERTE.
Brommelkouse (uitspr. -kausa), vr. Zie BROM-

kate zillen ook iet van de brokkelenge' kra(g)en,
't en za(l) nie amaal bij d' erfgenome' gaan.
Ook van onweder, oorlog, enz. As 't Anorde
(Oudenaarde) dondert en weerlicht, kr j(g)eme van

de brokkelengen. Gaa' Frankr ijk te(g)en Duitsland vechten? Toons (dan) zimme (zullen we)
van de brokkelenskies kra(g)en, d. i. we zullen er
ook wel weinig of veel door lijden.
Brokkelinge (uitspr. brokkalenga), vr. Zonder
mv. Collectief. Al de brokkelingen. Smijt die
brokkelenge yam broo(d) veur de kiekies. Mee
brokkelenge va' koorene makeme d' aarlengen.
J. DB.

Brokken, bedr. en onz. zw . ww. Very. : broktege, gebrokt. Wdb. — Melk brokken, groote
stukken brood in de melk doen en deze daarna
eten. Dor brokken ze nog al dikkels melk. —
Betalen. Hoevele moeste (moest ge) brokken? —
Niet (niets) te brokken hen, niets te eten hebben.
-- Kaartspel. Eene kaart die telt, bijwerpen.
'n Tiene brokken — de slag es a' mij . Toe, brok(t)
mor ! T. R. Ned. Wdb.

Brokker, m. Zie BROKKERE.
Brokkere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Kaartspeler die de gewoonte heeft, met of zonder reden, te brokken,
Brokkers en zij' geen goe speelders. Z. BROKKEN.

Brokkolie, M. Zie BROKKELIE.
Brol, m. Zonder mv. Zonder verkl. Van zaken.
Uitschot, bocht. Smijt dem brol buiten. Brol van

MELKERTE.

Brommelpot, m. Iemand (man of vrouw)
brommelt (z. ald.).

die

Bronne, vr. Niet zeer gewoon. Bron. Wdb.

Broncel, m. Zie BRONSELE.
Bronselderije, vr. Hetz. als bronsele. Zie ald.
Bronsele, m. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Bocht, zaken of personen
van weinig waarde. G' heel dem bronsel en es nog
geen derteg frank werd. 't En es mor bronsele.
Bronsel va' volk. SCH. DB. J. Zie BRONSELEN.
Bronseleere (uitspr. met scherpl. e), m. Mv.
-rs. Iemand (man of vrouw) die bronselt (z. ald.).

Bronselen, onz. zw. ww. Daarnaast BRONSEN
(min gewoon). Knoeien, broddelen. Wa' bronselde dor? D B. J. Verg. PRONSELEN in de Wdb.
Bronselinge (uitspr. bronsalenga), vr. Zonder
mv. Het bronselen (z. ald.). Dat en es nie werken
da' ge doet, 't es 'n oprechte bronselenge.

Bronselkerte, bronselkonte, bronselkouse
(uitspr. -kausa), vr. Vrouw die bronselt (z. aid.).
Bronselkloot (uitspr. met scherpl. o), m. Man
die bronselt (z. ald.).

Bronselpot, m. Man of vrouw die bronselt
(z. ald.). DI-3. J.

Bronselwerk, o. Broddelwerk. DB. j.
Bronsen, onz. zw . ww. Hetz. als BRONSELEN.
Laat ze mor duvelen em bronsen!

BROOBEESTE

—
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Broobeeste (uitspr. met scherpl. o en e), vr.
Mv. -n. Iemand die veel brood eet. Minachtende
term. De koeier es 'n oprechte broobeeste. —
Gemeene kerel. Vloeken en fiere gelik '1n broobeeste. Ned. Wdb. kol. 1559.
Brooberd (uitspr. met scherpl. o), o. Mv. brooberders en ook : brooberdels. Zie BERD. Plank
waar men brood op legt, hetzij om het naar den
oven te dragen, of om het te bewaren. DB. CV .
T. R. Ned. Wdb. kol. 1555.
Brooboteram, m. Zie BROOBOTERHAM.
Brooboterham (uitspr.broobotaram met scherplange o), m, Mv. -s of -men. Boterham van bruin,
gewoon brood, in tegenstelling met KOEKE(M)BOTER(H)AM, boterham van koek of wit brood. 'k En
ete geene koeke, gee' mij mor nern brooboteram.
Zie BROOD.

Broobrokkelenk, m.

Zie BROOBROKKELING.

(uitspr. broobrokkalenk met
scherpl. o), m. Mv. broobrokkelingen, Brokkeling
van brood. Da' waf en ka' m ij nie gerieken of
zien : 'k krij(g)e mee ruize nero broobrokkelenk !
BrOObrOkkeling

VC.
Broobrokkelinge (uitspr.-leng en met scherpl.
o), vr. Collectief. Zonder mv. Al de brokkelingen
van brood. Werpt schoone die broobrokkelenge
veur d'hinnen. Z. BRORKELING en BROKKELINGE.

Brood (uitspr. met scherpl. o), o. Mv. broo/'n.
Verkl. : bruutse (met verkorte lange u), mv.
bruutses, bruutsies. De eind-d valt dikwijls in de
uitspr. weg. Wdb. — Bruim (bruin) brood, hetz.
als : masteluinie (of masteluinem) brood, dus
niet hetz. als zwart brood of roggie (of roggem)
brood. Bruim brood es 't brood dat in de Vlaanderen 't mees(t)gete (gegeten) werdt. Verg. Ned.
Wdb (dat het met roggebrood gelijkstelt). In deze
bet. zegt men ook eenvoudig brood. Dat en es
geene koeke; 't en es mor brood. — Zwar(t) brood
of roggie (of roggem) brood, roggebrood. — Wit
brood of wittebrood of torvie (of torveln) brood,
tarwebrood.—Koeke(m)brood en keer(e)lnesbrood.
Zie ald. — Korentembrood. Zie ald. — Nubakkie
(of nubakkem) brood; awbakkie (of auwbakkem)
brood. — 't Broo' gaa' van de koste (korst), de
korst lost van de kruim. Broo' da' van de koste
gaat, en es in 't g' heel nie goed.
— Spr. Het (iet) iemand op zij1n broo' geên,
drouien (draaien), lappen, le(gg)en, smeeren,
iemand ferm berispen, kastijden. Ned. Wdb., kol.
1542. SCH. CV . R. M. Ook : iemand doen verliezen (vooral in spel); iemand leelijk foppen,
bedriegen; iemand afranselen. Omgekeerd : iet
(het) op zijm broo' krij(g)en of hen (hebben),
gekastijd worden ; veel verliezen ; bedrogen worden ; afgeranseld worden. — Veur e stik brood,
voor een nietigheid, eenen kleinen prijs. Ilie hee'
zij' land verkoch(t) veur e stik brood. — 4 112
broo' (gaa') vra(g)en, (gaan) bedelen. CV. T. R.
— A(n) zijm broo' kommen, g(e)raken, zijnen kost
kunnen winnen. Veelal in verbinding met : goed,
slicht, gemallek, mee moe(i)te, enz. — Brood op
de planke (li(gg)en) hen. Ned. Wdb. kol. 1545.
Ook : (in spel) een of meer spelen gewonnen
hebben, dus tegen verlies kunnen. --- la(g)ers
.
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en hè (hebben) geene nood, boffers en hd geels
brood, of : gee' (geef) de boffers e stik brood! —
Dat en eet geem brood, dat kost niets. DB. R. M.
CV. Ned. Wdb. kol. 1 547. Ook : dat heeft geene
haast, we kunnen wachten. — Zijm brood (of
bruuts', broodje) es gebakken, zijn fortuin is gemaakt. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland »). SCH.
CV. — Eest (eerst) zij' wittebrood eten, eerst
het beste (de fortuin) verteren, verkwisten, later
moeten werken voor het brood. — Iemand beter
keune missen as brood, iemand in 't geheel niet
noodig hebben. J (Aanh.).
— Brood in den ove' schieten, eigenlijk het
brood in den heeten oven doen. Fig. Kinderspel.
Twee jongens. De eene legt zich op den rug plat
ten gronde, strekt horizontaal armen en handen
uit, heft verticaal de beenen in de hoogte. De
andere zet zijne voeten op de handen en legt
zijnen buik op de voeten van den eersten. Deze
wipt nu met geweld den tweeden speler vooruit
als een brood dat de bakker in den oven schiet.
Z. DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, IV, 15,

Braodbeeste, vr . Zie BROOBEESTE.
Broodberd, o. Zie BROOBERD.
Broodboterham, m. Zie BROOBOTERHAM.
Broodbrokkeling, -brokkelinge. Z. BROOD-.
Brooddeelinge ( uitspr. brootteelenga met

scherpl. o ca e), vr. Uitdeeling van brood aan de
armen. Ned. Wdb. kol. 1 555 (^ in Zuid-Nederland »). Verg. GELDDEELINGE, PRIJSDEELINGE.

Broodgast (uitspr. broochast met scherpl. o),
m. Zie BROOGAST.
Br00dhond (uitspr. brootont met scherpl. o),
m. Minachtende term. Iemand die veel brood eet.
Ons maisie en onze koelere, 't zijn twie broodhonden. J. Loquela (Wdb.). Verg. VLEESCHHOND.
Broodkant, M. Zie BROOKANT.

Broodkerre,vr . Zie BROOKERRE.
Broodm.ande, Vr. Zie BROOMANDE.
Broodmes, O. Zie BROOMES.
Broodsuikere, m. Zie BROOSZJIKERE.
Broodveint (uitspr. broofaint met scherpl. o),
m.

Zie BROOVEINT.

Broodwindere, m. Zie BROOWINDERE.
Broodwinninge, vr. Zie BROOWINNINGE.
Broofaint, m. Zie BROODVEINT.
Broogast (uitspr. -chast), m. Mv. -en. Hetz. als
BROODHOND. Zie

ald. Meestal gezegd van kin-

deren.

Brookant (uitspr. met scherpl. o), m. Mv. -en.
Broodkant. Wdb. Het eerste tamelijk groote stuk
dat men van een brood snijdt; ook het laatst
overgebleven stuk. Verg. Ned. Wdb.
Brookerre (uitspr. met scherpl. o), vr. Broodkar. Wdb.
Broomande (uitspr. met scherpl. o), vr. Broodmand. Wdb. — Broomandeke, tafelmandje waarin
men het brood legt. Wdb.
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Broomes (uitspr. met scherp!. o), o. Mv. -sen.

BRUGGENDROUIERE

Brouwer° (uitspr. brauwara), m. Mv.

-rs.

Verkl.: -ke. Broodmes. Wdb.

Vend. : brauwerke. De einde valt dikwijls in de

Broos (uitspr. met zachtl. o), vr ? VIv. brozen
(dat alleen gebezigd wordt). Het enk. kan ook
broze zijn. Daarnaast, gewoon, SLAPKAUSE en
GETTEN (Fr. guêtres); zie die woorden. Slobkous.
In den auwen tijd heettegen de slatka -cse b eweune.lijk brozen. Zie BROOS in Ned. Wdb.; Mal. Wdb
(BRosEN)

uitspr. weg. Brouwer. Tieste dem brauwere. Hie
was bravcwere. Dein bra=ewer es dood. G' het
(hebt) nem buik gelijk nem brauwere, nl. een
dikken buik.

.

Broosch (uitspr. met scherpl. o), bn. Trapden :
brooscaer(e), uitspr. met ch; broost. Broos.
Broosch hout. Brooschegllzen Ned. Wlb j« voorheen, en gewestelijk thans nog BROOSCH... »)._
KIL. DB.

Brooschheid (uitspr. brooschiet met scherpl. o
en met c/z), vr. Broosheid. De broosc hie' va'
popelierenhaut es groot. Lie BROOSCH .
Brooschhied, v r. Zie BOOSCHHEID.
Broosuikere (uitspr. met scherpl. o), m. (niet
vr.). Witte suiker. Ned. Wib (« in Zuid-Neder-

land »).

Brooveint (uitspr, faint), m. i\Iv. -en. Iemand
(vooral jongen) die gaarne brood eet. Zie VEINT.

Broowindere (uitspr. met scherpl. o), m. Mv.
-Is. Verkl. : broowinderke. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Broodwinner. Iemand
(man of vrouw) die het brood voor het huishouden
wint. — Ook van voorwerpen die het brood winnen. De za(g)e, dat es mijne7n broowindere. —
Dier dat helpt het brood verdienen. Poolke, mijnen
hond, es mijnem broowindere. J. Ook in spel
bolle, marbel, enz. die doet winnen. Em pak(t)
my"m bolle niet, 't es mijnem broowindere! Da'
morbelke, 't es nem broowindere ! — Verg. Ned.
Wdb (BROODWINNER).
Broowinninge (uitspr. -enga en met scherpl. o),
vr. Broodwinning. Wdb.

Bros, o. Zonder mv. Daarnaast GEBROS. Collectief. Brijzelingjes, brokjes, stukjes. Van aardappelen : De pato(dd)ers zijn z' stikke' gezeuën,
't es amaal bros. Van graan : Op de schuurvloer
ligt er nog ewa' bros, vaagt het ne keer schoone
bijeen. Verg. de afleiding van BROOS, Ned. Wdb.
Brosse, vr. Fr. broche. Borstspeld. Ge draagt
dor 'n schoone brosse.
Brossen, onz. zw . ww. Very. : brostege, gebrost. Prossen (dat ook wordt gehoord), knoeien,
broddelen. Watten stade (staat ge) dor te brossen?
Brouw (uitspr. brauw), m. Zonder mv. Soms

gehoord voor BROUWTE. Zie ald. Dem brauw es
meslukt.
Brouwalaaln (uitspr. brauwaloom, met korte
a, loom met zachtl. o en den hoofdtoon), o. Zonder
mv. Brouwgereedschap. Ned. Wdb (« BROUWALM,
in Zuid-Nederland »). Zie ALAAM.

Brouwen (uitspr. brauwan), bedr. st. ww.

Very. : brauwdege, gebrauwen. Bier brauwen.

Ned. Wdb (« voorheen, vooral in Zuid-Nederland,

ook BRAUWEN »).

Brouwer,

rn. Zie BROUWERE.

Brouwerije (uitspr. brauwarija), vr. Brouwerij.
Wdo.
Brouwerinne (uitspr. brauwarinna met den
klemt. op rin), vr. Vrouw die brouwt; — vrouw
van eenen brouwer. Ned. Wdb (« vr... zelden
brouwerin »). CV.

Brouwerskerre (uitsp. brauwarskerra),. vr.
Sterke kar waarmede de brouwer zijne tonnen
vervoert. Zie KERRE.
Brouwerswaene, M. Zie BROUWERSWAGENE.

Brouwerswagene (uitspr. brauwarswa(g)ana),
m. Mv. -ns. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Sterke wagen, waarmede de brouwers hunne
tonnen vervoeren.

Brouwketele (uitspr. brauwketala), m. Mv.
-ls. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Brouwketel. Wdb.

Brouwkuipe (uitspr. brauwkuipa), vr. Brouwkuip. Wdb.

Brouwsele (uitspr. brauwsala), o. Mv. -ls. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Brouwsel.
Wdb .
Brouw 10 (uitspr. brauwta),vr. Mv.-n. Brouwsel.
Nog zeer gewoon. Ned. Wdb. — Spr. Alle brauwten (en alle bakten) en zif me gelik, alles kan niet
gelijk zijn, niet even slagen, alles kan niet goed
uitvallen, het is den eenen keer al wat beter dan
den anderen keer.

Broze,? Zi e BROOS.
Brozen, mv. Welk is het enk. en het geslacht?
Slobkousen. Verg. Ned. Wdb (BRoos). Mnl. Wdb
(BROSEN). Zie BROOS.

Brozen, onz. zw. ww. Very. : broosdege, gebroosd. Van kleeren. Slecht gemaakt zijn, niet
goed gaan, bulten en plooien maken. Die kazakke
broost. 't En es mor nen halve kleermakere :
al wat hie maakt, broost. — Bepaaldelijk van
kousen die slodderen. Trekt ou (uw) kausen op;
ze brozen, en dat es leelek.
Brug, vr. Zi e BRUGGE.
Brugge (uitspr. bru(gg)a), vr. Mv. n. Verkl. :
-

brugslee (mv. -skes, -skies). Brug. Ned. Wdb
(« voorheen, en gewestelijk nog, BRUGGE... »). —
Ijzer dat over de armeelen ligt als eene brugge.
DB. — Stuk hout dat over de ringkuipe van den
molen ligt en waarop de tremelstokken en de
deksels liggen.

Brugge (uitspr. bru(gg)a), vr. Naam eener stad.
Zie PLAATSNAMEN.

Bruggendraaiere (uitspr. bru(gg)androuiara),
m. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Brug-

draaier. Wdb.

t3ruggendroulere, m. Z. BRUGGENDRAAIERE.

BRUID
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Bruid, vr. Mv. brui(d)en. Wdb. Het mv. wordt
weinig gebezigd. 't Is een der zeldzame vr. woorden zonder de eind-e. Zie Kl. en Vormleer.

BUIK

Bruusk, bn. Fr. brusque. Brusk. Ned. Wdb.
Het woord wordt meer en meer gebezigd. nem
Bruuske keerele. Ge zij' zoo bruusk vazzda(g)c.

Bruidegom, m. Soms : BRUIEGOM. Mv. -s.

$:'uuskoghied, vr. Zie BRUUSKIGHEID.
Bruuski heid (uit spr. bruuskaciz iet), vr. Zon-

Wdb.

Bruidstik, bruidsstik, o. Bruidsstuk, huwelijksgeschenk. Ned. JVdb (« vanouds in Zuid-Nederland »). — Bruidschat. — CV. DB. T. R. KIL.
CL (Lijst, KIL.). Zie STIK.
Bruiegom, m. Zie BRUIDEGOM.
Bruin, bn. Zie BRUINE.
Bruin, o. Zie BRUINE.
Bruine, bn. Trappen : bruinder(e), bruinst.
Bruin. Wdb. — Bruin (uitspr. bruint) brood'.
Zie BROOD. - Bruine zeebe, bruinkleurige zeep,
zeep met potasch bereid. Daarnaast BRUINZEEPE.
- Zoo bruin as 'n kastoonje, zeer bruin.
— Zeifst. Bruinen, m. Bruine man; bruin
paard ; bruin bier. — Bruine, vr. Bruine vrouw;
bruine koe. — Bruin, o. Bruin kind; bruin kalf;
bruin veulen. — Verkl. : bruintse (mv. -tses,
-tsies), bruin veulen, bruin koetje, bruin ventje,
bruin meisje, bruin kind.

Bruine, vr. Zie 't vorige BRUINE.
Bruineeren (uitspr. nee met zachtl. e en den
klemt.), be a r. zw. ww. Bruin braden. De boter
bruineeren. Andzuin, e kieken, pato(dd)ers bruineeren. R. C V. J. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland »).

Bruineghied, vr. Zie BRUINIGHEID.
Bruinen, m. Zie BRUINE.
Bruingeleve (uitspr. gelava), bn. Bruingeel.
Zie GELEVE.

Bruingrauwt, bn. Bruingrauw. Zie GRAUWT.
Bruinhaar (uitspr. bruinaar), o. Iemand

(vooral meisje, kind) niet bruin haar. IVa' lief
kind, 't es 'm bruinhaar.

Bruinigheid (uitspr. bruinachiet), vr. Bruinheid.

Bruinooë, vr. Zi e BRUINOOGE.
Bruinooge (uitspr. bruinoo(g)a met scherpt. o),
vr. Verkl. (zeer gewoon) bruin000ske. Iemand
(vooral meisje) met bruine oogen. Verg. Ned. 1iTdb.

BruinoogSke, o. Zie BRUINOOGE.
Brninsel, O. Zie BRUENSELE.
Brninsele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Bruine verfstof. DB. J.
Bruintse, o. Zie BRUINE.

Bruinzeepe, vr. Koppeling. Zie BRUINE.
Brullen, ww. Het gewone dialectwoord is
BUR(RE)LEN. Zie ald.

Brusele, o. Brussel. Zie PLAATSNAMEN.
Bruul, m. Mv. (zeldzaam) bruuls. Verkl. :
bruulke. Plaatsnaam. Komt nog voor in : dein
Bruul, openbaar plein te Ronse; — het Bruulke,
bouwland te Zegelsem. Verg. CV. SCH. Ned. Wdb
(BRIEL). 1GI1zl. Wdb (BRIEL en BRUEL). J (Aanh.)
(BRIEL). Zie PLAATSNAMEN.

der innv. Nieuw.tialectisch. Bruskheid. Ned. Wdb.
'k En zal mee al die bruuskeghie' nie gediend
zin. Zie BRUUSK.

Bucht, m. (niet o.). Zonder mv. ; zonder verkl.
Boctit, ai wat niet deugt. DB. CV . SCH. J. T.
Zie Ned. Wdb (BOCHT, IV). Van menschen en
zaken. Buc/1(t) va' volk. Buc/z(t) va' vlees. Buch(t)
vain bier. [Va' veer bocht lipt dor in den Boek?
't Es dl brol eiii bocht !
Buchterije, vr. Zonder mv. Bocht. Buchterije
va' volk. Piaster (
was e:)s choon
drags
^ s
tc verkoopen ? Neen 't, 't was cil buchterije. De seizure
lig(t) vul buchtere. DB.
Budze (uitspr. buidza), vr. Zie BUIDZE.
Bufstik, m. of o. Zie BIEFSTIK, STIK.
Bui, vr. Zie BUIE.
Buidze, vr. Mv. -n. Verkl. : buidzeke. Verg.

Fr. bzïcne. Houtbundel, houtbos, mutsaard.Buidze'
maken. 'iiz duijte vain buidzen. — De jonce' mee
zij1n buidze, 't manneke mee zijrn buidze, de
groote maanvlek : men meent er een manneke in
te zien, die eene buidze op den schouder draagt.
Het volk vertelt : E manneke genk hau(t) stelen.
Hie inaakteg' er '111 buidz' af en sloeg z' op zone
ru(g)e. Onz' Heere kwanz_p 'n te(g)en. « Wor
hette zie buidze g'Izaald ? » — « 'k Hè ze krc(g )en ? » « Dat en es nie waar ! » --- « As 't nie
waar en es, zeil ek in de mane vlie(g).n! » En
hie vloog in de inane, en hie staat er nog !
-

Buidzhaut, O. Zie BUIDZHOUT.
Buidzhout (uitspr. buidzaut), o. Hout waar-

mede men kan buidzen (zie ald.) maken.

Buie, vr. Bui. Wdb. 't Were lid (t) nice z in
buien, het is niet altijd goed, noch altijd slecht
weder, er zijn schoone dagen en ook buien.
Buiele, m. Zi e BUIL.
Buielen, ww. Zie BUILEN.
Buielijk, bn. Zie BUIGELIJK.
Buien, ww. Zie BUIGEN.
Buigelijk (uitspr. bui(g)alijk met ij), bn. Buig-

baar. D;ezerie rol en es nie bui(;)lik. Ned.
Wdb (« verouderd »).

Buigen (uitspr. buz(g)an), onz. bedr. wed. st .
ww. Verv.: boog, gebo(g)en. Bui(g)en of besten,
buigen of barsten. Zie Wdb.
Buigzamig (uitspr. buichsamach), bn. Buigzaam. DB.

Buik, m. Mv. -en. Verkl. : bulkske (mv. -skes,
-skies). Wdb. — Buik gelijk 'n tof, ne, dikke,
ronde buik. CV. J. — Dein buik (veur)uitsteken,
fig. : fier, hoovaardig zijn. — Dem buik vul hen,
eig. genoeg gegeten hebben. Fig. : genoeg hebben.
Danste nog ? Neen ek, 'k hè manen buik vul.
Ook met van, af. 'k Hè inijnen buik vul vara
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meer dan genoeg hebben, iets beu zijn, er eenen
afkeer voor gevoelen. Verg. J. -- Dem buik vul,
soort van bijwoordelijke uitdrukking, bij andere
ww. (loopen, spelen, zien, kijken, werken, enz.)
gebezigd. Te Brusele keund' ouëm (uwen) buik
vul kijken, naar hartelust kijken, zich vermoeien
door kijken, 't kijken beu zijn. Verg. Ned. Wdb.
kol. 1740. CV. DB. — D' oo(g)e' zij' grooter as
dem buik, wordt gezegd van iemand (veelal een
kind) die te veel eten op zijn bord legt. Verg.
Ned. Wdb. J. CV.
ne Leêgem buik en hee geen
ooren, een ledige buik (een hongerig mensch)
luistert naar geen praatje. CV. — 'n Zielenesse
(soms uitvord, uitvaart) veur dem buik, een
lustige maaltijd. CV. — Zijnem buik es zijne god
(soms afgod), hij eet gaarne, hij maakt goede cier.
— Buikske vul, herteke rust, als men goed gegeten heeft, is men tevreden. J. Ook : buikske rond,
herteke gezoet. — Dein buik ronduit (soms
rechtuit) spreken, de waarheid onbewimpeld
zeggen. Ned. Wdb (e in Zuid-Nederland x). SCH
(Bilv.). R. J.
-- Buik komt als tweede lid in sommige samenstellingen, als persoonsnaam : bierbuik, smeerbuik.
Buikband, m. Band (gewoonlijk van flanel)
dien men rond den buik op de huid draagt. Verg.
Ned. Wdb.
.Buikboom (uitspr. met scherp]. o), m. Daarnaast
soms BO(R)STBOOM. Rolrond of kantzuilvormig
stuk hout dat met de twee uiteinden in de buikboombossen zit ; de wever zit met borst of buik ter
hoogte van den buikboom. De geweve stope sleert
over dein buikboom nor den onderloopere. Ned.
Wdb (« in West-Vlaanderen »). DB. VAN KEIRSBILCK, Timm.J. CV.
Buikboombosse, vr. Daarnaast soms Bo(R)ST—

Elk der twee openingen waarin het
uiteinde van den buikboom (zie ald.) zit.
Buikliggen (uitspr. buikli(gg)an), onz. zw .
ww. Enkel in de onbepaalde wijs gebezigd. In het
barrespel (zie aid). De gevangene speler legt zich
op den buik met de voeten tegen de vijandelijke
BOOMBOSSE.

barre en reikt bovendien nog de banden zoo ver
hij maar kan. Dat wordt buikli(gg)en genoemd.
Hij doet het om dichter bij zijne barre te komen
en aldus gemakkelijker verlost te geraken. Indien
er twee of meer gevangenen zijn, mag de eerste
buikli(gg)en; de tweede legt zich insgelijks op
den buik, derwijze dat zijne voeten de handen van
den eersten speler raken ; de derde doet evenzoo,
enz. Zulke spelers zijn buikli(gg)ers.
Bnikli{ gg)ere, m. Mv. -rs. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Zie BUIKLI(GG)EN.
Buiksprake, vr. Buikspraak.
Buiksprekere, m. Buikspreker.
Buikvullinge (uitspr. buikfullenga), vr. Smulpartij. DB. Ned. Wdb.
Buikvulsele, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Wat den buik vult.
Zoppe, dat en es geen teten, 'I en es mor buikvulsele !
Buikziek, bn. Van peren (vooral) : beursch.
Die peere zijn amaal buikziek. Zie Ned. Wdb.

CV. DR. KIL.

BUITEN

Buil, m. Daarnaast, soms, BUIELE. Meelbuidel.
Buile, vr. Mv. -n. Verkl. : builke. Buil. Wdb.
'In Buile vallen, slaan. 'in Buil op 't veurhoofd.
In de moor zijn der builen. Zie BLEINE. Spr.
De builen te(g)en de bluitse' slaan, of omgekeerd.
Zie BLUTS. 't Es 'm buile te(g)en neen bluits,
het nadeel wordt door het voordeel vergoed. DB.
CV. Ned. Wdb. -- '1 Zal 'm buil of e gat zijn,
het zal 't een of 't ander zijn.
Builen, (altijd) bedr. zw. ww. Very. : buildege,
gebuild. Een of meer builen veroorzaken. Appels
builen. Gebuilde pato(dd)ers. De ketel is gebuild.
Verg. DB. Ned. Wdb.
Builen, bedr. zw. ww. Daarnaast BUIELEN.
Wdb. Meel builen.
Buis, vr. Zie BUIZE.
Buis, m. ; buisen, w W. ; buiser(e), m. ; buisinge vr. Zie BUISCH, BUISCHEN, BUISCHERE,
,

BUISCHINGE.

Buisch (uitspr. buis), m. Mv. buischen (uitspr.
met ch). Verkl. buiske. Slag, klop (met hamer,
stok, vuist, enz.). 'k Hoore nem buis. Twie buischen op de deure, op de tonne. nem Buis op de
ru(gg)e, op de boste (borst). -- Soms van wind.
De wend gaf nem buis op de blaffeture. — Van
eenen boom (of iets dergelijks) die nederbonst.
En dem boom viel mee nem buis ! DB. Z.BUISCHEN.
BuiSChen (uitspr. gewoonlijk met ch), onz.
bedr. zw . ww. Very. : buistege, gebutst. Onz.
Slaan, kloppen, bonzen. Op de deure, op 'n tonne
buis(ch)en. Op nen trommel, op ne ketel buischen.
Slaan em buischen. — Bepaaldelijk met delf vuist
slaan. Op de ru(gg)e, op de boste(borst)bui s(ch)en.
De zwierders buistegen op de tafele. Op iemand
buischen. — Er (hem) deure buis(ch)en, er zich
met geweld door slaan en zoo vrij komen. — Met
doffen slag neervallen. Den olme viel em buisteg'
op de grond. — Ook van storm, wind, hagelsteenen. De wend buist op de ruiten. — Bedr.
Veelal met nere, omverre. Iemand op de grond
buis(ch)en, omverre of nere buis(ch)en. — Zie
Ned. Wdb. DB. SCH. J. KIL.

Buiseher, M. Zie BUISCHERE.
Baischere (uitspr. gewoonlijk met ch), m. Mv.
-rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.

Iemand die buischt (zie ald.).
Buisehiuge (uitspr. meestal met ch, buis(ch)enga), vr. Het buischen (zie ald.). 't Was dor e
gevecht en 'n fameuze buis(ch)enge.

Buitecijferen; — buiteflaien, enz. — buitegaan, enz. ; - buitejaen, enz.; — buitekaisteren, enz. ; — buitelappen, enz.; -- buitemanken, enz. Zie BUITENCIJFEREN; BUITEN;

FLAIEN, enz. ; — BUITENGAAN, enz. ; — BUITENJAEN, enz. ; — BUITENKAISTEREN, enz. ; — BUITENLAPPEN, enz. ; — BUITENMANKEN, enz. Verg.
de aanm. i. v. BUITEN.
Buiten, m. (nooit o.). Zonder mv. Platteland,
in tegenstelling met de stad. Op dem buite weunen. Van dem buite kommen. Dem buiten es
schoone van de fare, het buitenland is dit jaar
schoon. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland —
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Mv. - s. Verkl. : buitentse. Buitengoed. Wienzem
(wiens) buiten es Batte? Ned. Wdb (« in ZuidNederland mans. — Verg. DB. CV . J. 1. R.

Buiten, vz. bw . \Vdb. — Vz. Buite schreve,
onbetamelijk, onbehoorlijk. Met zin. Sies drenkt
hem alle da(g)e' zat, dat es buite schreve. Met
gaan, loopen, enz. Da' loop(z) buite schreve.

Soms : buiten de schreve. Ned. Wdb (buiten
(zone) schreef (cyaan, enz.). — Buiten den Izuize,
daarnaast buitenshuize. Zie ald. — Buiten 't gcmeene, daarnaast buite(n)g emeene. Zie ald. —
Buiten 't geweune, daarnaast buite(n,geweune.
Zie ald. — Buiten de mate, baitein)niate. Zie
ald. — Buiten tijd (soms buiten den tijd), na
den gestelden tijd. Meestal met werken. Vanda(g)e voet ek buiten (den) tij' werken. Ned. Wdb.
J. CV. Daarnaast : buiten (d') ure. ' t Es buiten
ure, het is zeer laat. Buiten d'ure werken, werken als gewoonlijk niet gewerkt wordt. — Buiten
asezne, buiten adem. — Buite weeg, buiten den
goeden, rechten weg, buitensweegs. — Buite verstand (soms met een bezittelijk voornaamwoord :
zijn, enz.), buiten zinnen. Mie ligt) buite verstand. Hie was buite z it verstand — Buite
mijne, zone, enz. wete, onbewust. Worom hette
(hebt ge) dat buite mijne wete gedaan? Niet
alleen in scherts. Zie Ned. Wdb. — Buite raad,
radeloos. Wa' moet ek doen? 'k Ben nui (nu)
buite raad ! — Met uitsluiting van, Fr. a l'exclusion de. Verg. DB. Ned. Wdb. kol. 1802. — Buiten datte : buiten dit. Ned. Wdb. Buiten datte
moe' 'k hem gelik g eên.
— Bw. Te buite gaan, uit de gedachte, het
geheugen gaan. Hoe lang es 't leên? 't Es mij te
buite gegaan. — Vam buite keunen, van buiten kennen. Hie kan 't czl yam buiten. In scherts
iet vam buiten en yam bznne keunen. --- Iet
yam buiten opze(gg)en. Ned. Wdb( voorheen 2.).
't Manneke moes(t) zijn lesse vain buiten opze(gg)en. — Van koeien : In de weide. Zijn de
beesten al buiten ? 't Es nog te ti lek, z' en zijn nog
nie buiten. — Buite.-aan, loopen, sprengen, dansen, enz., naar buiten gaan, enz. Zoo ook : buiten
dra(g)en, doen, brengen, enz. Verg. Ned. Wdb.
kol. i 807 en i8o8, par. 22. « Die verbindingen

worden dan veelal als samenstellingen opgevat ».
— Buiten is zeer gewoon ia samenstellingen.
De gebruikelijkste volgen hier. Voor eenen klinker
of h, d, t wordt de slot-n uitgesproken ; voor b
gedeeltelijke assimilatie (nb wordt mb); voor de
andere medeklinkers (in samenstellingen of in den
zin) valt de n weg. Zie Kl. en Vorml. Verg. Ned.
Wdb (de Aanm. bij BOVEN, nr 55).
Buitenan, bw. Buitenaan. Wdb. Zie AN.

Buitenbessemen (uitspr. buitam ), bedr. zw.
ww. Very. : bessemde?e buiten, buitegebessemd.
Al slaande naar buiten drijven. Bessemt die zatteriks buiten! — Uit gemeenteraad, kamer, enz.
door verkiezing verdrijven. Ze z/_77z arnaal buite-

gebessemd. Zie BESSEMEN.

Buitenbeur(g)emeestere (uitspr. buitambeur(g)ameestara), m. Mv. -rs. Daarnaast, zeer zelden,
-burg-, De eind-c valt dikwijls in de uitspr. weg.
Dorpsburgemeester.

Buitenbobbelen (uitspr. buitam•), onz. zw.

---
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ww. Veelal met kommen; woelig en krioelend
naar buiten komen. 't Volk komt buitegebobbeld.

Buitenboeren (uitspr. buitdm-), bedr. en wed.
zw . ww. Very. : boerdege buiten, buitegeboerd. In
tegenstelling met BINNENBOEREN. Zie ald. Door
hoeren arm worden. Iiie za(l) gauwe brciteg eboer(d) zijn. — Ook van allen anderen stiel. De
smed es al buitereboerd. Hie zal hem wel buitemboeren.

Buitenborstelen, ww. Wordt niet gehoord.
Zie BUITENBURSTELEN.
Buitenbotsen (u it spr. buitaznboutsa^z; voor de
uitspr. dezer ou zie Kl. en Vorml.), onz. zw . ww.
Very. : boictstes e buiten, buitegeboutst. Naar
buiten botsen. Dem bal boutst) buiten. -- Buitegebouts(t) kommen, met geweld en geraas naar
buiten loopen. Al vloeken en tiere kommen ze
buitegeboutst!
Buitenboutsen, ww. Zie BUITENBOTSEN.

Buiteubrakken (uitspr. buitam-), onz. zw. ww.
Very. : braktege buiten, buitegebrakt. Als een
brakke (z. ald.) naar buiten loopen. Veelal met
kommen. De schoolkinders koznme weeral) ne
keer buite; ebrakt. Zie BRAKKEN.

Buitenbreken (uitspr. buitam-), onz. st. ww.
Very. : brak (mv. broken) buiten, buitegebroken.
In tegenstelling met BINNENBREKEN. Uitbreken,
door braak ontsnappen. Ons koe es buitegebroken.

Buitenbrobbelen (uitspr, buitam-), onz. zw .
ww. Verv.: brobbeldege buiten, buitegebrobbeld.
Krioelende naar buiten komen. De messe was
gedaan, en 't volk brobbeldege buiten; 't kwam
buitegebrobbeld. Zie BROBBELEN.
BRitenbuischen (uitspr. buitambuischan, gewoonlijk met ch), bedr. zw . ww. Very. : buistege
buiten, buitegebuist. Naar buiten slaan. Pier
burst wi f en kinders buiten. Zie BUISCHEN.
Buitenbuisen, ww. Zie BUITENBUISCHEN.
Buitenburgemeester(e), in. Zie BUITENBEUR(G)EMEESTERE.

Buitenbur(re)len (uitspr. buitam-), onz. zw.
ww. Very. : bur(relldege buiten, buitegebur(re)ld.
Met kommen. Van koeien. Al loeiende naar buiten (uit den stal b. v.) loopen. De koe kom(t) wil(d)
buitegebur(re)ld. — Ook van menschen die al
razende en tierende naar buiten komen. De loters
kommen amaal buitegebur(re)ld. Z. BUR(RE)LEN.
Buitenburstelen (u itspr. buitarbustalan),
bedr. zw. wvr. Very. : busteldege buiten, buitegebusteld. Van personen. Naar buiten al slaande
drijven. Bustelt ze mor aynaal buiten. — Ook
van gemeenteraadsleden, kamerleden, enz. : ze
niet meer verkiezen. Me zillen z' amaal buitembustelen. — Zie BURSTELEN. Verg. DB. J.
Buitenbustelen, ww. Zie BUITENBURSTELEN.
Buitencijferen (uitspr. buitasijfaran), bedr.
zw. ww. Verv.: cijferdege buiten, buitegecijferd.
Van personen, Aan de deur zetten. — Uit gemeenteraad, uit kamer, uit eene maatschappij verdrijven.
De liberale zijn amale buitegecferd. Willeme
de veurzitter buitecferen ? — Uit eene erfenis
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gesloten zijn. Zijn tante zal hem zeker buitee feren. Verg. Ned. Wdb. kol. 1826.

DB. CV . J.

Buitendansen, onz. zw. ww. Very. : danstege
buiten, buitegedanst. Naar buiten gaan al dansende. — Ook in verbinding met kommen. De
zwierbolle' kommen amaal buitegedanst.

BUITENDRIJVEN

Buitendokken, bedr. zw. ww. Very.: doktege
buiten, buitegedokt. Al slaande naar buiten drijven. Eig. en fig. De zatterik zo(l) buitegedok(t)
wer(d)en. Onze reprezentant es buitegedokt. —
Zie DOKKEN.

Buitendoktear (uitspr. met den klemt. op

Buitendauwen, bedr. st. of zw. ww. Very. :

teer), m. Mv. -s. Verkl.: -ke. Dorpsgeneesheer.

dauwdege buiten, buitegedauwd en buitegedauwen. Naar buiten duwen. Ze dauwen ons hier
buiten. J. — Fig. Gewoonlijk met sluiksche mid-

liuitendompelen, onz. zw. ww. Very. : dom•
peldege buiten, buitegedommeld. Al dompelende
naar buiten gaan. Meestal in verbinding met kommen. Kijkt hoe dat hie buitegedompel(d) komt.

delen iemand uit eens anders vriendschap bannen,
uit zijn bediening (in gemeenteraad, enz.) verdrijven. Hie meent va' zijnen nonkele t' erven, mor
ze tillen hem dor we(l) buitendauwen.Estie (is hij)
nog kostere? Neef; z'hen hem stillekies buiteg -edauwd. — Zie DAUWEN.

Buitendeelen (uitspr. met scherp]. e), bedr.
zw. ww. Very. : deeldege buiten, buitegedeeld.
Uit eene erfenis gesloten zijn. Hie es dor buitegedeeld. Z'hè (hebben) mij schocne buitegedeeld.
Zie DEELEN.

Buitenderschen (uitspr. buitendess(ch)en met
of zonder ch), onz. en bedr. st. ww. Very. ; dos
(soms destege) buiten, buitegedoss(ch)en. Onz.
Met geraas en geweld naar buiten loopen. Veelal
in verbinding met kommen. Al zenge' kommen
de zatteriks buitegedoss(ch)en. — Bedr. Al slaande
aan de deur zetten. Van personen en van zaken.
Eig. en fig. Baaske was zat en hie destege 't dl
buiten. In die kiezenge zimme (zullen wij) de
g'heele gemeenteraa' buitendess(ch)en.

Buitendess(ch)en, ww. Zie BUITENDERSCHEN.
Buitendeure, vr. Buitendeur. Wdb.
Buitendjakken (uitspr. buitandzokkan), bedr.
zw. ww. Very. : dzaktege buiten, buitegedzakt.
Van personen en dieren. Met de djakke (zweep)
naar buiten drijven. Dzakt de koeën ne keer buiten. Ook : naar buiten drijven (zonder djakke).
't Was meer as middernacht en dem baas dzak-

tege z'amaal buiten. Van zaken : Astie (als hij)
koleereg is, dzakt hie al de meubels buiten! —
Buitegedzak(t) kommen, met geweld en getier naar
buiten loopen. — Iemand uit eene erfenis sluiten.
— Iemand uit zijne bediening (in gemeenteraad,
kamers, enz.) verdrijven. De liberale zijn dor ne
keer schoone buitegedzakt. — Zie DJAKKEN.
Buitendjokken (uitspr. buitandzokkan), bedr.
zw . ww. Very. : dzoktege buiten, buitegedzokt.
Wild en woest naar buiten drijven. Eig. en fig.
Bijna hetzelfde als BUITENDJAKKEN. Zie ald. en

Zie DOMPELEN.

Baitendonderen, bedr. zw. ww. Very. : donderdege buiten, buitegedonderd. Met geraas naar
buiten werpen, aan de deur zetten. Eig. en fig.
Iemand buitendonderen (uit huis, uit erfenis, uit
gemeenteraad, enz.). Ook van zaken. — Buitegedonder(d) kommen, met geraas naar buiten komen.
De schoo jongies komme wil(d) buitegedonderd.

Buitendoorp (uitspr. met zachtl. o), o. Mv. -en.
Verki. : -ke. Buitengemeente. Zie DOORP.
Buitendorschen, ww. Wordt niet gehoord.
Zie BUITENDE(R)SCHEN.

Buitendraaier (uitspr. buitandrouian), bedr.
zw. ww. Very.: drouidege buiten, buztegedrouid.
Aan de deur zetten. Eig. en fig. Hie deed de deur
open en drouidege z' amaal buiten. Erfde (erft
ge) mee? Neen ek, z' hè (hebben) mij fijne buitegedrouid. Willeme de raa' (raad) buitendrouien?

Buitendraen, Ww. Zie BUITENDRAGEN.
Buitendragen (uitspr. buitandra(g)an), bedr.
st . ww. Very. : droeg (of dreeg) buiten, buitegedre(Oen. Naar buiten dragen. Iet of iemand
buitendra(g)en.
Buitendraitsen, W w. Zie BUITENDREITSEN.
Buitendraver, onz. zw. ww. Very. : draaf-

dep-e buiten, buitegedraafd. Al dravende naar buiten gaan. Veelal met kommen. De eer(d)en drave
mee gewei(d) buiten. Buitegedraaf(d) kommen.

Buitendreeën, ww. Zie BUITENDREEGEN.
Buitendreegen (uitspr. buitandree(g)an met

scherpl. e), bedr. zw . ww. Very. : dree(g)dege
buiten, buitegedreegd. Door dreigen naar buiten
doen gaan. Ge vloekt en dreeg(t) ze buiten. Zie

DREEGEN.

Buitendreigen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BUITENDREEGEN.

Buitendreitsen (uitspr. -draitsaa), ww. Zie

DJOKKEN.

BUITENDRETSEN.

Buitendoefen, bedr. zw . ww. Very. : doeftege
buiten, buitegedoeft. Van personen en van dieren.

Buitendrentelen, onz. zw . ww. Al drentelende naar buiten gaan. Den auwen dom_peleere

Door doefen (al slaande) naar buiten drijven. Eig.
en fig. Doeft de scholen (schapen) ne keer bui-

kom(t) buite-edrenteld.

ten. Zijn kinders buitendoefen. De schejene
wier(d) buitegedoeft. 'k En deeldege nie mee;
'k was buitegedoefd. -- Buitegedoef(t) kommen,

met geraas en geweld naar buiten loopen. —
Zie DOEFEN.

Buitendoes, bedr. onr. ww. Very.: dee' buiten, buitegedaan. Naar buiten doen (gaan, komen,
enz.). Doet de stier buiten. J. — Bepaaldelijk. In
de wei doen.Doet de koe buiten. Z. BUITENSTEKEN.

Buitendretsen, onz. zw . ww. Daarnaast, zeer
gewoon, BUP!`ENDRAITSEN, BUITENDREVELEN.
Als een slons, een woestaard naar buiten draven.
Veelal in verbinding met kommen. De wilderiks
kommen dl buitegedraitst.

--

Z.DRETSEN, DREIT-

SEN.

Buitendrevelen, ww. Zie BUITENDRETSEN.
Buitendrijven, onz. en bedr. st. ww. Very. :

dreef buiten, buitegedreven. Onz. Al drijvende

BUITENDRILLEN

^-.

naar buiten gaan. De duive vlie(g)en en drijve
stillekies buiten, -- Bedr. Van personen en dieren.
Naar buiten drijven. Drift de koeë' mor buiten.

Buitendrillen, onz. en bedr. zw. ww. Very. :
drildege buiten, buitegedrild. Onz. Stil en ongemErkt naar buiten gaan. Veelal met kommen :
buitegedril(d) kommen. — Bedr. Naar buiten
jigen. Eig. en fig. Sies drildege de zattekerte buiten. De gemeenteraa' buitendrillen. Z. DRILLEN.

Buitendroulen, WW. Zie BUITENDRAAIEN.
Buitendrummeii, onz. en bedr. st . ww. Very. :
drom buiten, buitegedrommen. Onz. Stil en beschaamd naar buiten gaan. Hie hee dor 'n zuur
souse kre(g)en, kijkt hoe dat hie buitendrumt.
Veelal met kommen . buitegedromme kommen.
— Bedr. Al duwende naar buiten doen gaan. Er
es te veel volk : ze drummen ens buiten. — Fig.
Min of meer met sluiksche middelen uit een bediening verdrijven. Hie es lange schepene geweest,
mor deur deu(g)enieterije hen z' hem buitegedrommen. Ook : uit eene erfenis, uit iemands
vriendschap sluiten. 'k En hd geene ceu(t) gedeeld,
z' hè (hebben) mij buitegedrommen. Wie mij dor
o^ 't pachthof buitegedrommen heet (heeft), en
weet ek niet. — Zie DRUMMEN.
Buitenduivelen, ww. Wordt niet gehoord.
Zie BUITENDUVELEN.

Buitenduvelen, bedr. zw.ww.Verv.: duveldege
buiten, buite,,-eduveld. Iemand (of iets) naar buiten drijven, slaan, kijven, enz. Eig. en fig. Duvelt
die law tmakers buiten. Hie es nog van de wet,
mor me zillen hem wel buitenduvelen. — Veelal
met kommen. Buitegeduvel(d ) kommen, met geraas naar buiten loopen. — Zie DUVELEN.
Buitendnwen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BUITENDAUWEN,

Buitendwailen, ww. Zie BUITENDWEILEN.
Buitendweilen (uitspr. buitandwailan), bedr.
zw. ww. Very. : dwaildege buiten, buitel edwaild.
Al dweilende naar buiten doen. De vuileghie'
buitendwailen. — Fig. Veelal met kommen. Buitegedwail(d) kommen, als een zat mensch, eene
slons naar buiten komen. — Zie DWEILEN.
Buitendzakken, Ww. Zie BUITENDJAKKEN.
Buitendzokken, ww. Zie BUITENDJOKKEN.
Buitenflaien, ww. Zie BUITENFLEIEN.
Buitenfleien (uitspr. buitafaian), bedr. zw .
ww. Very. : flaidege buiten, buitegeflaid. Door
vleiende woorden iemand doen naar buiten gaan.
Mieke flaidege mij buiten. — Door heimelijk
vleien en liegen iemand uit een huis verdrijven.
Fig. Ja, 'k was dor vanteveurs (vroeger) goed
onthaald, mor Tieste kwamj5 er binnen en hie
hee mi gheelegans buitegeflaid. -- Zie FLEIEN.

BuiteEfllkkeren (u its pr . buita-), onz. zw . ww.
Very.: flikkerdege buiten, buitegeflikkerd. Hetz.
als buitendansen. Veelal in verbinding met kommen. Liezeke kom(t) buitege f ikkerd.
Buitenflodderen (uitspr. buita-), onz. zw. ww.
Very. : flodderdege buiten, buitegeflodderd.Vriendelijk en vleiend naar buiten komen. As ze mij
zag-, flodderdege ze buiten. Veelal in verbinding
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met kommen. Buitegefodder(d) kommen. Zie
FLODDEREN.

Buitenflotten (uitspr, buita.), onz. zw . ww.
Very. : flottege buiten, buitegefot. Daarnaast
BUITE(N)VLOTTEN. Naar buiten drijven (van volk
b. v.). Es de messe gedaan? faas, 't volk flot al
buiten. — Zie FLOTTEN.
Bnitenfluiten (uitspr. buita-), bedr. st. ww.
Very. : _floot buiten, buitegefoten. Al fluitende
naar buiten roepen. Wil ek Mieke ne keer buitefniten ? Zie BUITENSCHUIFELEN.
Buitenfoefelen (uitspr. buita-), bedr. zw. ww.
Very. : foefeldege buiten, buztegefoefeld. (Met
sluiksche middelen) aan de deur zetten. Eig. en
fig. Dezn baas foefelt ons amaal buiten. Estie
(is hij) herkozen? Neef, hie es buitegefoefeld.
't Es wel fanzielde •r a' vni; mor 'k ben ekik
buitegefoefeld, ik heb niet geëerfd ! Z. FOEFELEN.

Buitenfoeteren (uitspr. buita ), bedr. zw. ww.
-

Very. : foeterdege buiten, buZtegefoeterd. Aan de
deur zetten, met geweld en geraas. Eig. en fig.
ne Zatterik buitefoeteren. De schepene buitefoeteren. Zie FOETEREN.

Buitenfruten (uitspr. buitd.), ww. Zie BUITENVROETEN.

Buitengaan (uitspr. buita-), onz. st . ww.Verv. :
genk (of Bonk) buiten, buitegegaan. Naar buiten
gaan. In tegenstelling met binnengaan. — Naar
achteren gaan (om zijn gevoeg te doen). CV.
Buitengemeene (uitspr. build- en met zovl.
scherpt. e), bn. bw. Buitengemeen.Wdb. Daarnaast
BUITEN 'T GEMEENE. Zijn der veel pato(dd)ers?
Buitegemee' vele! 't Es buiten 't gemeene, van
dl 't kooren dat, er es!
B uitengeraken (uitspr. buita-), onz. zw. ww.
Daarnaast BUITE(N)GRAKEN. Naar buiten (uit
huis, stal, enz.) geraken. Doet de staldeure wad
open, de beesten en grakeu nie buiten.
Buitengeuën, W W. Zie BUITENGEUIEN.
Buit engenien (uitspr. buitageu (a )an), bedr. zw.
ww. Very. : geu(i)dege buiten, buitegegeu(i)d.
Iemand of iets naar buiten gooien, slaan, enz.
Eig. en fig. As ge niet en zwijg-t, g fui ek on (u)
buiten. Stoelen en tafels buitegeuin. M' hen
dent beur(g)emeester buitegegeuid. 'k En deele
me mee, mijn famield' hee mij buitegegeuid. Zie
GEU(I)EN .
Buitengewenne (uitspr. buita-), bn. bijw. Ongewoon, buitengewoon. Daarnaast BUITEN 'T GEWEUNE. Zuk (zulle) schoo' were, dat es buitegeweune. Al wat hie doet, es buiten 't geweune.
-

Zie GEWEUNE.

Buitengieten (uitspr. buita-), bedr. st. ww.
Very. : goot buiten, buitegegoten. Naar buiten
gieten. Giet de Piespot buiten (al door 't venster
b. v.).
Buitengooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BUITENGEU(I)EN.

Buitengraken, WW. Zie BUITENGERAKEN.
Buitengrollen (uitspr. buita-), bedr. zw . ww.
Very. : groldege buiten, buitegegrold. Daarnaast
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BUITE(N)GROMMELEN. Door grollen, grommelen
naar buiten doen gaan. Vader grol(t) mij buiten.
Moeder kan ons buitegrominelen.— Ook met ko °nmen. Buitegegrol(d),buitegegrommel(d) kommen,

al grommelende, grollende naar buiten komen.

Buitengrommelen, ww. Zie BUITENGROLLEN.
Baitengurzelen (uitspr. buitaguzzalan), onz.
zw. ww. Very. : guzzeldege buiten, buitegeguzzeld. Al gutsende (van water) naar buiten komen.
't Vuil watere komt al 'tgootgat buitegeguzzeld.
--

Zie GU(R)ZELEN.

Buitenguzzelen, ww. Zie BUITENGURZELEN.
Buitenhalen (uispr. buitanalan), bedr. zw.
ww. Very.: haaldege buiten, buiteg'haald. Naar
buiten brengen. Verg. J.

Buitenherberge

--

BUITENKLINKEN

Buitenkeëlen, WW. Zie BUITENKEGELEN.
Buitenkeer(e)messe (uitspr. buita-, kee met
zovl. scherpl. e), vr. Mv. -n. Verkl.: -ke. Dorpskermis.
Buitenkeeren (uitspr. buitekeeren met scherps.
e), onz. zw. ww. Naar den buitenkant keeren (met
een rijtuig). Ge moet mee de kerre buitekeeren.
Verg. B1NNENKEEREN.

Buitenkegelen (uitspr. buitake(g)alan), bedr.
zW. ww. Van personen,
TENKAATSEN. CV.

dieren en zaken. Zie

BUI-

Buitenkeisteren (ui tspr. buitakaistaran), bedr.
zw. ww. Van personen, dieren en zaken. Zie BUITENKAATSEN, KEISTEREN.

Buitenkeitsen, bedr. zw . ww. Zie BUITEN-

(uitspr. buitanerberga), vr.

Mv. -n. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Dorpsherberg. Verg. Ned. Wdb.

Buitenhoek (uitspr. buitanoek), m. Daarnaast
Hoek of wijk, ver van het middelpunt
der gemeente gelegen. Ge weunt op nem buitenUITHOEK.

hoek van Elst.

Buitenjaen, ww. Zie BUITENJAGEN.
Baitenjagen (uitspr. buitaja(g)an), bedr. zw .
of st. ww. Very. : joeg (of jaa(g)dege) buiten,
buitegejaagd. Daarnaast BUITE(N)JASSEN. Naar
buiten drijven. Eig. en fig. Jaagt de beesten dl
buiten. Moe' 'k hem buiteja(g)en? De kiezers
zillen hem buiteja(g)en (uit gemeenteraad, enz.

verdrijven).

KETSEN.

Baitenketsen (uitspr. buita-), bedr. zw . ww.
Daarnaast, zeer gewoon, BUITENKEITSEN (uitspr.
buitakaitsan). Van personen en dieren Zie BUITENKAATSEN, KETSEN.

Buitenkenteren, WW. Zie BUITENKOTEREN.
Baitenkiezen (uitspr. buitakiezan), bedr. st.
ww. Very. ; koos buiten, buitegekozen. Door verkiezing uit hun ambt verdrijven. Dem beur(g)emeester es buitegekozen : m' hen (we hebben)
hem buitegekozen.

Buitenkijken (uitspr. buita ), bedr. st. ww. Zie
-

BUITENZIEN.

Baitenkij ven (uitspr. buita ), bedr. st. ww.
Very.: keef buiten, buitegekeven. Door kijven uit
iets verdrijven. 'k En koester nie blijven ; ze keve
-

Baitenjanken (uitspr. buita-), onz. zw`, ww.
Very. : janktege buiten, buitegejankt. Al jankende naar buiten komen. Veelal met kommen.

mij buiten.

Wie komt dor azoo buitegejankt?

Buitenklabetteren (uitspr. buitaklabettaran,
kla met korte a en zonder den klemt.), bedr. en

Buitenjassen, bedr. zw. ww. Hetz. als

BUI-

TE(N)JA(G)EN. Zie ald. CV.

onz. zw . ww. BeJr. Hetz. als

Buitenkaatsen (uitspr. buitekootsan met zachts.
o), bedr. zw. ww. Very. : kootstege buiten, buitegekootst. Daarnaast (met gelijke of gelijkende beteekenis) BUITE(N)KAZAKKEN, BUITE(N)KE(G)ELEN,
BUITEN)KEISTEREN,BUITE(N)KE(I)TSEN,BUITE(N)KLE(I)TSEN, BUITE(N)KLINKEN, BUTTE(N)KLIPPELEN, BUITE(N)KLOPPEN, BUITE(N)KOTEREN, BUITE(N)KUISCHEN, BUITE(N)KURZELEN. Van perso-

lawaai. Van personen, dieren en zaken. Klabet-

nen. Naar buiten slaan, drijven, jagen. Eig. en
fig. Lawijtmakers buitekootsen. G' het (hebt) dor
negoeën deel g'had?'k en doe, z'nè (hebben) mij
buitegekootst. De gemeentertia' buitekootsen. —
Van dieren. Es de koe nog in de stal? Kootst ze
ne keer buiten. — Van zaken. Baaske was van
den duvel bezeten : stoelen, stove, tafels, hie
kootsteg' dl buiten.

Buitenkaisteren, WW. Zie BUITENKEISTEREN.
Buitenkaitsen, ww. Zie BUITENKEITSEN.
Buitenkartier (uitspr. buitakoz tier met den
hoofdtoon op tier), o. Buitenwijk. De Roovost es
'm buitekortier va' Zegelsem. 'k Weune g' heel
afgezonderd, op 'm buitekortier.

Buitenkazakken (uitspr. buitakazakkan, ka

met korte a en zonder den klemtoon), bedr. zw .
ww. Van personen, dieren en zaken. Zie BUITENKAATSEN, KAZAKKEN.

BUITENKAATSEN

met het bijdenkbeeld van klepperend geraas en
tert die zatteriks buiten. Moeder klabetterdege
de katte buiten. Hie schoot in 'n fransche koleere,
en hie klabetterdege de tallooren en de lepels en
de ferketten al 't deurgat buiten. Zie BUITENKAATSEN. - Onz. Al klabetterende (zie aid.) naar
buiten komen. Veelal met kommen. Buitegeklabetter(d) kommen. Zie KLABETTEREN.
Buitenklaitsen, ww. Zie BUITENKLEITSEN.
Buitenklakken (uitspr. buitaklakkan), bedr.
zw . ww. Very. : klaktege buiten, buitegeklakt.
Iemand of iets naar buiten werpen met geweld en
geraas. Hoort! Sies klakt wijf en kinders buiten! Ze klaktege de bermietse water buiten, en
't was dl op mijn kleeren ! Zie KLAKKEN.
Baitenkleitsen, WW. Zie BUITENKLETSEN.
Buitenklemmen, ww. Zie BUITENKLIMMEN.

Buitenklenken, ww. Zie BUITENKLINKEN.
Buitenkletsen (uitspr. buitakletsan), bedr. zw.

ww. Daarnaast BUITENKLEITSEN (uitspr. buitaklaitsan). Van personen, dieren en zaken. Zie
BUITENKAATSEN.

Buitenklinken (uitspr. buitaklenkan), bedr. st .
ww. Very. : klonk (soms klank) buiten, buitegeklonken. Van personen.

Zie BUITENKAATSEN.

BUIT'ENE`LIPPELEN

Buitenklippelen (uitspr. buita-), bedr. zw .
ww. Van personen en dieren. Eig. met een klippel
naar buiten smijten, jagen. Hetz. als BUITENKAATSEN. Zie ald.
Buitenkloppen (uitspr. buita-), bedr. zw . ww.
Very.: kloptege buiten, buitegeklopt. Van personen en dieren. Zie BUITENKAATSEN.

Buitenknoesele (uitspr. buitaknoesala), m. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Buitenste
knoesel. Verg. BINNE(N)KNOESELE.

Buitenkomen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BUITENKOMMEN.

Buitenkommen (uitspr. buita-), onz. onr. ww.
Very.: kwam(p) buiten, buite(ge)kommen. Naar
buiten komen. Turde (durft ge) buitekommen?
Uitdagende uitdrukking.
Buitenkoetsen, ww. Zie BUITENKAATSEN.

Buitenkortier, O. Zi e BUITENKARTIER.
Buitenkoteron, bedr. zw. w w. Daarnaast
soms BUITE(N)KEUTEREN. Van personen en dieren. Zie BUITENKAATSEN.
Buitenkrabbelen (uitspr. buita 1, onz. zw . ww.
Op zonderlinge wijze, met moeite naar buiten
gaan. Hie was zat, en 't was schoon om zien hoe
-

dat hie buitekrabbeldege.

Buitenkrij en, w w. Zie BUITENKRIJGEN.
Buitenkrijgen (uitspr. buitakrij(g)an), bedr.
st. ww. Very. : kreeg buite.z, buite(ge)kre(g)en.
Naar buiten kunnen doen, drijven, enz. 'k En kan
da' per(d) nie buitekrij(g)en. Verg. J.
Buitenkruiper (uitspr. buita-), onz. st. ww.
Very. : kroop buiten, buitegekropen. Naar buiten
kruipen. De mol kruip(t) buiten, 't za(l) schoo'
were zijn.

Buitenknischen (uitspr. buitakuzs(clz)an met
of zonder ch), bedr. zw . ww. Van personen, dieren en zaken. Zie BUITENKAATSEN.
Buitenkuilen, ww. Zie BUITENKUISCHEN.

Buitenkurzelen 'uitspr. buitakuzzalan), bedr.
zw. ww. Van personen, dieren en zaken Zie BUITENKAATSEN, KURZELEN.
Buitenkurzelen, WW. Zie BUITENKURZELEN.

Buitenkwartier, o. Wordt niet gehoord. Zie
BUITENKART1ER.

Buitenkwispelen (uitspr. buita-), onz. zw .
ww. Al kwispelende naar buiten komen. Veelal
met kommen. Azor kwanzp buitegekwispeld, astie
(als hij) mij gerook. --- Ook van menschen. Vleiend
en lachend buitenkomen. As ek veur her deurke
passeere, komt ze gauwe buitegekwispeld.
Buitenlappen )uitspr. buita-), bedr. zw. ww.
Very. : laptege buiten, buitegelapt. Van personen, dieren en zaken. Met geweld naar buiten
jagen, drijven, werpen, enz. As ge nie en zw ijgt,
lap ek ou (uw) buiten. Hie lapt de stoelen en
tafels buiten. — Ook fig. Uit eene erfenis sluiten ; uit een ambt of eene bediening verdrijven.
Verg. BUITENKAATSEN, LAPPEN.
Buitenlaten (uitspr. buita-), bedr. st. ww.
Very. : liet buiten, buitegelaten. Uitlaten. Laat
den hond buiten. CV. J.

2
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BUITENMODE

Buitenleeden (uitspr. buitaleen, leen eenlettergrepig en neet zovl.scherpl.e), bedr. zw . ww. Very. :
leeddege (uitspr. leettaga met verkorte zovl. scherpl.
e), geleed (insg. met verkorte scherpl. e), Naar
buiten leiden. nemn Blende mains buiteleen. — Tot
aan de deur leiden, beleefdheidshalve. Toe, Fientse,
leedt meneer den dokteur ne keer buiten.

Buitenleen, ww. Zie BUITENLEEDEN.
Buitenleiden, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BUITENLEEDEN.

Buitenleunken, Ww. Zie BUITENLUNKEN.
Buitenloeren (uitspr. buita-), ww. Zie BUITENLUNKEN.

Buitenlokken (uitspr. buita-), bedr. zw . ww.
Very.: lokte,u e buiten, buitegelokt. Naar buiten
lokken. Wil ek 1llieke ne keer buitelokken?
Buitenloepen (uit spr. buitaloopan met zovl.
scherpi. o), onz. st. ww. Very. ; liep buiten, buitegeloopen. Naar buiten loopen. 't Branddege, en ze
liepen anaal buiten. Veelal met kommen. Buitegeloope kommen.

Buitenluimen (uitspr. buitaluiman), onz. zw.
ww. Very. : luimdege buiten. buitegeluimd. Heimelijk en stil, ongemerkt naar buiten sluipen. As
ekik binnekzewam, luimdeg' hie buiten. Buitegeluim(d) kommen. Zie LUIMEN.

Buitenlunken (uitspr. buitaleunkan), onz. zw .
ww. Very.: leunktege buiten, buitegeleunkt. Daarnaast BUITE(N)LOEREN. Naar buiten loeren. Ze zit
alt' veur her vaistere,en deg'heelen dag leunkt
ze buiten.
Buitenmains(cij ,

M.

Zie BUITENMEINSCH.

Buitenmaiiere (uitspr. buita-), vr. Gewoonlijk
in 't mv. -n. Boersche manieren. Hie weent al
tien jaar in de stad, en hie hee nog buitemanieren.

Buitenmarken (uitspr. b eha- , onz. zw . ww.
Al mankende naar buiten komen. Veelal met
)

kommen. Wie komt dor buitegemankt ?
Buitenmate (uitspr. buitamata), bw. Buiten
mate. Wdb. Pier drenk(t) buitenzate. Daarnaast
buiten de mate. Spr. Da' gaa' buiten de mate of
buitenzate, dat gaat over zijn hout.
Buitenmeestere ( uitspr. buita ), m. Zie BUITENSCHOOLMEESTERE.
BuiteEmeinSCh (uitspr. buitamains), m. Mv.
-schen (uitspr. zonder of met ch). Verkl. : -ke.
Buitenmensch. --- Buitemains, o.; buitemainske

(zeer gewoorl),o.: vrouwmensch van het platteland.
Verg. BOEREMAINSCH.

Buitenmensch, m. Wordt niet gehoord. Zie
BUITENMEINSCH.

ww. Zie BUITENMEUGEN.
Buitenmen,
ub
Buitenmeugen (uitspr. buitameu(g)an), onz.
onr. ww. Very. : mag buiten, tnoch(t) buiten,
buitegemeu(g)en. Ell. Naar buiten mogen gaan,
komen, rijden, varen, enz. As ek in dat huts
komme, em mag ek nie meer buiten.

Buitenmode (uitspr. buita-), vr. Mode van het
platteland.
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Buitenmoeten (uitspr. buita-), onz. onr. ww.
Very.: moes(t) buiten, buitegemoeten. Ell. Naar
buiten moeten gaan, komen, rijden, varen, enz.
De koe moe buiten, nor de mees (meersch). De
schepene moe buiten, nl. uit den gemeenteraad.

DB. CV .

Baitenmogen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BUITENMEUGEN.

Buitenmompelen (uitspr. buita), onz. zw. ww.
Very. : ynompeldege buiten, buite gemompeld.
Daarnaast BUITE(N ► MU (MELEN. Al mompelende
naar buiten komen. Veelal met kommen. Vader
es kaa'gezind (kwaadgezind), hie kom(t) weer ne
keer buitegesnompeld. Buitegeinuinrel(d) kommen.

Buitenmummelen (uitspr. buita.), ww. Zie
BUITENMOMPELEN.

Buitennemon, WW. Zie BUITENPAKKEN.
Buitenpakken (uitspr. buita.), bedr. zw. ww.

Very. : pakteg e buiten, buitegepakt. Daarnaast
Naar buiten, d. i. buiten
zekere ruimte nemen. Pakt het wasgoe' (waschgoed) buiten, 't es schoo' were. Zie PAKKEN.
Baitenpandoeren (uitspr, buita-), bedr. zw .
ww. Van personen, dieren en zaken. Naar buiten
slaan, verdrijven, jagen, met geraas en geweld.
Ieman(d) of zet buitepandoeren. Zie PANDOEREN.
Buitenpardaffen (uitspr. buita-), bedr. en onz.
zw . ww. Verv.: pardafteg e buiten, buitegepardaft. Daarnaast BUITE(N)PARDOEFEN. Bedr. Iets
of iemand met geraas naar buiten! werpen, aan de
deur zetten. Hie pardaft al zijn dengs (meubelen, enz.) buiten. De zatterik wer(at) buiteg epardoeft. — Ook fig. Iemand uit een erfenis
sluiten; uit zijne bediening verdrijven. Schepenen
-

soms BUITENNEMEN.

-

-

em beur(g)emeestere, ze werden dl buiteg epardaft.
-

— Onz. Met de voeten op den grond stampende, naar buiten gaan. Veelal met kommen.
Hoort hoe dat de wilderiks buitegepardoef(t)
kommen. -- Zie PARDAFFEN, PARDOEFEN.

Buitenpardoefen (uitspr. buita-), ww. Zie BUITENPARDAFFEN.

Buitenparlaitsen, ww. Z. BUITENPARLAKKEN.
Buitenparlakken (uitspr. buit-), onz. zw.
WW. Daarnaast BUITE(N )PARLATKEN, BUITE(N)PARLE(I)TSEN. Al parlakkende (d. i. met de voe-

ten op den grond slaande) naar muiten komen. De
kinders parlakke wil(d) buiten. Veelal met kommen. Buiteg eparlak(t) kommen. Zie PARLAKKEN,
-

PARLATSEN, PARLE(I)TSEN.

Buitenparlatsen (uitspr. buita-), ww. Zie BUITENPARLAKKEN.
Buitenparleitsen (uitspr. buitaparlaitsan),
WW. Daarnaast BUITE(N)PARLETSEN. Zie BUITENPARLAKKEN.

Buitenparletsen ( uitspr. buita-), ww. Zie BUITENPARLAKKEN.

---

BUITENRAFFELEN

Buitenpasterij e (uitspr. buita-), hoofdtoon op
rij), v r. Mv. -n. Dorpspastorie.
Buitenpekken (uitspr. buita-), bedr. zw . ww.
Very. ; peietw e buiten, buitegepekt. Daarnaast
(met gelijke of gelijkende beteekenis) BUITE(N)PEPEREN, BUITE(N)PLE(I)TSEN, BUITE(N)POEIEREN,
BUITE(N)POEFEN. Van personen. Naar buiten slaan,

drijven, jagen, enz. Ook : uit eene erfenis sluiten;
uit een ambt verdrijven, enz. Verg. AFPEKKEN.
Buitenpeperen ( uitspr. buita-), bedr. zw. ww.
Van personenu. Lie BUITENPEKKEN.

Buitenpersen, ww. Zie BUITENPERTSEN.
Buitenpertsen (uitspr. buitapersan), onz. zw.

ww. Haastig naar buiten loopen. Ook met kommen. Buitegepers(t) kommen. Zie PER(T)SEN.

Buitenpirpen (uitspr. buita-), onz. zw. ww.
Hetz. als BUITENLOEREN. Zie ald.
Buitenpikkelen (uitspr. buita-), onz. zw . ww.
Op zoudertinge wijze, min of meer al hinkende en
botsende, naar buiten komen. Mam been es half
genezen, 'k kan al buitepikkelen. Zie PIKKELEN.
Buitenplaitsen, ww. Zie BUITENPLEITSEN.
Buitenpleitsen (uitspr. buitaplaitsan), bedr. of
onz. zw . ww. Very. : plaitstege buiten, buitegeplaitst. Daarnaast, soms, BUITE(N)PLETSEN. Bedr.
Al plassend naar buiten werpen.Ze plaitst her vuil
water buiten. — Onz. Met plassend gerucht naar
buiten komen. 't Water plaits(t) buiten al over
de zulle. — Zie PLE(1)TSEN.

Buitenpletsen (u itspr. buita-)

,

mv. Zie BUI-

TEN PLEITSEN.

Buitenpoeieren (uitspr. buita-), bedr. zw. ww.

Van personen. Zie

BUITENPEKKEN, POEIEREN.

Buitenpoesen (uitspr. buita.), bedr. zw. ww.

Van personen, nieren en zaken. Hetz. als BUITENKAATSEN, BUITENPEKKEN. Zie POEFEN.

Buitenpraten (uitspr. buita.), bedr. zw. ww.
Very. : praattege buiten, buitegepraat. Door
behendig praten iemand uit eens andermans gunst
verdrijven, uit eens andermans huis verjagen. Da'
klai' nichtse praat mij dor buiten.

Buitenpreutelen ( uitspr. buita ,
)

onz. ZW.

ww. Ai preutelende naar buiten gaan of komen.
Veelal met kommen. Moeder kom(t) were buitegepreuteld.

Buitenprochie (uitspr. buitaprochie met den
hoofdtoon op pro), vr. Mv. -ts. Buitengemeente.
Zie PROCIIIE.

Buitenraboelen (uitspr. buita , ra met korte a
en zonder den klemt.), onz. zw . ww. Very. :
raboeldege buiten, buitegeraboeld. Daarnaast
BUITE(N)RAMOELEN. Al tierende en razende met
rumoer naar buiten komen. Al danse' kommen de
loters buitegeraboeld. Buitegeramoel(d) kommen.

Zie RABOELEN, RAMOELEN.
Buitenraffelen (uitspr.

buita-), bedr. zw. ww.

Very. : ra//elde,, e buiten, buitegeraffeld. H aastig

Buitenpastere (uitspr. buitapastara), m. Mv.
-rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.

en driftig naar buiten schrabben, krabben, trekken. Ze raffeldege de stoelen en de tafels buiten.

Dorpspastoor. Zie PASTERE.

Zie RAFFELEN.

BUITENRAMMELEN
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Bui ienrammelen (uitspr. buit? ), bedr. zw . ww.
Very. : ra,nmeldege buiten, buiteg ?ramrneld.
Daarnaast (met gelijke of gelijkende beteekenis)
-

,

BUITE(N)RANSELEN, BUITE(N)ROEFELEN, BUITE(N)RUIFELEN, BUITE(N)RUFFELEN. Van personen,

dieren en zaken. Al slaande naar buiten drijven,
jagen, enz. As Sies kaad es, rammelt hie het dl
buiten. Ook fig. Uit eene erfenis sluiten; uit een
ambt of bediening verdrijven. G heel de raa'
(gemeenteraad b. v.) zal buitegerammel(d) zijn.
Buitenramoelen (uitspr. buit-, ra met korte a
en zonder den kiemt.), ww. Zie BUITENRABOELEN.
Buitenranselen (uitspr. buita-), bedra zw. ww.
Van personen, dieren en zaken. Zie BUITENRAM-

B JITENSCHIETE,

Buitenroffelen (uitspr. buit-), bedr. zw . ww.
Very. ; rokei'd:; e bruten, buitegerokeld. Naar
buiten jagen of drijven. Rokelt die lawijtmakers
buiten! Zie ROKEEN.

Buitenrotsen (uitspr. buitaroutsan), onz. zw .
ww. Very. : routstege buiten, buitegeroutst.
Woest en wild naar buiten loopen. Wa' lawijt,
wo' 't Zijn de jongies die buiteroutsen.
Veelal met kommen. Buitelt erouts(t) kommen. Z.
ROTSEN.

Buitenroutsen, ww. Zie BUITENROTSEN.
Buitenruffelen (uitspr. buit? , bedr. zw. ww.
)

Van personen, dieren en zaken. Zie BUITENRAMMELEN.

MELEN.

Buitenravotsen (uitspr. buitaravoutsan, ra
met korte a en zonder den klemtoon), onz. zw .
ww. Dwaas en wild, met geraas naar buiten loopen. Veelal met kommen. De schoolkinders kommen dl buitegeravoutst. Zie RAVOTSEN.
Buitenravoutsen, ww. Zie BUITENRAVOTSEN.
Buitenrazen (uitspr. buita-), bedr. zw . ww.
Very. : raasdege buiten, buitegeraasd. Door
razen en tieren naar buiten drijven. Blijft 'rn
beetse koes, ge raast ons buiten.

Buitenreep (uitspr. buitareep met zovl, scherpl.
e), m.De reep die buiten den molen hangt en waarmede men de zakken naar boven trekt. Dem buitereep es g'heel dikke. DB. CV . Verg. BINNENREEP.

Buitenrekenen (uitspr. buita-), bedr. zw . ww.
Very. : rekendege buiten, buitegerekend. Door
slimme berekening iemand buiten iets (erfenis,
b. v.) sluiten. As nonkel doo' was, meendege 'k
t' erven, mor 'k was schoone buitegerekend.

Buitenrij den (uitspr. buitarijan), onz. st. ww.
Very. : ree buiten, buitegereén. Naar buiten,
buiten eene ruimte rijden. Moet de kerr' op den
hof blijven? Neens, rijdt mor buiten. Veelal met
kommen. Buitegeree' kommen.

Buitenrijen, W w. Zie BUITENRIJDEN.

Buitenritsen (uitspr. buita •), onz. zw. ww.
Very. : ritsteg e buiten, buitegeritst. Snel naar
buiten loopen. Tonie kreeg nen teen onder z'
gat, mor hie ritstege buite, ziide! Veelal met
kommen. Buitegerits(t) kommen, snel loopende
naar buiten komen. Zie RITSEN.
Buitenroe (uitspr. buita-), vr. Roe (zie ald.)
van de molenwiek die het verst van het molenkot, dus naar buiten ligt. Verg. DB. J.

Buitenruielen (uitspr. buit?-), bedr. zw. ww.
Van personen, dieren en zaken. Zie BUITENRAMMELEN.

Buitensakkeren (uitspr. buita-), onz. en bedr.
zw. w w. Very. : sakkerdege buiten, buitegesakkerd. Daarnaast BUITE(N)VLOEKEN. Onz. Al sakkerend naar buiten komen. Veelal in verbinding
met kommen. Wie komt dor azoo buitegesakkerd?
Bedr. Door vloeken naar buiten drijven. Die
zatte beeste sakkert (of vloekt) ons amaal buiten.
--

Zie SAKKEREN.

Buitensassen (uitspr. buit?-), bedr. zw. ww.
Very. : sastege buiten, buitegesast. Daarnaast
(met gelijke of gelijkende beteekenis) BUITE(N)SCHUPPEN, BUITE(N)SLAAN, BUITE(N)SMIJTEN,
BUITE(N)STAMPEN, BUITE(N)STEKEN, BUITE(N)STEKKEN, BUITE(N)STOOTEN. Van personen, die-

ren of zaken. Met geweld naar buiten drijven. Eig.
en fig. Iemand buitesassen. Es de katte nog in
de spende ? Sast ze ne keer buiten. Hie sast zijn
stoelen *ok buiten. 't Es zondag- kiezenge, en me
zillen z' amaal buitesassen. 'k En deele nie mee,
'k bè (ben) g'heelegans buitegesast. Zie SASSEN.

Buitensavelen (uitspr. buit?-), onz. zw . ww.

Very. : sciveldege buiten, buitegesaveld. Wild en
dwaas, met zonderlinge gebaren naar buiten loopen. Veelal met kommen : buitegesavel(d) kom-

men. Zie SAVELEN.

-

Buitenroeelen (uitspr. buita-), bedr. zw . ww.
Van personen, eieren en zaken. Zie BUITENRAMMELEN.

Buitenroeien (uitspr. buita-), bedr. zw . ww.
Very. : roeidc5e buiten, buitegeroe id. Van personen, dieren en zaken. Hetz. als BUITE(N)SMIJTEN. Zie ald. CV. J (BUITENROOIEN).

Buitenscharten (uitspr. buita-), onz. zw . ww.
Very. : scharttege buiten, buitegeschart. Snel
naar buiten loopen. As hie mij zag- binnekommen,
scharrteg' hie buiten. Veelal met kommen. Buitegeschar(t) kommen. Zie SCHARTEN.
Buitenschaveelen (uitspr. buitaschaveelan,
scha met korte a, vee met zovl. scherpl. e en den
klemtoon), onz. zw . ww. Very. : schaveeldege buiten, buitegeschaveeld. Haastig naar buiten loopen.
Ook met kommen. Buitegeschaveel(d) kommen.
Zie SCHAVEELEN.

Buitenschieten (uitspr. buita-), bedr. en onz.
st. ww. Very. : schoot buiten, biiitegeschoten.

brasmaker buiten, mor hie en verroerdege niet.

Bedr. Iets of iemand naar buiten werpen. Schiet
d' erde buiten. Schoove' van den deete buiteschieten. Iemand al de vaister buiteschieten. —
Onz. IJlings naar buiten loopen. Aster (als er)
muziek buite speelt, schieten z' haasteg bulten.
CV. J. Ook met kommen : buiteb eschote kommen.

CV. T. R.

Zie SCHIETEN.

Buitenroepen (uitspr. buita-), bedr. st. ww.
Very. : riep buiten, buitegeroepen. Naar buiten
roepen. Wille 'k Triene ne keer buiteroepen ? —
Uitdagend naar buiten roepen. 'k Riep den am-
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Buitenschokken (uitspr. buita.), onz. zw . ww.
Very. : schoktege buiten, buitegeschokt. Met
schokkende beweging naar buiten komen. Veelal
in verbinding met kommen. Hie es zeker zat
Kijkt hoe dat hie buitelt eschok(t) komt. Z. SCHOKKEN.

Buitenschole (uitspr. buita-), vr. Buitenschool,
dorpsschool.

Buitenschoolmeestere (uitspr. buita-), m. Mv.

Buitensleuren (uitspr. buita-), bedr. zw. wjt.
Very. : sleurdege buiten, buitegesleurd. Naar
buiten sleuren. Van zaken en personen. Verzichteg ! ge sleurt al de meubels buiten. De sampetter sleurdegee den dief mee geweld) buiten.

Buitenslibberen (uitspr. buite-), onz. zw. ww.
CV. Zie BUITENSLEREN.

Buitensloefen (uitspr. buita-), onz. zw. ww.
Al sloffende naar buiten gaan. Veelal met kom-

-rs. Verkl. : -ke. Daarnaast BUITE(N)MEESTERE.

men. Buitegesloef(t) kommen.

De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Dorpsschoolmeester.

BUITENSLOEFEN.

Buitenschreve (uitspr. buita.), bw. Daarnaast
buiten de schreve. Over zijn hout. Da' loop(t)
buiteschreve. Zie BUITEN. CV.

Buitensloffen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
Buitenslonsen (uitspr. buita-), onz. zw . ww.
Very.: slonstege buiten, buitegeslonst. Als eene
slons naar buiten komen. Veelal met kommen.

Buitenschrijven (uitspr. buita-), bedr. st. ww.
Very. : schreef buiten, buitegeschreven. Niet in

Z'es zeker zat, ze komt) buitegeslonst.

een testament vermelden. 'k En krij(g)e geen

Zie BUITENSLEREN.

duite, nonkel hee mij buitegeschreven.

Buitensluipen (uitspr. buita-), onz. zw. ww.
Zie BUITENSLEREN.

Buitenschuifelen (uitspr. buita-), bedr. zw .
ww. Very. : schuzfeldege buiten, buitegeschuz=
feld. Door fluiten naar buiten doen komen. Schuifelt den hon(d) buiten. Zie SCHUIFELEN.

Buitenschuppen (uitspr. buita-), bedr. zw . ww.
Van personen, dieren en zaken. Verg. BUITENJ.
Buitenseez n (uitspr. buitaseezan met zovl.

SASSEN. C V.

scherpl. e), onz. zw. ww. Haastig naar buiten
loopen. Ze moesten alle drie buiteseezen, anderst
wier(d)en ze doo'gesle(g)en. Ook met kommen :
buitegesees(d) kommen. Zie SEEZEN.

Buitenshuize, bw. Buitenshuis. Men zegt gewoonlijk : buiten den huize. Wdb.
Buitensijferen (uitspr. buita-), ww. Zie BUITENCIJFEREN.

Buitenslaan (uitspr. buita-), bedr. onr. ww.
Van personen, dieren en zaken. Verg. BUITENSASSEN. CV . DB. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland ...).
Buitenslaitsen (uitspr. buita-), ww. Zie

BUI-

TENSLEITSEN.

Buitensleitsen (uitspr. buitaslaitsan), onz. zw.
Als eene slets,
d. i. slepend naar buiten komen. Veelal met kommen. Buitegeslaits(t) kommen. Zie SLE(I)TSEN.
WW. Daarnaast BUITE(N)SLETSEN.

Buitenslenteren (uitspr. buita-), onz. zw . ww.
Naar buiten slenteren. Veelal met kommen. De
zieke kom(t) buitegeslenterd.

Buitenslepen (uitspr. buita-, altijd met zachtl.
e), bedr. zw . ww. Very.: sleeptege buiten, buitegesleept. Naar buiten sleepen. Ge moet het bui..
tendra(g)en en nie buiteslepen. Zie SLEPEN.

Buitensleren (uitspr. buita-), onz. zw. ww.
Very.: sleerdege buiten, buitegesleerd. Daarnaast
BUITE(N,SLIBBEREN, BUITE(N)SLUIMEN, BUITE(N)SLUIPEN. Naar buiten heimelijk sluipen. Ook met

kommen, Past op, Mie kom(t) buitegesleerd om
ons af t' hoorken. Zie SLEREN.

Buitensletsen (uitspr. buita-), ww. Zie BUITEN SLEITSEN.

Buitensluimen (uitspr. buita-), onz. zw. ww.

Buitensluiten (uitspr. buita-), bedr. st. ww.
Very. : sloot buiten, buitegesloten. Wdb. — Uit
eene erfenis sluiten. 'k Meendege mee te deelen,
mor z' hè (hebben) mij buitegesloten.
Buitensmijten (uitspr. buita), bedr. st. ww.
Very. : smeet buiten, buitegesmeten. Van personen, dieren en zaken. Hetz. als BUITENSLAAN.
Zie BUITENSASSEN, BUITENWERPEN.
Buitensnoeven (uitspr. buita-), onz. zw. ww.
Very. : snoefdege buiten, buitegesnoefd. Naar
buiten ijlen. Ze schoot her schoenen an en snoefdege buiten. Zie SNOEVEN.

Buitensnokken, bedr. zw.ww. Daarnaast, zeer
gewoon, BUJTE(N)SNUKKEN. Met eenen snok (zie
ald.) naar buiten nemen. 't Begoest in huis te
branden, mor 'k snoktege 't kin (d) buiten. —
Onz. Buitegesnok(t) kommen, met snokkende

beweging naar buiten gaan. Zie

SNOKKEN, SNUK-

KEN.

Buitensnukken (uitspr. buita-), ww. Zie BUITENSNOKKEN.

Buitensoeven (uitspr. buita-), onz. zw . w w.
Very. : soefdege buiten, buitegesoefd. Daarnaast
BUITE(N)ZOEVEN. Al soevende naar buiten ijlen.
Astie (als hij) mij ziet, soeft hie buiten. Zie SOEVEN.

Buitenspaitsen (uitspr. buita-), WW. Zie BuiTENSPEITSEN.

Buitenspeeten (uitspr. buitaspeetan met zovl.
scherpl. e), onz. zw . ww. Very. : speettege buiten,
buitegespeet. De uitspr. laat toe BUITENSPITTEN te
schrijven (zie Kl. en Vorml.). Daarnaast BUITE(N)SPE(I)TSEN, BUITE(N)SPINNEN, BUITE(N)SPODDEREN,BUITE(N)STOORMEN, BUITE(N)STUIVEN. Haas-

tig en driftig naar buiten loopen. De verkies
spetten amaal buiten. Kijkt hoe dat de jangles
buitespinnen! Veelal met kommen. Buitegespodder(d), enz. kommen.— Zie SPEETEN, SPE(I)TSEN,
SPINNEN, SPODDEREN, STOORMEN, STUIVEN.

Buitenspeitsen (uitspr. buitaspaitsan), onz.
zw. ww. Daarnaast BUITE(N)STETSEN. Zie BUITENSPEETEN.

BUITENSPELEN

–N- 23 t —

Buitenspelen (uitspr. buita ), bedr. zw. ww.
Very. : speeldege buiten, buitegespeeld. Iemand
uit iets sluiten, er hem beletten aan deel te nemen.
-

' k Meendege mee de keerels nor de feeste te
gaan, mor 'k was buitegespeeld.

Buitenspetsen ( uitspr. buita-), ww. Zie BUI-

BUITENTREKKEN

Buitenstreunkelen (uitspr. buita ), ww. Zie
-

BUITENSTRUNKELEN.

Buitenstroomen (uitspr. buitastrooman met
zovl. scherpt. 0), onz. zw. ww. Very. : stroomdege
buiten, buitegestroomd. Naar buiten stroomen,
vloeien. Ook van volk. De messe was uit en 't volk
stroomdege buiten, kwam(p) buitegestroomd.

TENSPEETEN.

Buitenspinnen (uitspr. buig ), onz. st. ww.
-

Zie BUITENSPEETEN.

Buitenspitten, ww. Zie BUITENSPEETEN.
Buitenspodderen (uitspr. buita-), onz. zw. ww.
Zie BUITENSPEETEN.

Buitenspoelen (uitspr. buita-), onz. zw . ww.
Min of meer met geweld naar buiten vloeien.
't Huis was overstroomd, en de meubels spoeldegen dl buiten. De more spoel(t) buiten. Buitegespoelet) kommen.

Buitensprengen, ww. Zie BUITENSPRINGEN.
Buitenspringen (uitspr. buitasprengan), onz.
st. ww. Very. : spronk (of sprank) buiten, buitegesprongen. Naar buiten springen. Tieste spronk al
deur de vaister buiten. Buitegespronge kommen.

Buitenstampen (uitspr. buita.), bedr. zw. ww.
Van personen en dieren. CV. Zie BUITENSASSEN,
Buitenstappen (uitspr. buita-), onz. zw . ww.
Vtrv. staptege buiten, buitegestapt. Naar buiten
stappen. Da' word (woord) en koest hie nie hooren, en hie staptege buite, zilde!

Buitensteken (uitspr. buita-), bedr. st. ww.
Very. : stak (soms stook) buiten, buitegestoven
(soms -gestokan). Van personen en dieren. Aan
de deur zetten. Steekt de vloeker, den hond, enz.
mor buiten ! DB. T. — Van zaken. Naar buiten
duwen. Ge moet de kerre buitesteken (uit den hof,
uit de poorte, uit de schare, enz.). — Bepaaldelijk. Van koeien. Ze buitesteken, ze op de wei
steken of doen : ze blijven er nacht en dag. Zie
STEKEN, BUITENSASSEN.

Buitenstekken (uitspr. buita-). bedr. zw . ww.

Very. : stektege buiten, buiteges tekt. Van personen en zaken. Zie BUITENSASSEN, STEKKEN.

Buitenstenkeren, WW. Z. BUITENSTINKEREN.
Buitenstinkeren (uitspr. buitastenkaran), onz.
zw . ww. Very. : stenkerdege buiten, buitegestenkerd. Stil, beschaamd, onopgemerkt naar buiten
sluipen. Gee(f)t 't hem op zijm brood, hie za(l)
gauwe buitestenkeren. Zie STI_vKEREN.

Buitenstoormen, ww. Zie BUITENSTORMEN.
BaitenStooten (uitspr. buitastootan met zovl.
scherpl. o), bedr. st. ww. Very.: stoottege buiten,
buitegestooten. Van personen en dieren. Naar buiten stooten. Ons koe en wil(t) nie buitegaan; stoot
ze buiten.—Onz. In verbinding met kommen. Buitegestoote kommen, op min of meer zonderlinge
wijze naar buiten komen. Zie STOO'rEN.

Buitenstormen (uitspr. buitastoorman met
zachtl. o), onz. zw . ww. Vers. : stoormdege buiten, buiteg estoormd. Naar buiten stormen. Bie
stoormdege gelijk ne stier buiten. Buitegestoorm(d)
kommen.

Buitenstrunkelen

(uitspr. buita-), onz. zw .

w w. Daarnaast BUITE(N)STREUNKELEN, BUITE(N)SUKKELEN, BUITENTSUKKELEN. Al strompelende,

al sukkelende naar buiten gaan. Da' blend vrauwke streunkel(t) buiten, tsiikkel(t) buiten. Veelal
met kommen. Buitegestrunkeld, buiteg esukkel(d)
kommen.

Buitenstuiken (uitspr. buita-), onz. zw. ww.
Very. : stuikteg e buiten, buitegestuikt. Met geweld, plots naar buiten komen of vallen. Veelal
met kommen. Buitegestuik(t) kommen. Zie STUIKEN.

Buitenstuiven (uitspr. buita-), onz. st. ww.
Very. stoof buiten, buitegestoven. Zie BUITENSPEETEN.

Buitensukkelen (uitspr. buita-), ww. Daarnaast, zeer gewoon, BUITENTSUKKELEN. Zie BUITENSTRUNKELEN.

Buitentamboeren (uitspr. buitan ), bedr. zw .
ww. Daarnaast BUITENTEMMEREN, BUITENTOEFELEN, BUITENTOEFEN. Van personen, dieren of
zaken. Naar buiten slaan. De zatterik moe' bui=
tegetamboer(a) wer(d)en. Ook fig. Uit erfenis sluiten; uit ambt of bediening verdrijven. Zie TAM-

BOEREN, TEMMEREN, TOEFELEN, TOEFEN.

Buitentemmeren (uitspr. buitan ), bedr. zw .
-

\k w. Zie BUITENTAMBOEREN.

Buitenterten (uitspr. buiten-), onz. st , ww.
Very. : tori t) buiten, buitegetorten. Naar buiten treden. Mee buiten te terten viel 'k van de
zulle, en 'k brak mijmn been. Zie TERTEN.
Buitentieren (uitspr. buiten-), bedr. zw . ww.
Very.: tierdege buiten, buitegetierd. Door tieren
naar buiten drijven. In dat huis razen en tieren
ze 't volk buiten.

Buitentimmeren, ww. Wordt niet gehoord.
Zie BUITENTEMMEREN.
Buitentof2,en (uitspr. buitan-), ww. Zie BUITENTAMBOEREN.

Buitentoefen (uitspr. buiten.), ww. Zie BUITENTAMBOEREN.

Buitentrampelen (uitspr. buiten-), ww. Zie
BUITEN TRAPPELEN.

Buitentrappelen (uitspr. buitan-), onz. zw.
ww. Daarnaast BUITENTRAMPELEN. Al trappelende naar buiten komen. De kinders trampelen
al d' open deure buiten. Buitegetrappel(d) kommen. Zie TRAPPELEN, TRAMPELEN.
Buitentreden, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BUITEN'I'ERTEN.

Buitentrekken, onz. en bedr. st. ww. Very. :
trok (soms trak) buiten, buitegetrokken. Bedr.
Iemand of iets naar buiten trekken. Me zitten de
vaister open doen en de kasse buitentrekken.

BUITEI`TTRENTELEN
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'k Pakteg' hem b ij den orme (arm), en 'k trok hem
buiten. — Onz. Uit huis, land, stad, enz. naar
buiten gaan, 't Es schoo' were, komt, me trekken
ne keer buiten.

Buitentrentelen (uitspr. buitan-), onz. zw .
ww. Naar buiten drentelen. Veelal met kommen.
Buitegetrentel(d) kommen. Zie TRENTELEN, BUITENDRENTELEN.

Buitentrommelen (uitspr. buitan-), bedr. zw.

BUITENVOEREN

kamerleden, enz. As 't kiezeng es, va(g)en ze

w' amaal buiten. Zie VAGEN.
Buitenvallen (uitspr. buita-), onz. st . ww.
Very. : viel buiten, buitegevallen. Naar buiten
vallen. 'k Passeerdege veurbij de vaister, en e
glas vie / buiten en op mijne kop ! Sieske was
zat, en hie en kwam nie buiten, hie viel buiten.
— Bolspel. Naar buiten (niet naar het doel toe)
vallen. De bolle stond nen oomelenk, en dornaar
viel ze buiten. — In spel. Door loting of heulen
(zie aid.) niet mogen medespelen. Tiest es buite-

ww. Very. : trommeldege buiten, buitegetrommeld. Eig. en fig. Iemand al slaande naar buiten
drijven. ne Zatterik buitentrommelen. De gemeenteraa' buitentrommelen. — Door tromme-

gevallen.

len (op trommel, op ruit, enz.) naar buiten roepen.

BULTEN VAGEN.

Den trommeleere trommel(t) ons amaal buiten.
Buitentrotten (uitspr. buitan-), onz. zw. ww.
Very. : trottege buiten, buitegetrot. Naar buiten
draven. De school es gedaan en de kinders kommen dl buitegetrot. Zie TROTTEN.

Buitenvendelen (uitspr. buita-), onz. ZW. ww.
Very. : vendeldege buiten, buitegeverdeld. Zwaai-

Buitentsaffelen (uitspr. buitan-), onz. zw. ww.
Min of meer hinkend, slordig naar buiten komen.
Ge tsaf elf t) buizen, doet 't bee' zeere? Buite-

gets7 ffel(d) kommen. Zie TSAFFELEN.

Buitentsamfelen, buitentrammelen, ww.
Zie BUITENTSAMPELEN.

Buitentsampelen (uitspr. buitan.), onz. zw.
ww. Daarnaast BUITENTSAMFELEN, BUITENTSAMMELEN, BUITENTSEUMPELEN, BUITENTSEUNKELEN, BUITENTSOMMELEN, BUITENTSOMPELEN. Al

struikelende, met moeite naar buiten komen.Veelal
met kommen. Moeder es ziek, ze tsampel(t) bui-

ten. Buitegetseunkel(d) kommen. Wie hoor 'k
dor azoo buitentrommelen ? Zie TSAMFELEN,
TSAMMELEN, TSAMPELEN, TSEUMPELEN, TSEUNKELEN. TSOMMELEN, TSOMPELEN.

Buitentsenmpelen, buitentseunkelen, ww.
Zie BUITENTSAMPELEN.

Buitentsollen (uitspr. buitan-), onz. zw . ww.

Very. : tsoldege buiten, buitegetsold. Dompelend

en struikelend naar buiten gaan. Veelal met kom-

men. Buitegetsol(d) kommen. Zie TSOLLEN.

Buitentrommelen, buitentsompelen, ww.
Zie BUITENTSAMPELEN.

Buitentsukkelen

(uitspr. buitan-), ww. Zie

BUITENSUKKELEN.

Buitentuimelen (uitspr. buitan-), onz. zw .
Daarnaast, zeer gewoon, BUITENTUIMPELEN. Al
tuimelende naar buiten komen. Sies es zat, hie
tuimpel(t) buiten.

Buitentuimpelen,
Buitenturren (uitspr. buitan-), onz. st. ww.

ww. Zie BUITENTUIMELEN.

Very. : tost) buiten, buitegeturren. Ell. Durven

naar buiten gaan. Ze wachten hein af, hie en
tur(t) nie buiten. Zie TURREN.
BAitenvaen (uitspr. buita-), ww. Zie BUITENVAGEN.

Buitenvagen (uitspr. buitava(g)an), bedr. zw.
ww. Naar buiten vegen. Vaag(t) die vuileghie'
buiten. — Naar buiten slaan. Van menschen.
Baaske wer(dt) kaad : hie zal al z ip volk nog
buiteva(g)en. — Ook van gemeenteraadsleden,

Buitenvegen, ww. Wordt niet gehoord.

Zie

end en zwierend naar buiten komen. Ook met

kommen. Buitegevendel(d) kommen. Zie VENDELEN.

Buitenveunken (uitspr. buita-), bedr. zw . ww.
Very.: veunktege buiten, buitegeveunkt. Daarnaast (nagenoeg met dezelfde beteekenis) BUITE(N)VLE(G)ELEN, BUITE(N)VLEU(I)EN. Iemand of
iets naar buiten drijven of slaan. De meubels buiteveunken. Iemand buiteveunken (uit huis, uit
gemeenteraad, uit kamers, uit erfdeel, enz.).
Buitenvleulen, Ww. Zie BUITENVLEGELEN.
Buitenvengelen (uitspr. buitavle(g)alan), bedr.
zw. Ww. Zie BUITENVEUNKEN.

BAitenvleuën, wW'. Zie BUITENVLEUIEN.
Buitenvleuien (uitspr. buita-), bedr. zw . ww.
Daarnaast BUITE(N)VLEUËN. Z. BUITENVEUNKEN.
Buitenvlieën, WW. Zie BUITENVLIEGEN.
Buitenvliegen (uitspr. buitavlie(g)an), onz.
st. ww. Very. : vloog buiten, buitegevlo(g)en. Naar
buiten vliegen. De duive vloog buiten, al de kijker
zewleg. - Naar buiten, op het buitenland trekken.
As 't vakans' es, vlie(g) ek buiten. — Snel naar
buiten loopen. Moeder hoordeg' her kin(d) roepen en vloog buiten. — Naar buiten gesmeten
worden. Al de zatteriks vlo(g)e ferm buiten. CV.
— Ook van raadsleden, kamerleden, enz. Al de
liberale vlo(g)en in de kiezenge buiten. — Niet

medeërven.

Buitenvloeien (uitspr. buit;-), onz. zw . ww.

Very. : vloeidege buiten, buitegevloeid. Naar buiten vloeien. Ge z ij ' zeker an 't schuren, want
't water vloei(t) buiten.

Buitenvlouken (uitspr. buita-), onz. en bedr.
zw . ww. Very. : vloektege buiten, buitegevloekt.
Daarnaast BUITE(N)SAKKEREN. Onz. Veelal met
kommen. Al vloekende naar buiten kommen. De
zcilderiks komme ginter buitegevloekt. — Bedr.
Door vloeken naar buiten drijven. Daarnaast BUITE(N)ZWEEREN.

Zwijgt, ge zilt di 't volk buite-

vloeken.

Buitenvlooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie
BUITEN VLEU(I)EN.

Buitenvlotten (uitspr. buita-), ww. Zie BUITENFLOTTEN.

Buitenvoeren (uitspr. buitel-), bedr. zw . ww.

Very. : vcerdege buiten, buitegevoerd. Naar bui-

BUITENVRAEN
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ten voeren. Me moeten 't mes (mest) buitevoeren
(nl. uit den stal).

Buitenvraen, ww. Zie BUITENVRAGEN.
Buitenvragen (uitspr. buitavra(glan met zovl.
lange a), bedr. st. ww. Very. : vries (soms vroeg)
buiten, buiteg evraag d. Buitenshuis verzoeken,
vragen om naar buiten te komen. Hie vrieg mij
-

-

buiten, mor 'k en genk niet.

Buitenvrengen, ww. Zie BUITENVRINGEN.
Buitenvringen (uitspr. buitdvrengan), wed.
st. ww. Very. : vronk buiten, buitegevrongen.
Met moeite naar buiten dringen. 'k En koest albij
nie buiten, 'k moest) m ij oprech(t) buitevrengen.

Zie VRINGEN.

Buitenvroeten (uitspr. buita-). b( dr. zw. ww.
Daarnaast, zeer gewoon, BUITL(N)FRUTEN. Iemand
met slimme middeltjes uit iemands vriendschap
verdrijven Z' hè (hebben) m ij buitegefruut. Zie
V ROETEN, FRUTEN.

Buitenvunken (uitspr. buita-), ww. Zie het
zeer gewone BUITENVEUNKEN.
Buitenwaaien (uitspr. buitdwouian), onz. zw .
ww. Very. : wouidege buiten, buiteeewouid. Naar
buiten waaien. Da' pampier zz'ouit al deur- de
vaister buiten. — Buitegewouz(d) kommen, zonderling, als door een wind gedreven naar buiten
komen.
Buitenwaarts, bn. Wordt niet gehoord. Zie

BUITEPAKKEN

Buitenzakken (uitspr. buita-), onz. zw . wwVery.: zaktege buiten, buitegezakt. Naar buiten
zijgen of zakken. De muur zak(t) buiten, hie zal
vallen. -- Langzaam en dwaas naar buiten komen. Wie komt dor buitegezakt ?
Buitenzeilen (uitspr. buitazailan), onz. zw .
ww. Very. : zaildege buiten, buitegezaild. Dwaas
als een zat n.ensch naar buiten komen. Verg. BINNENZEILEN.

Buitenzien (uitspr. buita-), onz. onr. ww.
Daarnaast BUITE(N)KIJKEN. Naar buiten (door het
venster b. v.) zien. As 'k passeere, kijk(t) Mieke
toch ne keer buiten.

Buitenzijpelen, ww. Zie BUITENZIJPEN.
Buipenzijpen (uitspr. buita-). onz. zw . ww.
Daarnaast BUITE(N)Z1JPELEN Naar buiten (den
buitenkant) druipen. Den euzendrup moe' buitezijpen. Verg. BINNENZIJPEN, -ZIJPELEN.

Buitenzoeven, ww. Zie BUITENSOEVEN.
Buitenzwaaien (uitspr. buitazwouian), onz,
zw. ww. Very. : zwouidege buiten, buitegezwouid.
Al zwaaiende naar buiten komen. Veelal met
kommen. Buitegezwoui(d) kommen. Verg. BINNENZWAAIEN.

Buitenzwadderen (uitspr. buit;-), onz. zw.
ww. Als een zatterik naar buiten komen. Buitegezwadder(d) kommen.

Buitenzweinselen, ww.

Zie BUITENZWEIN-

BUITENWERTS.

SELEN.

Buitenwacht (uitspr. buita-), vr. Wdb. De
buitewach(t) kra(g)en of hen, buitengesloten
worden. Ook : iemand de buitewach(t) geên
(geven). DB. Ned. Wdb (« in Vlaanderen »).

Buitenzwakken (uitspr. buita-), onz. zw . ww.
Verv.: zwaktege buiten, buitep ezwakt. Daarnaast
BUITE(N)ZWIEKEN. Met zwakken en schokken
naar buiten komen. Buitegezwak(t) kommen. Zie

Buitenwerg (uitspr. buitaweech met scherpl.
e), m. Mv. buitewe(g)en. De buitenste weg. In
tegenstelling met BINNE(N)WEFG. 'k Pakke liever
binnewe(g)en as buitewe(g)en. Zie WEÉG.

Buitenwerpen (uitspr. buita-), bedr. st. ww.
Very.: wierp buiten, buitegewoorpen. Daarnaast
BUITE(N)SMIJTEN. Zie ald. Iemand of iets naar
buiten werpen. Eig. en fig. Verg. Ned. Wdb.
Buitenwers, bw. Zie BUITENWERTS.
Buitenwerts (uitspr. buitawers), bw. Buitenwaarts.

Buitenweunste (uitspr. buita-), vr. Buitenwoning, woning op het platteland. Der zijn dry
buiteweunstcn afgebrand Zie WEUNSTE.
Buitenwillen (uitspr. buita-), onz. en bedr. onr.
ww. Ell. Onz. Naar buiten willen. 'k Wildege
buiten, mor 'k en koes(t) niet. — Bedr. Iemand
naar buiten willen hebben. Hie wildege mij bui.
ten, mor 'k en genk niet.

Buitenwouien, ww. Zie BUITEN WAAIEN.
Buitenwringen, ww. Zie BUITENVRINGEN.
Buitenwroeten, ww. Zie BUITENVROETEN.

Buitenzailen, ww. Zie BUITENZEILEN.
Buitenzak (uitspr. buitazak), m. In tegenstelling met BINNENZAK. Zie ald. In 'n kazakke zijn
der binnen- en buitezakken. J.

Zu id- Oostvlaandersch

-

ZWAKKEN, ZWIEKEN.

Buitenzweepen (uitspr. buitazweepan met
scherpt f), bedr. zw . ww. Very. : zweeptebe buiten, buitegezweept. Iemand of iets met de zweep
naar buiten drijven. Eig. en fig. Zweept de koe
buiten. Zweept die keerels buiten.
Buitenzweeren (uitspr. buitazweeran, met
scherpt. e), bedr. st. ww. Zie BUITENVLOEKEN.

Buitenzweinselen (uitspr. buitazwainsalan),
onz. zw. ww. De analogie laat toe te schrijven
BUITENZWENSELEN. Al waggelende naar buiten
gaan. Buitegezwainsel(d) kommen. Zie zwE(I)NSELEN.
Buitenzwenselen, ww. Zie BUITENZWEINSELEN.

Buitenzwieken (uitspr. buita-), ww. Zie BUITENZWAKKEN.

Buitenzwieren (uitspr. built-), onz. zw. ww.
Al zwierende naar buiten komen. De dronkor(d)s
kommen dl buitegezwierd.

Buitenzwijmelen (uitspr. buita-), onz. zw. ww.
Hetz. als BUITF NZWEINSELEN. Zie ald. CV.
Buitevzwouien, ww. Zie BUITENZWAAIEN.
Bnitepakken, enz. ; buiteraboelen, enz. ;
— buitesakkeren, enz. ; — buitevaen, enz. ;
buitewacht, enz. ; -- buitezailen, enz. Zie BUI—

--

TENPAKKEN, enz.; — BUITENRABOELEN, enz.;
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3UITENSAKKEREN, enz.; — BUITENVAEN, enz.; BUITENWACHT, enz.; — BUITENZAILEN, enz. Verg.
de aanm. i. v. BUITEN.

Buize, vr. Mv. -n. Verkl.: buiske (mv. -kes,
-kies). Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland nog steeds
buize »). Buis. 'n Lange buize. — De buize van
de stove. Ned. Wdb (« in Zuid Nederland »). —
De buize van de villstake, buisvormig deel waarin
de schroef draait. Bus bij VUYLSTEKE, Amb.
Smid. Hooge zijden hoed. Hie en es nog gee'
jaar in de stad, en hie draagt al 'm buize. Ned.
Wdb (< in Zuid-Nederland »). — Draineerbuis. —
Fig. Mislukking (in verkiezing, examen; ook van
liefdesbetrekking. 'm Buize krij(g)en, hen (tiebben), mislukken, niet slagen. Iemand 'm buize
gein (geven). Er mee 'm buiz' afkommen. Ned.
Wdb. « beschouwt het ten nauwste verwant met
wvl. buisch ». Moet het w. echter niet tot buize
gebracht worden : i° men zegt nooit buis (in Oosten West-vl.), altijd buize, buze; 2° het mv. is buizen, nooit buis(ch)en; 3° men bespot den persoon
die afgewezen wordt, met buizen, die men aan of
voor zijne deur legt, of die men al tierende rond
de gemeente sleept. Verg. BUISCH.
-

Buizen, onz. zw. ww. Mnl. BUSEN. Very. :
buisdege, gebuisd. Nog zeer gewoon. Onmatig
drinken. Dag en nach(t) buizen ze. SCH. KIL. J.
CV. Ned. Wdb. — Ook : brassen, kwasten.
Buizen, bedr. zw . ww. Very.: buisdege, gebuisd. Eene buize (z. ald.) geven. De jrofessers
zille ml buizen. 'k Was gebuisd. SCH. J. Ned.
Wdb. CV (Aanh.).
Buizen, bedr. zw. ww. Draineeren (van land).
Land buizen. Gebuisd) land es goe land. Zie
BUIZE.
BiliZer, M. Zie BUIZERE.

Buizere, m. Mv. -rs. Mnl. BUSER, BUYSER. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die
veel drinkt. Ned. Wdb. — Iemand die draineert.
— Leeraar (professor) die de gewoonte heeft zijn
leerlingen te buizen. — Zie BUIZEN.
Bnizerije, vf. Zonder mv. Minachtende term ;
collectief. Slechte, oude buizen. Smijt die buizerije
dor in den hoek.
Bake, vr. Soms gehoord voor BUUK, m., beuk.
Zie BUUK.
linken, bukie, bn. Beuken. Bukie haut, berd.
Zie BUUK.

Buken, onz. zw. ww. Very. : buuktege, gebuukt. Werpspel. De kinderen leggen eenige
muntstukken (soms knoppen) op een kurkje of
cylindervormig stukje hout, den buuk geheeten.
Van eene schreef werpen of schieten zij er naar
met Fransche of oude Belgische tiencentiemstukken. Wordt de buuk omver geworpen en ligt het
geld dichter bij het geworpen muntstuk (buukstuivere) dan bij den buuk, zoo behoort het den
werper. Blijft echter de buuk rechtstaan of ligt het
gevallen geld nader bij den buuk dan bij den
buukstuivere, dan schiet een tweede speler, enz.
Alzoo beurtelings gaat het spel voort. I+ r., jeu du
bouchon. Willeme ne keer buken? Ik buke geeren.
-- Het gel(d) buukt, of onp. : het buukt. 't Wordt

BUNDERE

gezegd als het gevallen geld aan den buuk raakt.
Geld dat buukt, blijft den buuk en niet den schieter.

Bukenblare (uitspr. bukam-), vr. Mv. -n.
Beukeblad. Ze brandde ge bukemblaren in herren
(haren) herd (haard). Zie BUUK, BLARE.
Bukenboom (uitspr. bukamboom met scherpt.
o), m. Beukenboom. Zie BUUK. KIL (BUECKEBOOM).

Bukenbosch (uitspr. bukambos), m. (niet (o,).
Mv. -bosschen (uitspr. met of zonder ch). Verkl. :
bukemboss(ch)elke. Beukenbosch.
Bukendreve, vr. Beukendreef.
Bnkenhae, vr. Zi e BUKENHAGE.
Bukenhage (uitspr. bukan2(g )a met zovl. lange
a), vr. Beukenhaag. Zie BUUK.
-

Bnkenhant, o. Zie BUKENHOUT.
Bukenhont, o. Beukenhout. Zie BUUK.
B ilker, m. Zie BUKERE.
B il ker°, M. Mv. -rs. Iemand die buukt. Zie
ald. Toontse was nem buker van d' eeste (eerste)
klasse. Zie BUKEN.

Bukeschusse, vr. Beukeschors. Zie BUUK,
SCHUSSE.

Bukie, bn. Zie BUKEN.
Buksboom, m. Wordt niet gehoord. Men zegt :
PALME (zie ald.).

Bul, m. Niet gewoon. Bucht, grauw. 't En es
mor nem bul va' volk. Smijt dein bul buiten.
Verg. CV. SCH. J.
Bulle, vr. Bul van den paus. Ned. Wdb vroeger BULLE »). KIL.
Bulletin, m. Zie BULETIJNK.
Bulletijnk, m. Zie BULETIJNK.
Buletijnk (uitspr. met klemt. op

tink), in.
(niet o.). Fr. bulletin. Rapport over het gedrag
en de vorderingen van eenen leerling. Ned. Wdb
(x in België »). — Stembriefje. Steekt dein buletijnk in de busse.
Bnlpig buipzaam, bn.; buipzaamhied, vr. ;
bulpzamig, bn.; bulpzamighied, vr. Zie op
,

BEHULP-.

Bult, m. Wordt niet gehoord. Zie BULTE.
Bulte, m. Mv. -n. Verkl. builtse (mv. -tses,

-tsies). Bochel. nem Bulte gelijk 'in berfnietse
(zie ald.), gelik ne ketele, groote bult. — Bultenaar. Van mannen en vrouwen. Zy m broere, z^'
zuster es nem bulte. Triene dem bulte.

Bultenaar, m. Wordt niet gehoord. Z. BULTE.
Bundel, m. Zie BUNDELE.
Bundele, m. Mv. -Is. Verkl.: bundelke (mv.

-kes, -kies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. nem Bundel heu. Gee' de koe neen bundele.
Wdb.
Bundelen, bedr. zw . ww. In bundels binden.
Bundelt 't heu algauwe.
Bundere, O. Wordt niet geh. Zie BUUNDERE.

---

BiJNSELE
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Bunsele, m. ; bunselen, ww. ; bunselinge,
vr. Deze ww. worden niet gebezigd. Zie op
BEUNSEL-.

Burcht, vr. (niet m.). Wordt niet gehoord. Zie
BOORCHT.

Bureau (uitspr. op zijn Fr. buro), m. (niet o.).
Mv. -ts. Verkl. -tse. Bureel. Nor dein bureau
gaan. Op nem bureau schr ijven. — Schrijftafel.
Dat es nog e rijk bureautse. Verg. Ned. IVdb
(BUREEL en BUEAU). CV (flank.). -- Schertsend.
Gemak, geheim vertrek. Nor dem bureau .; aan.
CV (Aanïz.).
-

Bureaugast, m. Daarnaas t BUREAUKEERELE.
Bureauklerk.

Bureaukeerele (uitspr. kee met scherp]. e), m.
Mv. -ls. De einde valt dikwijls in de uitspr. weg.
Bureauklerk. Minachtende term.
Bureaumandeke, o. Papiermandje in een bureau.
Burgemeesterachtig, bn. ; burgemeestere,
m.; burgemeesteren, ww. Zie BE.URGEMEESTERACHTIG, enz.
Burgere, m. Zeldzaam. Zie BEURGERE (ook
voor ae samenstellingen). Bij deze voege men
nog : b(e)urgersafkomste, b(e)urgersfamielde,
b(e,urgersjongen(e), b(e)urgerskind, b(e)urgerskost en b(e)urgersmaalt d.
Burl, M. ; burlderij e, vr. ; burle, M.;burleere, m. ; burlen, w w. ; burlinge, vr.; burlkerte, vr.; burlkloot, m.; burlkonte, vr.; burlStelllme, vr. Zie BUREEL, enz.
Buro, m. Zie BUREAU (ook de samenst.).
Barrel, M. Zie BURRELE.
Barrelderije, vr. Het burrelen. Van koeien
en menschen. Die burrelderije maak(t) mij duvelsch Zie BURRELEN.
Burrele, m. Mv. -ls. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Het eenmaal burrelen. De koe gaf
nem burrele. nem Burrel opheffen. Bie liet twie,
dri borrels. Verg. DB. Zie BURRELEN.
Burreleere (uitspr. lee met scherp]. e), m. Mv.
-rs. Verkl. burreleerke. Koe die veel loeit. Gee'
dem burreleere 'in beetse klavere. -- Mensch die
brult, buldert; hard schreeuwt, jankt; wild en
dwaas zingt. 't Schoemakerk' en es snor ne
lawïtmaker en neen burreleere. Zie BURRELEN.
Borrelen, onz. zw. ww. Very.: burreldege,
geburreld. Van koeien. Loeien, brullen. Ons koe
burrelt azoo ; es ze ziek ? Ze burrelt van den
hongere. — Van menschen. Hard schreeuwen,
tieren, razen. De zatteriks zijn an 't burrelen.
Burrele' van de pijne, va' koleere. --- Luid en
dwaas zingen. Onze koster kan in de kerke burrelen. -- Van kinderen. Janken, huilen. — Van
wind, storm, enz. De wend burrelt in de schauwe.
Mnl. Wdb (BORLEN). KIL. Ned. Wdb. DB. J.
Barreling° (uitspr. burralen.a), vr. Zonder
mv. Het burrelen (zie ald.). Van koeien en menschen gezegd.

Burrelkerte, vr. Koe of vrouw die burrelt.
Zie BURRELEN.
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Burreikloot, m. Koe (of stier) of mensch die
veel burrelt; woeste zanger. Zie BURRELEN.

Burrelkonte, vr. Hetz. als BURRELKERTE.
Zie ald.
Burrelstemme, vr. Stem die burrelt. Onze
koster hce 'm burrelstemme. Zie BURRELEN.

Burstboom (uitspr. bus(t)boom met scherp]. a),
m. Daarnaast BORSTBOOM (uitspr. bos(t)boom).Weverswoord. Hetz. als BUIKBOOM. Zie ald.
Burst, vr.; burstdoek, m.; burste, vr.; bursthoogde, vr. ; burstiap, m. ; burstvallinge, vr. ;
bnrstwatere, o. Z ie BORST, enz.
Borstel, m. Zie BURSTELE.
Burstelachtig (uitspr. bustalachtach, soms

bussel-), bn. Borstelachtig. Bustelachteg- haar.
Ned. Wdb.
BurStele (u its pr. bustalg , soms bussela), M.
Mv. -ls. Verkl. bustelke. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Borstel. Wdb. Er mee den rauwem bustel deur gaan, hevig, ruw te werk gaan.
Verg. R. SCH. Ned. Wdb. — Bustel verve, borstel van verf. DB. Ned. Wdb.

Burstelen (uitspr. bus(t)alan), bedr. zw. ww.
Very. : bus(t)eldege, gebus(t)eld. Borstelen. Wdb.
Afranselen; duchtig bekijven ; veel doen verliezen (in spel, enz.); ferm bedriegen. Fr. brosser.
Z' lien (hebben) hem dor ne keergebus(t)eld lenk
(gelijk) 't zij' moest. Verg. Ned. Wdb (BORSTELEN, « in Zuid-Nederland en Gelderland... a).
Borstelhaar (uitspr. bus(t)alaar met zovl.
lange a), o. Zonder mv. Verstreuveld, half rechtstaande, stijf haar. Gij dor, mee ou (uw) bustelhaar, komt ne keer alhier! Verg. Ned. 1Vdb.
Burstelinge ;uitspr. bustalenga, zelden bussa-),
vr. Verkl. bustelenkske. Pak slagen ; duchtige bekijving; erg verlies (in spel, enz.); daad van
iemand te bedriegen. Iemand 'm bustelengegein,
dromen (draaien), lappen.'m Bustelenge krij(g)en
of hen. Verg. Ned. Wdb (BORSTELING, a in ZuidNederland »). — Vechtpartij. Eest (eerst) keven
ze, en dornor was 't 'n ferme bustelenge! — Zie
--

BURSTELEN.

Burstelmakere (uitspr. bus(t)al ), m.; burstelmakerije (uitspr. bus(t)al ), vr. Borstelma-

-

ker; borstelmakerij. Wdb.
Burstelsteel (uitspr. bus(t)alsteel), m. Mv.
-stelen. Borstelsteel. Wdb.

Burze (uitspr. buzza), vr. Wordt soms gehoord
voor BORZE (zie ald.).
Burzekes :, burzekieskruid (uitspr. buzza ),
burzesnijen (ui tspr. buzza ), o. ; burzesnlj ere (uitspr. buzza-), m. Zie BORZEKESKRUID, enz.
Burzelen (uitspr. buzzalan), onz. zw. ww.
-

O.;

-

Very.: buzzeldege, gebuzzeld. BEURZEN bij DB.
Van kleeren. Bobbels en oneffenheden hebben.
Da' kleed en es nie goe gemaakt, het buzzelt.
Burzelinge (uitspr. buzzalenga), vr. Het burzelen (z. ala.) van kleeren. Der es dor 'm buzze.
leng' i' m ij ' kleed, en dat en es mor Zeelek.
Bus, m. Mv. bussen (nooit busschen). Bosch, bijeenstaande takken of stengels, (nagenoeg) struik
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neen Bus blommen. Smijt dem bus meulekies
(Phlox nl.) uit. B. Zie BOSCIH in Ned. Wdb. Eng.
bush. Bos, BUSCH bij Verdam.

Busbeke, o. Borsbeke (gemeente). Zie

CADET

m., BOEKE, vr. 'n Dreve vain buken. Dat es
nem beuk die gel(d) werd is. SCH (Bijv.). KIL
(BUECKE. « Glans fagea »).

Bunk, m. Het stopsel (of houten stokje) waarop
de kiuueren het geld (of de knoppen) netten als ze
buken (zie ald.). Verg. bok, steun.

PLAATS-

NAMEN.

Basch (uitspr. bus), m. Zie BUS,,
Buskruit, o. Wordt niet gebezigd. Zie POER.
Busse, vr. Mv. -n. Verkl.: buske. Wdb. De

Buuknote, vr. Mv. -n. Verkl. : buuknootse
(mv. -nootses, -nootsies), zeer gewoon. Beukenoot.
Buuknootsres /open (rapen), zoeken, eten. Zie

busse veur de brieven. De busse veur de kiesbriefkies, Fr. urne. 'n Klakbusse. 'n Spruitbusse.
— De busse van d' asse van e wiel, Fr. bofte. R
(Bus). De busse van een rad is niet de na:zf (zie
Wdb.), die men hier dong (zie ald.) heet.

BUUK.

Buukspel, o. Het spel van den buuk (zie ald.).
Buikstuiver, m. Zie BUUKSTUIVERE.
Buukstuivere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dik-

Bussel, m. Zie BUSSELE.
Bussele, m. Mv. -ls. Verkl. : busselke. De

wips in de uitspr. weg. Stuiver (groot tiencentiemenstuk) waarmede men buukt. Zie BUKEN.

BAUnder,

eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Hussel. W db.

Bussele, m. Bo rste l. Zie BURSTELE (ook voor

o. Zi e BUUNDERE.

Buundere, o. Mv. -rs. Verkl. : buunderke. De
eind-e valt uikwijls in de uitspr. weg. Mnl. BUUNDER. Bunder. 'yn Buunder land. Twie buunders
torve (tarwe). 'k Bè (heb) dor nog 'm buunderke
klaver staan. 'in Buunder es vier dagwand
groot. Verg. DAGWAND.

de afl. en samenstellingen).
Bast, vr. Zie BUSTE.
Bust, o. Burst (gemeente). Zie PLAATSNAMEN.
Baste, vr. Zie op BORST(E) (ook voor de samenstellingen en afleidingen).
Baste (uitspr. op zijn Fr. buust), m. (niet vr.)
Borstbeeld. Ned. Wdb.
Bustel,e, m. Borstel. Zie op BURSTEL(E) (ook
voor de samenstellingen en afleidingen).
Bank, m. De gewone vorm voor : beuk. Mv.
buken. Verkl. : buukske. Soms BUKE, vr., BOEK,

Buur, o. Huis, schuur, plaats. Is bewaard gebleven in OVENBUUR. Zie ald.
BAASt, in. Borstbeeld. Zie BUSTE.

Buzze, vr. Zie BURZE (ook voor de afl. en
samenst.).

Buzzelen, ww.; bnzzelinge,

vr.

Zi e BURZE-

LEN, BURZELINGE.

C
C (uitspr. see met zachtlange e), vr. Mv. ceets,
soms ceeën. Verkl.: ceetse.
Cab (uitspr. kap), m. (niet o.). Mv. -s. Niet gewoon. Klein rijtuig.

Cabaree, m. Zie CABARET.
Cabaret (uitspr. bijna op zijn Fr. : de twee a's
kort, ree met zachtl. e en den klemtoon), m. (niet
vr.). Mv. kabareets. Herberg. Niet gewoon. —
Schenkbord, schenkteljoor. Zeer gewoon. Sieska

broch(t) vier glazen op ne kabaree.

Cabbenet, o. Zi e CABINET.
Cabinet (uitspr. kabbienet of kabbanet, met

Cachemir, in. Wordt niet gehoord. Zie

CAS-

(SE)MIER, CAZEMIER.

Cactus (uitspr. kaktuus met den klemt. op
kak), m. (niet vr.). Mv. kaktusen. Verkl.: kak .tuuske. Bekende vetplant. 'k Zie geeren de kaktusen. Krij(g) 'k da' kaktuuske t — Afl. Kaktuusblomnze, -blare (eig. de platte stengel), plante.
Cactuus, ni. Zie CACTUS.

Cadeau (uitspr. op zijn Fr. met den klemt. op
deau), in. (niet o.). Mv. -ts. Verkl. -ke en -tse. Gescheuk. Cadeau doen, Fr. faire cadeau. Wdb.

CV. J.

korte a en den klemt. op net), o. Mv. -s of -ten.
Gemakhuisje. Op 't kabbenet gaan.

Cadee, m. Zie CADET.
Cadet (uitspr. bijna op zijn Fr. met korte a,

Cabriolee, m. Zie CABRIOLET.
Cabriolet (uitspr. kabriolee, bijna op zijn Fr.

dee int zachtl. e en den klemtoon), m. Mv. kadeets en kadeeën. Verkl. : kadeeke en kadeetse
(mv. -kes, : kies en -tses, -tsies). Iemand die uit-

met korte a en lee met zachtl. e en den klemtoon),
m. (niet vr.). Mv. kabrioleets. Licht rijtuig. Wu b.

't Es ne g' heel schoone kabriolee.
* Aanm. — Men zoeke onder K en S de woorden
die met C beginnen en hier niet worden gevonden.

munt in iets (goeds of kwaads). Nagenoeg hetz.
als KEREL. 't Es nen eeste kaaee. in 't rekenen
es 't ne kadee. ne Gezneene kadee. 't Es mij ne
kadee : hie doet het dl op. SCH. R. T. CV. J. CL.
— Snaak. ne Vieze kaaee. nen Oraege (aardige)
kadee. 't Es ne felle kadee. 't Was ne kadee astie
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(als hij) jonk was! CV. J. R. — Kleine jongen,
kind. Ilfijn kadeets koste geld. Kom ne keer alhier,
mijne kadee! C V. J. --- Drek. 'k Tort in ne
kadee. CV (Aanh.).
— Als bn. Fijn, goed, uitmuntend. Es de kafie
goed? 't Es kadee! M' hen (hebben) ons gee
g'ammezeerd, 't was kadee! dle, (g)en es 't eeeremesse, 't za(l) kadee zijn! Verg. R. CL. CV.

Cadre (uitspr. op zijn Fr.), m. Zie KAD(E)RE.
Caduc, bn. Zie KADUUK.
Café (uitspr. kaffee op zijn Fr. met korte a en
den klemt. op fee), m. (niet o.). Mv. kaffeets.
Verkl. : kaffeetse. Herberg (meer dan gewoon,
min of meer steedsch). Dat es ne schoone kaffee.
ne Kaffee ogenhauwen. Kaffee hauwen. ne Kaffee
opendoen, sluiten. Verg. J. CV (Aanh.).

Cafee, caffee, m. Zie CAFÉ.
Café chantant (uitspr. op zijn Fr.), m. (niet

CAVALCADE

Caoutchouc (uitspr. kaoetsoe met korte a en
met den klemt. op tsoe), m. (niet o.). Daarnaast
AKOETSOE (zie ald.). Wdb.

Carambol (uitspr. op zijn Fr.), m. (niet vr.).
Mv. -s. Verki.: -b9lleke. Wdb. J. CV (Aanh.).
CAramelle, vr. Zie KARAMELLE.
Carcel (uitspr. karsel met den klenst. op sel),
m. Daarnaast, zeer gew )on, QUINQUET (uitspr.
KENKEE met neusklank en zacntl. e). Mv. -s. Carcellamp. Wub.

Carieljonk, m. Zte CARILLON.
Carillon ,uitspr. op zij•i Fr., soms karie jonk),
m. (niet o.). Beiaard (dat het gewone woord is).
We f.

Geritste,vr . Zie KARITATE.
Carnaval (uitspr. bijna op zijn Fr. met den
ktemt. op val), m. (niet o.). Mv. -s. \Vdb. CV. CL.

-

o.). Niet zeer gewoon. Wdb.

Cahier, m. W ordt niet gehoord. Zie

KAHEER.

Caj eter, m. Zie CAJUTERE.
Cajutere (uitspr. de j op zijn Fr., ofwel kazzutara, met korte a en den klemt. op ju, zu), m.
Mv. -rs. Verki. -terke. Lat. coadjutor. Hulppriester. Onze paster werdt aua, hie hee ne
cajuter kre(g)en.
CalCUl (uitspr. kalkuul op zijn Fr. met den
klemt. op knul), m. Rekening, berekening.

Calcuni, m. Zie CALCUL.
Calotte,v. Zie KALOT.
Calvaar,

M.

Carotte (uitspr. met korte a en klemt. op rot),
vr. Iemand 'n karotte trekken, iemand foppen.
'n Karotte trekken, een fopperij, een bedrog
doen. Iemand die zich ziek verklaart en het niet
is, trekt 'n karotte. Verg. R.

Carottentrekkere, m. Iemand die een karotte
trekt. Zte CAROTIE.

Carottentrekkerije, vr. De daad van een karotte te trekken. Lie CAROTTE.
Carré (uitspr. op zijn Fr. met den klemt. op
re'), m. (niet o.). Mv. -ts. Verki. -ke. Vierkant.
Wdb.—Blok kleine huisjes. Ze weunt in ne carre.
Carree, m. Zie CARRÉ.
Carsel, m. Zie CARCEL.

Zie KALVAAR.

Calvarieberg, m. Zie KALVAR(I)EBERG.
Calvecade, vr. Zie KALVEKADE.
Calvinist, m. Zie KALVIENIEST.
Camelia (uitspr. de twee a's kort en met den

Cartoes, tn. Zie KARTOES.
Carton (uitspr. kartonk met den klemt. op
tank), m. (niet o.). Sterk papier. Wdb.

Cartonk, m. Zie CARTON, ook KARTONK.
Cartouche, m. Zie KARTOES.
Cas, o. Zonder mv. In da' cas, in die zaak. J.

klemt. op me), m. (niet vr.). Mv. -ts. Plant. Wdb.

Camion (uitspr. kammionk, met korte a en den
klemt. op onk), m. Fr. camion, soort van wagen.
Mv. kamionks. Verki. : kamionkske. Dem brau-

Geval. Da' cas en es snor vies. In da' cas zoo
(zou) 'k tzelfde gedaan hen. I' zij' cas.
--

wer hee ne sterke kamionk. Azoo e karnionske
staa' mij nog an.

Casaque, vr. Zie KAZAKKE.
Casino (uitspr. bijna op zijn Fr., doch met den

Camionk, cammionk, m. Zie CAMION.
Canada, m. Zie KANADA (ook voor de samenst.).
Canaille, vr. Wordt niet g eh. Zie KANAALDE.
Canapé (uitspr. op zijn Fr. met de twee a's

klemt. op ca), m. (niet o.). Mv. -noots. Wdb. Te
Brakel ester ne casino. V, el herbergen heeten ;
in de casino. J. C V (Aanh.). CL.

kort en een klemt. op pee), m.(niet vr.). Mv. heets.
Verkl. peetse. Wdb. j. CL.

Canapee, m. Zie CANAPÉ.
Candelabre (uitspr. op zijn Fr. met den klemt.
op la), m. (niet vr.). Mv. -bers. Candelaber. Kroon-

luchter. Wdb. CV.
tank (uitspr. sank), m. Mv. sanks. Verki. :
sankske (mv. -skes, -skies) Cent. Hie hee 't al
verdaan, hie en hee geene sank meer. Zie CENT,
CENS.

Caoetsoe, m. Zie CAOUTCHOUC.

Casmier (uitspr. met den klemt. op mier), m.
(niet o.). Daarnaast CASSEMIER, CAZEMIER en
CAZIMIER. Zekere stof, cachemir. Wdb.

Cassefer (uitspr. op zijn Fr. met den klemt. op
fer), tn. Mv. -s. Brugijzer : afhellend stuk ijzer

dat men in het gat van het aanbeeld steekt en
waarop men latten, roeden, enz. buigt, kromt of
in twee stukken slaat. 't Woord komt van Fr.
casser en fer.

Cassemier, m. Zie CASHIER.
Catechismus, m. Zie KATTEKISMUUS.
Catarre, vr. Zi e KATERRE.
Cavalcade, vr. Zie KALVEKADE.
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Cazeer(e)ne, vr. Zie KAZEER(E)NE.
C3zemier, Cazimier, M. Zie CASMIER.
Cazutere,

M.

Zie CAJUTERE.

CeeZe (uitspr. met scherpl. e), vr. Rijtuig. Lat.
cisium, Fr. chaise. Zie SEEZE.

Ceezeperd, o. Zi e SEEZEPERD.
Celiadoone (uitspr. selieadoone, doo met scherpl.
o en den klemtoon), vr. Gouwe (Chelidonium
majus L.). Celiadoone, dat heeten ze nog vergauwe. Zté`VERGAUWE. DB. KIL (CELIDONIE).

Celle, vr. Mv. -n. Verkl. : celleke Mnl. CELLE.
Cel. Wdb. -- Woning. Hie blijft alt ijd i' zijn celle.
Celle, o. Celles (gemeente). Zie PLAATSNAMEN.
Cement (uitspr. sement met den klemt. op
ment), m. (niet o.). Wdb. DB. CV . J.

Cementmoortele (uitspr. moor met scherp]. o),
m. Mortel bestaande uit zand en cement. Zie J.
CV (Aanh.).
Cementsteen (uitspr. steen met scherpl. e), m.
Mv. -en. Vloersteen of tichel van cement. CV. J.
Cementvloer, m. Vloer van cementsteenen. CV.

Cengele, vr. Zie SENGELE, SINGELS.
Cens, M. Mv. Niet gewoon : eensen (soms een-

zen). Verkl. : zeer gewoon, censke (mv. -skes,
-skies). Daarnaast CANK (SANK), CENT. (lank verdwijnt; eens is nog zeer gewoon; cent wordt meer

en meer gebezigd (invloed der school). Geldstuk.

CERKELE

DB. CV. J. en V. VAN KEIRSBILCK, Amb. Timmerman.

Center° (uitspr. sentura), m. Mv., niet gewoon :
-rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Middelpunt. — Fig. Normale, gewone toestand. Op
zijne center zijn. Vooral in de uitdrukkingen : op
zone center nie zijn, uit zijne center zijn, onpasselijk, onthutst, verschrikt, enz. zijn. DB. CV . J.
— Soms : va' zijne center vallen of gaan, van
zijn zelven gaan, in bezwijming vallen. CV.
Centerom, m. Zie CENTRUM.

Centiare (uitspr. zeer gewoon, senszeara; verg.
de uitspr. van politie, enz. ; of soms sentieara;
niet met zovl. lange a. doch ara op zijn Fr.), vr.
In al de andere woorden met cents- hoort men
de t . centiem, centigram, centimetere, enz. Mv.
-n. De grond meet twie aren en tien censiaren.

Centisera, vr . Zie CENTIARE.
Centiegram, m. Zie CENTIGRAM.
Centieletere, m. Zie CENTILITERE.

Centiem (uitspr. sentiern met den klemt. op
hem), m. Nooit CENTIME. Mv. centiemen (nooit
centimes). Verkl. centiemke (mv. -lees, -kies):
Centime. Wdb. Pier zoo (zou) ne centiem in twieëm
baten, hij is zeer gierig. Geene centiem wer(d)
zijn, niets waard zijn.

Centiemetere, m. Zie CENTIMETERS.
Centigram (uitspr. sentiegram met den klemt.

ne Cens. nen Halve eens. ne G'heele eens. ne

op sen), m. (niet o.). Mv. -men. Wdb.

Kas (kwade), ne slichte, nen ooleke eens. — Geene
eens, niets, geen geld. Hie em bezit geene eens,
geenen halve eens.— Gee' censke wer(d) zijn, niets
waard zijn. Zie i. v. BANK (het schommelliedje).
— Spr. Da' g-aa' gelijk e fluitse (of schuifelke)
van ne eens (soms cent), van nen halve eens, dat
gaat heel goed, dat loopt goed van stapel. -- nen
(Halve) eens (soms cent) in twieëm bijten, zeer
gierig zijn. CV. T. R. J. — De censkes bijten hem
(of baten i' zijm been), hij kan niet sparen, ze moeten verteerd worden. — Zie CENT.
Censiare, tensieare, vr. Zie CENTIARE.
Cent, m. Mv. : zeer gewoon, cen(t)s; min
gewoon, centen. Verkl. : censke. Verg. LENS,
CANK (SANK). Muntstuk. ne Cent. nen Halve
cent. ne G'heele cent. E stik (stuk) va' vijf cen(t)s.
ne Nickel (nikkelstuk) van tien cen(t)s. ne Kaë,
slichte, ooleke cent. — Geken(d) zij' gelijk nen
ooleke cent (of eens), minachtende uitdrukking :
overal bekend staan. — Geene cent, niets. Hie en

Centiliter, M. Zie CENTILITERE.

verdien(t) geenen enkele cent. Geene cen(t) wer(d)
zijn, niets waard zijn. — Mee de cen(t)s of cente'
le(gg)en, zitten, veel geld hebben. De cen(t)s of
centen hen (hebben). Zijn censkies gaa' vlie(g)en, zij' vertrokken, hij heeft zijn geld verteerd.
Verg. B. — Cen(t)s uitkappen. Kinderspel. Met
Benen top centen uit eene ronde (of 0) kappen. —
Cen(t)s uitschieten. Kinderspel. Met eenen mar-

Centilitere (uitspr. sentielietara, met den
hoofdtoon op sen), m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Centiliter. Wdb.

Centime, m. Wordt niet gehoord. Z. CENTIEM.
Centimeter, m. Zie CENTIMETERE.
Centimeters (uitspr. sentiemetara met den
hoofdtoon op sen), m. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Centimeter. ` db.
Centrom, m. Zie CENTRUM.
Centrum (uitspr. sentrom, sentarom, met den
klemt. op sen), m. (niet 0.). Niet zeer gewoon ;
men zegt meer centere. Mv. -s. Middelpunt. Zie
CENTERE.
Centure (uitspr. sentura met den klemt. op
tu), vr. Mv. -n. Verkl. centuurke. Fr. ceinture.

Gordel.
Cerele, m. Zie CERKELE.
Ceremonie (uitspr. seramonie, met den klemt.
op nie), vr. M v. ceremonieën. Plechtigheid. Wdb.
Da' was 'n schoon ceremonie. -- Ceremonieën

(altijd mv.), beslag, embras, nuttelooze en dwaze
plichtplegingen. Al die ceremonieën niet! Dat

bol in den grond vertikaal geplaatste centen uitschieten.

zin domme ceremonieën, en 't steek(t) mij staf
te(g)en. — Belachelijke gebaren. Veelal met maken. Ast in herre kop schiet, kan ze ceremonie?
maken!

Center, M. Zie CENTERE.
Centerboor (uitspr. sentarboor met scherpl. o),

Cerkele (uitspr. serkala, seriela), m. Mv. -ls.

0. (niet vr.). Mv. -en. Soort van boor. Zie VD.

Cerele, m. Zie CERKELE.

Cirkel (dat men niet hoort). -- Gezelschapskring.
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CERTEFECAAT

CIBORIE

'

Certefecaat, certefiekaat, certiefiekaat, o.
Zie CERTIFICAAT.
Certificaat (uitspr. sertiefiekaat met zovl. lange
a), o. ?A v. -caten. Daarnaast CERTEFEKAAT (uitspr.
sertafa-) en CERTEFIEKAAT (uitspr. serta-). Wdb.
-- Slag, vuistslag, kaaksmeet. E certefekaa' g eên,
krij(g)en.
Ces. Fr. acc'es. Geslacht? Altijd in het mv.
cessen (uitspr. sessan). Het mv. verkl. ceskes of
ceskies is gewoner. Meestal bezigt men : dikseskes,
dikseskies (zie ald.). Stuipen. Verg. J. DB.

Chiecheleere (uitspr. chiechaleera met scher pl.
e), m. Mv. : -rs. Verkl. : -leerke. Daarnaast GIECHELEERE. Iemand die chiechelt (man of vrouw).
Triene de chiecheleere. Zie CHIECHELEN.

Ceskes, ceskies, cessen, mv. Zie CES.
Chaal (uitspr. saai met Fr. lange d), m. Zie

naast GIECHELINGE. Daad van cisiechelen (zie

-

CH A LE.

Chagrijn (uitspr. sagrn met korte a en den
klemtoon op grijn), o. ; chagrineeren (uitspr.
sagrieneran met den klemt. op ne), ww.; chagrineeringe (uitspr. saR-rienerenga met tien
klemt. op ne), vr. ; chagrijnig (uitspr, swgrijnach
met den klemt. op grij ), bn. ; chagrijnigheid

Chiechelen (uitspr. c ziechalan), onz. zw . ww.
Verv.: chiecheldege, gechiecheld. Daarnaast GIECHELEN. Clichelen, aanhoudend en half bedwongen lachen, spottend lachen. Worona chiecheld'
azoo Wdb (GICHELEN, GIEGELEN). C V (CHICHELEN).

Chiechelinge (uitspr. chiechalenga), vr. Daaral l.). As 't vravolk bee'komt, dan es 't 'n chiecheleage.

Chiechelkerte, vr. ; chiechelkonte (uitspr.
-kast s), vr.; chiechelkonte, vr. Vrouw die chiechelt (z.
Chiechelkloot {uitspr. met scherp). o), m. Man
die c nectieit (z.

Cttieke (uitspr. sieka, of soms sjieka met Fr.

(uitspr. sagrnachiet met den klemt. op eerij), vr.
Zie SAGRIJN, SAGRINEEREN, enz.
Chile (uitspr. saai, zelden sjaal, op zijn Fr.),
m. (niet vr.). Zie SAAL, SJAAL.

ch), vr. Zie SIEKE, SJIEKE (ook voor de afl. en

Chambranle, m. Zie SAMBRANK.
Champagne, m. Wordt niet gehoord. Zie SAM-

Chignon, m. Zie SIENJONK.
Chimie (uitspr. siernie, of soms sjiemie op zijn

sa.intiistell.).

Chiemie, v.; chiemiest, m.

Zie CHIMIE, CHI-

MIEST.

PAGNE, SJAMPAGNE (ook voor de samenstellin-

Fr.), vr. Chemie.

gen).

Chimiest (uitspr. siemiest, of soms sjiemiest
met Pr. ch, altijd met klemt. op de laatste lettergreen), rn. Chemist.
China, o. ; chinees, m. Niet gehoord. Zie

Champêtre, m. Wordt niet gehoord. Zie SAMPETTERE, SJAMPETTERE (gok voor de afl. en

samenstellingen).

Changeeren (uitspr. sanzeran met den klemt.
op ze, zeden ch en g op zijn Fr.), ww. Zie SANZEEREN, SJANZEEREN.

Charlatan, m. Wordt niet gehoord. Zie

SINA, SINEES.

Chique,

vr. Z ie SIEKE, SJIEKE \ ook voor de afl.

en sain eest.).
SAR•

LATANK, SJARLATANK.

Charlotte, vr. Sjal ot. Z. SARLOTTE, SAARLOTTE.
Chef (uitspr. sef, zelden sjef op zijn Fr.),
Wdb. De sef van de stasie, de chef van 't station.
Chekela (uitspr. seksla, zelden sjekala, met
klemt. op de eerste lettergreep en korte eind-a),
m. (niet vr.). Zie SEKELA, SJEKELA.
Chemie, vr. Wordt niet gehoord. Zie CHIMIE.
Chemist, tn . 7ie CHIa IST.
Cheviot (uitspr. seviot, zelden sjeviot, met den
klemt. op de eerste lettergréep), !m. (niet vr. of o. ► .
Zekere stof. Wdb.
Chicane (uitspr. siekana, ka met den klemt. en
op zijn Fr.), vr. Mv. -n (niet -s). Haarkloverij,
vitterij. Hie maakt altij' siekanen.
Chicaneerdere (uitspr. siekaneerdara met
klemt. op neer), m. De eind e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Vitter.

Chloroform,e) (uitspr. kloroform(a) ), m. (niet
vr.). Chlo ► ofurme. Wdb.
Chocola, m. (niet vr.). Wordt niet gehoord.
Zie CHEKELA, CHEKELA, SJOKELA, SJEKELA.
Chokela, m. Zie SJOKELA.
Cholera (uitspr. kolera of kolera met korte
eicri-a en den klemt. op ko), m. (niet vr.). Hie es
van de kolera dood.
Choleriek, bn. Zi e KOLERIEK.
Choleriene (uitspr. koleriena of kolariena met
den kleirit. op rie), vr. Cholerine. Wdb.
Chriestelijk (uitspr. kriestalk met ij), bn.
bw. Wdb. Zie KRIESTELIJK.
Chriesten (uitspr. kriestan), m. Daarnaast,
soms CHRIESTENE. Zie KRIESTEI+(E).
Chriestendom, 0. Zie K&IESTENDOM.
Chriestuus (uitspr. kriestuus met den klemt.
op kries), .I1. Zie KRIESTUUS.

Chicaneerderij e (uitspr. siekaneerdarija met
klemt. op neer), vr. Vitterij.

Christelijk, ren. bw.; christen, m.; christen
dom, 0. ; christus, m. Niet gehoord. Zie op

Chicaneeren (uitspr. siekaneran, met korte a
en den klemt, op ne), ww. Vitten.

KRI EST-.

-

Chicaneur (uitspr. siekaneur met klemt. op
neur), m. Mv. -s. Verkl.: -ke. Vitter.

-

Cibore (uitspr. siebora met den klemt. op be),
vr. Daarnaast CIBORIE. Wdb.
Ciborie, vr. Zie CIBORE.

CICHOREI
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Cichorei, N r. Wordt niet geh. Zie SUIKEREIE.
Cidere, m. Zie CIEDERE.
Ciebore, vr.; cieborie, vr. Z. CIBORE, CIBORIE.
Cieder, m. Zie CIEDERE.
Ciedere, m. Zonder mv. De einde valt dikwijls
in de uitspr. weg. Cider. Wdb.
Ciegare, vr. ; ciegarette, vr. Zie CIGARE, CIGARETTE.
Cielendere , m. Zie CILENDERE.
Ciepere , m. Zie CIPERE, SIEPERE.

Cierk, m.; cierkgast, m.; cierkperd, o.;
clerk wij f, 0. Zie CIRK, CIRKGAST, CIRKPERD,
CIRKWIJF.

Cietadelle, vr. Zi e CITADELLE.
Cieto-cieto, cietoe-cietoe, bw. Zie CITO-CITO,
CITOE-CITOE.

Cietroen, m , Zie CITROEN (ook voor de afl. en
samenst.).

Cieviel, bn. Zie CIVIEL.
Ciezoor, o. zi e CIZOOR.
Cigare (uitspr. siegare, gare met Fr. lange a
en den klemt.), vr. Mv. -n. Verkl. : cigarke (mv.
-kes, -kies). Sigaar.
Cigarette (uitspr. siegaretta, met korte a en
den klemt. op ret), vr. Mv. -n. Verkl.: cigaretse
(mv. -tses, -tsies). Sigaret.
Cijfer, O. Zi e CIJFERS.
Cijferboek, m. (niet o.). Mv. -en. Verkl. :
-boekske. Rekenboek. Verg. VD (« ouderwetsch
rekenboek

Cijferderije, vr. Minachtende term. Het cijferen. 1V ' veur 'n cijferderije was dat dor?
Cijfere (uitspr. sufara), o. Mv. -rs. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Cijfer. Wdb. —
Spr. 'n 0 (of 'n ok') in 't cijfere, eene nul in het
cijfer. fa, me weten 't . ge zijt 'n groot o in
't cijfere!
Cijfereere (uitspr. sijfareera met scherpl. e),
m. Mv. -rs. Cijferaar. Wdb. — Iemand die nauw
ziet, alles goed berekent of uitrekent. Mee diene
cijfereer en keunde geen zaken doen.
Cijferen, bedr. zw . ww. Wdb. — Iemand
ieverst in of uit ciyeren,iemand op listige manier,
uit eenen kring, eene maatschappij, een erfenis,
enz. duwen of verwijderen. Deelde mee? Neen ek,
'k ben der uit gecijferd. DB.
Cijferinge (uitspr. sffarenga), vr. Cijfering.
Wdb.

Cijferkeunste, vr. Zonder mv. Cijferkunst.
Wdb. Zie KEUN STE.
Cijferlesse, vr. Mv. -n. Rekenles. VD (4 veroud. »).
Cijferpriem, m. Mv. -en. Verkl. : -ke. Griffel,
Fr. touche.
Cijze, vr. Hetz. w. als CIJNS. Mnl. CIjs, SIJS. Op
cilze, van gebouwen : staande op den grond van
een ander, mits zekere voorwaarden. Fr. emphy-

CITROENZAP

téose. Op cijze bauwen. Zijn huis es op cijze gezet
Het staat op citze. Zie CIJNS. J.

,

Cilender, m. Zie CILENDERE.
Cilendere (uitspr. sielendara met den klemt.
op len), m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Cylinder. Wdb.

Cingele, vr. Zi e SINGELE.
Cinksen(e), m. (niet o.). Mv. -s. Sinksen. Zie
ald. (ook voor de afl. en samenst.).

Ciper(e) ( uitspr. siepara), m. Zie SIEPERE.
Circulaire (uitspr. op zijn Fr., met de doffe
eind-a), vr. Mv. -n (niet -s). Zie Wdb.
Cirk (uitspr. sierk, als Fr. cirque), m. (nooit
o.). Mv. -en. Circus. Der zijn twie cierken op de
foore.
Cirkgast (uitspr. sierkchast), m. Mv. -en. Persoon die in een circus werkzaam is.
Cirkperd (uitspr. sierkpert), o. Mv. -(d)en.
Verkl. -per(d)eke ofperdse. Paard van een circus.
Cirkwijf (uitspr. sierk-), o. Mv. -ven. Vrouw
die in een circus werkzaam is. Hie es mee e cierku►^ f getrauwd.
Citadelle (uitspr. sietadella, met korte a en
met den hoofdtoon op del), vr. Citadel. Wdb.
Cito-cito (uitspr. met den klemt. op to), bw.
Lat. cito. Daarnaast CITOE-CITOE. Snel, gauw,
spoedig. Ge moet dat cito-cito doen. 't Moe' citoecitoe zijn!

Citoe-citoe, bw. Zie CITO-CITO.
Citroen (uitspr. sietroen met den klemt. op

troen), m. Mv. -en. Verkl. : citroentse (mv. -tses,
-tsies). Wdb. Zoo zuur as ne citroen. — nen Uitgepeste citroen, een uitgeperste of uitgeknepen
citroen. Fig. Iets zonder waarde. Weggesmete zijn,
gelijk nen uitgepes!e citroen. — `pr. Iemand
appels veur citroene' verkoopen, iemand knollen
voor citroenen verkoopen. CV. — Citroentse, o.
groenvink (Ligurinus chloris L.). Aldus te Nederzwa!m. Verg. VD (CITROENTJE).
Citroenachtig (uitspr. sietroenachtach met
klemt. op troen), bn. bw. Wdb. Da' riekt, da'
smaakt citroenachteg.— Van citroenen houdende.
'k Em ben nie citroenachteg. VD (« gew. »).
Citroenbol (uitspr. sietroembol), m. Citroenballetje. VD.
Citroenen (uitspr.sietroenan met den klemt. op
troen), bedr. zw. ww. Very.: citroendege, gecitroend. Met citroensap besprenkelen, bereiden.
'n Tonkske (toogje) moe' gecitroen(d) zijn. DB.

Citroengeleve (uitspr. sietroengelava), bn. Citroengeel. Zie GELEVE.
Citroenkaleur (uitspr. sietroenkaleur met
korte a), o. (niet vr.). Citroenkleur. Zie KALEUR.
CitroensChelle, vr. Mv. -n. Citroenschel. Wdb.

Citroensmaak (uitspr. met zovl. lange a), m.
Smaak van citroen.

Citroentse, o. Zi e CITROEN.
Citroentap, o. Zonder mv. Citroensap. Wdb.
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CIVIEL

Civiel, bit. Schappelijk, billijk. Iet verkoopes

an ne civiele prijs. J. C V ("lanh.).

CiZOOr (uitspr. siezoor, zoor met scherpl o en
den klemt.), o. Verg. Fr. cisoir. CIsOOR.
Schaar (van smeden, goudsmeden, enz.).

Clarienette, vr., Clarieonette, vr. Zie CLARINETTE, CLARIONETTE.

Clarinette, vr. Zi e CLARIONETTE.
Clarionette (u itspr. klarieónetta met den klemtoon op net). vr. Mv. -n. Daarnaast, soms, CLAMuziekinstrument. Tieste speelt op de

RINETTE.

klarionette.

Clementiene,

vr. Zie CLEMENTINE.

Clementine (uitspr. klemantiena met den hoofdtoon op tie), vr. Persoonsnaam. -- Mv. -n. Geslacht Clematis, klimmende hofplanten. Blauw
klementienen. DB. Door volksetymologie ontstaan uit Lat. Clematis.

COMMENDEEREN
C011egie (uitspr. kolleszie, met den klemt. op
le en szie met Fr R. ; zeer Bewoon : kollezie), o.
Mv. kolleziets. Daarnaast COLLEGE (uitspr. -za of
sza). Wdb. 't Kolleze vam beur(g)emeester en
schepenen. -- School, vooral voor humaniteiten.
J. CV (dank.). 't Biskopprl jk collezie van Anorde (Oudenaarde). Zijne zeune gaa' nor 't kolleze.

Collegiegast ( uitspr. zie COLLEGIE), M. Mv.
-en. Daarnaast COLLEGEGAST. Jongen die naar

het college ter school gaat of er schoolligt. Zie
COLLEG(I)E.

Collet (uitspr. kollee, lee met klemt. en met
zachtl. e), m. Mv. kolleets (met zachtl. e). Kraag.
Fr. collet. 't Vriest, zet ouë (uwe) kollee rechte.
-- Spr. E silk (stuk) in de kollee, een stuk in den
kraag. Zie KRA(r 1E.

Comede. comedie (uitspr. komeda, -die, met den
klemt. op me), vr. Zie COMMED(I)E
,

Comeerdert j e, vr. ; comeere, vr. ; comeeren,

Club, m. Zie CLUUB.

ww. Zie COMMEERDERIJE, COMMEERE, COMMEE-

Cluub (uitspr. kluup op zijn Fr.), m. (niet vr.).

REN.

Mv. -s. Verkl. : -ke. Club. -- Kliek. Dat en es
mor ne vuile kluub.
COCOO, m. Zie coco.

Coco (uitspr. kokko of koko, met den klemt. op

de laatste lettergreep), m. Mv. : -ts. Verkl.: -tse.
Papegaai. ne Groene koko. CV. J. R. — Ironisch.
Persoon, kerel. Ge z j' ne vieze koko, nero eeste koko.
Drop't En es mor nen dwaze koko. C V . J. R.
water. Fr. coco. CV.
Cognac ( uitspr. op zijn Fr. met den klemt. op
de laatste lettergreep), m. Soort van brandewijn.
Wdb. — Mv. konjaks, konjakken. Verkl. :
(mv. -skes, -skies). Borrel cognac. Gee(f) mij ne
konjak. 't Betale twie konjaks. 'k Zoo (zou) nog
—

wel e konjakske drenken.

Cognaeflessche (uitspr. liesscha gewoonlijk met
ch), vr. Mv. -n. Flesch waarin men cognac doet.
Cognacglazeke, o. Mv. -kes, -kies. Glaasje
waarin men cognac opschenkt.
Coke (uitspr. kok), m. (niet vr.). Zonder mv.
Bij VD. COKES zonder enk. Fr. coke. Kool die na
de lichtgasbereiding in de retorten overblijft. Dat
es goeë kok. Ik brande kok.

Col, m. Mv. cols. Verkl. : colke. Hemdsboord.
Fr. faux-col. ne Rech(t)staande kol. ne Li(gg)ende kol. Verg. VD.
Coleere, colleere (uitspr. met scherpt. o), vr.
Zie KOLEERE, KOLLEERE.

Coleerig, colleerig, bn. ; coleerigheid, colleerigheid, vr. ; coleriek, colleriek, ho. Zie
,

KOLEERIG, KOLLEERIG ; KOLEERIGHEID, KOLLEERIGHEID ; KOLERIEK, KOLLERIEK.

Coliesetafele,

Commandant, M.; commandatie, vr. Zie COMMENDANT, COMMENDATE.

vr. Zie COULIESETAFELE.

m. Veelal in het verkl. colknopke
(mv. -kes, -kies). Knopje voor den hemdsboord.
Colkuop,

Collee, m. Zie COLLET.
College, o. ; collegegast, M. Zie COLLEGIE,
COLLEGIEGAST.

guid-Oostvlaandersch Idioficy^n.

Commandeerdere, m. ; commandeeren, ww.

Zie COMMENDEERDERE, COMMENDEEREN.

Commode (uitspr. kommeda met den klemt. op
me), vr. Zonder mv. Daarnaast COMMEDIE, soms
COMEDE, COMMDIE. Schouwburg. Nor de kommede gaan.

Commedie (uitspr. kommedie met den klemt.
op me), vr. Zie COMMEDE.
Commeerderije (uitspr. kommeerdarija met
den klemt. op rij), vr. Het commeeren (zie ald.).
Zze4R- t ! die kommeerder je hangt mijm botten
uit! J.

Commeere (uitspr. kommera met den klemt.
op me), vr. Mv. -n. Verkl. : kommeerke. Fr. commère. Overdraagster, kwaadspreekster. J.
Ook
van mannen. Sies en es mor 'ngroote kommeere.
Commeeren (uitspr. kommeran met den klemt.
op me), onz. zw. ww. Very.: kommeerdege, gekommeerd. Overdragen, kwaadspreken. Triene
—

kommeert te vele!

Commeerepraat, vr. Praat van eene commeere.
Zie aid.
Commendant (uitspr. kommandant met den
klemt. op dant;, m Mv. -en of -s. Daarnaast soms
COMMANDANT. Commandant.

Wdb. — Zeer ge-

woon. Iemand (vooral vrouw) die gaarne en veel
beveelt. Da' zeef es ne leeleke kommendant.

Commendatie (uitspr. kommandasie. of -sa met
zovi. lange a), vr. Daarnaast, zelden. COMMANDATIE. Het herhaaldelijk bevelen, gebieden. 'k Ben
al die kommendasie beu! Zie COMMENDEEREN.
Commendeerdere (uitspr. kommandeerdara,
deer met zachtl. e en den klemt.). m. Mv. -rs.
Daarnaast eOMMANDEERDERE. Hetzelfde als
COMMENDANT. Zie ald.
Commendeeren (uitspr. kommanderan met den
klept. op de), bedr. zw. ww. Commandeeren (dat

CO1VIrqERCANT

_... .,. _.

men soms bezigt). Vooral van iemand die herhaaldelijk en op onaangename wijze beveelt, gebiedt.
Z4' waf kommendeert geeren ! G' en doet onderst niet as kijven of kommendeeren!
Commersant (uitspr. kommersant met den
klemt. op sant), m. Mv. -s of -en. Handelaar.

Commerce (uitspr. kommerse, met den klemt.
op mer), o. Daarnaast COMMERCIE. Zonder mv.
Handel. koophandel. Te Rons' ester veel kommerse. Kommersie doen. -- In 't huis va(n) commercie, verspreid uithangbord. — Ironisch. Bedrog, fa ja, dat heete' ze kommerse!
Commere (uitspr. me met zachtl. e), vr. Zie
COMMEERE. VD (COMMÉRE).

Commerce (uitspr. me met zachtl. e), ww. Zie
COMMEEREN.

Commerepraat, m. Zie COMMEEREPRAAT.
Commersant, m. Zie COMMERÇANT.
Commesair, m. Zie COMMIESAIR.
Commesares (uitspr. kommasaras, sa met zovl.
lang a en met den klemt.), m. Zie COMMIESARES.

Commie, m. Zie COMMIS.
Commies (uitspr. kommies met den klemt. op
mies), m. Wordt soms gehoord naast DOMMIE.
Zie COMMIS.
Commiesair (uitspr. sair op zijn Fr. en met
den klemt.), m. Daarnaast COMMESAIR, CO11ZMIESARES, COMMESARES. Mv. -s. Arrondissements-commissaris. — Schepene der gemeente die
met de politie belast is. — Commissaris van politie. Zie VD (COMMISSARIS).
Commiesares (met zovl. lange a), m. Zie COMMIESAIR.

Commiese, vr. Zie
Commiesie (uitspr. kommiesie met den klemt.
COMMIESIE.

op mie), vr. Daarnaast COMMIESE. Mv. -Is. Verkl.
kommieseke, kommieske. Commissie. Wdb. 'k Hè
'n kommiesie veur ou (u). Wor estie? Ojb kommiesie. — Dat es 'n slichte,'m bescheten, 'n vuil
kommiesie, slechte, vuile zaak. — Gevoeg. Kleine)
kommiesie. 'k Moe 'n groote kommiese doen.
CV. R.J.
Commiesionnair (uitspr. nair op zijn Fr. en
met den klemt.), m. Mv. -s. Iemand die, in steden
b. v., kleine boodschappen verricht; publieke
boodschaplooper. An de stasie staan der kommiesion nai rs.

Commie-veu(j)azeur, commie-vie(j)azeur,
commie-voe(j )azeur, M. Z. COMMIS-VOYAGEUR.
Commis (uitspr. op zijn Fr. kommie met den

klemt. op mie). Mv. : kommiets. Daarnaast, soms
KOMMIES. Commies. Wdb.
Commissaris, m. Zie COMMIESARES.

Commissair, m. Zie COMMIESAIR.
Commissaris,

m. Zie COMMIESARES.

Commissie, vr. Zie COMMIESIE.
Commissionnair, m. Zie COMMIESIONNAIR.
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COMPASSIEUZIGIiEID

Commis-voy'agettr (uitspr. zelden, op zijn Fr.;
gewoon : kommie-veu(j)azeur, -vie(j)azeur, -voe(j)azeur), m. Mv. -S. Daarnaast zeer gewoon :
VOYAGEUR, VEUíJ)AZEUR, VIE(J)AZEUR, VOE(J)AZEUR. Handelsreiziger. Wdb.

Commode (uitspr. kommoda met den klemt. op
me), vr. Daarnaast KOMODE. Mv. -n (niet -s).
Verkl. -ke. Ladetafel. Wdb. Da' zijn twie auw'
kommoden.
Commune (uitspr. kommuna met den klemt.
op mu), vr. ; communebank, vr. ; communekleed, o. .Zie COMMUNIE.
Communicant, m. ; communicante n vr. Zie
COMMUNIEKANT.

Communie (uitspr. kommunie met den klemt.
op mu), vr. Zonder mv. Daarnaast COMMUNE. Fr.
commune. Niet gewoon : gemeente. — huis va'
kommun(i)e, gemeentehuis. Ook als uithangbord
bekend. Hie weunt in 't huis va' kommunie.
Communie (uitspr. kommunie met den klemt.
op mu), vr. Mv. (niet gewoon) : -ts. Daarnaast,
soms, COMMUNE. Fr. communion. Heilige tafel.
-- D' hailege kommun(i)e, de H. tafel. — Eeste
kommunie. Zijn eeste kommunie doen. Meur zijn
eeste kommunie leeren, meeleeren of ojgeschreve
zijn. Ik en Sieska hen (hebben) te gaar ons eeste
kommune gedaan. — Te kommunie zijn, gaan,
ter H. tafel naderen. Wor es Pier? Hie es te kommunie, hie gaat te kommune. — Verg. CV. J. CL.
Communiebank, m. Mv. -en. Daarnaast COMmen de H. Communie ontvangt. In ons kerke ziede 'n schoon kommuniebank. CV.
Communiekant (uitspr. met klemt. op kant),
m, Mv. -en. Daarnaast COMMUNEKANT. Iemand

MUNE-. Bark waar

(man of vrouw) die ter communie gaat. Eestekommun(i lekant. Zie ald.

Communiekante, vr. Wordt niet gehoord. Zie
COMMUNIEKANT.

Communiekleed, o. Doek die op de communiebatik ligt. DB. ( V. J.

Comode,

vr. Zie COMMODE.

Compagnie, vr. Wordt niet geh. Z. COMPENIE.

Compannie, vr. Zie COMPENIE; - JONGENEEL.
Compasse, vr. Zie COMPASSIE.
Compassie (uitspr. met den klemt. op pas), vr.
Zonder mv. Daarnaast, zeer gewoon, COMPASSE.
Medelijden. Mee iemand kompassie hen. Hie en
hee mee nen orme (armen) mains geen koen/asse.
CV. R. J.— Spr. Ge keunt de komftassie uit zijn
oo(g)e' scheppen, hij is zeer medelijdend, ge kunt
het medelijden op zijn gelaat, in zijne oogen lezen.

Compassieus (uitspr. met den klemt. op eus),
bn. Meuelijdend van aard. Ge moet in de weereld
toch 'in beetse kompassieus zijn.
Compassieuzeghied, vr. Zie COMPASSIEUZIGHEID.

Compassieuzigheid (uitspr. -euzachiet), vr.

Medelijden. Hie es vul kompassieuzeghied. Zie
COMPASSIEUS.
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Compeere (uitspr. kompera, pe met zachtl. e),
m. Mv. : -rs. Kerel. 't Es ne vieze kompeere, nen
ordige (aardige) konzpeere. Verg. J.
Compenie (uitspr. kompdnie met den klemt. op
nie), vr. M v. : -ts, -én. Verkl .: -tse, -ke. Daarnaast,
soms, COMPANNIE. Compagnie, gezelschap. Goen
dag, a' g'heel de kompenie. Hier es e schoo' kompanietse. Twie kompenieén. Verlaatte (verlaat ge)
de kompenie? I(n) kompenie, in gezelschap, Fr.
en compagnie. Me gengen i' kompenie nor Gent.
Compero, m. Zie COMPEERE.

Compleet (uitspr. met den klemt. op

pleet),
bw. Om zoo te zeggen, als. Hie was kompleet zot,

hij deed als een zot. J. CV.
Complement (uitspr. komplement met den
klemt. op ment), o. Mv. -en. Compliment. Wdb.
Iet veur e komplenzent pakken, iets als een compliment beschouwen.
Complice (uitspr. kompliese met den klemt. op
plie). gesl. ? Het woord wordt dikwijls zonder lid w.
gebezigd. Kompliese z ij n. Heure man es kompliese. Fiel hee 't gedaan, mor gij zij' kompliese.

Compresse, vr. (niet o.). Compres. Wdb.
Comptabele, m. Zie CONTABELE.
Concert (uitspr. op zijn Fr. konser met den
klemt. op de laatste lettergreep), o. Mv. -s (niet
-en). \Vdb.
Concierge, M. vr. Zie CONSEERZE.
Concoer, m. Zie CONCOURS.
Concoers, m. Zie CONCOURS.
Concoereeren, ww. Zie CONCOUREEREN.
Coneoureeren (uitspr. konkoereran met den
klemt. op re), onz. zw . ww. Concurreeren.

Concours (uitspr. op zijn Fr. konkoer, met den
klemt. op koer), m. (niet o.). Mv. kenkoers. Medewerking. Mee zijne konkoer hemme 't kennen
doen. — Wedstrijd in 't algemeen. 't Es ne konkoer veur de duiven. Vantla(g)e zijn der twie
konkoers : eenen te Ronse, eenen te Brakele.

Concours (uitspr. konkoers met den klemt. op
koers), o. Mv. -en. Wedstrijd voor leerlingen der
lagere scholen. In 't konkoers veur de scholen
heet (heeft) hie nen eeste prijs g'had. Twie kon-

koersen. Verg. 't vorige

w.

ConcurensCi)e (uitspr. konkurensie, -sa, met
den klemt. op ren), vr. Zonder mv. Concurrentie.
De konkurense wordt al te groot.

Concurentie, vr. Zi e CONCURENS(I)E.
Condenatie (uitspr. kondanasie, na met zovl.

lange a en met den klemt.), vr. Mv. -ts. Condemnatie. Op den tij' van e jaar heet (heeft) hie drij
kondenasiets kre(g)en.

Condeneeren (uitspr. kondaneran), bedr. zw .
ww. Very. : kondeneerdege, gekondeneerd. Condemneeren, veroordeelen. Hoe es 't afgeloopen ?
Z' es gekondeneerd veur e jaar gevank.

Condiese, condiesie, vr. Zie CONDITIE.
Conditie (uitspr. kondiesa, kondiesie met den
klemt. op die), vr. Mv. ses of siets. Wdb. Op
-

-

CONSERVE
kondiese, op een kondiesie, op voorwaarde, op

éene voorwaarde. -- Kondies(i)e(t)s, koopvoorwaarden. Veur de vandiesie (venditie) wer(d)en de
kondiesiets veuregelezen. CV. T. R. T. Spr. Hoe
zijn de kondieses ? Hoe zitten de zaken ? — Handelwijze. Zuk 'n kondiesie en staa' mij nie an.
Dat en es geen kondiesie, '1 En es mor 'n vuil
kondiesie.

Conduite (uitspr. op zijn Fr.), vr.

Da' zeef

hee 'n slichte conduite.

Confectiehuis (uitspr. konfeksie-), o. Mv. -zen.
Confectiemagazijn.
Confratere (uitspr. met nl. lange a en met den
klemt. op fra), m. Mv. -rs. Confrater. Wdb.
Congé (uitspr. konzee, zee met zachtl. e en den
klemt.; soms op zijn Fr.), m. (niet o.). Mv. konzeets. Ontslag. Wdb. Zijne konzee krij(g)en, zijn
ontslag krijgen, weggezonden worden. Iemand
zijne konzee geén (geven). Ook van verloofden.
Hie meendege mee Mieke te trauwen, mor hie
hee zijne konzee gekre(g)en. — Verlof. I(n) konzee
zijn. 'k Kre(g)e drij da(g)e' konzee. ne Konzee
vra(g,en.
Congédag, m. Verlofdag. Zie CONGÉ.

Congregas(i)e, vr. Zie CONGREGATIE.
Congregatie (uitspr. kongregasie, -sa, of kongra-, ga met zoel. lange a en met den klemt.),
vr. Mv. -s (nooit -tiée). Wdb. Ons Mie staat
an 't hoof(d) van de kongregasie.

Conscence, vr. Zie CONSCIENCE.
Consciënce (uitspr.konsieinse met den klemt. op
en), vr. Mv. -s. Daarnaast CONSCIENTIE (uitspr.
konsieënsie), CONSCENCE (uitspr. konsensa). Geweten. Iet op zijn konsens' hen (hebben). Mijn
konsieënse verwijt mij datte. ne Mains en hee
toch geen twie konsenses ! -- Op mijn konsieèns(i)e, op mijn woord van eer. 't Es op mijn konsieënse waar ! Op valt soms weg. Mijn konsense !
't es nen deu(g)eniet !

Conscientie, vr. Zie CONSCIENCE.
Consecrase (uitspr. konsekrasa of konsakrasa,
kro met zoel. lange a en met den klemt.), vr.
Daarnaast CONSECRATIE (uitspr. -sie), vr. Consecratie, deel der mis. Onder de konsekrase, gedurende

de consecratie.

Consecrasie, consecratie,

vr. Z. CONSECRASE.
Conseerze (uitspr. konseerza, seer met scherpl.
e en met den klemt.), m. of vr. Concierge. Zij'
wijf es konseerze van 'n schole. Hie es dor konseerze.
Conselas(i)e (uitspr. konsa-, la met zovl. lange
a en met eten klemt.), vr. Consolatie. \Vdb. O. L.
Vrauwe va' Konselasie, Fr. Notre-Dame de la
Consolation.

Consense, vr. Zie CONSCIENCE.
Conser, o. Zie CONCERT.

Conserve (uitspr. met den klemt. op ser), vr.
M v. -n. In dooien bewaarde spijzen. Der zijn
altijd konserven in huis. KIL (€ CONSERUE. Conditanea, orum : salgama, vulgil conserva, a conseruando A).
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Conservatoir (uitspr. op zijn Fr.), m. (niét o,).
Mv. -s. Muziekschool. Nor de konservatoir gaan,
er de lessen bijwonen.
Consideratie (uitspr. konsiedarasie, -sa, ra met
zovl. lange a ei, met den klemt.), vr. Consideratie.
Wdb. Dat es ne mains mee veel konsiederasie, hij
wordt hooggeschat. Hie hee veel konsiederasie.
Consiederas(i)e, vr. Zie CONSIDERATIE.

Consieëns(i)e, vr. Zie CONSCIENCE.
Consolatie, vr. Zie CONSELAS(I)E.
Constantienopels, vr. mv. Zie CONSTANTINOPELS.
Constautinopols (uitspr. konstantienopels,
klemt. op no), vr. mv. Zonder enk. Soort van hofbloem (Lychnis chalcedonica L.). De konstantienopels hè (hebben) schoon roo blommen. De plant
komt uit het Oosten; BLANCARDUS heeft : Constantinopelbloem. H. J. B. REYNTKENS (den
sorgvuldigen Hovenier, Gend, t 79 t) spreekt in
zijn eerste deel, XCII. artikel: t Van de Constantinopelen, wanneer men die moet scheeden en
planten ». Hij gebruikt het w. ook in 't enk. :
R De enkel Constantinopel is twee-derley...
Constateur (uitspr. konstateur, met korte a
en met den hoofdtoon op teur), m. Mv. -s. Toestel waarmede men het aankomstuur der duiven
in prijskampen constateert of vaststelt.
Consul, m. Wordt niet gehoord. Zie CONSUUL.
Consalt(e), 0. (?). Wordt niet gehoord. Zie
^.

CONSUULT(E).

Consultatief vr. : conaulteeren, ww.

Niet

geh. Lie CONSUUL-.
Consuul (uitspr. met den klemt. op soul), m.
Mv. -s. Consul.

Consnult, commune, o. (?). Zonder mv. Het
w. wordt altijd zonder lidw. gebezigd, zoodat het

geslacht niet kan bepaald worden. Het es konsuult. De dokteurs hauwe (houden) konsuulte.
Consuultat(i)0 (uitspr. -sie, -sa, ta met zovl. a
en met den ktemt.), vr. Consultatie. Wdb.
Consuulteeron, ww. Consutteeren. Wdb.
Contabele (uitspr. kantabala, ta met Fr. a en
met den kiemt.), m. Mv. -1s. Rekenplichtige. Fr.

comptable.

Contant (uitspr. kontant met den klemt. op

tant), bn. bw. Wdb. 't Es kontant te betalen.

Content (uitspr. kontent met den klemt. op

tent), bn. bw. Trappen : kontenter(e), kontenst.
Tevreden (dat men schier niet gebruikt). 'k Bè
(ben) kontent mee 't gene da' 'k hè (heb). Er mee
kontent zijn. Iemand kontent stellen. Er over
kontent zijn. Da' klaz' kind es 't kontentste van
amale.
Contentement (uitspr. met den klemt. op
ment), o. Londer mv. Tevredenheid. Zif kontentement es groot.

C.onterij e,

vr. Zie KONTERIJE.

kontarpartie met den
klemt. op tie), vr. Mv. : -ts., Daarnaast BONTER!.
PARTIJE. Fr. contrej'artis. Tegenpartij (in , spel,
Couterpartie (uitspr.

CORPANDU

verkiezing, enz.). De konterpariie zal der deure
kommen. De konterpartJe verliest,
,

Contervens(i)e, vr. Zie CONTRAVENTIE.

Contract (uitspr. kontrakt met den klemt. op
trakt), in. Mv. -en. Verdrag. Wdb. Mee kontrakt
trauwen. Koiztrak(t) van hauwelk. E kontrakt passeeren, een contract sluiten,; Fr. passer
tin contrat.
CQntrarj)e (uitspr. kontrarie, -ra, met zovl.
lange a), on. bw . Wederstrevend, barsch. Sies en
es geene kontrare mains. Mij' wijf es toch alt ijd
zoo kontrarie. R. — Verkeerd. Iet kontrar(i)e
pakken, opnemen. Kontrar(i)e verstaan doe kontrarie antwor(d)en. let kontrar(i)e doen. Verg.
T. R. — Ter kontrar(i)e, integendeel. Ge pair'
da' 'k kaa' (kwaad) ben? Ter kontrar(i)e. Fr.
au contraire. R.

Contravens(i)e,

vr. Zie CONTRAVENTIE.

COntraventie (uitspr. kontravensie, met korte
a en den kiemt. op ven), vr. Mv. =s. Daarnaast
CONTRAVENSE, KONTREVENS(I)E, KONTERVENs(I)E. Wdb. Iemand z(n) kontravense pakken,

slaan.
Contrebus(i)e vr. Zie CONTRIBUTIE.
,

Contrente, vr. Zie BONTRENTE,
Contrevens i)e, vr. Zie CONTRAVENTIE.
Contribus(i)e, vr. Zie CONTRIBUTIE.
Contributie (uitspr. kontriebusie met den
klemt. op bu), vr. -s. Daarnaast CONTREBUS(I)E.
Wdb. De kontriebusies zijn hoo(g)e.
Contriebusti,e, vr. Zie CONTRIBUTIE.

Contrije, vr. Zie KONTRJJE.
Control (uitspr. kontrol met den klemt. op
trol), m. (niet o.). Mv., niet gewoon : - s. Controle. Wdb.
Conversaati)e (uitspr. met zovl. lange a), vr.
Conversatie. Wdb.
Conven(il, m. Zie K0NVETJ(I).
Conyieks,i)e, vr. Convictie. Wdb.
ConvOcas,i)e (uitspr. met zovl. lange a), vr.

Mv. -s. Lonvocatie. Wdb.

Convoqueeren (uitspr. konvokeran), ww. Convoceeren.

Convuuls(i,e, vr. Mv. -s. 't Woord wordt
soms gebezigd (in 't enkels. of in 't mv.) voor
stuipen. Verg. DIKSESK(I)ES, SESK(I)ES.
Copie (uitspr. op zijn Fr.), vr. Wdb. Geen
kopie bij iet of bij iemand hen, er ,mee niet kunnen
vergeleken worden. J.
Cordeel, o. Zie KORDEEL.
COrnee, m. Zie CORNET.
Cornet (uitspr. kornee, nee met zachtl. e en
met den klemt.), m. Mv. korneets. Fr. cornet.
Koperen blaasinstrument. Hie speelt (op) de kornee. — Soms : de speler zelf. Treste was i' zijnen
tijd ne goeë kornee.
Corp du, m. Zie COEPENDU

.

.
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klemt. op vat), m. (niet vr.). Mv. -s, -ten. Daarnaast KRAWAT. Halsdoek. Wdb. Hie droeg ne
rooë kravat.

korpenduuts zinn de best' appels. ne Korpandu
blijf(t) lange goed. CV. R. — Ook : boom die
zulke appelen voortbrengt. Onze korpendu es van
de nacht uitgewouid.

laatste lettergreep), m. (niet o.). Wdb.

Credo (uitspr. kredo met den klemt. op kre), m.

m. Wordt niet gehoord. Zie CORPUUS.
Corpuus (uitspr. korpuus met den klemt. op
de laatste lettergreep), o. Corpus. Wdb. CV. .-E korpuus óp hen, een zwaar lijf hebben. Dem
brauwer heet (heeft) e korpuus op.
Correspendens i)e, vr. Zie CORRESPONDENTIE.

(niet o.) Wdb. J. CL.

Crevatie (uitspr. kravasie, kravasa, va met zovl.
lange a en den klemt.), v. Zie CREVEERINGE. R. T.
Grensaren ( uitspr. kraveran, ve met zachtl. e
en met aen kient.), bedr. en onz. zw . ww. Very. :
kreveerdege, gekreveerd. Daarnaast, niet gewoon,

KRAVEEREN. Onz. Sterven, bersten. Van den honger kreveeren, Ze kreveerdege van den dust. Van
verdriet) kreveeren. — Bedr. Niet zeer gewoon.
Hie doe' zijn per(d) te vele werken, hie kreveert
het. Verg. CV. R. T. J.

Correspondentie ( uitspr. korrespondensie, -sa

met de li kiemt. op den), vr. Wab. — Aansluiting

van treinen. Ester geen korrespondense veur
Brusele ? De korrespondensie es wêeg (vertrokken). Fr. correspondance.

Creveeringe (uitspr. kraverenga, ve met zachtl.
e en met den teemt ), vr. Daarnaast KEAVEERINGE,

Corsee, m. Zie CORSET.

Corset (uitspr. korsee, see met zachtl. e en den

Het
creveeren. In dat huis en ester geen teten : 't es
dor 'n kreveerenge veur amale. — Doodend
werk. Pikken, dat es 'n kreveerenge, dat es 'n
KREVATIE, KRAVATIE, KREVASE, KRAVASE.

KORSEE.

Corvee (uitspr. korvee, vee met zachtl. e en met
den kiemt.), m. (niet vr.). Wdb. Va' korvee zijn,
moeten werken.
Cossenteeren, ww. Zie KOSSENTEEREN.
Coterie (uitspr. kotarie met den klemt. op rie),

krevase. Verg. T.

Cri(e)mi(e)neel, criemeneel, b n. Zie KalrM(I)ENEEL.

Cr1(enoli, e)ne, v r. Zie KRI(E)NOLIENE.

vr. Mv. : -ts. Wdb. In de kiezersgen? 't Zijn de
koteriets die de bovenhand hen (hebben).

Culpa (uitspr. kuulpa met lange u en korte a,
klemt. op de eerste lettergreep), m. (niet vr.). Men
zegt meer : mea kuulpa. Wdb.

COUliesetafele.(uitspr. hoe), vr. Mv. -ls. Tafel
met beweegbare bladstukken. Daarnaast COLIESE-

Culture (uitspr. op zijn Fr.), vr. Gekweekte
plaat. Lupienen, dat es 'n goe culture, in de
zandp ronden. Verg. Wdb.
Curieus, bn. Zie KURIEUS (ook voor de afl.).
Custos (uitspr. kuustos met den klimt. op
kuur), In. Soms gebezigd voor : koster. Verg. Wdb.
CAUlpa, m. Zie CULPA.
Cuulture, vr. Zie CULTURE.
CaustOS, m. Zie CUSTOS.
Cylendere, m. Zie CILENDERE.
Cypero, m.; cyperen, ww. Zie SLEPERE, SIE-

TAFELE. Fr table à coulisse.

Coulissetafele, vr. Zie COULIESETAFELE.

-

Coupon (uitspr. koeponk met den klemt. op

ponk), in. (niet vr.) Wdb. J. CL.
Couponk, m. Zie COUPON.
Cour, m. (niet o.). Zie KOER.
Courage, vr. Wordt niet gehoord. Zie

J. CV. CL.

Crawat, vr. Zie CRAVAT.
Crayon (uitspr. krejonk met den klemt. op de

Corpus,

klemt.), m. (niet o.). Zie

DAAGS

--

Cravat (uitspr. kravat, de twee a's kort en

Corpondu (uitspr. korpandu met den klemt. op
du), in. Nlv. : -duuts. Verkl. : -duke, -duutse.
Daarnaast, soms, CORPANDU. Fr. court-pendu,
capendu. Soort van zure, platgedrukte appel. De

KOE-

RAADJE (KOEROUDZE).

Convert (uitspr. koener op zijn Fr.), m. (niet
o.). Mv. -s. Al wat een persoon als eettuig aan
tafel nodig, heeft. Wdb.

PEREN.

D
D (uitspr. dee met zachtl. e), vr. Mv. deets, soms

deeën. Verkl. : deetse, soms deeke. Zie Kl. en
Vormt, 'n Groote, 'n kleine dee.

Da (uitspr. met korte a), m. Zonder mv. Dag
(groetwoord). In de kindertaal. Daarnaast, zeer
gewoon dagza. Meestal zonder lidwoord gebezigd.
Da doen, da roepen. Zegt da. Gee' m ij nen da.
Da gaan, gaan wandelen. V erg. CV. J. R.

Da' s vn. vw. Zie DAT.
Daad (uitspr. met zovl. lange a), vr. Een der

zeldzame vr. naamwoorden die de kenschetsende
eind-e niet hebben. Zie Kl. en Vorml. Wdb. -Op de daa(d) betroop(t) zijn, op de daad betrapt
zijn, terwijl men bezig is.
Daags (uitspr. daas met zovl. lange a), bw.
Wdb. Vier keeren daas. Sies wint twie frank
daas. — Men voegt er soms (e)t voor : et dras te
veuren, 't daas (uitspr. tags) te veuren; (e)t daas
dornaar. Verg. met : (e)t zondaas, des zondags,
(e)t's maandaas, des maandags, (e)t dijsendaas,
(e)t's goensdaas en (e)t goensdaas, (e)t donder-
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daas, (e)t's vrijdaas en (e)t vrijdaas, (e)t zaterdaas. T's maandaas, t's goensdaas doen denken
aan des maandaas, des goensdaas met verscherping der d. Verg. ook tswenters, tsomers, tsmor(g)ens, tsnoenens, enz. In dat geval zou t zondaas
(uitspr. tsondaas) en t zaterdaas (uitspr.tsaterdaas)
moeten geschreven worden : t's zondaas, t's zaterdaas. De s zou, om de euphonie, tusschen t en d
van t's daas, t's dijsendaas en t's donderdaas

verdwenen zijn. Zij blijft behouden of valt weg voor
goensdaas (uitspr. tschoensdaas of tchoensdaas)
en vrijdaas (uitspr. tsfrijdaas en tfridaas). Is
deze meening (t, t's = d's, des) gegrond, dan zou
et door voorvoeging der doffe a uit t ontstaan
zijn : overigens hoort men veel meer t dan at. Zie
Kl. en Vorml. — 's Anderdaas naast t's anderdaas (zeer gewoon) en at's anderdaas, 's anderen
daags. 's Anderdaas lag z' al dood. Mnl. Sanderdaghes (b. v. in Dboec van den houte, uitg.

TIDEMAN, vers 481).

Daar (uitspr. zelden, daar met zovl. lange a; zeer
gewoon dor met zovl. gerekte korte o, juist als Fr.
d'or ; zeer gewoon, dar, zie ald.), bw. Wdb. Daar
es iemand. Dor komt hie. Der was ne keer ne
keunenk. — Daar (dor) of ontrent, soms daarentrent (dor-), daarontrent (dor.), omtrent, ongeveer. 't Es dor of ontrent tien uren. Peetse was
daarentrent ta(ch)enteg jaar. Hoeveel kost die
koe? Daarentrent drj honder(d) frank. Ook :
tamelijk wel. Da' werk es nogal dor of ontrent.

Verg. CV. J. — Aanwijzend en min of meer
overtollig. Gee' mij die penne dor ; ook : gee' mil
dor die penne en gee' mij dor ne keer die penne.
Verg. J. — Daar (dor araits (of rails, of arets,
rets, of arais. rais, of ares, res), daareven. Wor
es vadere? Dor araitsgenk hie deuce. Zie AR ETS.
— Men zegt ook : daar (dor) medeene(n)t, daar
(dor) dzuust, daar (dor) sefe(n)s (of seffies), daareven, zoo pas. — Daar (dor, der).... der, daar....
er. Daar zijn der vele. Dor schrijven der ook,
enz. Na een scherpen medeklinker wordt d verscherpt. Dor ester ne man. Dor machter duus(t)
kommen, nevens : dor men(g)en der duus(t)
kommen. Zie Kl. en Vorml. -- Ergens. Wor zitte
dor? Ook : dor ieverst. Verg. CV (Aanh.).
— Tusschenwerpsel. Uitroep van verwondering, ongeduld, ontevredenheid, wrevel, enz. Dor,
)

dor! hoe schoone branden die lanteerekies! Ge
moet die penne breken ? Dor! snor past op, -as ge
't doet. Verg. CV. DB. SCH. T. J. B. De Franschen zeggen : là, voilà, tenet ! — Dor ze! Eig.
daar zie ; hetz. als ziedaar. Dor ze! 't per(d) valt
en de feture breekt! Waar ligt mijnen hoed?
Dor ze! DB. CV. J. — Dor nul, dor nui ze!
Dor hè 't nui !Ziedaar. V erg. CV. T. R. J. -- Hier
en daar (dor), soort van vloekwoord. Hier en dor!
wilde dat g-erus(t) laten! Zwygt, gieën (gij) hier
en dor! Giel sakkerschen hier en dor toch !
--- Soms wordt waar vervangen door daar
(dor). Daar gij komt, komme 'k ikke. Ja, men
hoort zelfs : daar waar (dor wor). Dor wor gij
gaat, mag ekik mij too(g)en.

Daar, vw. Wordt niet gehoord. Men zegt omdat. (4 gaat uit, omda' (nooit daar) ge weet dat
't verboón es.
Daaraan (uitspr. gewoonlijk doran, met korte

DAARLANGST

o; soms daaraan, daaran, doraan, met zovl.
lange a; ook wel daran), bw. Daaraan. Wdb.

Daaraehter(e) (uitspr. gewoonlijk dorachta met korte 0), bw. Van tijd en plaats. Daarachter. Wdb.

Daaraf (uitspr. gewoonlijk doraf met korte o),
bw. Daarvan. Doraf en spreek ek niet. Wdb.
Daaran (uitspr. gewoonlijk doran met korte o),
bw. Daaraan. Wdb. Zie AN. Mnl. Wdb.
Daarbeneen (uitspr. gewoonlijk dorbaneen
met zachti. e), bw. Daarbeneden. Wdb.
Daarbinnen (uitspr. gewoonlijk dorbinnan),
bw. W t1 b.

Daarbinst (uitspr. gewoonlijk dorbinst), bw.
Gedurende dien tijd. 'k Hoordege geruchte,
'k schoot nagym broek an, mor dorbinst was den
dief de gaten uit. Zie BINST.

Daarboven (uitspr. gewoonlijk dorbovan), bw.
Wdb.

Daarbuiten (uitspr. gewoonlijk dorbuitan),bw.
Wdb.

Daardeur(e) (uitspr. gewoonlijk dordeura),bw.
Daardoor. Wdb.

Daardjuust (uitspr. dordzuust), bw. Daarjuist. lie DAAR.

Daardoor, bw. Wordt niet geboord. Zie DAARDEURE.

Daardzunst, bw. Zie DAARDJUUST.
Daarenboven (uitspr. gewoonlijk dorrambovan), bw. Wdb.

Daarente(g'en (uitspr. gewoonlijk dorrante(g)an) bw. '\ (lb..

Daarentrent (uitg. gewoonlijk dorrantrent),
bw. Daarnaast DAARONTRENT. Daaromtrent. Zie
DAAR.

Daarentsuss;ch en (uitspr. gewoonlijk dorrantsuss(ch)an met of zonder ch), bw. Daarnaast,
min gewoon, DAARENTUSS(CH)EN. Intusschen,
middelerwijl. Ge belooft vele, mor dorrentsussen
en kril(g) ek mij' gel(d) niet. Dorrentussche liep
de keereldeure. Niet hetz. als DAART(S)USS(CH)EN.
Daarentuss(Ch)en (uitspr. gewoonlijk dorrantuss(ch)an met of zonder oh), bw. Zie DAARENTSUSS(CH)EN.

Daareven, bw. Wordt niet gehoord. Zie DAARSEFFENS, -DZUUST, -MEDEENENT.

Daarheen, bw. Wordt niet gehoord. Z. DAARNAAR1 OE.

Daarievers(t) (uitspr. gewoonlijk dorievers(t)
met korte 0), bw. Daarergens. Wor ligt dem
boek? Dorieverst. Zie TEVERS(T).

Daarin (uitspr. gewoonlijk dorin met korte o),
bw. \"%, db.

Daarjuist, bw. Wordt niet gehoord. Z. DAARDJUUST.

Daarlangst (uitspr. gewoonlijk dorlangst),
bw. Daarlangs. Wdb.
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Daarlaten (uitspr. gewoonlijk dor.), bedr. st.
ww. Verv.: liet dor, dorgelaten. Iemand of iets
verlaten. Ge moet de slichte kammeraten dorlaten. Hie en kan den dzenuiver nie dorlaten. Ge
zilt die gewente dorlaten. — (Dat) dorgelaten,
met of zonder dat er voor : dit ter zijde gesteld.
Dorgelaten dat hie hem alle da(g)en ne keer of
twieë zat drenkt. Verg. VD. CV . J. T. R.
Daarm, daarme (uitspr. met zovl. lange a), m.
Soms gehoord voor DORME. Z. DARME. Mnl.
Wdb (DAERM).
Daarmede, bw. Wordt niet geh. Z. DAARMEE.
Daarmedeenen(t) (uitspr. gewoonlijk dorma-

Daarseffe,n)s, daarseles(t) (uitspr. gewoonlijk dor-t, ow. asare -en. War). War es moedere?
Dorseffiest es ze vertrokken.
Daarteg )en (uitspr. gewoonlijk dorte(g)an),
bw. Wdb.

Daarte g,enover(e) (uitspr. gewoonlijk dor.),
bw. `\du.

Daartenden (uitspr. gewoonlijk dortendan),
bw. Aan het einde van iets. Dortenden staan der
veel popeliers. Mnl. Wdb (DAERTENDEN).
Daartoe (uitspr. gewoonlijk dor-), bw. Wdb.
Men zegt meer ; DAARVEUREN.

deenant met scherpt. e), bw. Daareven. Zie DAAR.
Daarmee (uitspr. gewoonlijk dor-), bw. Daarmede. Wdb. — Daardoor. Dormee komt het, dat
hie ziek Ligt. -- Nu, om te sluiten. Nog ne frank,
en dormee es 't al op. G'en krijgt gee' glas bier
nie meer, en dormee es 't uit. C V (Aanh.).
Daarna, bw. Wordtniet geh. Zie DAARNAAR.

Daartsussch;en (uitspr. gewoonlijk dortsuss(cn)an met of zonder ch), bw. Daarnaast, min
gewoon, DAARTUSS(CH)EN. Wdb. Van tijd tot
t^/d e glaaske bier, en dortsuss(ch)en 'n dreupelke, da' maak(t) seffies(t) zat,

Daarnaar (uitspr. gewoonlijk dornaar met
zovl. lange a), bw. Mnl. DAERNAER. Daarna,
na dien tijd. Dornaar moet hie de stal kuzs(ch )en.
Daarnaar. Luistert nor 't geweten en leeft
dornaar.
Daarnaartoe (uitspr. gewoonlijk dornortoe),
bw. Daarheen.

Daaruit (uitspr. gewoonlijk dor-), bw. Wdb.
Daarvan (uitspr. gewoonlijk dor-), bw. Het

Daarneffe(n, s, daarneffies(t) (uitspr. gewoonlijk dor-), ow. Daarnevens. Weund' in de Zwane?
Neen ek, dorneffiest.
Daarnevens, bw. Wordt niet gehoord. Zie
DAARNEFFE(N)S.

Daarnor, bw. Zie DAARNAAR.
Daarnortoe,bw. Zie DAARNAARTOE.
Daarom,me) (uitspr. gewoonlijk dor-), bw. Mnl.
DAEROMME. Daarom. Wdb. Op de vraag : wor-

omme? antwoorden de kinders en de slechtgezinden of ongeduldigen : doromme! --- Dorom en es
geen redene, het antwoord daarom kan men niet
als afdoend beschouwen.

Daaromheen, bw. Wordt niet gehoord. Zie
DAAR KOND.

Daaromtrent (uitspr. gewoonlijk dor-), bw.
't Wordt soms gebezigd voor : DAARONTRENT,

Daartuss,ch)en (uitsp. gewoonlijk dortuss(ch)en
met of zonder c/i), bw. Zie DAARTSUSS(CH)EN.

gewone woord is DAARAF. Zie ald.

Daarveuren (uitspr. gewoonlijk dor-), bw.
Daarvoor. Dorveuren en veur anderst nie kom
ek. — Op de vraag worveuren? antwoorden kinders en ongeduldigen : dorveuren! — Dorveztren
en es geen redene. Zie DAAROM(ME).
Daas, bw. Zi e DAAGS.
Daas, vr. Zie DAZE.
Daas, bn. Dwaas. Aldus te Asper, op de noordelijke dialectgrens (VT, Ie jaarg., 73). Verg.
KIL. Mnl. Wdb. B.
Dada (uitspr. de twee a's kort), m. Zonder mv.
Meestal zonder lidwoord gebruikt. Dada ! Gade
dada ? Zegt ne keer dada! Dada roepen. Gee' ne
keer ne schoonen dada, groet eens schoon met
de hand. Zie DAG.
Dadde, vn. Dat. Enkel op het einde van den
zin, of na eene stemrust. Men zegt meer DATTE.
Zie ald. Wie zegt er dadde?
Dader, M. Zie DADERE.
Daders (uitspr. dadara met zovl. lange a), m.

Daaronder(e) (uitspr. gewoonlijk dor-), bw.
Daaronder. Kinders van zien jaar en dorondere.
Wdb.
Daarontrent (uitspr. gewoonlijk dor-), bw.
Ongeveer; -- tamelijk wel. Zie DAAR.

Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspraak
weg. Dader. Wdb. — Ook van vrouwen : daderes
(dat men niet hoort). Pier wier(d) vermoord, en
zeef was zelve den dadere. Zie Kl. en Vorml.
Daëlijks, bw. Zie DAGELIJKS.
Daëlij ksch, bn. Zie DAGELIJKSCH.

Daarop (uitspr. gewoonlijk dor-), bw. Wdb. —
Daartegen. Dorop ze(gg)en ze dat, enz.

Daëment, 0. Zie DAGEMENT.
Dag, m. Mv. da(g)en (met zovl. lange a en

Daarover,e) (uitspr. gewoonlijk dor-), bw.
Daarover. Manskies va' zeventie' jaar en dorovere. Dorover en sprekeme nie langere. Wdb.

meestal zonder g). Verkl. ; dagske (mv. -skes,
-skies : de g valt soms weg in de uitspraak). Wdb.
-- Licht van den dag. 'k Was opgesloten, mor
deur 'n sj5lete van de muur zag 'k toch den dag.
CV. 'k Zie den dag al tsuss(ch)en de pannen,
enz. Da' goed, die sto fe, enz. es al te dunne, ge
keunt er den dag deur zien. SCH (8i/v. ). Mijnen hoo(g)en hoed en hee i' langen tijd den dag
nie gezien. -- Spr. God schept den dag en ik ga

DAARENTRENT.

Daarrond (uitspr. gewoonlijk dor-), bw. Daarnaast DAARRONDOM(ME). Daaromheen. Dorrond
drouit e wielke.
Daarrondomme (uitspr. gewoonlijk dor.), bw.
Zie DAARROND.

D AG
(som lodpe, schuine, stege, vare of iets dergelijks) der deure, ik leef onbekommerd. CV. J.
R. — Ieverst (of er) geenen dag deur zien,
het niet verstaan, er niet wijs uit worden. CV.
-- Zoo klaar as den dag (die schijnt), zeer
klaar, zonneklaar. Bij da(g)e; zeer gewoon :
bij (soms mee) klaren da(g)e, bij dag (plat men
niet gebruikt). VERDAM (met claren dage). —
Den dagva' vanda(g)e; soms (niet gewoon) : den
dag van heden. — De da(g)en en gaa' mor open
en toe (o.v. rond Kerstmis), zij zijn zeer kort.— Hoe
later (of vooder, verder) op den dag, hoe schoonder volk. Zie AVEND. -- Op nen dag, Benen keer.
'k Hè dor op nen dag geweest dat hie kriemeneel
zat liep. — Veur den dag kommen, te voorschijn
komen (van personen). Ook : (van zaken) uitkomen, aan den dag komen (dat men zeer zelden
hoort). Iet veur den dag brengen, iets bekend
maken. — Dag op dag, alle dagen, dag aan dag.
Den dokteur komt er dag op dag. Ook : juist.
't Es 'n weke, 'm maand, e jaar, enz. leên, dag
op dag, het is juist eene week geleden. — Dag
veur dag, dagske veur dagske, de eene dag na
den anderen, dus ook : alle dagen. Dag veur dag
wierd moeder ziekere. — nen Dag ('n dagske)
teenegare, eig. de eene dag met den anderen. nen
Dag teenegare wer(d)t ne mains auwere. Zie TEENEGA1tÉ. - Den dag deure, den ganschen dag.
Mij' waf grommelt den dag deure. — (Al) over
ander dag, alle twee dagen. Zie AL, ANDER. —
Binst den dag, over den dag, gedurende den dag.
-- Den dag kurt, de dag loopt ten einde. De
da(g)e' kurten, de dagen worden korter (in liet
najaar). — Den dag schauwen, hem schuwen,
vluchten. Eig. en fig. -- 't Es den dag en den
nacht, het is een hemelsbreed verschil. -- 1(n)
zijnen dag zin. goedgezind zijn (om te werken,
te drinken, te spelen, enz.). Ook : i(n) zone goeën
(slichten) dag zin, goed (of slecht) gezind zijn. —
't En es mijnen dag niet (om te werken, te spelen, te drinken, enz.). — Van dag noch van ure
weten, niet weten welke dag van de maand, welk
uur van den dag het is. Fig. niets weten. Da' wijf
es zot : z'en wee' noch van dog noch van ure. —
Ne kaën (kwaden) dag, een slechte, lastige dag
(van arbeiders, zieken, enz.). De zieken en hee
mor ne kaën dag g'had. In tegenstelling daarmee : ne goeën dog hen (hebben). Verg. J. VERDAM (goede dach, quade dach). — .Ka (kwade)
da(g)en, slechte dagen, slechte tijd. 't Zij ' ka
da(g)en. Z'hee veel ka da(g)en beleefd. — In
tegenstelling daarmede : schoon da(g)en, goed,
kommerloos leven. Zijn schoon da(g)en veurbij. Hie en kan de schoon da(g)en nie verdra(g)en,
hij heeft een leventje zonder kommer, en toch
klaagt hij, is hij ontevreden. Ook, zeer gewoon :
de schoon da(g)e' bijten (soms steken) hem ! —
Auwen dag, oude dag. Wdb. Spr. Den auwen
dag en komt alleene niet, de ouderdom is vergezeld van kwalen. 'n Appelke veur den auwen dag
bewaren, sparen. — Dag! goen dag! Gen dag!
ne Goeën dag! Alk (soms elk) ne goeën dag!
Groet. Verg. VD. Dag zeggen, groeten ; vertrekken. Dag gaan, weggaan, uitgaan. — Feestdag,
verjaardag, naamdag. 't Es vanda(g)e moeder
herren dag. Zie BESTEKEN. CV (Aanh.). -- Ongeluksdag. 'k Breke 't dl vanda(g)e, 't es zeker
-

-
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mijnen dag! -- (Tot) eene van de (of dees)
da(g)en, Fr. (a) l'un de ces jours. 'k Zal ou (u)
eene van dees do(g)e komme' goendag ze(gg)en.
Bij het heengaan, zegt men, de hand drukkende :
tot eene van de do(r)en ! — Zie ook DAAGS.
Dagelijks (uitspr. da(g)olijks, met zovl. lange
a en gFw bonlijk met if), bw. Wdb.
Dagelijksch (uitspr. da(g)alijks, met zovl. lange
a en gewoonlijk met en met ch voor a), bn.
Wdb. Dageliïksche zonde, kleine zonde, Fr. peché
véniel. Bij KR. Vergefelijke zonde. Dat en es
mor 'n dagelijksche zonde, dat em moet ek toch
zeker nie biechten?

Ditge inent (uitspr. da(g)ament met zovl. lange
a en den hoofdtoon op ment), o. Dagvaarding.
Hette (hebt ge) 't da(s)ement al kre(g)en ? Neen
ek. CV. VD (« veroud. Zuidn. a). ScH. R. CL.
KIL OUDEMANS.
Daghere (uitspr. dachura, niet dagure ; zie 1(1.
en Vorml.), vr. Daghuur. In (soms op) daghuue
werken of gaan. VD. DB. Mni. Wdb (DACHHURE, DACHURE).

Daghunrmains'oh) (uitspr. dachuurmains ;
gewoonlijk zonder ch in het mv.), m. Daghuurder.
Zie MAINS(CH).
Daghuurmaiske, O. Zie DAGHUURMAISKE.
Daghunrman (uitspr. dachuur-), tn . Mv. -s
(niet -lieden, -lui). Zeer gewoon. Daghuurder.
ne Knecht en es geenen daghuurman. 'k Hè alle
da(g)en twie daghuurmans.
Daghanrmeiske (uitspr. dachuurmaiska), o.
Mv. -skes. -skies. Meisje dat op daghuur werkt.

Daghnnrvrauwe, vr. Zie DAGHUURVROUWE.
Daghnurvrouwe (uitspr. dachuurvrauwa), vr.
Daarnaast, min gewoon, DAGHUURWIJF. Daghuurster.
Daghnarwijf (uitspr. dachuur-), o. Mv. -s of
-ven. Zie DAGHUURVROUWE.
Dag1ooner(e;, m. Nieuwdialectisch. Daglooner. Wdb.
Dagorde, vr. Wordt nt geh. Z. DAGOORDERE.
Dagoordere (uitspr. met zachtl. o), o. Mv. -rs.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Dagorde. Zie DORDERE.
Dagslot, 0. Mv. -en. Slot eener deur, dat men
enkel Bles daags gebruikt. In tegenstelling met
NACHTSLOT. Es 't dagslot toe? Verg. V D. D B.
Dagwand, o. Mv., niet gewoon : -en. Verkl. :
-eke. Het verkl. duidt klaar aan dat de eindletter
eene d is. Honderd roeden gronds. Verkoopenge
van 'n dagwand schoo' land. Hie bezit tien dagwand. Zijn de twie dagwanden omme? VD.
SCH. DB (DAGWANTE). KIL. J. Mnl. Wdb.
Dahlia (uitspr. dalia met den klemt. op da, de
twee a's kort, de eerste een weinig gerekt), m.
(niet vr ). Mv. zeer gewoon : -ts. Sierplant. Dat es
ne schoonen dahlia. Hie kreeg, op zijnen dag,
hem boekee va' roo dahliats.
Samenst. Dahliabedde; — dahliablare
BLARE); - dahliahul (zie HUL); -- dahliaplante; -- dahliastruik.

(z.
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Dain, m.; dainekleed, O. Z. DEIN, DEINEKLEED.
Dainze, o. Zie DEINZE.

klinker, h, d, t of z, als het terzelfder tijd gevolgd
wordt door een meervoudig onderwerp en een
meervoudig werkwoord. Zie Ei. en Vorml.

DaiZen, Ww. Zie DEIZEN.

't Werk dan ons kinders gemaakt hen, en deug(t)
niet. Dan ander mainsen dat moeste zien, ze
zoo' (zouden) verwonder(d) zijn. Dan her dochters
nie en deu(g)en, en verwonder(t) mij niet.
'k Moete bekennen dan de mijne dor bij zijn. Dan
't de keerels Listen, ze zoon (zouden) hier al zin.
't Goed dan ze va' mij ze(gg)en, en es mor klaine.
Dan ze mor en kommen!
Dangerous (uitspr. danzareus met den klemt.
op reus; somsg e op zijn Fr.), bn. Gevaarlijk. Van
personen en zaken. Dat es nen danzereuze keerele.
Da' werk en es mor danzereus. Verg. J.

Dak, o. Wordt niet gehoord. Zie TAK.
Dake, vr. Deel van de ploeg. Enkel op de noor-

delijke dialectgrens (Asper, VT, VI, 165).
Dal, o. Wordt niet of zeer weinig gebezigd.
Het gewone woord is VALLAIE. Zie ald.
Dalen (uitspr. met zovl. lange a), onz. en onp.
zw. ww. Very.: daaldege, gedaald. Wdb. — De
fondsen (ook : d'aksies, de aktién) dalen, worden
minder waard. Fig. De zaak wordt minder goed.
In spel : men begint te verliezen (na winst). -- De
grond daalt hier, hij wordt hier lager. — Onp.
Het daalt hier staf, het gaat hier erg bergaf. 't En
doet hier niet as bergen en dalen.

Dalia, M. Zie DAHLIA.
Dam, m. Op Overschelde : hetz. als DEM. Z. ald.
Damasten (uitspr. de twee a's kort en den
klemt. op mast), mv. Zonder enk. Geslacht ?
Waarschijnlijk m. evenals de meeste bloemennamen. Daarnaast MATERNALEN. Bekende hofplant,
damastbloemen (Hesperis matronalis L.). Damaste' rieke' goed as den ervend valt.

Damberd, o. Niet gewoon. Dambord. CV. J.
Dame (uitspr. damma), vr. Zie DAMME (ook
voor de samenst.).
Damekaas uitspr. damma-), vr. Z. DAMMEKAAS.
Damme (uitspr. met eenigszins gerekte korte a),
vr. Mv. : n (nooit -s). Verkl. : -ke. Dame. Verg.
MADAMME. - Mee de dammen) spelen, op het
dambord spelen. Hier en daar in rijke boerenhuizen bekend. — Met raadsel van de molenzeilen :
(

Der zif vier dammen die altoos achteree'loopen,
en z'en keune malkanders nie kra(g)en. -- Het
raadsel van de eegdetanden (egge-) :
Vier en twinteg dammen,
Die 't land omkammen;
Z'en drenken noch bier noch win .
'k Gee(f) ou (u) te graa' (graan) wat dammen
jdan 't zijn.
Verg. HEERE.

Da.mmekaas (met zovl. lange a), m. Edammer
kaas.
Dammenhoed (uitspr. dammanoet), m. Hoed
voor dames, dus : kostelijke hoed. Mie droeg e
zie (zijden) kleed en nen dammenhoed : 'k en
kendege ze nie meer.

Damp, m. Wordt niet gehoord. Zie DOMP.
Dampen, bedr. zw . ww. Lichtjes nat maken
(vooral van waschgoed dat moet gestreken worden). Moeder es bezag mee 't strijkgoed te damden. Verg. DB. SCH. J. KIL.
Dan, bw. Wordt niet gehoord. Men zegt TANS,
TOONS (scherpl. o), TONS, TUUNS. Z. ald. Ook : DE.
- Vw. Wordt niet geh. Men zegt altijd AS.
Zie ald.
-- Beperkend tegenstellend voegwoord : echter,
edoch. Men zegt altijd MAAR (MOR. Verg. VD.
Dan, betr. vn. onz. ; vw. Dat. Dat kan (doch
hoeft niet noodzakelijk te) worden dan voor eenen

Zuid-Oostvldindirsch
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Danig (uitspr. danach met zovl. lange a), bn.
Zonder trappen. Geweldig, bovenmatig, groot.
'k Hè danegen hongere, danegen dust (dorst).
'k Voele 'n danege pijne. — Bw. Zeer gewoon.
't Es daneg kaud. Daneg grootera hongere. Ze
moe' daneg (veel) werken. Ze roepen daneg luie
(luide). -- Te daneg. Zeer gewoon. 'k En kan nie
meer wachten, 'k hè te danegen hongere. Mijn
goeste nor soep' es te daneg groot. Zonder te
daneg te werken, kommen z' er toch. Pier es ziek
van te daneg t' eten. Verg. VD. DB. CV . SCH.
HFFT.

G. M.

Dank m. Zonder mv., zonder verkl. Wdb.

Iet
in (of mee) dank anver(d)en.Verg. DANKE.- Spr.
Stank veur dank kra(g)en, ontvangen, geên.
Men voegt bij 't laatste dikwijls gelijk (of lenk)
d'ezels. — Goddank (uitspr. gottank met den
hoofdtoon op tank) ! 'k Danke God! 'k Moe'
God danken en dergelijke uitdrukkingen. Verg.
VD. -- Gode zij dank wordt niet gebezigd. Men
zegt : God zij gedankt! -- In plaats van : geenen
dank werd (waard), hoort men : geenem bedank
(zie ald.) werd.
--- Welbehagen, wil, goesting. Mee of te(g)en
dank. Ze trauwt te(g)en den dank va' vader em
moedere. Hie moe' meegaan, te(g)en zijnen dank.
't Es mee mijnen dank dat hie dat doet. -- Als
versterking : Mee of te(g)en wil en dank. 'k Ete
nen harenk te(g)en (mijne) wil en dank. -- Spr.
De weerel(d) gaat, drouit (draait), staat te(g)en
zijne wil en dank. VD (c veroud. »). CV. J.
VERDAM.

Dankbaar (uitspr. -baar met zovl. lange a), bn.
Daarnaast, gewoon, DANKBARIG (uitspr. barach).
't Es nen dankbarege mains. Ge mengt jege(n)s
hem toch wel 'm beetse dankbareg zijn.

DB.

Mn 1. Wdb (DANCBARICH).

Dankbareghied, vr . Zie DANKHARIGHEID.
Dankbarig, bn. Zie DANKBAAR.
Dankbarigheid (uitspr. -barachiet met zovl.
lange a), vr. Dankbaarheid.
Danko, tusschenw. Dank u. 't Wordt niet als
nw. met lidw. of vn. gebezigd.Verg. DANK, BEDANZ.
Danke! zegt het kind als het iets goeds ontvangt.
Danke ze(gg)en. Danke Dzeezeke (of Dzoozeke)
zoete ! Dat laatste komt in sommige kinderrijmpjes. Zie b. V. BINGE-BONGE-BOLLE. Verg. CV. R.
^-- Danke Dzeezeke ze(gg)en, God bedanken.
't Es ne schoonen oekst (oogst), me meu(g)en
danke Dzeezeke ze(gg)en. Verg. CV. R. J.
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Danken, bedr. zw . ww. Very.: danktege, gedankt. Daarnaast, zeer gewoon, BEDANKEN (zie
ald.). Wdb. God zij gedankt, Gode zij dank.
Dans, m. Mv. -en. Verkl.: -ske. Wdb. Wi'lleme
nog 'n danske doen ? — Iemand nen dans keren,
hem berispen, bekijven, afranselen ; hem foppen,
bedriegen ; hem veel doen verliezen (in spel, enz.).
Daarnaast : iemand nen dans doe' gaan. Ook :
iemand nen anderen, ne schoonen dans keren.
Verg. CV. J. R. -- Nen dans gaan (of pakken),
aan de deur gezet worden ; weggejaagd worden.
Verg. CV. T. — Spel, boel. Dat es dor nen
ordegen (aardigen), ne viezen dans, het gaat er
zonderling, het is er een vieze boel. — Bal. 't Es
er dans, in de Zwane. - Gevecht, gekijf, geraas.
De zatteriks zijn an den dans; ze kommen, Braken an den dans. Verg. DB.

Dansair (uitspr. air op zijn Fr.), m. Verkl.,
zeer gewoon, dansairke (mv. -kes, -kies). Daarnaast DANSDEUNTSE. Dansaria. Dat es nog e
schoon dansairke. Dansairkies afgeên, ze spelen.
Dansdeuntse, o. Zie DANSAIR.
Dansen, onz. en bedr. zw. ww. Very.: danstege, gedanst. Wdb. Dansen en sprengen. Spelen
en dansen. In de ronde dansen (van kinderen en
volwassenen). E rondeke dansen. In de koorde
dansen, touwtje-springen. — Danse gelijk ne
zot; gelik nem beer; gelijk 'n eekstere ; gelijk ne
marteko; gelijk 'm puppe. — Men kan er op de
koppen dansen, er is zeer veel volk. J. — Spr. Op
iemand schuifelke, zij' fluitse dansen, naar
iemands pijpen dansen. Ook : danse gelijk iemand
schuifelt, fluit. — Va' koleere, va' Bramschip,
van ongeduld dansen, trappelen. CV. j. — Spr.
Mijnem beer begint te dansen, ik krijg honger. —
Spr. As de katte van huis es (uit den huis' es, of,
thuis niet en es), dansen de muizen op tafele.
Verg. VD. CV . J. T. R.

Danser, m. Zie DANSERE.
Dansere (uitspr. dansara), m. Mv. -rs. Verkl. :
-rke. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Wdb. Ook van vrouwen : Sieska es ne goeën
dansere.
Danseresse (uitspr. met den klemt. op res),
vr. Mv. -n. Verkl. : -reske. Daarnaast DANSEUZE.
Danseres, vooral theaterdanseres. Verg. DANSERE.
Zone jonge student leeft mee 'n dansereske.

Danseuse (uitspr. eu op zijn Vl., soms op zijn
Fr.), vr. Mv. -n. Verkl. : -ke. Zie DANSERESSE.
Danseresse (uitspr. met scherpt. e), vr. (niet o.).
Dansfeest. Wdb.
Danskammeraat (uitspr. -raat met zovl. lange
a), m. Mv. -raten. Dansmaat, mededanser of mededanseres. Verg. KAMMERAAT.
Danskoorde (uitspr. met scherpl. o), vr. Mv. -n.
Koord voor het touwtje-springen. J.
Danskot, o. Mv. -koten. Kot, d. i. haastig
opgetimmerde zaal waar men danst. -- Ook :
slechte herberg waar veel gedanst wordt.
Danslesse, vr. Mv. -n. Verkl. : -ske. Dansles.
Wdb.Iemand'n dansleskegeên, hetz. als : iemand

nen dans keren. Zie DANS.
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Danslied, o. Wordt niet geh. Z. DANSLIEKEN.
Danslieken, o. Mv. -kes, -kies. Verkl. zeer
gewoon, danslzekske (mv. -skes, -skies). Danslied.
Ik zonk 'n dansliekske, en Tonie danstege.

Dansmeester, m. Zie DANSMEESTERE.
Dansmeestere (uitspr. met scherplange e), m.
Mv. -rs. Verkl. : -rke. Dansmeester. Wdb. —
Pronker, modegek.

Dansmuziek, o. (niet vr.). Wdb.
Dansschole, vr. Dansschool. Wdb. Het es dor
dansschole, er wordt veel gedanst.

Danstente, vr. Tent waar men danst.
Danszale, vr. Danszaal. Wdb.
Danzereus, brr.

Zie DANGEREUS.

Dapper, bn. bw. Zie DAPPERE.
Dappere (uitspr. met gerekte korte a), bn. bw.
Dapper. Trappen : dapperder(e), dapperst. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Wdb. Nen
dappere keerele. Ferm, snel. 't Rain t dappere.
Ge moet dapperder gaan. SCH. DB. CV . KIL. J.
^11n 1. Wdb.

Darem(e), darm, m. Zie DARME.
Darme (uitspr. dorm?), darreme (uitspr. dorrama), m. Daarnaast DAARM(E), DAREM(E), met
zovl. lange a. Mv. -ms (zelden -n). De eind-e valt
dikwijls in de uitspr.weg.Wdb.—Iemand de dorms
uit zij' laf stampen, iemand vreeselijk afranselen.
— Den dorm (of de dorms) vul hen, ten volle verzadigd zijn. — Spr. Ne leê(g)en dorm en hee' geen
ooren, een hongerig mensch luistert naar geen
praatje. — 'n Zielmesse veur de dorms, eene
smulpartij. — Spr. van vrekken. Beter in den
dorme, as an den ormen. — Vette dorms, kartelof kronkeldarmen (Fr. colon). De vette dorms van
't verkie wer(d)en gebraad in de panne, dornor
mee veel zau(t) geien.
-- Dunne lange buis van lood of leder of caoutchouc. Den dorm van 'm brandspruite. Scar.
D B. C V. J.
Darmvullinge (uitspr. dor(ra)mvullenga), vr.
Smulpartij. Verg. BUIKVULLINGE.
Darreme, m. Zie DARME.
Das (uitspr. met gerekte korte a), m. Mv. -sen.
Verkl. : daske. Zeker dier. Wdb. -- Zoo vet as
nen das ('n daske), zeer vet. J. R. — Slope
(slapen) gelijk nen das, zeer vast slapen. Verg.
Hd. : schlafen wie ein Bachs. Mnl. Wdb.

Dat, vn. vw. De eind-t valt dikwijls in de
uitspr. weg. Da' kind zegt da' m il ' moeder komt.
Zie Kl. en Vorml. — In plaats van dat, vn. bezigt
men dikwijls datte, vooral na eerre stemrust of als
men er op drukt. Zoo (zou) datte waar zijn ? Ik
en ze(gg)e ou (u) mor datte, ik zeg u dat en niets
meer. Mee al datte (niettemin) was ze toch dood.
't Es altoos dit of datte! het is altoos een of
ander. Verg. Mnl. Wdb. i. v. DAT, kol. 79. Ja
datte, ja mor datte, uitroepen van verwondering.
Hee' z'hem 'n kaaksmete gegeên ? Ja datte ! Zie
Kl. en Vormt. — Dat, vw. wordt aan het onmiddellijk volgende voornaamwoord ik, gij, hij, zij,
da' 'k,
het, wij als volgt geassimileerd : dat ik
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dak (uitspr. met gerekte korte a) ; dat gij = da'
ge, dagge en daé (uitspr. met gerekte korte a) ;
dat hij -: dat hie, dattie (uitspr. met gerekte
korte a); dat het = dat 't (uitspr. met korte a);
dat wij = da' me, damspe (uitspr. met gerekte
korte a) ; dat ze = da' ze, dasse (uitspr. met gerekte korte a) of, enkel in 't mv., danze (zie DAN).
Verg. DB. CV. J. Kl. en Vorml.
— Vn. Wat (als betrekkelijk vn.), hetgene dat.
Da' waar es, mag gezaz(d) wer(d)en. Ge moet
doen da' 'k ou (u) ze(gg)e. 't En tel(t) niet, al
da' ge dor babbelt. Verg. CV. Voor al wat zegt
men gewoonlijk al da(t). -- En datte! Ook : en
dat ze ! (= en dat zie !). 't Wordt veel gezegd als
men iemand een kaakslag, een schop, een ruw
onaangenaam woord of, in 't algemeen, iets ongenoeglijks toedient of zegt. Soms komt er eene
bepaling bij. En datt' (nl. een kaaksmeet) op ou
(uw) gezichte! En datz' (nl. een schop) onder
z jm broek! En datt' (een onaangename zinspeling
b. v.) op ou eta(g)e ! Nog platter uitdrukkingen
worden dikwijls gebezigd.
— Vw. Volge(n)s dat, Fr. a ce que, d'après ce
que. Gegaa' deure, volges da' 'k zie? Volges da'
'k hoore, moet hie gelijk hen. Volge(n)s valt dikwijls weg. Da' land, da' 'k meene, moe' goe' zijn.
Verg. DB. -- Ell. Da' ge gelijk het (hebt) ! Dat
't waar es ! voor : ik meen, ik zee, ik denk, het is
zeker, enz. dat ge gelik hebt ! -- Dat ..., zoo, in
het tweede deel van een volzin, beteekent dikwijls
zoodanig. 'k Smete mijn orms (armen) omhoo(g)e,
dat 't zoo schoone was. De ruite' van de vaisters
besten (bersten) em breken, dat 't zoo ha(g)elt!
DB. CV. J. R. --- Indien, in voorwaardelijke zinnen. Da' 'k geld ha, 'k genge nor Parijs. Dat
't raindege, 't zoo (zou) goed doen. CV.
— De voorzetsels en bijwoorden als voegwoorden gebruikt, vele voegwoorden, ook wie en wat
worden gewoonlijk door dat gevolgd. CV. J. Zie
Kl. en Vorml. Eer dat den dag om es, estie dood.
Of da' ge gelijk het (hebt), dat en weet ek niet.
Al wie dat er komt, es willekom. Wa' da' ge
toch zegt !
— Wie barsch en onbeleefd spreekt, gebruikt
dikwijls, zonder het voorafgaande werkwoord, de
uitdrukkingen : da' 'k, da' ge, dat hie, ens. voor :
dat geeft er niet aan, het is mij onverschillig, enz.
Zie boven. En gaat er n ie nor toe, 't zal rainen,
Dat 't! As ge 't doet, zal vader ka' (kwaad)
zijn. Dat hie! Me zillen deurnat zijn. Domme!
enz. Verg. DB. CV . J. Kl. en Vorml.
-

Datom, m. Zie DATUM.
Datte, vn. Dat. Z. boven DAT en Nl. en Vorml.
Datum (uitspr. datom, da met zovl. lange a en

met den klemt.), m. Mv. -s. Wdb.

Dauw, m. Zonder mv. Wdb. --

Hemelsc7ien
dauw, dauw (niet : regen. Z. VD.). Spr. Spottend.
Van den hemelschen dauw leven, van niets leven,
leven zonder te eten of te drinken. In dat huis en
werdt er n ie' gewerkt; 'kgeloove, mijn dzielke!
da' z' er van den hemelschen dauw leven ! Ne
mains en kan toch nie leve van den hemelschen
dauw ! Verg. J. Van iemand die wel te pas is :
Hie en leeft van den (hemelschen) dauw niet.

Verg. J.

DA VERKLOOT

Dauw, m. Mv. -en. Duw, stoot. Iemand ne
fermen dauw geên. 't Zijn doefen en dauwen.
Dauwdreupele, m. Mv. -ls. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Dauwdrop. Zie DREUPELE.

Dauwen, bedr. zw . of st. ww. Verv.: dauwdege, gedauwd (of gedauwen). Z. Mnl. Wdb. i. v.
DUWEN. Iemand in nen hoek dauwen. Eig. en fig.
Iemand verstooten. Thuis werdt hie in 'n hoekske
gedauwd (of gedauwen).
Dauwer, M. Zie DAUWERE.
Dauwere, m. Mv. -rs. Verkl. : -rke. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Duwer, iemand die
duwt. — Hefboom van de pomp. Fr. brimbale.
Onzen dauwer es gebroken. — Zekere hefboom
van het weefgetouw, nog KLINKE geheeten. Z.
VT. Ve jaarg. bl. 549.
Dauwinge (uitspr. dauweng?), vr. Het duwen.
— Afranseling. 'n Dauwenge krij(g)en. Iemand
'n dauwenge gein, drouien (draaien), lappen :
iemand slaag geven; iemand ferm bedriegen. —
Ook : groot verlies (in spel b. v.).

Dauwkoole (uitspr. met scherpl. o), vr, Mv. -n.
Melde, geslacht Atriplex (vooral A. patula L. en
A. hastata L.). De plant schijnt als met kleine
dauwdroppeltjes bedekt te zijn. Op de noordelijke
dialectgrens (Asper, VT. IIe jaarg. 29).
Daver, m. Zie DAVERE.
Davere (uitspr. met zovl. lange a), m. Zonder
mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Van
zaken. Davering. De mite' keune'gemallek breke
van den davere. -- Van personen of dieren. Beving, rilling. Den daver krij(g)6n (van de schrik,
van de kersen (koortsen), van de kauwe, b. v.).
Moeder kreeg mee Gene keer den daver op 't lf.
Ze lig(t) mee den davere. Gade verliezen ? G' het
(hefbt) al den davere ! — Verg. DB. CV . Scx. R
(Bijv.). J.
Davereere (uitspr. met zovl. lange a en scherpl.
e), m. -rs. Verkl. -eerke. Mensch die rilt, beeft, siddez t. Nen ouwe mains en es mor nen davereere.
— Den davereere kra(g)en, hen (hebben) ; mee
den davereere li(gg)en : beven van schrik, van de
koorts, van de koude, enz. As 't dondert, lig(t) ze
mee den davereere. As Tonie kort (met de kaarten
speelt) en op 't verlieze staat, krijgt hie den
davereere.
Daveren (uitspr. met zovl. lange a), onz. zw.
ww. Very. : daverdege, gedaverd. Van zaken.
Wdb. — Van personen of dieren. Beven, rillen.
Den hond davert azoo ! 'k Davere van de kauwe.
Daveringe (uitspr. davarenga met zovl. lange
a), vr. Het daveren, davering. Wdb. -- Beving,
rilling, siddering. Der liep mee Bene keer 'n daverenge deur al mijn Leens (leden). — Afranseling.
'n Ferme daverenge krij(g)en. Iemand 'n daverenge gein, drouien (draaien), lappen, beloven,
Ook : groot verlies (in spel b. v.). Verg.
enz.
CV. J.
—

Daverkloot (uitspr. met zovl. lange a en scherpl.
o), m. Man die beeft (door ouderdom of alcoholismus).

DAZE
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Daze (uitspr. met zovl. lange a), vr. Te Asper
(VT. Ie jaarg. bl. 73), m. DB. heeft DAAS, m. en
DAZE, vr.; J. DAAS, M. ; CV. DAAS, m. en vr.; T.
en R. DAAS, vr.; Mnl. BASE, vr. Bij BILD. vr. Mv.
-n. Verkl.: daaske. Naam van zekere lastige tweevleugelige insecten die tot de familie der Tabonidae behooren. Men heeft de inlandsche dazen
geschikt in vier geslachten : Tabanus L., Haematopota MEIGEN, Hematoma MEIGEN en Chrysops
MEIGEN. De gemeenste soort is : Haematopota
pluvialis L. Fr. taon (en niet oestre). 'n Daze bijt
m il. 'k Hè dor nem bobbel op min hand : 'k bè
gebete va' 'n daze. De dazen en laten ons nie'
gerust : 't zal donderen. Verg. KIL (« DAESE
(DAESELE) DAESENE. Sicamb. Asilus, tabanus »).

Dazerik, m. Dwazerik. Op de noordelijke dialectgrens. (Asper, VT. I' jaarg. bl. 73).
De, lidw. Over het lidw. van bepaaldheid en de
nog in mijn dialect bestaande buigingsvormen, zie
Kl. en Vorml. — De wordt gebruikt voor de
namen der dagen, als men uitdrukkelijk den dag
wil bepalen. Ik zal ne maandag kommen, eenen
maandag en niet een anderen dag ; ik zal de maandag kommen, den aangewezen maandag (den
maandag waarover gesproken wordt of werd, of
die op eenige andere wijze aangewezen is). Ge
moet den toekommende zondag kommen. Verg.
CV. R. T. -- Van de bet. deze in de volgende
uitdrukkingen : van de jare, van de maand, van
de weke, van de mor(g)en, van de (veur-, ach.
ter-) noene, van de middag, van den avend, van
de nacht, van de zomere, van de wentere. 't Es
van de nach(t) gebeurd. 'k En hedden (heb hem)
va' gheel de _ fare nie gezien. Verg. DB. J. —
Den dezen, den dienen, de geenzen en buigings-

vormen, zie DENDEZEN, DENDIENEN, DEGEENZEN, enz. en Kl. en Vorml. — 't Komt voor de
uren, als het w. uren niet wordt gebruikt en een
voorzetsel voorafgaat. Veur de zevenen. Veur den
tienen. Rond den elleven. 't Es b ij den halver
viven. Verg. J (i. v. den).

De, vn. De nom. mv. van den 2 ° pers. ge, gij,
achter het werkw. geplaatst, luidt gewoonlijk de,
als de stam van het werkw. eindigt op eenen klinker of op g, 1, m, n, r, v, w, z. Ziede goed? Liegde niet ? Wilde? Komde? Hoeveel wonde (wont
gij) ? Scheerde m ij zonder zeepe? Weefde Laken?
Bauwde weeral? Worz(n) leesde? -- In al die
gevallen kan men om den nadruk degij(e) bezigen.
Ziedegij nie goed? Komdegije ? Zie Kl. en Vorml.

De, bw. Dan, fr. done, zeer gewoon, om verwondering uit te drukken, om iets te gebieden of
om iets te vragen. Toe de ! Es 't waar de? Werkt
voort de (uitspr. voort te)1 Alla de (Fr. aliens
done)! Waar de? Waar naartoe de ? Wanneer
de? Hoe de? Waarom de? Waarin de? Waarveuren de? Enz. Verg. DB. Kl. en Vorml.

Decagram (uitspr. met den hoofdtoon op de),
m. (niet vr.). Wdb.
Decalietere (uitspr. met den hoofdtoon op
de), m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Decaliter. Wdb.
Decameters (uitspr. met den hoofdtoon op
de), m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Decameter. Wdb.

DEEL

Decembers (uitspr. met den klemt. op

cem),

m. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. December. 't Vriest dikkels in Decembere.

Deciem (uitspr. met den klemt. op ciem), m.
Mv.-en. Niet gewoon. Muntstuk van io centiemen.

Decigram (uitspr. met den hoofdtoon op de),
m. (niet vr.). Wdb.
Decilietere (uitspr. met den hoofdtoon op de),
m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Deciliter. Wdb.
Decimeters (uitspr. met den hoofdtoon op de),
m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Decimeter. Wdb.
Decor, m. (niet o.). Mv. -s. Wdb.
Dedeze, aanw. vn., vr. enk., en mv. van de drie
geslachten. Deze (dat men niet hoort). Dat es 'n
gee stoffe, mor dedeze zal toch nog beter zijn.
Laat die appels li(gg)en, pakt dedeze. Zie Kl. en
Vorml. DB. CV . J. SCH.

Dedieë, aanw. vn . vr. enk., en mv. van de drie
geslachten. Die (dat men niet hoort). Dedieë zijn
de beste. Dees vrauw' hee al genoeg g'had, gee'
nui 'm beets' an dediee. Zie Kl. en Vorml. CV.

D.B. SCH. J.

Deefteghied, vr . Zie DEEFTIGHEID.
Deeftenge (uitspr. deef met scherpl. e), o. Deftinge, zeker dorp. Zie PLAATSNAMEN.
Deeftig (uitspr. deeftach met zovl. scherpl. e),
bu. De uitspr. laat toe DIFTIG te schrijven. Zie
Kl. en Vorml. Deftig. Van personen en zaken.
Deeftege mainsen. Hie es deefteg gekleed. Hie
halt hem (houdt zich) deefteg.

Deftigheid (uitspr. deeftachiet met zovl.
scherpl. e), vr. De uitspr. laat toe DIFTIGHEID te
schrijven. Deftigheid. Zie DEEFTIG.
Deeg (uitspr. met zovl. scherpl. e), m. (niet o.).
Wdb. -- 't Es al koeke (zelden : brood) van
Benen deeg, zij zijn van dezelfde soort, de eene is
niet beter dan de andere. Soms : '1 zijn al koeke'
van eenen deeg of : ze zijn di van denzelfden
deeg. Verg. DB. CV . J. --- Den deeg es meslukt,
de zaak valt niet goed uit.
Deekseskes,deeksoskies (uitspr.deek met zovl.
scherpl. e en met den klemt. op ses), o. mv. Zonder
enk. Verkleinvorm van het schier niet gebruikte
DEEKSESSEN. Van Fr. accès met versmelting van
lid w. met naamw. Daarnaast DEKSESK(I)ES, zelden
SESK(I )ES. Zie al:l. De uitspr. laat toe DIKSESK(I)ES te schrijven. Stuipen. Da' kind hee de deekseskies, lig(t) in de deekseskes. 't Es nui uit de
deekseskies. In de deekseskes vallen. Uit de deekseskies kommen of schieten. DB (DAKSESSEN).

Deeksessen, mv. Zie DEEKSESKES.
Deel (uitspr.met zovl. scherpl,e,o).Mv.-en.Verkl.:
-ke. Wdb. In 't g'heel of ten deele niet, in het
geheel niet. G' en keunt gee' gelijk halen, in
't g'heel of ten deele niet. — E g'heel deel, een
groot deel. Der es al e g'heel deel va' zijn fortune
wieg. CV. M. — Veur e klain deel, in tegenstelling met e groot deel (zie VD). Dem bankier es
mee de duite' vertrokken, en 'k ben der ook veur
e klain deel tsuss(ch)en.

DEEL

Deel
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(uitspr. met zovi. scherps. e), m. Zonder

mv. Het deelen (het geven van brood, enz.). Niet
gewoon. 't Es mor(g)en nen deel varn broo(d)
veur d'ormen (armen). DB. — Zeer gewoon. Het
erven. Wanneer es 't den deel. An den deel
iz(gg)en, erven. DB. J. SCH.
— Met mv. -en. Verkl. -ke. Het geërfde, het
aandeel, het deellot. Nen deel krij(g)en. Mee nen
deel li(gg)en. Den deel zal hem g-roote deugd
doen. I' zil' leven heet (heeft) hie al dry deele
s' had. Veur mij paart krij(g)e 'k twie dagwand,
dat es nog e schoon deelke. Verg. DR. — Het
rondgeven van de kaarten, Fr. donne. [Vie heet
(heeft) er den deel? Ik ben an den deel. Den deel
gaa' voort, het is aan den volgenden speler te
deelen. Nog éenen deel, en dormee uit! Laat ons
nog 'n deelke doen. Laat oils spelen in acht deelen. DB. J. — Ook voor het kaartspel zelf. TVzmrne
'n deelke jassen, willen wij eens jassen ?
Deel (uitspr. met zachtl. e), m. Zonder mv. Verg.
Eng. deal; nnl. DEEL, plank; DEEN, SCH. CV. Dennenhout. Da' berd es va' schoonen deel. De boezeerenge was in Noorschen deel. Is niet de boom :
men heet hem sperre. Zie ald.
Deelachtig (uitspr. deelachtach met zovl.
scherp]. e en den hoofdtoon op deel), bn. Wordt
gezegd van iemand die gaarne iets van het zijne
uitdeelt, mededeelt. Da' mannek' en es nie deelachteg.

Deelder, m. Zie DEELDERE.
Deeldere (uitspr. met zovi. scherpl. e), m. Mv.
-rs. Iemand die erft. Van mannen en vrouwen.
Mie es ook deeldere. Er zijn tien deelde 's, alk en
za(l) nie' vele kra(g)en. — Iemand die de kaarten
ronddeelt. Zie DEELEN.
Deelen (uitspr. met zovl. scherp]. e), bedr. of
soms onz. zw. ww. Very. : deeldege, gedeeld.
Wdb. De winste dealen. — De kaarten rondgeven. Wie moet er deelen? De korten (kaarten)
deelen. — Erven. Ze zif getienen om te deelen.
Van iemand dealen. 'k lifoete 't dor ál deelen.
DB. — Uitdeelen. Pr ijzen deelen. Werdt er
mor(g)en ook bron' gedeeld? J.
Deelinge (uitspr. deelenga met zovl. scherpl. e),
vr. Deeling. Wdb. — Het uitdeelen van brood,
enz. aan armen. Astie (als hij) trouwt, za(l) 't 'n
schoon deelenge zijn. 'n Deelenge yam brood,
va' kleeren. Verg. BROODDEELINGE, GELDDEELINGE, PRIJSDEELINGE. J. - Het erven. Me
li(gg)en an de deelenge. Wanneer es 't deelenge ?J.

Deelt (uitspr. met zovl. scherp]. e, soms met
zachtl. e), o. Daarnaast, zelden, DELT. 't Woord
verdwijnt; HALFT, HELFT, M. komt meer en
meer in zwang (invloed der school?) DEELT
d'eelt, d'heelt, d'helft? Of moet men ook aan
deel denken ? Wordt het w. met scherpl. e uitgesproken, dan kan de schrijfwijze DILT gewettigd
worden. Gee' mij 'n deelt. Alk 'n deelt. 't Een
deelt es veur m ij en 't ander veur ou (u). DB
(DELT, DILT).
Deelten (uitspr. met scherp]. e, soms met zachtl.
e), onz. zw . ww. Very. : deelttege, gedeelt. In
twee helften verdeelen, Laat ons deelten. Iaen ze
Bedeelt? Verg. Scsi,

DEFTIG

Deëne (uitspr. clean?), m. Zie DEGENE.
Deeren (uitspr. met zovi. scherpl. e), bedr. zw .
ww. Very. : deerdege, gedeerd. Deren. Wdb. Dat
en ka' mij niet deeren.

Deerlijk (uitspr. met zovl. scherp]. e, lijk met
of zonder ij), bn. Wdb. — Ziekelijk, bleek, mager.
Van menschen en dieren. Er deerlijk uit zien.
Vader en es mor deerlijk. Ons koe was staf
deerlijk. — Van planten. Die roozeleers en staa'
zoor deerlijk. 't Kooren es deerlijk. — Deerl ijk
lo k en of zien, bedroefd, uiterst bedrukt kijken. —
Naam eener gemeente. Van Deerlijk zijn (of kommen), er deerlijk uit zien. Zie PLAATSNAMEN. —
Verg. DB. CV . J. VD ( 4 gew. »).
Deerlijken (uitspr. deerlijkan met zovl. scherpl.
e, lik met of zonder ij), onz. zw . ww. Very. :
deerlkteg e, gedeerljkt. Daarnaast, zeer gewoon,
VERDEERLIJKEN. Mager, ziek, bleek werden. Hie
deerlijkt. Sies es vele gedeerlijkt. Zie DEERLIJK.
Deernesse (uitspr. met zovl. scherpl. e en den
klemt. op nes), vr. Deernis. Wdb. Deernesse mee
iemand hen (hebben).
Dees, aanw. vn . (enk. en mv. voor alle geslachten, uitgenomen voor het m. enk.). Dees vrauwe.
Dees huis. Dees keerels. Dees tafels. Dees kinders.
CV. DB. Zie Kl. en Vorml., ook DIT. --- Dees
tijd. Zie DEESTIJD.
Deesem, m. Zie DEESEME.
,

Deeseme (uitspr. met zovl. scherpt. e), m. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Men zegt
gewoonlijk HESELE (zie ald.). Den deesein was
geree' gezet, alles was voorbereid.
Deestijd (uitspr. deestijt, dees met zachtl. e en
met den klemtoon), bw. Niet te verwarren met
dezen tijd. Op dit uur, op dezen stond. Gistere
mor(g)en deestijd. 't Naaste jare deestijd. Zondag
deestijd zaltie (zal hij) al doo' zijn. Wanneer es
't gebeurd? Donderdag gepasseerd deestijd.
Doch : dezen tij' van 't jaar bloeien de roozen.
De kinders van dezen tijd en zif geen kinders
meer.
Defendase, vr. Zie DEFENDATIE.
Defendatie (uitspr. defandasie, soms -sa, met
zovi. lange a), vr. Zonder mv. Verdediging. Zie
DEFENDEEREN.

Defendeerder(e) (uitspr. defandeerdar(a), met
den hoofdtoon op deer), m. Mv. -rs. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg .Verdediger. Ook
van vrouwen. Zij' wijf es zijnem besten defendeerdere. Zie DEFENDEEREN.
Defendeeren (uitspr. defanderan met den hoofdtoot: op de tweede lettergreep de), bedr. wed. zw.
ww. Very.: defendeerdege, gedefendeerd. Verdedigen. Den avekaa' defendeert den dief goed.
Ge moet ou (u) defendeeren. Verg. VD.
Deficit (uitspr. op zijn Fr., doch met den
hoofdtoon min of meer op de), m. (niet o.). Den
deficit es al te groot. Wdb.
Défilé (uitspr. op zijn Fr.), m. (niet o.). Mv. -ts.
Wdb. Den defilé begint.
Deftig, bn. Wordt ni et gehoord. Zie DEEFTIG
(ook voor de all.).

DEGEENSTE

Degeenste, degeen sten

—

(uitspr. met zachtl. e),

aanw. vn . Zie DEGEENZE, DEGEENZEN.

Degeenze (uitspr. met zachtl. e), aanw. vn . :
vr. enk., en mv. voor de drie geslachten. Daarnaast
DEGEENSTE. Gene. Koopt) ge dees koe, 'k zal
ekik degeenze pakken. Die huize' zij' schoone, mor
degeenze z ij ' schoondere. Zie Kl. en Vorml.

Degeenzen (uitspr. met zachtl. e), aanw. vn.
m. enk. Daarnaast DEGEENSTEN. Gene. Moet ek
dezen appeleer uitkappen? Neeg (neen gij), kapt
degeenzen uit. Degeenzen es t' aud. De eind-n
valt dikwijls weg. Kapt degeenze' mor uit. Zie
Kl. en Vorml.

Degen, m. Zie DEGENE.
Degene (uitspr. de(g)ana), m. Mv. -ns. Het ge-

wone woord is SAVELE. De eind-e valt dikwijls in

de uitspr. weg. Degen. De lutenant hee ne langen
de(g)ene. Wdb.

Degij (e), vn. Zie DE, vn.
Dein, m. Daarnaast DEN. Effen gemaakte plaats

(op het veld), waarop men de slooren (zie aid.)
dorscht, of het vlas reept, of een ander soortgelijk
werk verricht. Men dei(n) maken. Het deskleed
over den dei(n) le(gg)en. Vooral naar het Noorden
toe (Asper b. v. VT. Vie jaarg. 37). DB (DEIN,
DEM, DEN, DENT).

J.

Deinekleed, o.Daarnaast, zeer gewoon,DERSCH-

KLEED (uitspr. des-), soms DENNEKLEED. Zeer
groot kleed waarop men op den akker dorscht.
Zie DEIN.
Deinze (uitspr. dainza), o. Bekende stad. Zie
PLAATSNAMEN.

Deinzen, ww. Wordt niet geh . Zie DEREN.
Deizen (uitspr. daizan), onz. zw . ww. Very. :

daisdege, gedaisd. Achteruitwijken, deinzen. Wdb.
E perd doen daizen. DB. J. KIL. Al nl. Wdb.

Déjeaner (uitspr. op zijn Fr. of : dezanee, nee
met zachtl. e en met den klemt.), m. (niet o.).
Ontbijt. 't Woord komt in zwang. Wdb.
Dekagram, m. ; dekalietere, M. ; dekametere, m. Zie DECA-.
Deke, dekelinge (uitspr. dekalenga), tusschenwerpsel. Vloekwoord. Deke deke toch! Wel deke-

lenge toch! Verg. AKKERDEKE, AKKERDEKELINGE.

Deken, vr. Wordt niet gehoord. Zie DEKSELE,
SORZE, LAKEN, SPREIE.

Dekene, m. Deken. Wdb. Wor es den dekene?
Dekenij, vr. Zie DEKENTJE.
Dekenije (uitspr. dekanija met den klemt. op

nij), vr. Mv. -n. Dekenij. De waardigheid van

deken, bij VD. DEKENSCHAP. Onze gastere zal
Het gebied waarover
het geestelijk bestuur van een deken zich uitstrekt.
nog de dekenije kra(g)en. —

Zegelsem es onder de dekende va' Ronse. J. —
Het bestuur waarvan een deken het hoofd is. Nor
de dekenije schrijven. — De woning van eenen
deken. Es dat huis de dekenije? J.
Dekeninne (uitspr. met den klemt. op nin), vr.
Vrouwelijke deken (in sommige maatschappijen).

Weinig gebruikt.
Dekker, m. Zie DEKKERF.
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Dekkere, m. Mv. rs. De eind-e valt dikwijls in
-

de uitspr. weg. Iemand die een huis dekt (als

stroodekker, leidekker). Den dekker zit op 't tak.
CV. J. De familienamen
De Decker(e), Deckers zijn zeer verspreid.
Dekkersalaam (uitspr. -aloom, met korte a,
loom met zachtl. o en den klemt.), o. Zonder mv.

Roept op den dekkere.

Daarnaast DEKKERSGEREE'SCHIP, DEKKERSGERIEVE. Gereedschap van eenen dekker. Z. ALAAM.

Dekkersaloom, O. Zi e DEKKERSALAAM.
Dekkersgeree(d)sohip (uitspr. garee'schip

met zovl. scherpl. e), o. Zie DEKKERSALAAM.

Dekkersgerieve, O. Zie DEKKERSALAAM.
Dekkershamere (uitspr. -oorara met zachtl. o),

m. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Hamer dien een dekker gebruikt.

Dekkershomere, m. Zie DEKKERSHAMERE.
Dekkersmes, o. Groot mes dat de dekker bezigt om het stroo en de wissen al te snijden. J
(DEKMES). CV.

Dekkersperd, o. Daarnaast DEKSTOEL. J (DEKPEERD). Soort

van stoel met twee haken, waarop
de dekker zit (of staat) als hij dekt.
Deklatte, vr. Lat die horizontaal op de kepers
wordt genageld : men legt er het stroo of de pannen op. CV. Zie LATTE PANNELATTE. Niet te
verwarren met de DEKROE (zie aid.).
Dekroe, vr. Mv. -ën. Roede die men horizontaal
over het stroo legt en vastbindt. DB. CV .
Deksel, O. Zie DEKSELS.
Deksele, o. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
Het deksel van 't bedde, al wat er
weg. Wdb.
tot dekking van den slaper dient. 'k En hè geen
deksele. — Spr. Ge pakt (of ge trekt nor ou) al
't deksele, ge neemt al het voordeel voor u. Laat
m ij ook 'm beetse deksele, laat mij ook een weinigje meedeelen. -- Deksel van ne pot, van ne
moor, van ne lietere, enz., o. (nooit m.). Mv. -ls.
Verkl. : -lke. Spr. leder potteke ven(dt) (of hee')
zijn deksele, bij VD : geen pot zoo scheef, of er
past een deksel op. -- Deksel van de stove, daarnaast SCHIJVE of PLATIENE.
—

Dekseskes, dekeeskies, o. mv. ; deksessen,
mv. Zie DEEKSESK(I)ES.

Dekstoel, m. Zie DEKKERSPERD.
Dekwere, o. Goed weder om te dekken. Zie
WERE.

Dekwijme, vr. Daarnaast DEKWISSE. Mv. -n.

effene teenen twijgen waarmede men het
stroo van het dak vastbindt. Verg. J. Zie WIJME,
Fijne

WISSE.

Dekwisse, vr . Zie DEKWIJME. DB.
Délsgué (uitspr. op zijn Fr.), m. Mv. -ts. Afge-

vaardigde eener duivenmaatschappij ; hij moet het
uur der aankomst van de duiven vaststellen. Veur
e jaar of tiene waren der déléguets in alke gemeente die meespeeldege.
Delen (uitspr. de_lan), bn. Zonder trappen. Daar-

naast, zeer gewoon, DELIE. Van deel, d. i. van
dennenhout. Delie planken, nen delie vloer. Zie

DEEL. J.

DELIE
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Delie, bn. Zie DELEN.
Delijve (uitspr. daliva), vr. In : olie van delijve, olijfolie ; eig. : olie van d'olijve. Legt op die
brandwonde 'm beets' olie van delijve.

Dolt, O. Zie DEELT.
Delta, m. Mv. -n. Verkl.: -ke. VD (DILT, o.).
DB (DELTE, DILTE, M. en DELT, DILT, o.). Uit de
hild (VERCOULLIE, i. V. HILD, dat hij vr. maakt).
Hooischelf boven den stal. Den delte lig(t) viel
heul.

Deltebalke, m. Mv. -n. Balk van den delte (zie
ald.). Er zijn dikke deltebalken en dunder deltepersen.

Deltegat, o. Mv. -en. Gat van den delte (zie
ald.). Al 't deltegat keunde van de stal op den
delte.

Deltaperse, vr. Pers die dwars over de deltebalken wordt gelegd. DB (DILTEPERSE).
Deltepertse (uitspr. versa), vr. Zie DELTEPERSE.
Deltevaistere, vr., deltevaisterdeure, vr.
Zie DELTEVEISTERE.
Delteveisterdeure, vr. Zie DELTEVEISTERE.
Deltevaistere (uitspr. -vaistara), vr. (nooit o.).
Het venster van den delte (zie ald.). De deltevaistere werdt in 't tak gemaakt. Er en z' geen
ruiten ; mor er es 'n deurke, de deltevaisterdeure. Zie VEISTERE.

Delven, bedr. st. ww. Very. : dolf, gedolven.
In den grond steken (vooral van dieren die aan
eene besmettelijkef lijn gestorven). 'n Koe delven.
Es 't perd al gedolven?

J.

Dem, m. Mv. -men. Daa/naast, op de dialectgrens, DAM. Verhevenheid waarop de windmolen
staat, molenberg. De koe weedt op den dem, as de
meulen nie en drouit.

Deme, demelinge (uitspr. demalenga), tusschenwerpsel. Daarnaast, min gewoon, DEMME,
DEMMELENGE. Vloekwoord. Deme deme ! Deme
toch! 't Es, min demelenó e, waar! Z. AKKER(E).
Dementi (uitspr, op zijn Fr. doch eenigszins
met den hoofdtoon op de), m. (niet o.). VD. Het
min of meer geleerd volkje gebruikt wel eens het
woord.
Demet (uitspr. de'met of demat), m. (niet o.).
Diemit. Wdb. Dat es goeën demat. Verg. SCH.
DB. T. R. J.
Demetten, bn. Daarnaast, zeer gewoon, DEMETTIE. Van diennet. 'n Demettie broek. Zie
DEMET.
Demettie, bn. Zie DEMETTEN.
Demgers (uitspr. -ges), o. Gras dat op den dem
(zie ald.) groeit. Ge moet het demges gaan afmouien.

Denlgea, o. Zie DEMGERS.
Demies(i)e, vr. Zie DEMISSIE.

Demiesionneeren, ww., demiesionnares, m.
Zie DEMISSION -.
Demissie (uitspr. de- of damiesie of -miesa), vr.
Mv. -ts. Ontslag. Zijn demiese geên, kra(g)en

(nooit nemen).

DENONCIEEREN

Demissionnaris (uitspr. de- of damiesionnaras, na met zovl. lange a), m. Ontslagnemer. De
schepen' es demiesionnares.
Demissionneeren (uitspr. de- of daeniesionneran), onz. en bedr. zw . ww. Onz. Zijn ontslag
nemen. -- Bedr. Zijn ontslag krijgen. VD (DEMITTEEREN).
Demme, demmelinge (uitspr. -lenga), tusschenwerpsel. J. Zie DEME.

Dempeghied, vr. Zie DEIVIPIGHEID.
Dempegord, M. Zie DEMPIGAARD.
Dempig (uitspr. dempach), bn. Trappen : -er(e),
-st. Kortademig.Van dieren en menschen. 'n Dempeg perd. Sies es zoo denzpeg, en hie en kan nie
meer voort. -- Plat. Deenpege kloot, dempege
konte of kerte, dempig mensch of dier. — Zoo
denzpeg as e perd, zeer dempig. A nl. TEldb. KIL.

CV . T. G. DR. JONG.
Dempigaard (uitspr. dempegort), m. Mv. -s.
Dempig dier of mensch. Da' perd en es snor nen
dempegord. Leeft den dempegor(d) nog? Verg. J.

Dempigheid (uitspr. dempachiet), vr. Aamborstigheid. 1llnl. TVdb. KIL. CV . J.
Den, lidw. Zie DE en Kl. en Vorml.

Den (uitspr. dan), vn. Hem. 'k Zie den kommen.
Soms : ten. Hie was ten kwijte. Zie Kl. en Vorml.
Den, in. Kegeldragende boom. Wordt niet
gehoord. Zie DEEL, SPERRE.
Den, M. Zie DEIN.
Denderlee (uitspr. lee met scherpl. e en den
hoofdtoon), o. Denderleeuw, zeker dorp. Zie
PLAATSNAMEN.

Denderwiendeke (uitspr. dendarwiendeka,
wien met den hoofdtoon), o. Denderwindeke,
zeker dorp. Zie PLAATSNAMEN.
Dendezen, aanw. vn. m. enk. De eind-n valt
dikwijls in de uitspr. weg. Hier zijn twie appels :
dendezen es veter mij , pakt gij den anderen.'k En
hb geen twie henksten nee meer vandoene : dendeze ga 'k verkoopen. Zie Kl. en Vorml.

Dendienen, aanw vn. m. enk. De eind-n valt
dikwijls in de uitspr. weg. Pakt dendienen. Deze
jongen es brave, mor dendienen es nen deu(g)eniet.
Gij meug(t) gerust deuregaan, mor dendiene
moe' 'n rammelenge krij(g)en. Zie Kl. en Vorml.

Denken, bedr. st. ww. Daarnaast, zeer gewoon,
PAIZEN. Very. : dacht (en docht), gedacht (en
gedocht). Wdb. — Denken op iemand of iet,
niet : denken aan.
Denker, m. Zie DENKERE.
Denkere, m. Mv. -rs. Daarnaast, zeer gewoon,
PAIZERE. Iemand die veel denkt en dubt. Van
mannen en vrouwen. Ons Mie es nen denkere,
ze spreekt weinig en denkt veel.
Dennekleed, o. Zie DEINEKLEED.
Denonciatie (uitspr. denonsieas(i )e, a is zovl.
lange a en heeft den hoofdtoon), vr. Aanklacht.
Denonaieeren, bedr.zw.ww. Denonceeren . VD

DEPENDEEREN
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Dependeeren (uitspr.depanderan, de met zachtl.
e en den klemt.), onz. zw . ww. Very.: dependeerdege, g-edependeerd. Afhangen van iemand. Ik ben
onafhankelijk, 'k en dependeere van niemand.

Verg. V.D.

Depo, M. Zie DEPOT.
Depot (uitspr. depo, met den klemt. op de), m.

(niet o.). Daarnaast, zeer gewoon, DIEPO. Wdb.
Deputase, vr. Zie DEPUTATIE.
Deputatie (uitspr. deputat(i)e, ta met zovl.
lange a en den hoofdtoon), vr. Wdb. — Veel
gebruikt voor permanente deputatie, soort van
provinciaal organisme. De deputase za(l) de kiezenge verbreken.

Der, verbogen lid w., gen. vr. enk., mv. der drie
geslachten. Zie Kl. en Vorml.
Der (uitspr. dar) , bw. Er. Der kwamp e wijfke.
'k Zal der nortoegaan. Verg. DB. J. CV. Kl. en
Vorml. — Daar. 'k Zal der kommen. Der en ga
'k niet. Der en wil 'k nie eten of drinken. Ook
in : deraf, derachter(e), deran, derbeneen, derbinnen, derbinst, derboven, derbuiten, derdeure,
derdjuust, derenboven (uitspr. daram-), derente(g)en, derentrent (en derontrent), derent(s)uss(ch)en, derieverst, derin, derlangst, dermee, dertnedeenen(t), dernaar (en dernor), dernaartoe
(en dernortoe),dernef(i )es, deromme, deronder(e),
derop, derover(e), derrond, derrondomme, der.
seff(i )es, derte(g)en, derte(g)enover(e), dertenden,
dertoe, der(t)suss(ch)en, deruit, derveuren. Zie
DAARAF, DAARACHTER(E),

enz.

Derde, rangtelw. Wdb. Zelfst. gebruikt, m.

geslacht : derden. We zijn vanda(g)e den derden.
Jan den derden. Ge speelt den derden, gij zijt de
derde speler. Nen derden en kan dat nie weten.
Ten derden, ten derde. — Derden, m. Kaartspel.
Fr. tierce. Men zegt gewoonlijk : DERDERE (zie
ald.). — De eind-n van derden valt soms weg. Zie
Kl. en Vorml.
Derd' harnas, o. Zweng voor drie ingespannen paarden of koeien. Daarnaast DERDE LEI.

Derden, m. Zie DERDE,
Derder, m. Zie DERDERE.
Derdere (uitspr. derdara), m. Mv. -rs. Verkl. :

-rke. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Drie opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur.
Fr. tierce. Dat es ne schoonen derdere. Nen derder van den heere. 'k Hè twie derders. Mee da'
klain derderke tellem' ons uit. Verg. ACHTSTERE,
VIERDERE, enz. — Aas, heere, vrauwe, zot zijn
(of her) derdere, aas, heer, vrouw, boer met twee
andere kaarten van dezelfde kleur. Nen derder
van 'n aas en es 't zelfde niet as 'n aas zijn
derdere.

Deren, w w. Wordt niet gehoord. Zie
Dergelijk, bn. Wordt niet gehoord. Men zegt
DEEREN.

gewoonlijk ALZU(L)K (zie ald. en Kl. en Vorml.).
Dermonde, Derremonde, o. Dendermonde. Zie
PLAATSNAMEN.

Derschen (uitspr. dess(ch)en met of zonder ch),
bedr. en onz. st . ww. Very. : dos, gedoss(ch)en.
Het ww. is nooit zwak. Zie Kl. en Vorml. Bedr.

DERSENS

Dorschen. Hoort, ze zijn an 't dess(ch)en. Es 't
koore' gedoss(ch)en? Ze doss(ch)en de slooren op
't veld. — Spr. Laat de boere' mor dess(ch)en (zie
BOER). Die niet en zouit, en kan nie dess(ch)en,

die niet zaait, kan niet maaien. — Fig. Herhaaldelijk slaan (met hand, vuist, stok, klippel, zweep,
enz.). Onz. Op iemand, op iet dess(ch)en. Sies ligt
ondere, en ze dess(ch)en er op, zille. Op nen ezel
dess(ch)en. In ne noteleere dess(ch)en. Bedr. De
zatterik uit den huize dess(ch)en; de koe uit de
wee dess(ch)en. DB.
— Onz. Wild loopen met ploffend geraas. De
koe dos rond de wee. 't Perd komt uit de stal
gedoss(ch)en. — Verg. AFDE(R(SCHEN, BUITENDE(R)SCHEN, enz.

DB.

Dorscher, m. Zie DERSCHERE,

Dersehere (uitspr. dess(ch)ara met of zonder ch),

Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Dorscher. — Dorschersrijmpje :

m.

Dess(ch)ers zijn heeren :
Hen ze nie' veel geld, z'hen droo(g)e kleeren .►
Dess(ch)ers zijn orme liên :
Dess(ch)en ze lettere, ze roer(d)e' leelek bezien!
Dess(ch)ers zijn orme mannen :
Dess(ch)en ze vele, ze moete veel wannen!

Z. VT. VI° jaarg. 37. Zie DERSCHEN.

Derschinge (uitspr. dess(ch)enga met of zonder
ch), vr. Zonder mv. Het dorschen. 't Es mor(g)en
dess(ch)enge! -- Het slaan, het vechten. En anze
(als ze) zat waren, was 't 'n dess(ch)enge, mijne
God! — Afranseling. Gisteren avend hee Sies
'n dess(ch)enge kre(g)en! Iemand 'n dess(ch)enge
gein, drouien (draaien), lappen, iemand aframme-

len. -- Zie DERSCHEN.
Dersehkleed (uitspr. deskleet met zovl. scherpl.
e), o. Mv. -kleeren. Zeer groot kleed dat men op
het veld uitspreidt en waarop men akkervruchten
(b. v. koolzaad) dorscht. Verg. DENNEKLEED,
DEINEKLEED.

D B.

Derschmachiene (uitspr. desmasiene met korte

soms met Fr. ch), vr.
Mv. -n. Dorschmachine. Wdb.
Derschmasiene, vr. Zi e DERSCHMACHIENE.

a en den neventoon op sie;

Derschmeulen (uitspr. desmeulan),m. Draaiend
toestel waarmede men, in sommige boerenhoven,
de derschmachiene in beweging brengt. Twie of
dri per(d)en doen den desmeulen drouien. Thans
wordt de desmeulen veelal door een stoomtuig
vervangen.
Derschtijd (uitspr. des-), m. Zonder mv. Tijd
waarop wordt gedorscht. Wentertijd es destijd.

Derschvleële, m. Zie DERSCHVLEGELE.
Derschvlegele (uitspr. desvle(g)ala), m. Mv.
-ls. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Dorschvlegel.
Derschvloer (uitspr. desfloer), m. Vloer waarop
men dorscht.
Derschwere (uitspr. deswera), o. Dorschweder. Vrieswere, dat es ook deswere. Zie WERE.
Dersens (uitspr. dessans of dessies), mv. vr.
Eig. D'HERSENS. Hersenen. 'k Ete nog al geeren
de dessens van 't verken. Tieste kreeg ne slag en
de dessies sprangen uit zine kop !
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DERTIEN

Dertien, telw. Zie DERTIENE.
Dertienavend (uitspr. -ava(n)t met zovl. lange
a), m. Den avond voor Dertiendag. Dertienave(n)d vieren. Op dertienave(n)d trekken ze
keunenk. D B.

Dertienavendkeuning (uitspr. dertiena-a t n)tkeunenk met zovl. lange a), m. De koning door
het lot aangewezen op De. tienavond. DB.

Dertienavendlieken (uitspr. dertienava(n)dmet zovl. lange a), o. Verki, zeer gewoon :
lee. Lied dat de verkleede rondleurende drie Koningen voor de deuren zingen. Zie LIEKEN.

Dertienavendliekske,

o. Zie DERTIENAVEND-

LIEKEN.
Dertienavendzot (uitspr.dertienava(n)tsot met
zovl. lange a), m. Mv. -ten. De zot bij het koningtrekken. — Elk der drie personen (zelden meer
of minder dan drie) die omtrent Dertienavond,
met een ster, van deur tot deur rondloopen. Er
loope veel Dertienave(n)dzotten lees jaar.

Dertiendag (uitspr. met den klemt. op tien),
m. Driekoningendag, dertiende dag na Kerstdag.
DB. Mnl. Wdb.
Dertiende, telw. Wdb. Zelfst. gebruikt, m.
enlc : DERTIENDEN. Den hoeveelsten es 't? Den
dertienden. Wanneer moe 'k spelen ? Den dertienden. Lodewijk den dertienden. Den dertienden an tafele. De eind-n valt soms in de uitspr.
weg. Zie Kl. en Vorml.
Dertienden, m. Zie DERTIENDE.
Dertiene i telw. Dertien. Zelfst. gebruikt : DERTIENE ; bij v. : DERTIEN. Dert ie' k inders. 'k Iii
der dertiene. Dertienhonderd. Hie es van 't jaar
dertiene. Zie ACHTE en Kl. en L orml. -- Spr.
Twaalf stielen en dertien one, eiukken, van iemand
die in niets kan slagen ofschoon hij, op meer dan
éen manier, de kans waagt. J.
Dertig (uitspr. dertach), telw. Wdb. -- 't jaar
derteg, 1830. Eene van 't jaar derteg, een persoon die in 't jaar dertig onder hot leger was. Er
en zijn der nie' vele meer van 't jaar dertig. —
Van kleedingstukken : ouwerwetsch. Ilie (fret (t)
nen hoe(d)van 't jaar derteg, 'n kazakke van
't jaar derteg, enz.
Dertigmaandere (uitspr . dertachznaandara
met zovl. lange a, soms -mondara), m. Mv. -rs.
Vertil.: -rke. Paard dat dertig maanden oud is.
Dat es e schoon derteg monderke.

Dertigmondere, m. Zie DERTIGTIAANDERE.
Dertigste (uitspr. dertachsta , telw. Zelfst.
^

gebruikt, m. enk. DERTIGSTEN. De eind-n valt
soms in de uitspr. weg. Zie lil, en Vorml. 't Es
vanda(g)e den derteg sten. Ge meugt den dertegste spelen.
Dertigsten, m. Zie DERTIGSTE.

Derven, bedr. zw . ww. Very. : derfd(ge, gederfd. Zich onthouden van, niet gebruiken. Vlees
derven op vastenda(g)ezz. DB. CV . J. T. íllnl.
Wdb.
Des, verbogen lidw. Veelal verkort tot 's. Zie
Kl. en Vorml. 's Avo(nd)s of 's nave(nd)s. 's 1llor(g)ens. 's jaars.

Luid-Oostvlaanaersch Idioticsn .

DESTELIER

Deskleed, o.; desmachiene, vr.; desmenlen,
n1. ; destijd, m. ; desvle(g)ele, m. ; desvloer,
m. ; deswere, o. Zie op DERSCH.
Dess(ch)en, ww.; dess(ch)ere, m.; dess(ch)inge, vr. Zie DERSCHEN, DERSCHERE, DERSCHINGE.
Dessel, m. Zie DESSELE.
Dessele, m. Dissel. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Den temmerma' werk(t) mee' den
destele. Den dessel moe' ,s, eslepe wer(d)en. Mnl.
Wdb. KIL. DB. J.

Desselen, zw. onz. en bedr. ww. Disselen. Wdb.
Dessen, ww. Zie DERSCHEN.
Dessens, vr.( ?) mv. Zie DERSENS.
Desser (uitspr. met den klemt. op ser), m. Zie
DESSERT.

Desser(e), m. Zie DERSCHERE.
Dessert (uitspr. op zijn Fr.), m. (niet o.). Nagerecht.

Dessies, vr . (?) mv. Zie DERSENS.
Dessijnk (uitspr. met den klemt. op sijnk), m.

(niet o.). Mv. -s. Verki.: -ske. Dessin, teekening.
Wdb.
Dessin (uitspr. op zijn Fr.), m. Men zegt meer
DESSTJNK. Zie ald.
Dessinge (uitspr. -end a), vr. Zie DERSCHINGE.
Deste, bw. van graad. « Het w. is, als li d.
desto, als eene eenheid te beschouwen daar anders
de t van te eene d zou zijn a. VERDAM. Zie ook bij
dezen : DE (3ae art.). Deste betere. Deste meer.
't Zal deste schoonder zijn. -- Daarnaast, zeer
gewoon, TE. Zie ald.

Destel, m. Zie DESTELE.
Destelblare, vr. Mv. n. Distelblad. Ezels ete
-

g eeren destelblaren. Zie BLARE.
Destelblomme, vr. Mv. -n. Distelbloem.

Destelboer, m. Mv. -en. Zorgelooze boer (die
de distels in zijn land laat groeien). Nen Bestel-

boer en verzuiver(t) zij' lan(d) nie op tijd.
Destele (uitspr. destala), m. (niet vr.). Verg.
FRANCK en Mnl. Wdb. Mv. -ls. Verki.: -ke. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Distel. Der
stam' ne 5'rooten destele, steekt hem uit. — Destels
steken, met de destelschuppe (zie ald.) de distels uit
den grond doen. Wor es dean boer ? Hie steekt
destels. — Ook : stekel van de destel. Er steek(t)
nen lestel i' mijn hand. Trekt den destel uit
mijne vengere. Fig. Moeilijkheid, bekommernis,
enz. Destel uit de vengere, uit den teen, uit de
voet, weggenomen moeilijkheid of bekommernis.
Verg. DB. Es 't proces gedaan? ja 't, 't es nen
destel uit m ijnen teen. Dikwijls : g rooten destele.
— Op destels zitten, in verlegenheid, moeilijkheid
zijn. 1)B. Ook : In de destels li(gg)en of vallen.
En : lus' 't gat in de destels li(g ,r)en of vallen. —
In nen (5 rooten) destel terten, in groote, onverwachte moeilijkheid komen.
Destelgrond, m .Daarnaast DESTELLAND.GrOnd
waar veel distels groeien.
Destelier (uitspr. destalier niet den klemt. op
licr), m. I\Iv. -s. Door dissimilatie ontstaan uit :
-

,

7

BESTELKRUID —
retelier, Fr. rdtelier. Soort van horizontale lad-

der, boven de krib geplaatst, waarin men hooi,
klaver, stroo, enz. voor paard en koe legt.
Destelkruid, o. Distelkruid.

Destenand, o. Zi e DESTELGROND.
Destelplante, vr. Distelplant.
Destelschuppe, vr. Verkl., zeer gewoon : destelschupke. Daarnaast DESTELSTEKERE, DESTELSTEKKERE. Schopje met langen steel waarmede de
boer de distels, voor het bloeien, in koorn, klaver,
enz. uitsteekt.

Destelstekere, m. Zie DESTELSCHUPPE.
Destelstekkere, m. Op de noordelijke dialectgrens. VT. Ie jaarg., 2.

Destelvenke, vr. (niet m.). Mv. -n. Verkl. :
-kske. Distelvink.

Destelzaad, o. Distelzaad.
Destreweerdere (uitspr. destraweerdara, weer
met zachtl. e), m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls

in de uitspr. weg. Die destreweerders doen 't
amaal kapot. Zie DESTREWEEREN.

Destreweeren (uitspr. destraweran met zachtl.
e), bedr. zw. ww. Lat. destruere; Fr. détruire.

Daarnaast, zeer gewoon, VERDESTREWEEREN. Ver-

woesten, vernietigen, beschadigen. J.

Destreweeringe (uitspr. -enga), vr. Vernietiging, beschadiging. J. Watten ester hier gebeurd?
Wa' destreweerenge, mijne God, wo' destreweerenge I Zie DESTREWEEREN.

Détail (uitspr. min of meer op zijn Fr.), m.
(niet o.). Wdb.

Den, m. Zie DEUI.
Der in, ww. Zie DEUIEN.
Deuën, ww. Zie DEUGEN en afl.
Deuëniet, m. Zie DEUGENIET (ook de afl. en
samenstellingen).

Deugd, vr. Mv. -en. Zonder verkl. Een der
zeldzame vr. naamw. die de eind-e niet hebben.
Zie Kl. en Vorml. Wdb. — Goe(ie) deugden,
pleonasme : goede hoedanigheden. Zijne jongen
en hee nie veel goeie) deugden. Verg. J. — In
eer en deugd, zonder slechte inzichten. 'k Vrije
mee Triene, in eer en deugd. 'k Genk mee heur
mee, in eer en deugd. Me zijn dikkels te gare,
mor altijd in eer en deugd. Verg. VD (< in alle
eer en deugd vrijen »). — Genot, plezier, voordeel. Deugd van iet hen. Iemand deugd doen.
Da' bierke doe' mij deugd; 'k hè der oprecht)
deugd af. DB. CV . KIL. J. — Spr. Doe' nen ezel
deugd, hie schijt in ou (uw) hand. — Deugdelijkheid. De deugd van de wijn es weeg; hie es
t' aud ! 't Was goe bier, mor nui es de deug(d)
vervlo(g)en. — Uitroep. Lieve deugd! Wel lieve
deugd toch ! Gods lieve deugd toch. ( Wel) hemelsche deugd toch! Gods hemelsche deugd!

Verg. VD.

Deugdelijk (uitspr. met of zonder ij), bn. bw.
Ongemeen goed, zeer goed, wat veel genot of
genoegen of voordeel verschaft. Dat es deugdelijke stofe. Deugdelijk bier, deugdelijke wijn.
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DEUGENIETEPROCHIE
Deugdelijk eten, drenken. Vader kan toch zoo
deugdelijk la(ch)en, hartelijk lachen. DB. CV. Scit.

J. Verg. VD.

Deugdzaam (uitspr. deuchsaam met zovl. lange
a), bn. Deug(d)zame kinders. Wdb.
Deugen (uitspr. deu(g)en), onz. st. ww. Verv. :
docht (soms deugdege), gedeu(g)en (nooit gedeugd). Wdb. Hie en doch(t) niet en hie en za(l)
vn' z' leven niet deu(-)en. Zie DB. en Kl. en
Vorml. Wordt zeer dikwijls bevestigend gebruikt
(z. VD). Kan dat haut dorveuren deu(g)en?
Deugt die note? faas, ze deugt. Hie zal toch
zeker wel ne keer deu(g)en ?
Dengeniet (uitspr. deu(g)aniet), m. Mv. -en.

Verkl.: -tse. Daarnaast NIETDEUG (zie ald.). Deug-

niet. Ne leeleken deu(g)eniet. Nen ooleken deu(g)eniet. Wdb.
— De samenstellingen hebben deu(g)enieten
voor klinkers of h, den t; n wordt in voor b ; de
n valt weg voor de andere medeklinkers. De
gebruikelijkste volgen hier.

Dengenietachtig (uitspr. deu(g)anietachtach),

bn. Schelmsch. Tieste mee zijnen deu(g)enietachtege smoel. Deugenietachteg te werke gaan. Wa'
da' ge dor doet, es oprecht) deu(g)enietachteg.

CV.

Dengeniete (uitspr. deu(g)anieta), vr. Mv. -n.
Schelmsche vrouw, Fr. coquine. Minachtende of
schertsende term. Zwiigt, gie deu(g)eniete! Die
deu(g)enaiete van e wijf. 't Es 'n ferme, 'n leeleke deu(g,eniete. Komt alhier, deu(geniete, da'
'k ou (u) ne keer vastegrijpe. DB.

Deugenietegemeente (uitspr. deu(g)a-), vr.
Zie DEUGENIETEPROCHIE.

Deugenietegoed (uitspr. deu(g)a-), o. Zonder

mv. Daarnaast, zeer gewoon,

DEU(G)ENIETSGOED.

Zie DEUGENIETENBOEL.

Deugenietej onk (uitspr. deug)?-), o. Slecht
meisje. Da' deu(g)enietejonk za(l) noch slich(t)
varen. Zie JONK. Verg. CV.
Dengenietekartier (uitspr. deu(g)anietakortier
met den hoofdt. op tier), o. Daarnaast DEU(G)ENIETESTREEKTE, DEU(G)ENIETEWIJF .

Plaats waar

veel deugnieten wonen.

Deugenietekortier, o. Zi e DEUGENILTEKARTIER.

Deugenietenboel (uitspr. deu(g)anietamboel),

m. Zonder mv. Daarnaast DEU(G)ENIETEGOED,
DEU(G)ENIETEVOLK. Verzameling van deugnieten.

Smijt den deu(g)enietemboel an de ieure. Da'
deu(g)enietegoed es weer an 't stelen. Op die
gemeent' es 't dl deu(g)enietevolk ! Verg. CV.
DB. J.

Dengenietendoorp(uitspr.deu(g)anietandoorp
met zachtl. o), o. Dorp waar veel deugenieten

wonen.

Deugenieteperte (uitspr. deu(g)a-), vr. Mv. - n.

Daarnaast DEU(G)ENIETESTREKE. Streek van eenen
deugniet. Kobie hee nog deu(g)enieteperten
zone stert. Zie PERTE.

Dengenieteprochie (uitspr. deu(g)a), vr. Daarnaast DEU(G)ENIETEGEMEENTE. Parochie waar

DEUGENIETERIJE
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veel deugnieten wonen. As
op die dezz(s , /:/rleprochie komt, zode bedro(g)en.
Deugenieterije (uitspr. deu(g)a-), vr. Schelmerij. De deu(g)enieterije zverdt te groot. Wat
hie dor doet, es 'n ferme deu(g)enietere. C V.
VD. J.
.

Deugenietestad (uitspr. deu(g)d-), vr. Mv.
-steeën (met zacht]. e). Stad waar veel deugnieten
wonen. In die deu(g)enietestad en ga 'k nor de
mor(t) (markt) nie meer.
Dengenietestrate ( u itspr. dezs(g)a - ), v. Mv. -n.
Verkl., zeer gewoon, -strootse (uitspr. niet zachtl.
o). Straat waar veel slecht volk woont. Ge weunt
gije dor in da' deu(g)enietestrootse?
Deugenietestreekte ( uitspr. deu(g)anietastreekta, met zachtl. e), vr. Streek waar veel schelmen wonen. Al die deu(g)enietestreekt' en meugde snaves nie passeeren. Verg. DEUGENIETEKARTIER. Zie STREEKTE.
Deugenietestreke (uitspr. deu(g)d-),

vr. Zie
Niet verwarren met deugenietestreekte (z. ald.).

DEUGENIETEPERTE.

Dengenietevolk (uitspr. deu(g)a.), o. Zonder
mv. Verkl. : -ske. Daarnaast, zeer gewoon, DEU(G)ENIETSVOLK. Zie DEUGENIETENBOEL.
Deugenietewenkele, m. Zie DEUGENIETEWINKELE.

Deugenietewerk (uitspr. deu(g)a-), O. Mv. -en.
Daarnaast DEU(G)ENIETSWERK. Werk van deugnieten. Hie em pietist op anderst niet as op deli(g)enietewerken. C V.
Dengenietewijk (uitspr. deu(g)d-), m. (niet o.).
Zie DEUGENIETEKARTIER.
Deugenietewinkele (uitspr. deu(g)anietawenkala), m. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Schelmenboel. Hetz. als DEUGENIETENBOEL (zie ald.).
Deugenietsgoed (uitspr. deu(g )a-`, o. Zie DEU-

GENIETEGOED.

Dengenietevolk (uitspr. deu(g)d-), o. Zie DEUGENIETEVOLK.

Dengenietswerk (u it spr. deu(g)d-), o. Zie DEUGENIETEWERK.
Deugere (uitspr. deu(g)ara), m. Mv. -rs. Schertsende term. Iets dat deugt, dat goed is. Worom
en eette (eet gij) geenen appele? 't Zijn deu(g)ers .

Deui, m. Daarnaast, soms, DEU. Zonder mv.
Verkl. : deuike. Dooi. 't Weer es an den deun.
We li(gg)en mee' den deun: Dat en es geenen
deui, 't en es mor 'n deuike. Genzalleken deui,
stille dooi. — Weerrijmpje :
Deui zonder water of wend,
't En es nie werd dat 't begint.
Deáiachtig (uitspr. -achtach), bn. Op dooi
trekkende. 't Were was 'vn beetse deuiachteg.
't Ziet er deuiachteg uit. j.

Donjon, onp. onz. en bedr. zw . ww. Daarnaast
DEUËN. Verv.: deuidege, gedeuid. Dooien. Onp.
't Deuit staf, het dooit hard. Wdb. — Onz. De
grond deuit.— Bedr. De zonne deuit de grond.

DEURAREME

Deuiwere, o. Zonder mv. Verkl. : - weerhe.
Dooiweder.

Dean, m. Mv. -en. Verkl., zeer gewoon :
deuntse (mv. -tses, -tsies). Liedje. Nen deun afg eên, een lied zingen. Toe, zengt nog 'n deuntse.
Wdb. — Spr. Hie en zal zin deuntse nie lange
meer zengen of zin deunts' en zal nie lange meer
duren, hij zal zoo niet lang meer spreken, zijn
taal zal wel veranderen, enz. De kur(t)te deuntsies
zin de beste, wat niet lang duurt, verveelt niet.
Auw deuntsies zijn de schoonste (of de beste),
oude zeden, oude gewoonten zijn de beste. 't Es
alt ijd 't zelfde deuntse (of 't auw deuntse), het
is altijd hetzelfde oude liedje. Zijn deunts' es
uitezongen, het is er mee gedaan. Dat es 'n ander deuntse, dat is heel wat anders. Iemand 'n
ander deuntse leeren, iemand anders doen handelen. 'k Hè zuk 'n deuntse nog hooren zengen,
ik heb dat nog gehoord. Schoen deuntsies en
duren nie lange, aangename dingen zijn gauw
voorbij. 'n Deuntse zonder ende, iets dat lang
duurt en verveelt.
— De daad van deunen, d. i. dreunen, daveren. De glaze sprongen omhoo(g)e van den
deun. DB.
Dennen, onz. ww. Weergalmen, dreunen. As
onze koster zengt, deunt g' heel de kerke. 't Donder(t) staf en g'heel ons huis deunt er af. Verg.
DB. KIL. Mnl. Wdb.
Deur,

vr. Zie DEURE.

Deur, bw. Zi e DEURE.
Deur, vz. Door. Deur de vaistere. Deur het
laf. Deur de lucht. Deur dikk' en deur dunne.
Deur dem band. 't Een deur 't ander gepakt,
door elkander genomen. Wdb. -- Boven. Hie es
al deur 't jaar ziek. 't Es al deur de dry maand
dat ons koe verkocht es. Vader es deur de tseventig, boven de zeventig jaar. DB. — Uit. Deur
de wentere. Zille?ne (zullen wij) deur de zomer
Braken? Me kennen deur 't werk n iet, deur den
ambras niet, enz. DB. — Er doorheen. 'k Ben
deur mij' geld, het is weg, op. Verg. CV. —
Deur de kaë' zijn, uit de moeilijkheden zijn. 'k Hè
lange moete slaven, mor nut ben ek deur de kaën
(kwaden). — Deur datte, deur al datte, daardoor. Deur datte komt 't da' me nog lange zille
moete werken. Ook : om die reden. Deur al datte
zild' ongelijk krij(g)en. DB. — Deur dienentwille, om die reden. Deur dienentwille moeite
(moet ge) verstaan da' ge, enz.
Bw. Z. DEURE (ook voor de samenstellingen).

Denraarme (uitspr. met zovl. lange a), bn. Zie
DEURARME.

Deurantworden (uitspr. de'urantwor(d)an),
onz. zw. sch. ww. Very. : antworddege deure,
deurg'antword. Met hen (hebben). Hard, luide,
zonder schroom antwoorden. En as de meester ou
(u) iet vraagt, moeite deurantwor(d)e', zille.
Verg. ANTWORDEN.
Denrappele, m. Mv. -is. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Deurknop. Zie APPELE.

Dearareme (uitspr. met zovl. lange a), bn. Zie
DEURARME.

DEURARME

260 —

Deurarme (uitspr. deuror(ra)zna), bn. Daarnaast DEURAARME, -AREME. Doorarm. Wdb.
Deurasemen (uitspr. deurasaman met zovl.
lange a), onz. zw. sch. ww. Very. : asemdege
deure, deurg'asemd. Met hen (hebben). Met
kracht ademen. Ge moet deurasemen, zai den
dokteer te(g)en de zieken. Zie ASEMEN. VD
(DOORADEMEN).

Deurend, tin. Zi e DEUROUD.
Deurbabbelen (uitspr. déur-;, onz. zw. sch.
ww. Very. : babbeldege deure, deurgebabbeld.
Voortgaan met babbelen. De maiskies babbele
mor altijd deure. VD. — Luide babbelen. As ze
ne keer an 't babbele zijn, babbelen ze deure. —
Al babbelende weggaan. Daarnaast DEUREBABBELEN. Hoort hoe danze deztr(e)babbelen. — Bedr.
Door babbelen verdrijven.

Deurbabij nen, ww. Zie DEURBOBIJNEN.
Deurbadderen (uitspr. déur-) ww. Zie DEUR-

DEURBIBBEREN

Onsch. bedr. of wed. (klemt. op bas). Met
hen (hebben). Afmatten door bassen. Azor bast
te vele, hie deurbast hem ; hie heel (heeft) hein
deurbast. Deurbas(t) zijn.
—

Deurbatderen (uitspr. déur-), onz. zw. sch.
ww. Daarnaast DEURBADDEREN. Very. : batterdege desire, desirgebatterd. Met hen (hebben).
Hard vechten ; voortdurend vechten. Batteren ze
nog desire? Hoelange gaat 't nog duren? Zie
BADDE R EN, BATTEREN.

Deurbauwen, ww. Zie DEURBOUWEN.
Deurbeenen (uitspr. de'urbeenan met scherpl.

e), onz. zw. sch. ww. Very. : beendege deure,
deurgebeend. 1.Iet hen (hebben). Hevig loopen,
voortdurend loopen. Willen ze geen sla(g)e kr j(g)en, ze zille meu(g)en deurbeenen. Verg. VD.
T. — Onz. sch. Met zijn. Daarnaast DEUREBEENEN. Wegloopen. Ze beendegen algauwe desire.
Zie BEENEN.

,

BATTEREN.

Deurbaffen (uitspr. déur-), onz. en bedr. zw.
sch. ww. Very. : baftege deure, deurgebaft.
Met hen (hebben). Onz. Voortgaan met ballen,
d. i. slaan; — ook : hevig slaan. Wie slaat er
azoo op de deure? 't Es Tonic die azoo deurbaft.

— Bedr. Daarnaast DEUREBAFFEN. Breken door
slaan. Hie zal de deure nog deur(e)bafen.

Deurbaffen (uitspr. déur-), onz. zw. sch. ww.
Met hen (hebben). Veel eten. 't Was gistere
soejbee en z' hen deurgebaf(t), zille. Zie BAFFEN.
Deurbakken, st. ww. Sch. onz. (klemt. op

deur). Very. : baktege deure, deurgebakken. Met
hen (hebben). Voortgaan met bakken ; ook : veel
bakken. Om gedaan 't henne (hebben), zilleme
g'heel de nacht) moeten deurbakken, zai dein
bakkere. Verg. VD. -- Onp. Voortgaan met vriezen ; hevig vriezen. 't Hee' van de nacht deurg-ebakken. Verg. BAKKEN.

— Onsch. bedr. Meestal in het verl. deelwoord :
deurbakken (klemt. op bak). Afgemat, vermoeid
door het vele bakken. 'k Bak al g'heel de mor(g)en, 'k ben deurbakken. — Gansch (binnen en
buiten) gebakken. Da' brood es deurbakken.
Deurbakken torte (taart). Verg. VD. — Ook van
bevrozen dingen. De grond es deurbakken, het is

zeer diep gevrozen.
Deurbanken (uitspr. déur-), onz. zw . sch. ww.
Very. : banktege deure, deurgebankt. Met hen
(hebben). Voortgaan met banken (zeker kaartspel) ; ook, veel banken. Banken ze nop altijd?
faas. Dat es deurbanken! — Wed. Daarnaast
DEUREBANKEN. Arm worden door banken. Hie
hee i' zij' leve' zooveel gebankt dat hie deurgebankt es, dat hie hem deurgebankt heet (heeft).
-- Zie BANKEN.
Deurbassen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : bastege deure, deurgebast. Met
hen (hebben). Lang, voortdurend bassen ; ook :
luide, hevig bassen. 1luujnen hond em bas(t) nie'
deure. Hie bast al uren en uren deure. — Sch.
bedr. Met hen (hebben). Daarnaast DEUREBASSEN. Door bassen verdrijven. Onzen hond bast al
de beteleers deure; hie kan ze deur(e)bassen.
-

Deurbeestig (uitspr. -beestach met scherpl. e),
bn. Zeer beestig.

Deurbelle, vr. Deurbel.
Deurbellen (uitspr. déur-), onz. en bedr. zw.
sch. ww. Very.: beldege deure, deurgebeld. Met
hen (hebben). Onz. Hard bellen. Bel(t) mor ne
keer deure, anderst en hooren ze 't niet. —
Voortdurend bellen. As ek 'n hals' ure deurgebeld ha, genk ek wêeg. — Bedr. Verslijten door
bellen. Daarnaast DEUREBELLEN. Hie beldege zoo
hart, percies oft hie de belle wildege deur(e)bellen. — In tweeën bellen. De belkoorde deurbellen. -- Iemand deur(e)bellen, door bellen verdrijven.

Deurbenden, ww. Zie DEURBINDEN.
Deurbessemen (uitspr. déur-), onz. en bedr.
zw. sch. ww. Very. : besselnde7 e desire, deurgebessemd. Met hen (hebben). Onz, Hard bessemen;
voortdurend bessemen. Eig. en fig. Ze vechten al
'n ure : ze bessemen deure! -- Bedr. Wegbessemen, door slaan verdrijven. Daarnaast DEUREBESSEMEN. Iemand deur(e)bessemen.— Z. BESSEMEN.
Dearbetalen (uitspr. déur- met zovl. lange a),
onz. zw. sch. ww. Verv.: betaaldege deure, deur betaald. Met hen (hebben). Veel en voortdurend
betalen. Nu?* dat 't proces gedaan es, zilde
meu(g)en deurbetalen.
Deurbeulen, zw. ww. Sch. onz. (klemt, op
deur). Very. : beuldege deure, deurgebeuld. Met
hen (hebben). Aanhoudend beulen. — Hard, met
geweld beulen. illoette die beeste zoo afslaan?
't Es nali genoeg deurgebeuld!
Onsch. bedr. (klemt. op beu). Op alle plaatsen beulen. Zij' wijf es deurbeuld. Hie deur stampt en deurbeult zij' perd. Verg. DB.
--

Deurbeven, zw. ww. Daarnaast DEURBIBBEREN, DEURDAVEREN. Sch. onz. (klemt. op

deur).

Very. : beefdege desire, deurgebeefd. Met hen
(hebben). Voortdurend beven, bibberen, huiveren.
— Hevig beven. De zieke beeft deure.
— Onsch. bedr. (klemt. op be). Door het gansche
lichaam beven. De kauwe deurbeeft mif laf.
Deurbibberen,

WW. Zie DEURBEVEN.
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Deurbieden, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURBIEN.

Deurbien (uitspr. de'urbien, bien eenlettergrcpig), onz. st. sch. ww. Verl. deeles.: deurgeboon.
Met heli (hebben Veel bieden, A s ge deur
em biedt, en zilde zijn koe nie hen.
Deurbijten, st. ww. Sch. onz. (klemt. op dezer).
Very. : beet deuce, deurgebeten. Met hen (hebben). Wdb. Hard bijten. Wacht on (u) via' mijnen
hond, want hie bijt deure.'t Es st jf kaud, de wend
bijt deure. -- Van armoede, ellende. De venter
duurt lange, en d'ormoe bijt deure. Ook fi g. Een
zeer hoogen prijs voor eene waar vragen. Zes hnon.
der(d) frank veur die koe? Ge bijt deuce, zilde.
J. Da' bijt deure, het is veel, men voelt het. -- In
tweeën bijten. Bijt den appel deure, -- Verg. VD.
---Onsch.bedr.of wed. V erv.:deurbc et,deurbeten.
Met hen (hebben). Smijt den hond wEt'g, luie
deurbit de pikkel van de stoel. Wie Beet (heeft)
er die peere gheelegans deurbeten ? Afmatten
door bijten. Den hond hee kent (zich) Izeel deztrbeten. Deurbete zijn.
Deurbinden (uitspr. déurbendan), st. ww. Sch.
onz. Very. : bond deure, deurgebonden. Met Tien
(hebben). Veel, met ijver binden. 't Gaa' rainen,
jangles, bendt deure! Verg. VD. T.
— Onsch. (klemt. op ben). Afmatten door binden (van schooven b, v.). Laat ze rusten, ze zijn
deurbonden. Bij T. SCH.
Deurblazen, st. ww. Sch. onz. (klemt op
deure). Very. : blaasdege dezcre, deur5eblazen.
Hard blazen. G'en zilt de lainpe nie uitkrij(g)en
as ge n iet deur em blaast. Toe, blaast) ne keer
deure! — Bedr. Daarnaast DEURE -. Verkwisten.
SCH.

Onsch. (klemt. op bla). Afmatten door blazen. De soep en wil(t) nie kauvd) wer(d)en,
'k ben al deurblc zen.
--

Deurblenken, WW. Zie DEURBLINKEN.
Deurblijven (uitspr. deur-), onz. st. ww. Daarnaast DEUREBLIJVEN. Very. : bleef deure, denr(e)gebleven. Met zijn. Wegblijven. Iso;;zonen ze
nog niet? iVeens, ze blijven deure.

Deurblinken, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : blonk (of blank) deure, deurgeblonken. Met lien (hebben). Aanhoudend blinken
(van schoenen b. v.). -- Hard blinken. Azoo ;ziet
trutselen, Anna, blenkt ne keer deure! — Bedr.
In tweeën blinken, door blinken stukmaken.
Daarnaast DEUREBLENKEN. lllie /zee' dein buis fel
deur(e)geblonken. -- Onz. Ergens doorheen blinken, schijnen. Er zij' veel wolken, en toch blenkt
de zonne deure. illnl. Wdb.
— Onsch. bedr. (klemt. op bleak). Op alle
plaatsen blinken (van zon, maan, enz.). De inane
dezcrblenkt het divan den (zvend. DB. — Afmatten door blinken (poetsen). Twalff paar schoentsies blenken? Wet, ge zit on (u) deurblenken.
Deurbloake zijn.
Deurbloeden, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURBLOEN.

Deurbloen (uitspr. de"urbloen, bloen eenlettergrepig), zw. ww. Verg. VD. Sch. onz. Very. :

DEURBOOREN

bloeddege (uitspr. bloettdga) deure, deurgebloed .
Met hen (hebben). Hevig bloeden. De wonde
bloedt deure, zilde. — Ergens doorheen bloeden.
Da' bloedt t'eure, wendsel en dl.
— Onsch. (klemt. op b/oeiz). Gansch met blooe;.l
weekerg. (I' keel 't berd w us deurbloed. Verg.
tli;il. T Í idb (DOREBLOET).

Deurbobijnen, zw. ww. Daarnaast DEURBABIJNEN. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : bob jndege deure, deurgebob jnd. Met lien (hebben).
Voortdurend bobijnen ; --- hard bobijnen. As we
deurbob jne, zi;a;;ze (zullen we) gedaa' krij(g)en.
— Onsch. (klemt. op bij). Afmatten door bobijnen. 4l die vrazcwe' zijn deurbab jnd, ze moete
rusten.
Deurboelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
dear). Very.: boeldege deure, deur wboeld. Met
lien (hebben). Voortgaan met boelen (d. i. brassen
en zuipen). ' t Th nacht en dag deurboelen dat hie
doet! — Veel boelen. -- Dikwijls wed. Arm worden door boelen. Daarnaast DEUREBOELEN. S iEs
es deur(e)geboeld, luie keet (heeft) h ezrz deur(e);rboeld.
-- Onsch. (klemt. op boe). Afmatten door brassen. En zijn die zatterzks nog niet deurboeld?

Deurboeren (uitspr. deur-), sch. ons. ww.
Very.: boerdege deure, deurgeboerd. Verg. VD.
Fig. Voortgaan met boeren (d. i. slempen). SCH
(Bijv.). -- Hevig slempen. — Wed. Zich door
slempen arm maken. Daarnaast DEUREBONKEN.
Pier zal hem wel deurboeren. Hie es deur(e)geboard. DB. J. CL.
Deurboffen (uitspr. deur-), sch. zw . 'uw. Daarnaast DEURSTOEFEN. Very.: boftege deure, deurgeboft. Met hen (hebben). Onz. Aanhoudend pochen ; — veel pochen. Astie (als hij) va' zijn fortu;ne spreekt, boft hie deure. — Bedr. Daarnaast
DEUREBOFFEN. Verdrijven door pochen.
koest da' stoefen ;zie langer lnooren, hie hee mij
deur(e)geboft. Zie BOFFEN.
Deurbollen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: boldege deure, dezcrgebold. i1lzt
lien (hebben). Aanhoudend bollen (niet de bolle
spelen). Hoe lange bollen z' al? G' keel den
achternoene; dat es deurbollen! — Met kracht
bollen. Toe, bol(t) ne keer deure! -- I,edr. Aan
stuk bollen, in tweeën bollen. 'vs Bolle deurba'
len, ze door bollen breken. 'in Planke deztrbol.
Ten, er doorheen bollen. -- Verkwisten met bollen. Hie hee' zijne pree (loon) dezcrgebold.
Onsch. (klemt. op bol). Dikwijls wed. ACmatten doer bollen. Hie hee hem deztrbold Hie
es deurbold.
--

,

Deurbonnooren (uitspr. deur-, noo met scherpl.
o), sch. onz. zw . ww. Verv.: bolznoordege deure,
deurgebon;noord. Met Iaen (hebben). Voortdurend
bonnooren (zie ald.). — Hard, veel bonnooren.
i)Lee' deur te bonnooren, ziznme (zullen wij) near
den ave(n)d gedaan hen.
Deurboeren (uitspr. boo niet scherpl. o), zw.
Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : boordoge
deure, deurgeboord. Met hen (hebben). Voortgaan met boren. De schr jn<oerkere boor(t) mor
altijd deure. — Hard boren. — Bedr. In tweeën,
WW.

—
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aan stuk boren. 'm Berd deurbooren, breken door
boren.
-- Onsch. (klemt. op boo). In alle richtingen
boren. De tafel es deurboord. -- Afmatten door
boren. Die 'n ure boort, es deurboord. Dikwijls
wed. Den temmerman heet hem (heeft zich)
deurboord. Zie BOOREN.
Deurboos (uitspr. met scherpt. o), bn. Zeer
boos. Dat es nen deurbooze gast!

Deurbooten (uitspr. boo met scherpt. o), zw.
ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Verv.: boottege
deure, deurgeboot. Met hen (hebben). Voortdurend (vlas) booten (zie ald.). — Hard en veel
booten.
-- Onsch. (klemt. op boo). Dikwijls wed. Afmatten door booten. Deurboot zijn.
Deurboren, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURBOTSEN.

Deurborstelen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURBURSTELEN.

Deurbot, bn. Zeer bot, onbeleefd. CV (Aanh.).
Deurboteren (uitspr. déur-), sch. zw . onz. ww.
Aanhoudend vechten en slaan. Zie BOTEREN.

Deurbots (uitspr. deurbouts), m. Doorslag.
Wdb. Van balans. ne Klainen deurbouts geen.
Fig. Da' geet (geeft) den deurbouts, dat beslist
de zaak.
Deurbotsen (uitspr. deurboutsan), sch. zw.
onz. ww. Very. : boutstege deure, deurgeboutst.
Aanhoudend botsen of schokken. De kerre schokt
em boutst deure. — In tweeën botsen. Daarnaast
DEUREBOUTSEN. De morbel was deur(e)geboutst.
Deurbouts, m.; deurboutsen,

ww. Zie DEUR-

BOTS, DEURBOTSEN.

Deurbouwer (uitspr. de'urbauwan), sch. onz.
st . ww. Very. : bauwdege deure, deurgebauwen.
Aanhoudend bouwen (van huizen b. v.). — Veel
bouwen. Wenter en zomere, ze bauwen alt ijd
deure. Ze bauwen deure : er staan al vier huizen
en ch t op dry maand! -- Arm worden door bouwen. Deurgebauwe zijn. — Verg. DB (DOORBOUWEN).

Deurbraaf, b n. Zie DEURBRAVE.
Deurbraam, W W. Zie DEURBRADEN.

Deurbrabbelen (uitspr. deur-), sch. onz. zw .
ww. Verv.: brabbeldege deure, deurgebrabbeld.
Met hen (hebben). Aanhoudend brabbelen (zie
ald.). — Veel en luide brabbelen. Hoort hem mor
deurbrabbelen. — Met zijn. Al brabbelende heengaan. Daarnaast DEUREBRABBELEN. Wor zijn de
wilderiks? Buiten : hoort, ze brabbelen deure.
Ze zijn deurgebrabbeld.
Deurbraden (uitspr. -braan eenlettergrepig en
met zovl. lange a), zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : branddege (uitspr. braattaga)
deure, deurgebraad (niet gebraan). Met hen (hebben). Voortdurend braden. VD. -- Hevig braden.
De kokesse zal deurbraan.
— Onsch. Bedr. (klemt. op braan). Ten volle
(binnen en buiten) braden. Ge moet het vlees
deurbraan. Deurbraad vlees en es nie' goed. —

DEURBREEDEN
Afmatten door braden. Dikwijls wed. De kok hee
hein deurbraad. Hie es deurbraad.

Deurbraien, ww. Zie DEURBREIEN.
Deurbraken (nitspr. b ra met zovl. lange a),
zw. ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Verv.: braak-

tege deuce, deurgebraakt. Voortgaan met braken
(d. i. geweld doen om over te geven). Ook : voortgaan met den grond te breken. Es 't loof al gebraakt? Neen 't? ge moet deurbraken. — Hevig
braken. 'k En kan nie overgeen, dokteur! Ge
moet deurbraken (groot geweld doen om over te
geven).
— Onsch. (klemt. op bra). Afmatten door braken. Me zin deurbraakt, zalen de loofbrakers, me
nzoete rusten. Zie BRAKEN. Verg. VD.
Deurbrakken, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : braktege deure, deurgebrakt. Met
hen (hebben) Hard brakken (d. i. als een brak
rondloopen); — voortdurend brakken. Pier es
weer an 't brakken; en astie (als hij) ne keer
brakt, brakt hie deure. — Met zijn. Als een brak
weggaan. Daarnaast DEUREBRAKKEN. Z' hen 't
hier al overhoop gezet, en nul brakken ze deure.
— Door alles brakken. Hie brakt overal deure,
deur more, deurdassen, deur dikke, deur dunne.
Verg. J. Bedr. Dikwijls DEUREBRAKKEN. AIs
een brak alles verkwisten. Hie zal fortuuntse
wel deur(e)brakken.
— Onsch. bedr. (klemt. op brak). Overal, in
alle richtingen loopen als een brak. Hie deurbrakt
g'heel de streekte. — Afmatten door brakken.
Zijn ze nog niet deurbrakt? Zie BRAKKEN.

Deurbranden, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: branddege deure, deurgebrand. Met
hen (hebben). Doorbranden. Zie VD. -- Met zijn.
Hard branden. De schure brandt deure, der en
es geem bluss(ch)en an. — Met zijn. Er doorheen
branden. Daarnaast DEUREBRANDEN. Het kleed es
deur(e)gebrand. Past op, 't brandt deure. —
Ook bedr. Past op, ge zilt de broek deur(e)branden. — Ons. Met hen (hebben). Veel in brand
steken. Alle weken ester hier brand; ze branden
deure. Verg. DEURMOORDEN.
-- Onsch. (klemt. op brand). Meestal in verl.
dw. Gansch, ten volle, overal branden. Den duvel
es deurbrand.
— Onsch. (klemt. op deur). Deurbrand zijn,
zoolang gebrand hebben dat men het vuur gewoon, er aan ongevoelig is. Den duvel es deurbrand. Verg. DB.
Deurbrassen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : brastege deure, deurgebrast. Doorbrassen. VD. -- Hard brassen. Anze (als ze)
brassen, brassen ze deure.
— Onsch. (klemt. op bras). Afmatten door
brassen. Meestal in het verl. dw. Deurbras(t) zin.
Deurbrauwen, ww. Zie DEURBROUWEN.
Deurbrave (uitspr. deurbraaa, bra met Nederlandsche lange a), bn. Doorbraaf. J. Die mainse
zijn deur brave. 'n Deurbraaf kind; da' kind es
deurbrave. Zie BRAVE.
Deurbreeden (uitspr. deurbrenn, breen eenlettergrepig en met scherpl. e), sch. onz. zw . ww.
Very. breeddege (uitspr. breettaga) deure, deur-

DEURBREEN

gebreed. Voortdurend breiden (rnest b. ~.); hevig breeden. Deurbreen, anderst en kry(g)eme
nie' gedaan! lie BREEDEN, BREEN.

Deurbreen, ww. lie DEURBREEDEN.
Deurbreiden, v:«, Wordt niet geboord.

lie

DEURBREEDEN.

Deurbreien (uitspr. de'urbral~1l), zw. ww. Sch.
onz. (klernt, op deur). Met hell [hebbcr.] Doorbreien. VD. - Hard, vcel breicn. De Ina/sku's
brazen dcure, ze ziiien no/[/[t!daa' krV'I/';}'il.
Onsch. (klemr. op bra/). Afrnaueu door
breien. J n Oo melcnksec r uste! ze zijll deurbr aid,
Deurbrekelijk (uitspr. deur-, IV'!? met Ii), boo
Doorbreekbaar , D' v'zeric roe en was niet deurbrekelfjk.
Deurbreken (uitspr. deur-v, sch. st. ww. Verv.:
brak (of brook) deure, deurgebrokell. Doorbreken. YD. - Ouzo Met zV'n. Drk wijls DEUREBREKEN. Ergens Joorheen orekeu. ' t Water breekt
deure (door den dijk, door den muur, door h [
vat, enz.), - Bedr. Met hell (hebben]. In twecc.i
brekeu. Alsdan zeer dikwijls DEUREBREKEN.
Verg. VD.
Deurbrieschen (uitspr, -bries(ch)JJl ge\voonlijk
met ch), zw. ww, Sch. onz. (klemt. op deurv.
Nes», : briestege deure, deurgebrz'est. Met hen
(hebben), Aanhoudend brieschen : - veel, luide
brieschen. In dz'e herberge brz'es(cll)en de z attcrz'ks deure : zoa' lawfjt, ioa lazvfjt.' - Met Zijll.
Al brieschende weggaan. Daarnaast DEUREBRIEs(CH)EN. Ze zy'n amaa l deu r{etf{ebries t. - Bedr.
Met hen (hebben). Verdrijven door brieschen.
Jk E'1n bly"l'e ntet : ze brzes(clz)Cll ons hZer lieure.
- Onsch. (klemt. op brie). Nlet gebriesch door}oopen,overal beloopeu. Ze deu,' brie:'(L"Iz)elll{'hecl
de prochze. - Afmatten door briescheJl. Veelal
in het verl. d W. Da{rbric~(t) zijn.
Deurbriesen, ww- Zie DEURBRIESCHEN.
Deurbrobbelen,deurbroebelen (uitspr. diur..),
seh. zw. ww. Hetz. als

Deurbroddelen

DEURBRABBELE~,

(llitspr. d{htr.), seh.

lie ald.

ww.
Daarnaast DEURBRODDEN, DEURBRONSELEN. Aanhoudend broddelen (lie ald.); - vee! brodJelen.
As moeder an Jt broddelen cs, broddeIt ze dcure.

Deurbrodden,
Deurbrokken

Z\v.

ww. Zie DEURBROIJDELEN.

(uitspr. dJur-) , seh. zw. ww.
Very. : broJde/;e deure, deur!{ebrokt. In kaartspel : aanhoudend brokken; - vee} brokken.De
slages a' 1nV': deurbrokken! Zie BROKKEN.

Deurbronselen,

ww. Zie DEURBRODDELEN,

BRONSELEN.

Deurbrouwen (uitspr. diurbrauwJn), sch. st.
ww. Ve-rv. : brauwdege deure, deurgebrauwen.
l\tlet hen (hebben). Onz. Voortdul'end brouwen.
Nacht en dag brauwen ze deure. - Vee! bronwen. Jt Es J t g'oe' sezoen, er valt nu/ deur te
brauwen! - BeJr. Daarnaast DEUREBRAU\VEN,
Verkwisten met brouwen. Hze hee a / z!f' geld
deur(e)gebrauwell. - Arm worden door brouwen. Hze es al deur(e)gebraU7j)en.
Deurbuielen, deurbuilen (uitspr.
zW. ODZ. WW.
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diur-), sch.
Very. : bui(e)lJege deure, deurge-

buz'(e)ld. Voortdurend builen ; -

hard builen, Zie

BUI(E)LEN.

Deurbuien, ww. Zie DEURBUIGEN.
Deurbuigen (uitspr. diurbui(g)Jn), sch. st. \VW.
Verve : boog deure, deurgebo(g)en. Onz. Met hen
(hebben). Voortgaan met buigen. - Hard, met
geweld buigen. - Met zij'n. Langzaam naar beneden zakken. Die roe blU/:t deu re, es deurgebo(g )en. - Bed r. l\Iet hen [hcbben). Daarnaast DEUREBUI(G)EN. Al buigend naar beneden doen gaan.
(/e m oet die roe' III beetsc dezt1(e)bui(g)en. Ook :
breken door buigen. 'vn Bu<st de stok iuct; ge ztit
he»: deur(e)bui( f?)en.

Deurbuilen (klemt. op dcur), sch. bedr, zv«,
w «. Daaruaast DEUREBUILEN. Very. : bztz'ldege
deur e, deur(e)gcbuild. Met hen (hebben]. Door
huilen stuk maken, er doorheen gaan. Ne moor
deur(e)buz'lell. De ketel es deur(e)J]"ebuz'ld.
-- Onsch. (klemt. op bui). Op de gansche
opp-rvlakte builen, Nen appcl deurb uilen, Nen
deuro uiide pato(dd)ere, De moor es s' lzeelegans
deurouiid.
Deurbuischen

(uitspr. d/urbzds(clz)Jn), zw.
Verv. : buistege deure, deurgebu,z"st. Met hen (hebben). Voortgaan met
buischen. - Met geweld, hevig buischen, Hie
sloeg op Sics zY'lle rzt(gg)e mec zijn -ouiste, en hz'e
bUlstege deure, zil]«. - Wed. Zich ergen s doorheen slaan. Ze toaren tiene tc(g)en een, mor 'Zoe
buidcgen ons mee geweld deu re, - Belir. Daarnaast DEUREBUIS(CH)EN. Door buischen stukrnaken. Ze buis(ch)en de poorte deure. - Door
buischen verdrijven : zeer gewoon, DEUREB UIS(CH)EN. BUlst ze 7JlOr amaal deure.
- Onsch. (klemt. op bu/). Op aIle plaatsen
(van het lijf) buischen. Pier was ha{fdood: hie
was d{Jurslt!(g)<JJl en deurbuist. - Afmatten door
buisch:::n. Z&'de nui nog niet deurbulst? Zie BUI-

w «, Sch.

ODZ.

S(CH)EN.

IJeurbuisen, wW. lie DEURBUISCHEN.
Deurbuizen(uitspr. dJur-), sch. zW. ww.

Aanhoudend drinken. -~ Veel drinken. - Verkwisten met drinken. Daarnaast DEUREBUIZEN. Al
Jt ~Y'eld deur(t')buizen. - Arm worden door drinkt'IJ. Da'Ui. ;ist DEUREBUIZEN. Estie ~is hij) al
dcurcg-ebuh-.l ? Zle BUlZEN.

Deurbuken (uitspr. de'ur-), sch. zW. onz. ww.
Verv. : buuktt'g-e deure, deurgebuukt. 1'let hen
(hebbcn), Aanhoudend buken (zeker kinderspel).
- Veel buken. Zie BUKEN.
Deurburlen" deurburrelen, zW. wW. Seh.
onz. (klemt. op deur). Doorbrullen. VD. Van
koeien en Inenschen. i\.anhouJend brullen. Hevig, luide brullee. OilS koe bUl'(re)lt deure. Al brullen weggaan. Daarnaast DEURE-. De zatte
beeste burrelt deure. - Bedr. Verdrijven door
brullen. Anz' (als ze) an ' t tlere' zlin, keunen
zJiedereen dcur(e)bur(rt)lf'n.
- Onsch. (ide III t. op bur). 1Iet gebrul doorlaopen. Ze deurbur(re)len al gJ heel den dag , t doorp.
-- Afmatten door brullen, loeien. lln es de koe
Jlog niet deurbur(re)ld? Zie BUR(RE)LEN.
Danrburstelen (uitspr. -bus(t)JlJn), zw. ww.
Sch. onz. (klemt. op deur). Doorborstelen. lie
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VD. Hevig borstelen. Fig. Hevig slaan. Ze btesteldegen deur op zfJ'} vel. - Bedr. Daarnaast DEUREBUS(T)ELEN. Verdrijven door slaan. As baas ee
zat es, bus(t)elt hie al de kalanfen deu.re.
- Onsch. bedr. (klernt. op bus), Overal, in alle
richtingen borstelen. Da' kind deurbus(t)elt s' heel
"t h uis, - Afmatten door borstelcn, En z' en es
va' z' lcuen nz~t deurbus(t)eld. Z, BU(R)S(T)ELEN.

Denrbusselen, deurbustelen, \VW, Zie DEURBURSTELEN.

Deurchiechelen, ww. Zie DEURGIECHELEN.
Denrchristelijk, bn. lie DEURKRISTELIJK.
Denrcijferen (uitspr. . s&/CJr()n), zw . ww. Sch,
onz. (klemt. op deur). Doorcijferen. YD. - Hard,
vee! ciiferen. Da' manneee cijfer t deure. - Bedr.
Fig. Verdrijven, door listige middeItjes wegjagen.
Daarnaast DEURECIJFEREN. Vader en zeune, ze

zfJ'n dor stz'llekies deur(e)R'ec&jerd.
- Onsch, (klemt. op cfJ'). Afmatten door cijfereno Veelal in het verI. dw. Deurcyj+er(d) zfJ'n,
moede zijn door cijferen.

Deurdampen, onsch. zw. vr«. Vooral in het
verl. deelw. deurdampt (klemt.op dalnpt). Het
strij'kdengen es deurdampt, het is gansch, binnen
en buiten lichtjes nat. Zie DAMPEN.
Denrdansen, zw. »r«. Daarnaast DEUR(E)FLIKdeur). Verve : danstege deure, deurgedanst; Mel hen (hebben),
Doordansen, Zie VD. - Hard dansen. Gisteren
ave(n)d hemme deurgedanst. -- Met zij'n, Al
dansende weggaan. De kinders dansen detire. Bedr. Met hen (hebben). Verdrijven door dansen,
Al sprens e' maken ze te uee! lawlj't.· ze dansen
alleman deure. - In tweeen dansen, ergens doorheen dansen, breken door dansen, Daarnaast DEUREDANSEN. }m Planke deurieidanscn, Ze zz'llen de
vloer deur(e)dansen. - Verkwisten door dansen.
Eig. en fig. Daarnaast DEUR(E)DANSEN. Hz'e hee'
zfJ'} f'ortuuntse deur(e)gedanst.
- Onsch. bedr. (klemt. op dans). In alle richtingen dansen. Die duuels va} fongies hen da} kooren
deurdanst. - Afmatten cloor clansen. Vier uren
dansen es te vele: }k ben oprecht deurdanst.
KEREN. Sch. onz. (klemt. op

DEURDJOKKEN

- Onsch. bedr. (klernt, op da). Op aIle plaatsen
davereu. Jt,f&'} l!lf es !!}heel deurdaverd en deurschokt. - Verg. DEURBEVEN.

Denrdentwille, vw. lie DEURDIENENTWILLE;

oak T.

Deurderschen (uitspr. -dess(ch)()n), st. ww.
Sch. onz. (klernt, op deur). VerVe : dos deure,
d~urgedoss(ch)en, ~let hen (hebben), Voortdurend
dorschen; fig. voortdurend slaan. Me eillen }n ure
deurdess(ch)en. - Hevig, met geweld dorschen;
fig. hevig slaan. Hie dos deure, op Tieste zfJ'} lij/!
As ge deurdesi, en ioerde zoo moe niet as anderst,
- Metzij·n. \Vegloopen. As ze m&'zien, dess(ch)en
ze deure. - Bedr. Met hen (hebben). Door slaan
verdrijven. De koe zit in de klavere, dest ze mee
oue' (uwen) stok ne keer deure. - In tweeen dorschen, slaan. De vle(g)elstok deu(t·)edess(ch)en. Verslijten door dorschen, slaan. De schtcuruloer
es deur(e)gedoss(ch)en. - Wed. Eenen weg banen
met geweld. }t Volk wildeg} ons te(g)enhauwen,
mor we doss(ch)en ons deure,
- Onsch. bedr. (klemt. op des). Met geweld doorloopen. De loters deurdess(ch)en de gemeente. Afmatten door dorschen , }k He m&'deurdossichsen
vanda(g)e.} k Ben al deurdoss(ch)en. Z. DERSCHEN.

Denrdess(ch)en, ww. Zie

Deurdesselen

DEURDERSCHEN.

(uitspr. deur-), sch. onz, zv«,

ww. Verv.: desseldege deure,deurgedesseld.Voortdurend disselen; - hard disselen. Zie DESSELEN.

Deurdeuen, wW. Zie DEURDEUIEN.
Deurdeuien, zW. ww. Daarnaast -DEUEN. Sch.
onz. (klemt. op deur). VerVe : deu(z')dege deure,
deurgedeuid. Met hen (hebben). Aanhoudend
dooien, doordooien. VD. - Hard dooien. Vanda(g)e hee }t deurgedeul'd. :- Erg~ns doorheen
dooien, De grond es deur(e)gedeuld. Verge met
het volgeode.
- Onsch. bedr. (klemt. op deu{i»). Gansch
dooien, Da' zacht were zal de grond zoe] gauwe

deurdeu(i)en. De grondes deurdeuid.Z,DEU(I)EN.
Denrdichten (uitspr. deur-), sch. OOZe zW. ww.
Aanhoudend dichten (d. i. liegen); - hard liegen. As ze ne keer begint, kan ze deurdlchten. Zie

Deurdanwen (uitspr. diuY-), sch. ,vw. Very. :
dauwdege deure, diurgedauwd (of -gedauwen).

DICHTEN.

Onz. Doorduwen. Zie YD. - Hard, met kracht
duwen. Den dokteur hee mq' zeer gedaan.· hie heet
(heeft) deurgedauuen. - Bedr. In tweeen du wen.
Ne stok deur(e)dauwen.- Eenigszins naar beneden
duwen. Dauwt die plank }In beetse deure.
- Onsch. (klemt. op dau). Afmatten door ciuwen. Vooral in het verI. dw. Deurdauwd (of
deurdauwe) zY'n. As g} azoo ne g' heelen achlernoene moet dauwen op nen hejbo01n, toons (dan)

Deurdienentwille, vW. Soms DEURDENT\VILI.E. Om die reden, uit die oorzaak. }k Genk aUe

zy'de, 1nijn dzielke! deurdau·wen. Zie DAUWEN.

Denrdatte, vW. Zie DEUR.
Deurdaveren (uitspr. da

n1et zovI. lange a),
zw. wW. Sch. onz. (klemt. op deur). Verv.: daverdege deure, deurgedaverd. Met hen (hebben).
Aanhoudend daveren; - hevig daveren. De kerre
schokt en davert deure. - Redr. Daarnaast DEUREDAVEREN. In tweeen daveren; breken, scheuren door daveren. De fellen donderslag hee' de

ruz'te

deur(e)gedav~rd.

Denrdiene (klemt. op die), VW.Doordien. W db.
Nui ben ek Jneestere, deurdiene da} }k geloot
he. 'k En zal nie lneelrven, deurdiene da} }k van
de famielde nze e'tn ben.
jaren achteruzl, en deurdienentwille moest ek
er udsclzeen. CV (DEURDIEENT'VIL).

Denrdjakken (uitspr. de'urdzakk()n), sch. zW.
ww. Onz. Very. : dzaktege deure, deurgedzakt.
1'1et hen (hebben). Aanhoudend djakken; hard, Iuide djakken. De koezers dzakken nuijerm
deure. - Bedr. Daarnaast DEUREDZAKKEN. Met
de djakke verdrijven. Dzakt de katte ne keer
deure. In bet algemeen : verjagen. - In tweeen
djakken. J.lfij'71en dzaksteel es deur(e)gedzakt. Zie

DJAKKEN.

Deurdjokken

(uitspr. dlurdzokkCJn), sch, ~~.
ww. D8arnaast DEUREDZOKKEN. Onz. Met zljn.
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Haastig en wild weggaan. As ze die antworde
kre(g)en ha, dzoktege ze deure, zilde. — Bedr. Met
hen (hebben). Door wild en woest stooten doen
weggaan. Z' hen ons in de Kroone deur(e)gedzokt. — Zie DJOKKEN.

Deurdobberen (uitspr. deur-), sch. onz. zw .
ww. Met zijn. Daarnaast DEUR(E)DODDEREN. Min
of meer op zonderlinge wijs weggaan. Hie was
zat. en ge moest hem zien deur(e)dobberen hen.
-- Met hen (hebben). Hard dobberen (d. i. kletteren van hagelsteenen). D'ha(g)elsteenen dobberen deur op 't tak (dak). Onp. 't Dobbert de si re,

het hagelt geweldig. — Zie DOBBEREN.
Deurdodderen, Ww. Zie DEURDOBBEREN.
Deurdoefen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: doeftege deure, deurgedoeft. Met
hen (hebben). Aanhoudend slaan ; -- met geweld
slaan. Geet (geeft) hem mor 'n rammelenge, en
doeft deure! — Bedr. Door slaan verdrijven.
Daarnaast DEUREDOEFEN. Baaske doeft al de
drenkebroers deure. — Door slaan breken, scheuren. Hie doeft op de deure, hie zal ze deur(e)doefen.

— Onsch. bedr. (klemt. op doe). Overal slaan.
Zij' waf es 'n tsukkelesse : his hee' ze genoeg
deurstampt en deurdoeft. -- Zie DOEFEN.

Deurdoen (uitspr. deur-), sch. onr. w w. Met
hen (hebben).Voortgaan met doen. VD. Den nacht
deurdoen, den ganschen nacht drinken. Verg. CV.
— Hard doen (b. v. werken, spelen, enz.). Hen
ze deurgedaas? faas, boer. Hard eten, drinken. Ge moet deurdoe(n), zilte : 't es al eem
(een) betalen! -- Bedr. Wegdoen. Doet de
schreemer van da' kind desire. — In tweeën
doen. Nen appel deur(e)doen. — Ergens doorheen

doen (b. v. door stramijn, teems, zift, koffiezak,
enz.). Es de soepe deur(e)gedaan? Frebezen
deur(e)doen. Es de kaffiekanne leeg ? Doe nog ne
keer desire. CV. T. R. J. KIL. — Verkwisten.
G'het (hebt) 't geld amaal deur(e)gedaan ? C V.T.

Deurdoender, m. Zie DEURDOENDERE.
Deurdoendere, m. Mv. -rs. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Verkwister. En trauwt
er nie mee, Sieska ; 't en es mor nen deurdoendere. Zie DEURDOEN.
Deurdokken (uitspr. deur-), sch. zw . onz. ww.
Daarnaast DEURDOPPEN. Very. : doktege desire,
deus-gedokt. Met hen (hebben). Aanhoudend betalen ; — veel betalen. Bij den dokteur was
' t deur te dokken. Zie DOKKEN, DOPPEN. - Ook :
aanhoudend stooten ; — hard stooten. The doktege
desire snee' zz)n vuist op mine ru(gg)e.

Deurdolen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op deur).
Very. : dooldege deure, deurgedoold. Met hen
(hebben). Daarnaast DEURDOMPELEN. Voortdurend dolen of dompelen; — veel dolen. — Met
zijn. Wegdolen, wegdompelen. Daarnaast DEUREDOLEN, DEUREDOMPELEN. De sloore doolt (of
dompelt) desire.

Onsch. bedr. (klemt. op do). In alle richtingen
dolend of dompelend gaan. 't En es snor nen
--

duts : hie deurdoolt g' heel de streekte.

Deurdom, bn. Zeer dom. G'heel die fasnielde,
dat es deurdom.

Zuid-Oostvlaandersch Idioticon,
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Deurdompelen, sch. en onsch. ww. Zie DEURDOLEN.

Deurdompen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Verv. : domptege deure, deurgedempt.
Met hen (hebben). Voortdurend dompen, doordompen. VD. -- Hard dompen. De schauwe
dompt desire. — Voortdurend rooken (met de

pijp); — hard rooken. — Bedr. Iemand verdrijven

door rooken. De rookers domptegen ons deure.
— Onsch. (klemt. op domp). Meestal in 't verl.
dw. De muren, de plafonk, 't es al deurdompt,
d. i. doorrookt.
Deurdonderen (uitspr. deur-), sch. zw . ww.
Very.: donderde4re deure, deurgedonderd. Met hen
(hebben). Onz. Zie VD. Hard donderen (wordt ook
gezegd van een enkelen donderslag). Sapriestie!
't Hee' dor ne keer deurgedonderd ! — Bedr.
Daarnaast DEUREDONDEREN. Met geraas en gekijf
verdrijven. Tieste mee al zij' getier dondert ons
deure. En gaat in de Sterre niet, ze tillen ou (a)
dor deur(e)donaleren.

Deurdooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURDEU(I)EN.

Deurdoppen, ww. Zie DEURDOKKEN.
Deurdorschen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURDERSCHEN.

Deurdraaien (uitspr. -droulan), zw. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Very. : drouidege deure,
deurgedrouid. Met hen (hebben). Zie VD. Hard
draaien, met geweld draaien. Drouit dry keers
desire, en de vijze zal der i' zijn. — Met zijn.
Daarnaast DEUREDROUIEN. Min of meer ongemerkt weggaan. Kijkt! ze drouie' stillekies deure.
— Bedr. Daarnaast DEUREDROUIEN. Iemand ver-

drijven. Z'hen hem dor schoone deur(e)gedrouid.
— Onsch. (klemt. op droui). Afmatten, verrnoeien door draaien. 'k Hè moeten nen halven
dag an de slijpsteen drouien, 'k ben deurdrouid!

Deurdraen, Ww. Zie DEURDRAGEN.
Deurdraz,en (uitspr. met zovl. lange a), st.

WIN. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : droeg
(of droeg) deure, destrgedre(g)en. Met hen (hebben). Zie VD. — Hard dragen. Dem boer kift
em, pe Mink, me dra(g)en desire. T.— Bedr. Daarnaast DEUREDRA(G)EN. Wegdragen. Ge draagt
het amaal deure.
— Onsch. (klemt. op dra). Afmatten, vermoeien
door dragen. Deurdre(g)e zijn.

Deurdraitsen, WW. Zie DEURDREITSEN.
Deurdraven (uitspr. met zovl. lange a), zw.
ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : draafdege
desire, deurgedraafd. Met hen (hebben). Hard
draven. Da' perd draaf(t) nul deure. — Met zijn.
Daarnaast DEUREDRAVEN. Al dravende weggaan.
De zatte keerels draven deure.
Onsch. bedr. (klemt. op dra). Overal, in alle
richtingen draven. De ruiters deurdraven de gemeente. — Afmatten door draven. Laat da' perd
ewa' rusten, de beest es deurdraafd.
Deurdreeën,

W W.

Zie DEURDREEGEN.

Deurdreegen(uitspr. destrdree(g)an met scherpl.
e), sch. zw . ww. Verv. dreegdege deure, deurgc-

S

DEURDREIGEN

-- 266 —

dreegd. Met hen (hebben). Voortduren d1 dreigen.
— Hard dreigen. As ge niet deur en dreegt, en
zaltie (zal hij) toch nie' zwij(g)en. — Beer. D_lar-

naast DEUREDREE(G)EN. Door dreigen verdrijven.
'k En hè geene schrik, g' en zilt) mij toch niet
deuredree(g)en. — Zie DREE(G)EN.

Denrdreigen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURDREEGEN.

Denrdreitsen (uitspr. -draitsan), zw. ww. Daarnaast, soms, DEURDRETSEN. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : draitstege deure, deurgedraitst.
Met hen (hebben). Voortdurend loopen (als een
woestaard, eene slons, in nat of slijk, enz.). —
Hard dreitsen. Hoort hoe danz' (dat ze) in de
more deurdraitsen. — Met zijn. Daarnaast DEUREDRAITSEN. Al dreitsend wegloepen. Ze zijn al
over de mort (markt) deur(e)gedraitst.
— Onsch. (klemt. op draits). Veelal in 't verl.
dw. Al mijn kleere zijn deurdraitst, zijn door
en door bevuild door dreitsen. — Z. DRE(I)TSEN.
Denrdrengen, ww. Zie DEURDRINGEN.
Deurdrenken, Ww. Zie DEURDRINKEN.
Denrdrentelen, zw. ww. Wdb. — Sch. onz.
(klemt. op deur). Met zijn. Daarnaast DEUREDRENTELEN. Wegdrentelen. Moeder was, zonder
dat 't iemand zag, deur(e)gedrenteld.
Onsch. bedr. (klemt. op drent). In alle richtingen drentelen, drentelend doorlóopen. De stad
deurdréntelen. Bij VD. in deze bet. sch. De stad
déurdrentelen (klemt. op deur), sch. : door de
stad in eene enkele richting gaan. Verg. DEUR--

LOOPEN.

Deurdretsen, ww. Zie DEURDREITSEN.
Deurdreupelen (uitspr. deur-), sch. zw. ww.

Onz. Voortdurend droppelen, doordroppelen. VD.
— Hard regenen. Het dreupelt deure. -- Ergens
doorheen droppelen. 't Hee 't tak (dak) deur(e)gedreupeld. Het dreupelt toch op den duur deure.

— Sch. onz. Voortdurend borrels drinken. —
Veel borrels drinken. — Bedr. Daarnaast DEUREDREUPELEN. Verkwisten door jenever te drinken.
Sies hee' geld en goed deur(e)gedreupeld.
— Onsch. (klemt. op dreu). Afmatten door
jenever te drinken. Veelal in het verl. dw. : deurdreupel(d) zin. Ze dreupelen al de g'heelen dag,
en z' en zijn nog niet deurdreupeld. — O;inch.
(klemt. op deur). Deurdreupel(d) zijn, zoolang en

zooveel jenever gedronken hebben dat het lichaam
er aan gewoon (ongevoelig) is geworden. — Zie

DEURDROOGEN

Denrdrij vare (uitspr. déur-), m. Mv. -rs. Mager mensch die veel kan eten. Verg. DEURJA(G)ERE.
Deurdrillen (uitspr. déur-), sch. zw . ww.
Very. : drildege deure, deurgedrild. Onz. Met
hen (hebben). Aanhoudend drillen (d. i. snel en
wild loopen). -- Hard drillen (loopen). G' en zilt
hem nie kra(g)en, hie drilt deure, zilde. — Met
zijn. Wegloopen. Daarnaast DEUREDRILLEN, As
ze de sampetter za(g)en, drildegen ze deure. —
Bedr. Met hen (hebben). Daarnaast DEUREDRILLEN. V erkwisten. Al wat hie g'erfd heet (heeft),
heet hie deur(e)gedrild. -- Zie DRILLEN.
Deurdringen (uitspr. -drengan), st. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Very. : dronk (soms drank)
deure, deurgedrongen. Met hen (hebben). Doordringen. VD. — Wed. Ergens doorheen (door
volk b. v.) dringen. Hie dronk hem deure mee'
veel geweld.

Onsch. bedr. (klemt. op dreng). Gansch (binnen en buiten) dringen. De re(g)en deurdrengt de
--

grond. Het land es deurdronge van de natteg h ied.
-

Deurdrinken (uitspr. -drenken), st. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Very. : drank (soms dronk)
deure, deurgedronken. Met hen (hebben). Voortdurend drinken. De zatterik kan nacht en dag
deurdrenken. — Hard drinken. Hie en drenkt
nie' vele; mor astie ne keer begint, drenkt hie
deure. -- Met geweld drinken. 'k En kan die
pille nie binnekrij(g)en : 't es da' ge niet deur en
drenkt. Om die pente bier in eene keer uit te
drenken, moette deurdrenken. Verg. T. — Bedr.
Iemand deur(e)drenken, hem door veel drinken

verwijderen, doen weggaan. --- Verkwisten met
drinken. Pier hee alles deurgedaan en deurgedronken! T.
— Onsch. (klemt. op drenk). Afmatten door
drinken. Veelal in 't verl. dw. Hie sloopt (slaapt),
hie es deurdronken. SLEECKX ( Wdb.) vertaalt
DOORDRONKEN door Fr. ivre-mort. Voor dat
laatste bezigt men in mijn dialect dooddronken.
Iemand die deurdrónken is, is daarom nog niet
dooddronken (uitspr. doottronkan).— Deurdrónke
zijn, ziek zijn door het vele drinken. Sies en zal
nie meer genezen : hie es deurdronken. — Deurdronke (klemt. op deur) zijn, zoolang en zooveel

gedronken hebben dat men aan den drank gewoon
en als ongevoelig is. Hie en kan nie' zat wer(d)en : 't mannek' es deurdronken.

Deurdrogen, ww. Wordt niet gehoord. Zie

DREUPELEN.

DEURDROOGEN.

Deurdrevelen (uitspr. déur-), sch. zw. ww.
Very.: dreveldege deur, deurgedreveld. Met hen
(hebben). Aanhoudend drevelen, dribbelen. —
Hard en veel drevelen. — Al drevelende weggaan.
Daarnaast DEUREDREVELEN. Met zijn. De dronkor(d)s zijn deur(e)gedreveld. -- Zie DREVELEN.

Deurdroog, bn. Zie DEURDROOGE.
Deurdrooge (uitspr. de'urdroo(g)a met scherpl.
o), bn. Doordroog. De grond es deurdroo(g)e.
Mnl. Wdb (DOREDROGE).

Deardrijven (uitspr. déur-),sch. st . ww. Very. :
dreef deure, deurgedreven. Wdb. — Onz. Met
zijn. Wegdrijven. De wolken drijven deure, 't en
zal nie rainen. — Bedr. Met hen (hebben). Door
de darmen drijven. Hie drift het dl deure, 't es
nen deurja(g)ere.
Deurdrijver, m. Zie DEURDRIJVERE.

deur). Very. : droogdege deure, deurgedroogd.
Met hen (hebben). VD. — Hard drogen. De zonne
schijnt fel, 't droogt deure.
-- Onsch. (klemt. op droog). Veelal in 't verl.
dw. Deurdroog(d) z jn, gansch (binnen en buiten)
gedroogd zijn. De grond, 't koorene, 't heu es
deurdroogd. — Zie DROOGEN.

Deurdrooën, ww. Zie DEURDROOGEN.

Denrdroogen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op

DEURDROOMEN
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Deurdroomen(uitspr.deurdrooman met scherpl.
o), sch. onz. zw . ww. Doordroomen. VD. --- Hard
droomen. Van de nacht hè 'k ne keer deurgedroomd.

Deurdroppelen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURDREUPELEN.

Deurdromen, ww. Zie DEURDRAAIEN.
Deurdruiper, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURDRUPPEN.

Deurdrummen (uitspr. déur-), sch. st. ww.
Onz. Met leen (hebben). Very. : drom deure,
deurgedrommen. Voortdurend drommen, dringen. — Hevig, met kracht drommen. Drumt
deure, ge zilt buitegraken. — Met zijn. Daarnaast DEUREDRUMMEN. Stil en ongemerkt weggaan. 'k Zai hein de waarhied, en hie drom deure.
— Bedr. Met hen (hebben). Iemand wegdringen.
Ze begoesten ons deure te drummen, 't was tijd
damme (dat we) buiteliepen. — Door drommen
(dringen) breken, scheuren. Ze drommen 't gescheed deure. — Wed. Ergens doorheen dringen.
Er was veel volk, mor me drommen ons deure.
— Zie DRUMMEN.

Deurdrup, m. Het doordruppen. Hier es deurdrup : de pla fonk es s' heel nat. — Het doorgedropen water. Den deurdrup maakt de vloer nat.
— Schertsend. Slechte koffie. — Verg. DEURDRUPPEN.

Deurdruppelen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURDREUPELEN.

Deurdruppen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: druptege deure, deurgedrupt. Met
hen (hebben). Aanhoudend druipen, doordruipen.
VD. -- Hevig druipen. Nui drupt het ne keer
ferm deure.
— Onsch. (klemt. op drup). Gansch (binnen
en buiten) bedruipen. De vloer es deurdrupt. —
Zie DRUPPEN.

Deurduimen, ww. Hetz. als DEURBETALEN.
Ge zilt moeten deurduimen ! Zie DUIMEN.
Deurduivelen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURDUVELEN.

Deurduvelen (uitspr. déur-), sch. zw. ww.
Very.: duveldege deure, deurgeduveld. Met hen
(hebben). Onz. Voortgaan met duvelen (lawijt,
geraas, enz. maken). — Hevig geraas maken.
Scheen (scheiden) ze niet uit? Neens, z'eïn beginnen nier eest deur te duvelen. — Bedr. Met lawijt
iemand verdrijven. Die hekse van 'm bazinne
duveldeg' ons deure. — Zie DUVELEN.
Deurduwen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURDAUWEN.

Deurdwailen, WW. Zie DEURDWEILEN.
Deiirdweilen (uitspr. -dwailan), zw. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Very.: dwaildege deure,
deurgedwaild. Met hen (hebben). Voortgaan
met dweilen. — Veel dweilen. As ge deurdwailt,
es 't seffies gedaan. — Bedr. Daarnaast DEUREDWAILEN. Stuk maken, verslijten door dweilen.
De tiechels van de vloer zijn deurgeschuurd en
deurgedwaild. -- Onz. Met zijn. Min of meer

DEURE
met sleepende voeten weggaan. Kijkt, de zattelutte dwailt deure.
— Onsch. (klemt. op dwail). Afmatten door
dweilen. Veelal in 't verf. dw. Ons Mie es deurdwaild. — Zie DWEILEN.
Deurdzakken, W W. Zie DEURDJAKKEN.

Deurdzokken, ww. Zie DEURDJOKKEN.
De si re, vr. Mv. -n. Verkl. deurke (mv. -kes,
-kies). Deur. Wdb. Glazie deure, glazen deur.
Dobbel deure, dubbele deur. Halve deure, daarnaast halfdeure, gebroken deur (VD) . — Iemand
an de deure zetten. D B. Ook : iemand an de deure
geu(i )en, smijten, werpen, lappen, enz. Eig. en. fig.
— De deure kra(g)en, buitengesmeten worden. —
Op de deure kloppen, bij VD : aan de deur. —
De deure toedoen, ze eenvoudiglijk sluiten of dicht
doen ; — de deure vaste doen, ze sluiten met
sleutel of grendel ; — de deure te(g)en doen, ook
te(g)e' zetten, ze aanzetten. -- Spr. 1lleester zijn
achter de deure (wor dem bessem staat), thuis
niets te zeggen hebben. R. — De gansche woning.
Hie weunt neffes min deure. — Het deurke (ook
schuafke) kra(g)en, (in de biecht) niet geabsolveerd worden. CV. R. — Fig. Mee' gesloten
deure leven, op zijne renten leven. Ook : 'm Bell'
an de deure hen (hebben). CV. R. — An de denre(n) gaan, bedelen. Daarnaast : van deure tot
deure gaan. — 'n Deure moet open of toe zijn,
wordt gezegd tot iemand die aarzelt, niet weet
wat hij moet doen. Verg. J.
Deure, bw. Door. Wdb. Voor een stemrust
zegt men altijd deure; anders hoort men deure of
deur; in samengestelde werkwoorden valt de e
gewoonlijk weg. Zie beneden en Kl. en Vorml.
Ook DEUR, vz. — Daardeure, dordeure, derdesire, daardoor ; er deure, der deure, er door;
hierdeure, hierdoor; ieverstdeure, ergens door ;
nieverstdeure, nergens door ; waardeure, wordeure, waardoor. Zie die woorden. — Deure,
(zeer gewoon) weg. Wor es Tonie? (Hie es)
deure ! Dikwijls in samenstellingen : deur(e)gaan,
deur(e)loopen, enz. Zie beneden. DB.
— Er deure, soms der deure, er door. Zie VD.
— Er (der) deur(e) zijn, door iets zijn. VD. Door
moeilijkheden, bekommernissen zijn; — uit een
slechten toestand zijn of in beteren toestand geraken ; — genezen zijn, buiten gevaar zijn ; — gewonnen zijn (in spel b. v.) ; — slagen (in examen,
plan, voornemen, enz.) ; — al zijn goed, zijne fortuin verkwist hebben ; — een (moeilijk) werk) verricht hebben ; — (van de zon) door wolken of nevel
geraken. — Spr. 'k Sta der veuren en 'k moet er
deure, ik sta voor de moeilijkheid en ik moet er
door. — Er deur(e) kommen of g(e)raken : deze
uitdrukkingen wordt' gebezigd met al de beteekenissen hooger, bij er deur(e) zijn, opgegeven. De
zieke komt er deure. De zonne zal der deure
kommen. Hie heet (heeft) 'm beetse gedeel(d) va'
zijn tante, mor hie zal der wel deure Braken.
De student kwamp er mee ruize deure, enz.
Ook : er deure kruipen, spartelen, enz. (van
ziekte b. v.). — Er deur(e) aan, door iets gaan.
Woest en wild, met kracht, met geweld handelen. Astie ne keer drenkt, gaat er hie deure !
Sies es an 't pikke' van de vijve van de mor(g)en, en hie gaat er deure, tilde! Zij' for-

DEURE

-

tuuntse smelt, want hie gaat er ferm deure!

Ook : er deure sn j(d)en. Wed. Er hem (zich)
deure slaan, smijten, schieten, stampen, werpen,
strij(d)en, kijven, vechten (en met soortgelijke
werkwoorden), zich door iets (moeilijkheid, slechten toestand, ziekte, enz.) slaan, smijten, stampen,
werpen, strijden, kijven, vechten, enz. 'k Hè'n erge
vallenge g'had, mor 'k hè der mij deure gesmeten. Der es te veel volk, me zillen der ons m9eten
deure dwengen. Heet (heeft) hie goe gestudeerd?
fouj (ja hij) zille : hie heet er hem deure gesle(g)en. --- Er deure vallen, in zijn examen niet
slagen. Ook van zanger, spreker, enz.
— Er van deure, weg. Er van deure zijn,
gaan, loopen, spinnen, enz. Verg. VD. J. T. R.
Ook fig. Sies ester van deure, hij is dood ; hij is
arm.
— Deur en deure, gansch, zeer. Verg. VD. CV .
J. Deur en deur(e) nat zijn. 't Land es deur en
deur(e) droo(g)e. 't Vriest deur en deure. —
Dwees (of twees, zwees) (en) deure, dwars door,
gansch. 'k Ben dwees deur(e) nat. 'k Schoot er
twees en deure (door ijs b. v.). Llie gaf hem 'n
ferme messteke, 't genk er zwees deure.
-- In alle richtingen door iets of iemand. Deure
komt alsdan gewoonlijk na het naamwoord. Bw.
van plaats. 'k Hè zeere mij' lijf deure, door
gansch mijn lijf. Het land deure vertellen ze
datte. G'heel de prochie deure werdt er gevierd
en gefeest. Wor hette gezocht! (G'heel) 't huis
deure. -- Bw. van duur. Den dag deure ronkt
en k jft ons nadere. 't Keunenkske zengt 't jaar
deure. 't Was zes uren deure (nl. gepasseerd).
't Es kriepen en trunte zonder ophauwen, den
dag deure! Ne goeè stap deure, en ge kom(t) nog

op tijd.
Deur(e) vormt vele samengestelde werkwoorden of koppelingen die scheidbaar of onscheidbaar zijn.
*Scheidbare ww. (klemtoon op deur) : i° Voortgaan met, aanhoudend, voortdurend, lang. Zelden
deure. Ziet op den duur der handeling. Vervoeging met hen (hebben). Onzijdige werkwoorden.
Deurbabbelen, deur oaan, deurwerken, enz.
20 Hard, hevig ; met kracht, met geweld, met
ijver; luide. Zelden deure. Ziet op de sterkte der
handeling. Vervoeging met hen (hebben). Onzijdige werkwoorden. Deurslaan, deurasernen,deurdrenken, enz. — 30 Weg. Gewoonlijk deure. Twee
groepen. ie Groep : onzijdige werkwoorden ; vervoeging met zijn. Deur(e)gaan, deur(e)loopen,
deur(e)spinnen, enz. 2 e Groep : bedrijvende werkwoorden ; vervoeging met hen (hebben) ; beteekenen : verdrijven, verjagen door. Deur(e) ja(g)en,
deur(e)smijten, deur(e)zenden, enz.— 40 In tweeën
(dikwijls deure). Bedrijvende werkwoorden; vervoeging met hen (hebben). Deur(e)breken, deuresnij(d)en, deur(e)bijten, enz. -- Breken, scheuren,
stukmaken. Dikwijls deure. Bedrijvende werkwoord; vervoeging met hen (bebben). Deur(e)dauwen, deur(e)stooten, deur(e)kloppen, enz. — 50 Ergens doorheen, dwars door en door. Dikwijls
deure. Twee groepen. Ie Groep : onzijdige werkwoorden; vervoeging met zijn. Deur(e)vriezen,
deur(e)zijpelen, deur(e)drengen, enz. 2 ° Groep
bedrijvende (of dikwijls wederkeerige) werkwoorden ; vervoeging met hen (hebben). Deur(e)--

g
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vijzen, deur(e)drouien, deur(e)smijten, enz. —
6' Naar beneden. Gewoonlijk deure. Onzijdige
werkwoorden; vervoeging met zijn. Deurebuigen, deur(e)zzkken, enz. — 7° Verkwisten, verteren met. Dikwijls deure. Bedrijvende werkwoorden ; vervoeging met hen (hebben). Deur(e)boeren, deur(e)spelen, deur(e)bollen, enz. —
8° Arm worden door. Dikwijls deure. Onzijdige
werkwoorden (vervoeging met zijn), of wederkeerige ww. (vervoeging met hen). Deur(e)boeren,
deur(e)korten (kaarten), enz.
** Onscheidbare werkwoorden (klemt. op het
werkwoord). i° Gansch, ten volle, op alle plaatsen, in alle richtingen. Bedrijvende werkwoorden;
vervoeging met hen (hebben). Deurloopen, deursnij(d)en, deurbij ten, enz. -- 2° Ondereen. Deurmengelen, deurrotelen, deurschutten, enz. —
3° Afmatten, vermoeien door. Bedrijvende (of dikwijls wederkeerige) werkwoorden ; vervoeging met
hen (hebben). Deurdrenken, deureten, deurgraven, enz. Veelal in lijdenden vorm : hie es deurdronken, deureten, enz.
***Onscheidbare werkwoorden (klemt. op deur).
Enkel in vert. dw. (als bn. op te vatten). Déurbrand zijn, zoodanig en zoolang gebrand hebben
dat men aan het vuur gewoon, er aan onverschillig
is. Zoo ook : déurdreupeld, déurdronken, enz.
z jn. Verg. DB. i. v. DEUR.
De gebruikelijkste dier samenstellingen of koppelingen vindt men hier. Zie overigens nog Kl. en
Vormleer.

Deurobabbelen, deurebaffen, deurebaiken,
deurebassen, deurebeenen, deurebellen, enz.
Zie op

DEUR-.

Deureegden (met zachtlange e), zw. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Very. : eegdege deure,
deureeegd. Met hen (hebben). Voortdurend eggen (van land). As me deureegden, zilleme gedaan hen.
— Onsch. (klemt. op eeg). Veelal in het verl.
dw. Deureeg(d) zijn, moeie zijn door eggen.
Onze ruin es deureegd, hie moe' rusten. — Zie
EEGDEN.

Deureen (uitspr. een met scherpt. e en den
klemt.), bw. Dooreen. Wdb. De n valt weg voor
een medeklinker, uitgenomen voor h, d, t; voor b,
door gedeeltelijke assimilatie, wordt zij m. Deureen vormt, met een zeer groot getal werkwoorden,
scheidbare koppelingen waarvan de gebruikelijkste hier volgen. Men kan ze in drie groepen
schikken :
a) ONZIJDIGE WERKWOORDEN. Vervoeging met
zin of hen (hebben). Het onderwerp wijst de personen of zaken aan die deureen zijn. Deureen
ziet bijgevolg op het onderwerp. De voornaamste
zijn :
1° Bewegingaanduidende werkwoorden. Vervoeging met hen (hebben) of zijn.
* Met hen (hebben) :
Deureendansen : kijkt hoe dan (dat) de mans
en de wijven en de kinders dor deureendansen;
deuree(n)galopeedenree(n)flikkeren;
ren : de eer(d)e' van de cierk galopeere' schoone deureen: -- deureenhinken (uitspr. enken),
—

deuree(n)manken, al mankende, al hinkende
dooreengaan; -- deuree(n)ku(i)tsen, met geweld
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door elkander loopgin. ; deuree(n)marcheeren
(uitspr. gewoonlijk marseran) ; -- deuree ,n)-

per(t)sen, deuree(n)posten, deuree(n)ravoutsen, deuree(n)schaveelen, deureen seezen,
deuree,n)spitten ( )f speeten), deuree n)spe,i;t.
sen (uitspr. spaitsin), deuree(n)spodderen, )11.;t
geweld, snel door elkander loopen ; -- deuree(n)•
pikkelen, op zonderlinge manier door elkander
ioopen ; — deureen\rij (d )en, door elkander rijden (met dieren of rijtaigea); — deuree(n)schaverdijnen : 't ijs es dikke, 't sc'iaverdint er a/
deureen op de Scheldenaees(ch)en (-meerschen);
deuree(n)sleren, door elkander op ijs glijden ;

—

deureenslenteren; deuree(n)springen (uitspr.
—

-sprengan), door elkander springen ; as 't keeremesse was, sprank het dl deureen; -- deuree(n)-

stappen; — deureentrotten ; — deuree(n)streunkelen, deureentsamfelen, deureentsammelen, deureentsampelen, deureentseumpelen, deureentseunkelen, deureentsommelen,
deureentsompelen, al struikelende .foor elkander
gaan; — deureentuim(p)elen, door elkander
tuimelen : 't es schoone oiz z zien hoe danze (dat
ze) deureentuim(p)elen; -- deuree(n)varen, van
menschen en schepen ; — deuree(n)vlie(g)en,
door elkander vliegen (van menschen, eierere en
zaken) : de vechters vlo(g)en deureen; de duiven
drouien en vlie(g)en deureen; hie greep potten
en tassen, en 't vlooi al deuree', zijde! -- deuree(n)wandelen; — deuree(n)zweinselen (uitspr.
zwain), deuree(n)zwij melen, al zw ijmelende door
elkander gaan ; deuree n)zwemmen : op de
vijver zwemmen d' eenden en de zwanen ainaal
deuree(n)zwerven.
deureen ;
** Met zijn
Deureenílaveren : op de kerre lag er zavel
en kalk, mar d,-ue 't ,p eschok es 't al deuree'gedaverd; —deuree(n)flotten of deuree(n)vlotten,
—

—

-

deuree;n)stroomen, deuree,n)vloeien, deuree(n)ga(rzelen, dearee,n)pompelen, v a n vloe stollen of vlottende dingen ; — deuree(n)g(e)raken,deuree,n)kommen: haver en ro` b)e,'tkonzt
al deureen; -- deuree'n)groeien : destels en
tengels, blolnme' van alle soorten, ze groeien dor
deureen; 't es dor al deuree'gz, roeid; -- deuree(n)loteren, al loterende (zie ald.) door elkander
komen ; -- deuree(n)reuzelen, deuree n rijze-

len, deuree(n)rijzen, deuree n)schijten, deuree(n)zakken, dopree n)zi!,jgen, bijna bets. als
deuree(n)Vallen, door vallen door elkander geraken ; — deuree(n)stenkeren, al stinkerende (zie
all) door elkander komen (van menschen); -deureen(t)sukkelen, al sukkelende door elkander geraken (van personen) : hoe zijn al die doenpeleers azoo deuree(n)getsukkeld ; — deuree(n)zwakken, dooree(n)zwieken, door eenen zwak
(schok) door elkander ].;omen.
*** Met hen (hebben) en zijn :

Deuree(n)gaan ; deuree(n ►loopen : de jong ies
^

en de vnaiskies, z'hen aenaal wel 'n ure deuree' gegaan en deuree'geloopen; (van zaken), al gaande
af loopende door elkander komen, dus : verwarren; 't garen es deuree'gegaan; past op, 't es al
deuree'geloopen!
Deureendobberen of flodderen, haastig en hobbelend door elkander loo—

-

pen : z'hen deuree'gedobberd (men wil de aan-

DEUREENBASSEI`i

--

dacht vestigen op de werking, op het dobberen):
ze zijn deuree'gedobberd (men wil de aandacht
vestigen op de verandering van toestand door het
dobberen teweeg;-ebracht). Zoo ook • dooreen

-

dolen ; -- dooreendompelen ; -- dooreendrentelen >f -trentelen ; — dooreendrevelen ; —
dooreondrillen, ,foor elkander drille;e, d. i. snel
'oven ; dooreeln flodderen : de muss(ch)en hen

deur 't za 'z_l dezeree'g e/lolderd, 't zal rainen; de
kiekjes zin deuree ejlodderd, al fladderende zijn.
zij door elkander gekomen ; — dooree(n)kruipen : de kinders hen deuree'gekropen (men wil
steunen op kruipen), ze zijd deuree'gekropen
(enen wil vooral wijzen op den ordeloozen toestand
waarin zij zich door het kruipen bevinden); deuree(n)stoormen (met zacht]. o).
2" Werkwoorden die zeker gerucht, door den
mond (van mensch of dier) teweeggebracht, uitdrukken. Vervoeging met hen (hebben). De gebruikelijkste zijn :

Deureenbassen (uitspr. deureenzbassan), van
hon lee ; deureenbien (uitspr. deureem-), door
elkander bieden (op markt, verkoopdag, enz.) ; —
deureenbitten (uitspr.deureem-), zelden deureenbidden : zwijgt, kinders. ge bit (smeekt) al deureen, 'k krij(g)e koppiize; — deureenboffen (uitspr.
deureem-), deuree(n)stoefen : man en vrauw en
hinders, 't boft dor ál deureen; — deureenbur(re)len (uitspr. deureem-), van hoornbeesten
en menschen; -- deureenbries(ch)en (uitspr.
deureem-) : 't was di zat en 't briesteg' dl deur.
een : -- deuree(n)chiechelen of -giechelen,
—

deuree(n)la,ch)en, deuree(n)schitteren ; —
deuree(n grollen, deureein)grommelen, deuree(n)gronsen, deuree(n)kanarren, deuree(n)ronken : in dat huis grollen deureen ;
deureenhuilen (uitspr. uilan), deuree(n)j anken, deuree n)keer(e)men, deuree(n schreemen, deuree(n)snikken : hie was geere gezien,
-

;

en op zijin b b rafenesse sniktege 't di deureen;

deuree n)ketteren, deuree(n)sakkeren, deuree(n)vloeken, deuree;n)zweeren (met scherp].
e) : klain en groat, 't vloekt dor d l deureen ! -deuree(n)kjjven : gisteren in de Iiroone, 't was
' t keef er dl deureen! Zoo ook : deureen-

diesputeeren , deuree'n)kawetteren , deuree,n kreekelen, deuree,n)razen, deureentempeesten of -tempeesten, deureentieren ; --deuree(n)klag)en, deuree(n)kriepen, deureentrunten of -truntelen, deuree,n)zuchten :

ge zoudt (zoudt) bi ons deeel"eloopen : vader f iie
jnoedere, broers en zusters, ze kla(g)en czl deureen; deuree(n)kokkelen, deuree;n)kraaien
(uitspr. -kroue)n), van hoenders en menschen :
den liane werdt i <5 'haald (ingehaald), hoor(t) ne
keer hoe danze (dat ze) deuree' krouien ; -- deuree(nikussen, deuree,n)lekken : as 't keeremes
es, 't kiest het dl deureen;
deuree(n)lamee—

—

ren; -- deuree(n)lie(g)en, dooree(n)loo(ch)enen : izzemand en zal de waarhled, ze logeer cel.
d 'ureen; - deuree(n)zingen (ui
tspr. zend a1z)^
deureentierelieren, deureentu(i)ten, deureentuurlututen : kinders en groote eneiezs(ch)en,
z'hen amaal deuree'gezongen.
3° De volgende werkwoorden (very. met hen)
mogen hier nog opgegeven worden ;

DETJREENKIJKEN

^

Deuree(n)kijken, deuree;n)zien.
Deureendreupelen (druppels, borrels drinken),
deuree(n)feesten, deuree rlijkeer(e)messen,
deuree ?vieren.
Deuree',n)vechten : baas em bazinn' en kalanten, 't vocht dl deureen; deureenbadderen
(uitspr. deureem ) of batteren, deureenbuis(ch)en (uitspr. deureem-), deuree(n)strij (d)en,
deuree(n)wu(r)stelen.
Deuree;n)kaarten (uitspr. kort), deuree n)tnorbelen , deureentoppen , deuree( n )vis-

-

s;ch)en.

Deuree(n)li(gg)en, deuree(n)zitten : in de
kerk en zitten de mans en de vrauwen me' deureen.
b) BEDRIJVENDE WERKWOORDEN. Vervoeging

met hen (hebben). Het onderwerp wijst niet de
zaken of personen aan die deureen zijn. Deureen
ziet bijgevolg op het voorwerp. Meestal deze werkwoorden kunnen onzijdig zijn : alsdan ziet deureen op het onderwerp (verg. a). De volgende
vooral worden gebezigd.
1° Deuree(n;slaan (iet of iemand). Bedr. Per(d)en en koeën, hie slaa' z' smaal deureen; meel
en aiers deuree' slaan; ze doolt en ze ka' vieze dengen deuree'slaan,namelijk door elkander babbelen.
Onz. 't Was 'n algemee' gevecht : mans en vrauwen en kinders, 't klopteg' en 't sloeg al deureen. Wie heet (heeft) er de moor(d) gedaan? Dat
en weten ze niet : ze sloe(g)en c l deureen, z' hen
al deuree' gesle(g,en. — Soortgelijke koppelingen
zijn : deureenbaffen (uitspr. deureem-), deureenbessemen (uitspr. deureem - ), deureenbur-

stelen (uitspr. deureembus(t)alan) ; deureenderschen (uitspr. de(ss)chan), deureendj akken
(uitspr. dzak), deureendj okken (uitspr. dzok),
deureendoefen, deureendreitsen (uitspr. draft),
deureendrij ven, deureendonderen, deureenduvelon ; deuree'n)gaffelen, deuree(n geeselen, deuree(n)gespen, deuree n)geu i )en ;
deureenheu(i)en ; deuree n j a(g,en ; deuree(n)kazakken , deuree,n)keisteren (uitspr.

deuree(n)keitsen (uitspr. kaft), deuree(n)klakken, deureen)kleitsen (uitspr. klant),
deuree(n)kletteren, deuree'n)klippelen, deuree n)kloppen, delree(n)kolven, deuree(n)kurzelen (uitspr. deuree'kuryzalan), deuree; n)kwakken, deuree(n)kwikken ; deuree(n)lappen ;
deuree(n)pandoeren, deuree(n)pardaffen of
-pardoefen, deuree(n)parlakken, deuree(n)parleitsen (uitspr. parlaits), deuree(n)pleitsen
(uitspr. plaits), deureenpoefe(n) of -paffen ; —
deuree(n)raboelen of -ramoelen, deuree(n)raffelen, deureen)rammelen, deuree'n)ranselen, deuree n)roeien, deuree(n)roefelen; deuree(nsassen, deuree(n';schuppen, deuree(n)smakken, deuree;n;smijten, deuree n)snoeven, deuree(n)soeven of -zoeven, deuree(n stampen, deuree n)stekkon, deuree(n)stooten,
deuree(nntuiken • deureentamboeren, deureentoefelen of -oefen, deureentrommelen ;
deureen )veunken, deuree;n)vle(g)elen, douree(n)vleuci)en ; deuree(n)werpen ; dearee(n)zwaaien (uitspr. zwoui), dearee(n)zweepen,
deuree(n)zwieren, deuree(n)zwengelen.
2° Doureendoen (iet of iemand), deureenhankaf ),
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gen (iet), deuree(n)werken (iet). Bedr. Doet die

dengen as naal goed deureen. Worom doede die
ko eëja azoo deureen? Werkt 't garen en 't katoen
deureen. 111oortel en kalk deuree(n)werken. Wie
heet (heeft) die kleeren hier azoo deuree'g'hangen? Onz. in dat huis werkt het dl deureen,
moeder en vader en kinders. 't Hangt hier in de

kasse leelek deureen. — Soortgelijke koppelingen
zijn : deureenbakken (uitspr. deureem-), deur
eenbinden (uitspr. deureembendan), deureen
bobij nen (uitspr. deureem ), deureenbouwen
(u^tspr. deureembauwan), deureenbraán (uitspr.
deureem-), deureenbreien (uitspr. dezareembraian), deureenbreken ( uitspr. deureem-), deureenbrokken (uitspr. deureem-), deureenbrou
wen (uitspr. deureembrauwan); deureendam
pen (van strijkgoed), deureendauwen (nl. - d uwen), deureendraaien (uitspr. -drouian), deur
eendrummen deureendweilen (uitspr. dwai) ;

-

-

-

-

-

-

deuree(n)fribbe
len of -vribbelen, deuree(n)frompelen, deuree(n)frotten; deureen gieten,
deureen graven (met zovl. hnge a); deuree(n)kappen, deuree,n)kappelan (b. v. kaarten door
een 1oer^) deuree;n )keeren, deuree(n)keer(e)nen (nl. ke men), deuree(n)kladderen, deur-

-

,

-

ee(n)klu(i)tsen, deuree(n)knoopen, deuree(a)koken, deuree(n) koteren, deuree(n )krabbelen of - krabben, deuree(n)krij (g)en, denree'n)kuis(ch)en; deuree n)laan, deuree(n)leên,
deuree, n)le(gg)en, deureenlobberen deuree;n)loten, deuree(n)lu(i ^tsen ; denrée(n)malen ; denreen)melken, deuree(n)mengelen (b.
v. kaarten ), deuree,n)meulenen, deuree(n)meuzelen of -mijzelen (nl. morzelen), deureen-

nijpen ; -- deureenpalodderen, deuree;n)pellen, deuree(n)pikken, deuree,n)pletteren
deuree(n)pleu(i)en, deuree(n)plooschen, deuree,n pluimen ; — deuree(n)rapen (uitspr. ro
pan), deuree(n)reeken, deuree(n)reutelen of
-rotelen, deuree(n ritselen, deuree;n)roeren,
deuree n)rokelen ; deuree, n schamoteeren ,
deuree(n scharten, deuree;n,schellen, deuree;n schenken, deuree(n scheppen, deuree n)schieten, deuree(n)schrepen, deuree;n, achrobbelen, deuree(n schuiven, deuree nschutten,
deuree n)slepen, deuree(n)sleuren, denree(n)slodderen, deuree(n)smeeren, deuree(n)smelten, deuree(n)snappen (met snappende beweging
deureendoen), deuree(n)snij(d)en, deuree(n)snippen of -snippelen, dearee(n;snokken of
-snukken, deareein)snuttelen, deuree(n)spinnen,deuree n)spoelen,deuree(n)sproeien,deuree(n)spruiten, deuree n)steken (b. v. kaarten
denree(n Isteke -), deuree(nistellen, deuree(n)stoven, deuree(n streu(i en, deuree(n)strijken,
deuree n)stuiven, deuree n)stappen ; deureentassen, deureenteemsten, deureenterten,
deureentrampelen of -trappen of -trappelen,
deureentrekken (b. v. Qoeci de kaarten menge
le 1), deureenbsollen ; deuree(n)va(g)en, deur-

-

;

.,

,

-

ee(n)vangen, deuree,n)verven , deuree(n)vlechten, deuree(n)voeren, deuree(n)voeieren

deuree n)vrijven, deuree(n)vringen (uitspr. vreng ), deuree(n)vroeten;

(b. v. klaver en ges),

deuree(n)waaien (uitspr. woman), deuree(n)waQs(ch)en, deuree(n)we(g)en, deuree(n)weven, deureeln)wiepen of -wiepelen, deur-
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eetn woelen ; deuree(n)zaaien (uitspr. zoui),

DEURFLIKK ER EN

--

(van insecten). Veelal in verl. dw.: deurgeten

deuree(n)zetten, deureen,zou,i)en, deureenzij(g)en (twee of meer soorten melk b. v.).
3° Deureenbroddelen ‘t• broddea (uitspr.
-

deureem-). Bedr. Iet deureembroddelen, het door

slordig werken door elkander doen, verwarren.
Daarnaast: deureenbronselen (uit spr, deureem-);

deuree,n,flansen, deureeen flikken, deuree n)foefelen, deuree n)foeteren, deuree(n)fruten,
deuree,n,fruutselen ; deuree(n knoeien, deureeunrkwanselen; deureen luieren; deuree(n)moos,ch)en ; deuree(n;peuteren, deuree n)pootelen, deuree(n)prossen, deuree;n)prai;tselen , deuree(n)pruí;i)tsen ; deureenteuteren, deureentrennselen, deureentrutselen of
-truutselen, deareentsaffelen of -tsoefelen.
4° Deureenbabbelen (uitspr. deureem-). Bedr.
Ordeloos, onsamenhangend iets zeggen. liiie babbelt het cel deureen. Onz. Door elkander babbelen, allen te gelijk babbelen. Ge zoolt (zoudt) hier
oorendul wer(d)en, 't babbelt hier di deureen. —
Soortgelijke koppelingen zijn : deureenbrabbelen (uitspr. deureem-), deu.reenbroebelen ^;t
-brobbelen (uitspr. deureem ) ; deuree(n)flui-

ten ; dearee(n)gabberen ; deureenbakkelen
(uitspr. akkalan) ; dearee(n klabetteren, deuree;n)klappen; dearee,n)lezen; deuree(n)mompelen, deuree n mommelen ; deuree(n)praten
(met zovl. lange a), deuree(n)preutelen ; deuree,n)rammelen ; deuree(nronken ; deureen)schuifelen, dearee'n)slaan, deuree(n)smijten;
deureentateren , deureentottelen ; deureenvra(g)en ; deuree nweinschen (uitspr. w ains(ch)an); deuree(n)zeeveren deuree(n)ze gg en,
-

deuree(n)zingen (uitspr. zengen).

5° Deureeneten, deureendrinken (uitspr.
drenkan). Bedr. Onze knecht en es nie lekkere :
brood, pato(dd)ers, vlees, hie eet het dl deureen.
Bier en dzenuiver deureendrenken. Onz. Alles
tegelijk drinken, eten. Dem boer en zij' wijf, de
knechten en de maise(n)s, 't eet dor dl deureen.

— Soortgelijke koppelingen zijn : deureenbaffen (uitspr. deureem-), deareenbuizen (uitspr.

deureem - ) : deuree n fretten ; deuree(n gieten ;

deuree(n)knabbelen, deuree n knap g en, deuree(n)knappen, de aree n)knauwen, deuree(n kneinzelen of -kneinzen (uitspr. kira/,z), deur-

of

deuregeten. Die plank es deur(e)geten. — Arm
worden door brassen (eten). Veelal weel. Hie zal
hem wel deureten en deurdrenken.
— Onsch. (klemt. op eten). Veelal in vert. dw.
deureten. Afmatten door eten. Weten al 'n uur
of dr je, nee zijn deureten ! — Deurete zijn, ziek
zijn door jaren lang overdadig eten. Die beeste
van ne vaint snee' sterven, hie es de:f reten, —
Bedr. (Van insecten) gansch doorknagen. De
w orms (worms) hen al ons veeren deureten.
't Hout es ^ 'heel deureten. — Verg. DEUR-

DRINKEN.

Deurfeesten (uitspr. met scherpl. e), zw. ww.
Scheidb. onz. (klemt. op deur). Very.: feesttege
deure, deurgefeest. Met hen (hebben). Voortdurend feesten. — Hevig feesten. As 't dor feest es,
feesten ze deure.

--- Onsch. (klemt. op feest). Afmatten door
feesten. Hie hee g'heel de weke g ekeeremest, hie
-

es deurfeest.

Deurfel, bn. Zeer fel (naarstig). Verg. DOREFEL ( lflnl. Wdb.). Zie FEL.

Deurfiggelen, zw. ww. Daarnaast DEUR(E)FIKKELEN. Scheidb. onz. (klemt. op deur). Very. :
fgg eldeg e deure, deurgefiggeld, Aanhoudend
figgelen ; hard, hevig figgelen. — Bedr. Daarnaast
DEUREFIGGELEN. In tweeën figgelen, er doorheen
figgelen. Op den duur heet (heeft) hie de blanke
toch deur(e)ge figgeld.

— Onsch. Bedr. (klemt. op fig). In alle richtingen
figgelen. 't Es 'n schande : de schoon tafel azoo
deurfiggelen ! — Zie FIGGELEN, FIKKELEN.

Deurfijfelen, sch. zw . ww. Onz. (klemt. op
deur). Very. : fijfeldege deure, deurti e fijfeld.
Met hen (hebben). Voortdurend fijfelen. -- Hevig, luid fijfelen. Toe, zot (van 't gulden), fijfel(t)
ne keer deure. — Bedr. Daarnaast DEUREFIJFELEN. Door fijfelen verdrijven. De ffeleer heet
(heeft) ons deur(e)gefijfeld. — Onz. Met zijn. Al
fijfelende weggaan. Hoort! ze fijfelen deure.
-- Onsch. (klemt. op fj). Afmatten door fijfelen. De zot van 't gulden es deurfijfeld, Zie
FIJFELEN.

ee,n)kneuzelen ; deuree n)lampetten, deuree n)lutten; deuree(n)peazelen; deuree(n)rooken (b. v. goe62 en slichten toebak) of deuree(n
smooren, deuree(n)sloeberen, deuree(n)smullen, deuree(n)sneinzelen of -sneinzen (uitspr.
saain); deuree(n)zabberen, deuree n toeberen,
deuree(n)znipen, deuree n)zwadderen.

Deurfij n, ')n. Daarnaast, soms, DEURFIJNE. Zeer
fijn (van sni,.ak, stof, enz.). Da' laken es deurfijn.
Hoe vende da' kiekske ? Deur fijn ! — Zeer slim.
Dal es 'n deurfij' manneke. C V (Aanh.).

6° De volgende koppelingen mogen nog opgegeven worden : deuree n)cijferen, deur'ee;n)-

Deurflaien, ww. Zie DEURFLEIEN.
Deur$auvr, bn. Zeer flauw. Da' kind es deur-

-

koopen, deuree n)leeren, deuree(n)nieten,
deuree(n)rekenen, deuree(a)schrijven, deureenteekenen ; — deureenhooren, deuree(n)rieken, deuree(n)smaken, deureentasten.
Deurendeure, bw. Zie DEURE.
Deureten, st. ww. Sch. onz. (klemt. op deur).
Very. : at deure, deurgeten. Met hen (hebben).
Voortdurend eten. VD. — Veel eten. Er en was
mor een soorte vlees, in' hen deurneten ook!

T. J (Bijv.). -- Bedr. Dwars, door en door eten

Deurfijne, tin. Zie DEURFIJN.
Deurfikkelen,

ww. Zie DEURFIGGELEN.

flauw. Wa' da' ge dor zegt, es deurflauw.

Deurfleien (uitspr. deurflaian), sch. zw . ww.
Onz. Very. : fa lege deure, deurgeflaid. Met hen
( hebben). Voortdurend vleien. — Veel vleien.
Flait desire, ge zilt 't verkrij(g)en. — Bedr. Daar-

naast DEUR(E)FLAIEN. Door overdreven gevlei
verdrij ven. Zwijgt, anderst flaide mij nog deure.
— Zie FLEIEN.

Deur$ikkeren, ww. Zie DEURDANSEN.

DEURFLODDEREN

-

Deurflodderen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : flodderdege deure, deurgef odderd. Met zijn. Daarnaast DEUREFLODDEREN. Stil
weggaan. Fiel en Triene flodderti stillekies de si re.
— Onsch. bedr. (klemt. op flod). In alle richtingen flodderen. Kijkt hoe dan (dat) de muss(ch)en
't zand deurflodderd hen. — Zie FLODDEREN.
Deurpotten (uitspr. deurflottan), sch. onz. zw .
ww. Wegvlotten, stil weggaan. Anze (als ze) begoesten te kijven. flottegeme deure. Zie FLOTTEN.
Deurfluimen (uitspr. déur-), sch. onz. zw . ww.
Daarnaast DEURKROCHELEN, DEURROCHELEN.
Very. : fluiyndege deure, deztrgefluimd. Met hen
(hebben). Aanhoudend fluimen. Hie fluimt deure
nacht en dag. -- Met geweld eenmaal fluimen.
Toe, fluimt ne keer deure, 't zal los zijn. — Zie
FLUIMEN.

Deurguiten (uitspr. déur-),sch. st . ww. Daarnaast DEURSCHUIFELEN. Very. : floot deure,
deurgefloten. Onz. Met hen (hebben). Voortdudurend fluiten. — Met kracht fluiten. Fluit deure,
hie zal 't hooren. — Bedr. Verdrijven door fluiten. Daarnaast DEUREFLUITEN, DEURESCHUIFELEN. Wa' geschuifel, wo' geschuifel! Ze zillen
ons nog deurfluiten! — Onz. Met zijn. Al fluitende weggaan. Wor zijn ze? Deur(e)geschuifeld!
--- Zie SCHUIFELEN.
Deurfoefelen (uitspr. déur-), sch. zw. ww.

Very. : foefeldege deure, deurg efoefeld. Met hen
-

(hebben). Onz. Voortdurend foefelen, broddelen.
— Veel foefelen. — Bedr. Daarnaast DEUREFOEFELEN. Aan de deur zetten. Dem baas foefelt ons
amaal deure. -- Zie FOEFELEN.

Dearfoeteren (uitspr. déur-), sch. bedr. zw .
ww. Daarnaast DEUREFOETEREN. Very. : foeterdege deure, deur(e)gefoeterd. Met hen (hebben).
Met geweld verjagen. Hie foetert de hinders
deure. Zie FOETEREN.
Deurfrank, bn. Zeer frank, stout. CV (Aanh.).
Deurfranschen (uitspr. déur, frans(ch)an), sch.
onz. zw . ww. Very. : franstege deure, deurgefranst. Voortdurend, veel Fransch spreken. Sies
en spreekt nie geere Frans, mor astie (als hij)
begint, franst hie deure.

Deurfransen, ww. Zie DEURFRANSCHEN.
Deurfretten, ww. Minachtende, platte uitdrukking. Hetz. als DEURETEN. Zie ald.

Deurfribbelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: fribbeldege deure, deurgefrzbbeld.
Met hen (hebben). Voortdurend fribbelen. -- Met
geweld, met kracht fribbelen. — Bedr. Daarnaast
DEUREFRIBBELEN. In tweeën fribbelen ; scheuren,
breken door fribbelen. Verziehteg!ge zilt de stole
deur(e)fribbelen.
Onsch. bedr. (klemt. op frib). In alle richtingen fribbelen, overal fribbelen. Wie heet (heeft
er da' goed azoo deurfribbeld? 't Es g'heel
geschonden. — Zie FRIBBELEN.
Deurfrompelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : frompeldege deure, deurgefrompeld. Met hen (hebben). Voortdurend frommelen.
— Met geweld frommelen. — Bedr. Daarnaast
DEUR(E)FROMPELEN. In tweeën frommelen; er
--
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doorheen frommelen; scheuren door frommelen.
En frompelt die zie (zijde) niet te staf : ge zilt
ze deure) frommelen.
— Onsch, bedr. (klemt. op froznp). In alle richtingen frommelen, overal frommelen, befrommelen. Mijnen hoed es g'heel deurfrompeld. — Zie
FROMPELEN.

Deurfrotten, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: frottege deure, deurgefrot. Met
hen (hebben). Voortdurend frotten (fr. frotter).
— Met kracht frotten. Frot desire, en de plekke
zal uit zijn. — Bedr. Daarnaast DEUREFROTTEN. Door frotten breken, scheuren ; er doorheen
frotten. De tafeles deuregef rot; ge frot ze deure.
Onsch. (klemt. op frot). In alle richtingen
frotten, overal frotten. De vloer es deurfrot. —
Afmatten door frotten. 't Maisen es deurfrot. —
Zie FROTTEN.
Deurfruten, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Daarnaast DEURFRUUTSELEN, DEURFRUUTSEN. Very. : fruuttege deure, deurgefruut. Aanhoudend wroeter, ; — aanhoudend broddelen. De
mol hee' van de nacht deurgefruut. Dat en es nie
werken, dat en es mor deurfruten. -- Veel fruten. — Bedr. Daarnaast DEUREFRUTEN. Er doorheen fruten. De grond es hart en toch hee' de mol
hem deur(e)gefruut. -- Veelal wed. Arm worden
doar knoeien en broddelen. Hie fruut hem stillekies deure. — Verkwisten door fruten. Hie zal
zil' fortuuntse wel deur(e)fruten.
— Onsch. bedr. (klemt. op fru). In alle richtingen, overal fruten. De mol hee' g'heel de lochtenk
deurfruut. 'n Kasse deurfruten om er iet te
eenden. -- Zie FRUTEN.
--

Deurfruutselen, WW. Zie DEURFRUTEN.
Deurfruutsen, ww. Zie DEURFRUTEN.
Deurgaan (uitspr. met zovl. lange a), onr. ww.
Doorgaan. Wdb. — Sch. onz. (klemt. op deur).
Very. : genk (of Bonk) deure, deurgegaan. Met hen
(hebben). Aanhoudend gaan. Nacht en dag genge,ne (gingen we) deure. -- Onz. Met hen. Hard
gaan. Willelne veur den ave(n)d thuis zin, me zille
moeten deurgaan. -- Onz. Met zijn. In tweeën
breken, scheuren. En steunt niet te veel op die
planke, ze zal deur(e)gaan. Ook bedr. Met hen.
'n Planke deur(e)gaan. — Met zin. Verslijten
door gaan. Die schoene zin deur(e)gegaan ; ze
beginnen deure te gaan. Ook bedr. Met hen.
'k Hè die schoenen dezir(e)gegaan. — Onz. Met
zijn. Daarnaast DEUREGAAN. Zeer gewoon : weggaan. 't Es al tiene : 'k ga deure. Ze zijn al
'n ure deur(e)gegaan. DB. CV . J. -- Van fortuin. Verkwist worden. Al z it geld gaat deure.
— Onsch. bedr. (klemt. op gaan). In alle richtingen, overal gaan. Met hen (hebben). Wie heet
(heeft) er da' kooren azoo deurgaan ? Deur(e)gaan
(sch. met klemt. op deur; met zijn) bet. : in éene
richting door iets gaan. Wie es 't kooren deur(e)gegaan ? — Afmatten door gaan. 'k Hè te voete nor
Halle geweest, mor ge meug(t) m ij gelooven of
niet : 'k hè mij deurgaap; 'k ben deurgaan!
Deurgaans (uitspr. met zovl. lange a), bw
Doorgaans. VD.
Deurgabberen (klemt. op deur), sch. zw . onz
ww. Very. : gabberdege deure, deur(e)gegabberd
.
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Bijna hetz. als DEURBABBELEN (zie ald.). Voortdurend gabberen. — Luide gabberen. — Al gabberend weggaan. — Zie GABBEREN.
Deurgaffelen (klemt. op deur), sch. zw. ww.
Very.: gafeldege deure, deur(e)gegaffeld. Onz.
Voortdurend met de gaffel werken. 1)'heuërs
gaffelen deure. -- Met geweld, hevig gaffelen. —
Bedr. Daarnaast DEUREGAFFELEN. Verdrijven
door slaan (met of zonder gaffel). 'k Schoot in
'n koleere, en 'k gaffeldege z' amaal deure. —
Zie GAFFELEN.
Deurgalopeeren (uitspr. met korte a, zacht]. o
en e, klemt. op pee), sch. onz. zw . ww. Very. :
met hen (hebben). Voortdurend galoppeeren. —
Met geweld galoppeeren. — Met zijn. Weggaloppeeren. Daarnaast DEUREGALOPEEREN. Ze galopeeren wild deure; ze zijn deur(e)gegalopeerd.
-- Zie GALOPEEREN.

Deurgang, m. Zie DEURGANK.
Deurgank, m. Mv. -gangen. Doorgang. Verboón deurgank, soms verboden deurgank, geijkte
uitdrukking op een plankje boven een staak, om
den doorgang over akker, in bosch, enz. te verbieden.
Deurgapen (uitspr. de'urgopan met zachtl. o),
sch. zw. ww. Very.: gooptege deure, deur(e)gegoopt. Met hen (hebben). Aanhoudend gapen. —
Met geweld (eenmaal) gapen. Dat es deurgegoopt,
manneke! — Bedr. Daarnaast DEUREGOPEN. Door
veel gapen en geeuwen verdrijven. Tieste verteldege wat te lange nor min goeste : 'k bedden
(heb hem) deur(e)gegoopt.

Deurgat, o. Mv. -en. Verkl. : -gootse (uitspr.
met zachtl. o). Deuropening. Dat en es mor e bui
(lui) waf : ze staat de g'heelen dag in 't deurgat. — 'n Deurbat hoo(g)ere, 'n deurgat lee(g)ere. een huis hooger, lager. Wor weunde?
'n Deurgat lee(g)ere.

Deurgeoën, ww. Zie DEURGEEUWEN.
Deurgeen (uitspr. met zacht]. e), st. vvw. Sch.

onz. (klemt. op deur). Very. : gaf deure, deurgegeên. Met hen (hebben). Doorgeven. VD. —
Aanhoudend geven. — Veel geven (van geld).
Pier heet 't gela(g)e verloren, hie hee meu(g)en
deurgeen. -- Voortdurend trakteeren. De g'heelen dag heet (heeft) hie deurgegeen. — Buigen
(onder zeker gewicht). 't Brugske Beet (geeft)
deure, 't zal i'vallen.
— Onsch. (klemt. op geen). Meestal in 't ver].
dw. Moede zijn door geven (trakteeren b. v.). Al
m il ' geld es op, 'k ben deurgeen.— Zie GEEN.

Deurgeeselen (uitspr. met scherp]. e), zw. ww.
Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : geeseldege
deure, deurgegeeseld. Met hen (hebben). Voortdurend geeselen. — Met geweld, hard geeselen.
— Bedr. Daarnaast DEUREGEESELEN. Door geeselen (slaan) verdrijven. Geeselt de katte mor
deure. — In tweeën geeselen ; breken, stukmaken
door geeselen. 'n Koorde deur(e)geeselen. — Er
doorheen geeselen. 't Vel es deur(e)gegeeseld.
— Onsch. (klemt. op gee). In alle richtingen,
overal geeselen. De Joden deurgeeseldegen OnzHeere. Mnl. Wdb (DOREGESELEN). --- Afmatten

Zuid-Oostvlaandersch

DEURGIECHELEN

---

door geeselen. Deurgeesel(d) zijn, afgemat zijn
door slaan of geeselen.

Deurgeeuwen (uitspr. met scherp]. e), zw. ww.
Daarnaast DEURGEEFN. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : geeuwdege deure, deur(e)gegeeuwd.
Met hen (hebben). Voortdurend geeuwen. —
Hard, met geweld geeuwen. Geeuwt ne keer
deure, en 't zal gedaa' zijn. — Bedr. Daarnaast
DEUREGEE(UW)EN. Door veel geeuwen verdrijven. Iemand deur(e)gee(uw)en.
Onsch. (klemt. op geeuw). Moede zijn door
geeuwen. 'k Hè g'heel den ave(n)d gegeeuwd,
'k ben deurgeeuwd.
--

Deurgeleerd (klemt. op deur), bn. Zeer geleerd. Onze paster es deurgeleerd. Verg. DEURLEERD (i. v. DEURLEEREN).
Denrgeraken (uitspr. met klemt. op deur en
zovl. lange a), sch. zw. onz. ww. Daarnaast DEURGRAKEN. Very.: g(e)raaktege deure, deur(e)geraakt of b egraakt. Met zijn. Weggeraken.
'k Ben in de Kroone bl ij ven hangen, 'k em ben
nie deur(e)gegraakt. J. — Door iets (volk, hout,
enz.) geraken. Deur(e)geraken ? Nie mm(g)elk!
er es te veel volk. — In tweeën geraken. De
planke zal deureg eraken. — Zie G(E)RAKEN.

Deurgeseheed (uitspr, met scherpl. e), o. Mv.
-scheeën. Daarnaast soms DEURSCHEED. Schutsel,
gescheed (zie ald.), Fr. cloison. 'n Deurgescheed
in 'n huis, in 'n komere (kamer), in ne mees
(meersch), in ne lochtenk, enz. Verg. GESCHEED,
AFGESCHEED.

Deurgespen (uitspr. deurgespan), sch. zw. ww.
Very. g esptege deure, deur(e)gegespt. Met hen
(hebben). Onz. Voortdurend gespen d. i. slaan.
Ze vechten nog alt ijd, ze gespen deure. — Hard
gespen. Pakt hem mor ne keer vaste, gespt) mor
deure! -- Bedr. Iemand deur(e)gespen, door slaan
verjagen. — Zie GESPEN.
Deurgenën, WW. Zie DEURGEUIEN.
Deurgenien, zw. ww. Daarnaast DEURGEUËN.

Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : geu(i)dege
deure, deurgegeuid. Zie VD : DOORGOOIEN. —
Met hen (hebben). Met geweld, met kracht gooien.
Geuit ne keer deure! — Bedr. Daarnaast DEUREGEU(I)EN. Door gooien verdrijven, verjagen. Pakt
ne steen, en geuit de kiekies deure. — Verkwisten. Zijn fortune deur(e)geu(i)en.
Onsch. bedr. (klemt. op g eu(i) ). Ondereen
gooien. 't Ligt hier in de kasse zoo overhoop : wie
hee 't ál deurgeuid? — Deurgeuz(d) zin, moede
zijn door gooien. 't Es al 'n ure dat hie in de
note' werpt, en hie en es nog niet deurgeuid. —
Zie GEU(L)EN.
Deurgeute, vr. Doorgieting, het eenmaal doorgieten . Es de kaffiekanne leêg? Toe, nog'n deurgeute. — Slechte, flauwe koffie. Verg. DB. J. Zie
—

GEUTE.

Deurgenen, ww. Wordt nt geh. Z. DEURGEEN.
Deurgiechelen (uitspr. deur-), sch. zw . ww.

Daarnaast DEURCHIECHELEN. Met hen (hebben).
Voortdurend gichelen. — Luide, hard gichelen. —
Met zin. Al giebelend weggaan. — Zie CHIECHELEN, GIECHELEN.
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-stergels), b I. Zeer gierig.

CV (tla'zh.).

Denrgieten, st. ww. SAh. o-lz (deint. op
deur) Verv.: goot deure, deur,'-e; oten. Met h ^n
(liebben). Aanhoulend gieten. VD. Onp. Aanhoudend regeren. G'heelde veurnoene goot het deure.
— Hard gieten. G'em meug(t) zoo stillekies me'
gieten, ge moet deurgieten. Ook van regen.
Hoort ! 't klaitst op de steenen, 't b iet nati deure,
tilde. -- Bedr. Daarnaast DEUREGIETEN. Breken,
scheuren, stukmaken door gieten. As ge blf(t)
gieten, zilde de vloer deur(e)gieten. — Onz.
Nog eens water door den koffiezak gieten. Ook :
koffie maken. Toe, Mie, giet ne keer deure. Moe'
'k nog ne keer deur(e)peten?
— Onsch. bedr. (klemt. op gie). Op alle plaatsen,
in alle richtingen, overal gieten. Ge snoet de grond
mee ale deurgieten. De grond es deurgoten. Verg.
rl nl. Wdb. — Deurgote zijn, afgemat zijn door
gieten. Z'hè' g' heel den dag zeeke gegoten, ze
zijn deurgoten!
Deurgoad, bn. Doorgoed. VD.
Deurgooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie
,

DEURGEU(I)EN.

Deurgopen, ww. Zie DEURGAPEN.
Deurgraven, ww. Zie DEURGERAKEN.
Deurgraven (uitspr, met zovl. lange a), st.
ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : groef (of
graafdege) deure, deurgegraven. Met hen ('heb
ben). Doorgraven. VD. – Hard graven. Graa(f)t
nog e minuutse deure, en 't zalgedaa' zijn.
— Onsch. bedr. (klemt. op gra). In alle richtingen, overal graven. Ze zoeken nor steenren en deurgrave g'heel da' land. Verg. VD. — Deurgrave
zijn, afgemat zijn door veel graven. Onze knecht
hee' deurgegraven, en hie es deurgraven ook.
Deurgrendele, vr. Deurgrendel.
Deurgroeien, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : groeidege deure, deurgegroezd.
Doorgroeien. VD. — Met kracht groeien. 't Es
ne malsche re(g)ene, de klaver zal nui aze keer
gaan deurgroeien.
Onsch. (klemt. op groei). Overal doorheen
groeien. Kijkt ne keer nor da' koorene : 't es
deurgroeid van de tengels en de destels.
Deurgrof, bn. Voor de flexie, zie GROF. Zeer
grof. Dat es nen deurprove mains. CV (Aanh.).
--

Deurgrollen (uitspr. dé ur-), sch. zw. ww.
Daarnaast DEURGROMMELEN. Onz. 'vlet hen (hebben). Voortdurend grollen en grommen. Hevig
grollen. As den hond ne keer deurgrolt, spint de
katte deure. — Met zijn. Daarnaast DEUREGROLLEN. Al grollend weggaan. Vader grolt deure. —
Bedr. Met hen (hebben). Verdrijven door grollen.
Vader kan ons amaal deur(e)grollen.
Deurgrommelen, W W. Zie DEURGROLLEN.
Deurgroot (met scherpl. o), bn. Zeer groot.
11.1nl. Wdb (DOREGROOT).

Denrgurzelen (uitspr. deurguzzalan), sch. zw .
onz. ww. Very.: guzzeldege deure, deurgeguzzeld. Voortdurend gutsend vloeien. — Hard gutsen. Hoort hoe dat 't water tleurguzzelt.

DEURHELPEN

--

— Onsch. bedr. (klemt. op guz). Doorvloeien,
overal vloeien. De Schelde komt over de boorden,
en ze deiirg uzzelt het dl. — Zie GURZELEN.

Deurguzzelen, ww. Zie DEURGURZELEN.
Deurhaelen, w'.v. Zie DEURHAGELEN.
Denrhagelen (uitspr. -o(g)Alan, met zovl. lange
a), zw. WW. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. :
ha(g)eldege deure, deurg'ha(g)eld. Met hen (hebben). Doorhagelen. VD. — Hard, met geweld
hagelen. Wilde (wilt ge) gelooven dat 't nui
deurha(g)elt!
Ou ch. (klemt. op ha). Op alle plaatsen hagelen. Meestal in 't verl. dw. G' heel de streekte es
deurha(g)eld. Al de vruchte' zijn deurha(g)eld
(daarnaast verha(g)eld), door den hagel verwoest.
Denrhakkelen (uitspr. deurakkalan), sch. zw.
W w. Daarnaast DEURTOTTELEN. Very. : hakkeldege deure, deur(elg'hakkeld. wiet hen (hebben).
Onz. Voortdurend hakkelen, d. i. stotteren. —
Hard hakkelen. Dat heet ek ne keer deurhakkelee! — Bedr. Verjagen door hakkelen. Den hakkeleere za(l) snij nog deurhakkelen. — Zie HAK--

KELEN.

Deurhalen (uitspr. -alai2 met zovl. lange a),
sch. zw . WW. Doorhalen. VD. — Bedr. Met hen
(hebben). Hari halen. Halen ze goed dat haut
wéeg ? faas, nisi halen ze deure.
.

Deurhalpen, Ww. Zie DEURHELPEN.
Deurhangen (uitspr. déztrangan), sch. onz. st .
wy.. Door hangen naar beneden buigen. De koorde
mee 't wast oed hangt staf deure. J.

Deurhart (uitspr deurart), bn. Zeer hard. Eig.
en fig. Hie en kern ni.' schreemen : dat es deurhart. Zie HART. Mnl. Wdb (DOREHART).
Deurhauwen, w W. Zie DEURHOUDEN.
Deurheet (uitspr. -set met scherpl. e), bn. Doorheet. VD.
Deurheeten (uitspr. deureetan met scherpl. e),
zw. WW. Sch. onz. (klemt. op deur). Met hen
(hebben). Voortdurend heet maken. — Hard heeten. In d'helle heeten de duvels deure.
— Onsch. (klemt. op heet). Bedr. Overal, door
en door heeten. De zonne deurbeet de grond. De
keuken es deurheet (uitspr. met verkorte scherpl.
e). Niet verwarren met bn. déurheet, zeer heet.
Verg. 11Inl. Wdb (DOREHETEN).
Deurheffen (uitspr. déureffan), sch. st. (of
meestal zw.; zie Kl. en Vorml_), ww. Onz. Aanhoudend heffen ; fig. aanhoudend drinken (nl, het
glas heffen). --Veel, hevig heffen ; fig. veel drinken. Astie (als hij) drenkt, heft hie desire, zille!
— Bedr. In tweeën heffen ; breken door heffen.
Stillekies he ffen, anders heft ge d'asse nog desire!
— Zie HEFFEN.
Deurhekelen (uitspr. deurekalan), sch. zw.ww .
Eig. en fig. Onz. Voortdurend hekelen ; of kijven.
— Hevig hekelen; hevig kijven of berispen. As
ge zoo blaft deurhekelen, trek 'k er van desire.
— Bedr. Iemand deurhekelen, hem ferm berispen. — Zie HEKELEN.
Deurhalpen (uitspr. déurelpan), sch. onz. st .
ww. Daarnaast DEURHALPEN. Doorhelpen. VD.

DEURHENKEN
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— Hard, met kracht helpen. Steekt d'handen nit

Het huis deurbuilen. -- Deurhuil(d) zijn, afge-

en helpt ne keere deure!

mat zijn door huilen.

Deurhenken, ww. Zie DEURHINKEN.
Deurheuën, WW. Zie DEURHEUIEN.
Deurheuien (uitspr. -euian), zw. ww. Daarnaast DEURHEUËN. Sch. onz. (klemt. op deur).
Very. heu(i )dege deure, deurg'heuid. Met hen
(hebben). Doorhooien. VD. Met kracht, hevig
hooien. Ge moet deurheu(i )en, wilde veer den
ave(n)d gedaan hen.

— Onsch. bedr. (klemt. op heui). Doorsnuffelen
en terzelfdertijd dooreenwerpen. 'n Kasse deurheu(i)en. 't Es hier deurheuid! — Meestal in
het veil. dw. Deurheuid zijn, afgemat zijn door
hooien. — Zie HEU+I)EN.
Deurhijgen (uitspr. dezsriigan), sch. onz. zw .
ww. Very. : h gde re deure, deurg'hijgd. Met
hen (hebben). Voortdurend hijgen. — Hevig, met
geweld hijgen. 't Peril es dempeg en 't hijgt
deure.

Deurhinken (uitspr. -enkan), * zw. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Very. : lienktege deure,
deurg'henkt. Met hen (hebben). Aanhoudend
hinken. — Hevig hinken. Die maiskies henken
deure. Hie doet azoft hie mank ware, lokten
(zie hem) deurhenken! — Bedr. Stukhinken. Her
kloppers zijn deur(e)g'henkt. — Met zijn. Al
hinkend weggaan. De mankepoot kenkt haimelijk desire.
— Onsch. (klemt. op henk). Veelal in 't verl.
dw. Deurhenk(t) zijn, afgemat zijn door hinken.

Deurhoeksten (uitspr. -oekstan), onz. zw . ww.
Sch. (klemt. op deur). Very. : hoekstege deure,
deurg'hoekst. Met hen (hebben). Doorhoesten.
VD. -- Met geweld hoesten. Hoekst ne keer ferm
desire, en 't slijnz zal uit de kele kommen.
— Onsch. (klemt. op hoek). Deurhoeks(t) zijn,
afgemat zijn door hoesten. ill ' Mieke was deurhoekst, z'en koest) nie sneer. — Zie HOEKSTEN.

Deurhoesten,

ww. Wordt niet gehoord. Zie

DEURHOEKSTEN.

Deurhooien, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURHEU(I)EN.

Deurhouden (uitspr. -azrwan), st. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Very.: hield desire, deurg'hauwen. Met hen (hebben). Voortduremi houden, vasthouden ; goed vasthouden. En laat de
koorde nie los, mor houdt deuce. — Voortgaan
met iets te doen (b. v. drinken, eten, werken, spelen, enz.). Hoelanke drenkt z' at ? Twie da(g)en.

Deurhullen (uitspr. déurullan), sch. onz. zw .
ww. Met hen (hebben). Voortdurend hullen (aanaarden). — Met kracht hullen. Zijn de pato(dd )ers
g'huld? Neens, mor as me nog 'n uurke deurhullen, zal 't gedaa' zijn. — Zie HULLEN.

Deurijselen (uitspr. deur-), sch. onp. zw . ww.
Vet v. : ijseldege deure, deurg'ijseld. Met hen
(hebben). Voortdurend ijzelen. — Hard ijzelen.
G'heel de grond es ijsele : 't hee deurg'ijseld. —
Zie IJSELEN.
Deurjaen, ww. Zie DEURJAGEN,
Denrjaere, m. Zie DEURJAGERE.
Denrjagen ( uitspr. ja(g)an), st. of zw. ww.
Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : joeg (of jaa(0dege) deure, deurgjaagd. Met hen (hebben).
Voortdurend jagen (op de jacht zijn). VI). —
Met geweld jagen (op de jacht zijn). Nui ja(g)en
de ja(g)ers deure. — Bedr. Daarnaast DEUREJA(G)EN.Wegjagen. jaagt die lawijtmakers deure.
Ge snoet die katte deur(e)jo(R)en. CV. DB. `CH.

J. — Goed eten, drinken. Onze knecht kan iet
deur(e)ja(g)en! Mnl. T%i/b (DOREJAGEN, DUER-).

T.
— Onsch. bedr. (klemt. op ja). In alle richtingen
jagen (op de jacht gaan). 'k Hè 't veld deurjaagd,
snor geenen haze gezien ! — Deurjaag(ut) zin,

afgemat zijn door jagen.
Deurja g)ere, in. Mv. -rs. De eind valt dikwijls in de uitspraak weg. Iemand die veel kan
eten en toch mager blijft. Ook van vrouwen. Ons
Trien en es snor nen deurja(g)ere. Verg. CV.
DB. SCH. J. T. KIL.
(

Deurjanken, ww. Zie DEURHUILEN.
Deurjassen, zw. ww. Sch. onz. (klemt, op
deur). Very. : jastege deure, deurgejast. Met hen

(hebben). Voortdurend jassen (kaartspelen). VD.
— Hevig, hard, veel jassen. Nui hemme (hebben
we) ne keer deurg-ejast : vier ure lank ! — Bedr.
Iemand deur(e)jassen, hem wegjagen, wegzenden. CV.
— Onsch. (klemt. op jas). Deurjas(t) zin,
moede zijn door jassen (spelen). 'k En kan nie
meer spelen, 'k ben nut g'heeleg -azzs deurtast.

Deurkaad (uitspr. niet zoel. lange a), bn. Zeer
kwaad. Zij' waf, dat es 'n deurkaa' vn•amains.
Zie KAAD. Mrt /. Tfllb (DOREQUAET).

Deurkaarten (uitspr. -kortan), zw. ww. Sch.

Deurhuilen (uitspr. -uilan), zw. ww. Daaraast DEURJANKEN. Sch. onz. (klemt. op deur).
Very. : huildege desire, deurg'huild. Met hen
(hebben). Voortgaan met huilen. — Hevig huilen.
Nui huilt da' manneke desire. — Bedr. Verdrijven door huilen. De kinders huilen dor de

onz. (klemt. op deur). Very. : korttege deure,
deurgekort. Met hen (hebben). Aanhoudend met
de kaart spelen. ne G'heele dacht zonder ophauwen deurkorten. — Hard, veel kaarten. Hette
(hebt ge) gekocht ? Goed : dat es nut ne keer
deunt ekort. -- Bedr. Daarnaast DEUREKORTEN.
Door het onaangename van het veel kaartspelen
iemand verdrijven. Z' hen hem dor deur(e)gekort.
— Deurgekor(t) zijn, arm geworden zijn door
kaartspelen.
— Onsch. (klemt, op kort). Deurkor(t) zijn,
afgemat zijn door het vele kaarten. 'k Bè g'heel

mains(ch)en deure.

den ave(n)d gespeeld, 'k ben deurkort. Zie

Wel, z' hauwen 't desire.

— Onsch. bedr. (klemt. op hauw). Wederstaan.
Blijft hie zooveel dzenuiver drenken, hie en zal
't niet deurhauwen. Hie heet 't deurhauwen;
hie deurhauwt't. — Zie HOUDEN.

--

Onsch. bedr. (klemt. op hui). Overal huilen.

KAARTEN.

DEURKAATSEN
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Deurkaatsen (uitspr. -kootsan met zachtl. o),
zw. ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. :
kootstege deure, deurgekootst. Met hen (hebben).
Doorkaatsen. VD. — Hard, met geweld kaatsen.
Da' klei' vaintse kootst loch deure. — Bedr.,
Daarnaast DEUREKOOTSEN. Iemand of iets wegsmijten, wegjagen. De koe zit in de klavere,
kootst ze ne keer deure.

— Onsch. (klemt. op koot). Deurkoots(t) zijn,
afgemat zijn door kaatsen.
Deurkabeelen (uitspr. déurkabeelen met korte
a en scherpl. e), sch. zw. ww. Very. : kabeeldege
deure, deur(e)gekabeeld. Onz. Met hen (hebben).
Voortdurend twisten en kijven.— Hevig kabeelen.
Nui stuft het, nui kabeelen ze deure! -- Bedr.
Daarnaast DEUREKABEELEN. Door kijven verdtijven. Ze kabeelen ons hier schoone deure. — Onz.
Met zijn. Al twistend en kijvend heengaan. Hoort!
ze kabeelen deure! — Zie KABEELEN.

Deurkaiateren, ww. Zie DEURKEISTEREN.
Deurkaitsen, WW. Zie DEURKEITSEN.
Denrkakken, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Aanhoudend kakken. — Hevig, veel kak-

ken.
— Onsch. bedr. (klemt. op kak). Overal kakken.
Da' kind deurkakt het dl. 't Ligt hier dl deurkakt.

Denrkalsij en, ww. Zie DEURKATSIEËN.
Deurkalven (uitspr. déur-), sch. onz. zw. ww.
Voortdurend overgeven (braken). -- Hevig braken. Hie was strontzat en hie kalfdege deure,
zilde! — Zie KALVEN.
Deurkammen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: kamdege deure, deurgekamd. Met
hen (hebben). Doorkammen. VD. -- Hard kammen. Oez=oez; moedere! Ge kamt gij deure, zilde!
Onsch. bedr. (klemt. op kam) . In alle richtin-

DEURKEEREN

--

pen (van paarden). De ma(n) kaptege ferm deure.
-- Met geweld, ruw te werk gaan. SCx (Bilv.).
- Bedr. Daarnaast DEUREKAPPEN. Door kappen
verdrijven. 'k Was op mijn komer an 't studeeren, mor den hau(t)kapper hee mij deur(c)gekapt. -- In tweeën kappen. ne Stok deur(e)kalpen. Kapt d'hespe deure.
— Onsch bedr. (klemt. op kap). Dooreenmengen
(van kaarten). Zie DEURKAPPELEN. Deurkapt de
korte' goed. — Deurkap(t) zijn, afgemat zijn door
kappen. -- In alle richtingen, overal kappen. 't Es
'n schande! Wie heet (heeft) er die hespe zoo
deurkapt ? Zij' lijf was deursteken en deurkapt.

Denrkassijen, WW. Zie DEURKATSIEËN.
Deurkastijden (uitspr. déurkast jan), sch. onz.
zw . ww. Very. : met hen (hebben). Aanhoudend
kastijden. -- Hevig kastijden. De meester kan
deurkasten.

Denrkastij en, ww. Zie DEURKASTIJDEN.
Deurkatsieën (klemt. op deur), sch. zw. ww.
Daarnaast DEURKALSIJEN, DEURKASSIJEN. Met
hen (hebben). Voortdurend kasseien, d. i. bestraten. — Ferm kasseien. Laat ons deurkatsieën,
me zillen op 'n ure gedaan hen.

Deurkaad, bn. Doorkoud.
Deurkanten, sch. onz. ww. Hetz. als

DEUR-

KLAPPEN, DEURPRATEN. Zie KAUTEN,

Deurkauwen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : kauwdege deure, deurgekauwd.
Met hen (hebben). Doorkauwen. VD. — Hard
kauwen. 'k Kouwe deure, en toch en kan ek da'
toui (taai) vlees nie i' stikke' krij(g)en. Bedr.

Daarnaast DEUREKAUWEN. Door kauwen verdeelen, door en door kauwen. Den hond kauw(t)
zijn koorde deure. 'm Planke deur(e)kauwen.

— Onsch. bedr. (klemt.op kauw).Overal kauwen,
gansch beknagen. De ratten hen 't brood deur-

gen kammen. Ze deurkam(t) mijn haar. Goed

kauwd. — Deurkauw(d) zijn, afgemat zijn door
kauwen. 'n Koe en kan niet deurkauw(d)zijn.

verdrijven, doen weggaan. — Zie KANARREN.

Deurkawetteren (uitspr. deurkawettaran, met
korte a), sch. zw. ww. Very. : kawetterdege
deure, deug (e)?ekawetterd. Met hen (hebben).
Voortdurend kwetteren en tateren. — Hevig,
veel kawetteren. 't Vravolk (vrouwvolk) kan
deurkawetteren. — Bedr. Iemand deur(e)kawetteren, hem door het vele snateren verdrijven. —
Zie KAWETTEREN.
Deurkazakken (uitspr. déurkazakken, ka met
korte a), sch. zw . ww. Very.: kazaktege deure,
deur(e)gekazakt. Met hen (hebben). Onz. Voortdurend slaan. -- Hevig slaan. Hie paktege ne klippel en hie kazaktege deure. — Bedr. Iemand
deur(e)kazakken, hem wegjagen. — Z. KAZAKKEN.

deurkanade wulle (bij VD : doorgekamde wol).
Deurkanarren (uitspr. déur-, ka met korte a),
sch. zw. ww. Very.: kanardege deure, deur(e)gekanard. Met hen (hebben). Voortdurend knorren
en grommelen. — Hevig, hard kanarren. As moeder kanart, kanart ze deure. — Bedr. Iemand
deur(e)kanarren, hem door geknor en gegrommel

Deurkankeren, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op

deur). Very. met hen (hebben). Aanhoudend
kankeren. Wa' zegde, genezen? 't kankert mor
altoos deure. — Hard kankeren.
kank). Veelal in 't veil.
-- Onsch. (klemt. op
dw. Zij' lijf es deurkankerd, overal vreet er de

kanker.

Denrkappelen (uitspr. deurkdppalan), onsch.

zw. bedr. WW. Daarnaast DEURKAPPEN . Van kaarten : ze goed mengelen voor het deelen. 11loette
.

zoolange de korten deurkappelen ?

Deurkappen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op

deur). Very. : kaptege deure, deurgekapt. Met
hen (hebben). Voortdurend kappen. -- Met geweld, hevig kappen. Toe, kart) nog ne keer
deure, den tak za(l) vallen. Kijk(t) ne keer hoe
dat dem boomkappere deurkapt. — Hevig loo-

Deurkeëlen, WW. Zie DEURKEGELEN.

Deurkeeremen, WW. Zie DEURKEERMEN.
Deurkeeremesseu,ww.Zie DEURKEERMESSEN
Deurkeeren (uitspr. met scherpl. e), zw. ww.

.

Sch. onz. (klemt. op deur). Very.: keerdege deure,
deurgekeerd. Met hen (hebben). Voortdurend keeren (b. v. hooi, vlas). 't Es noene, laat ons rusten t Neenee ! me keeren deure! — Met kracht
keeren. Komt, jongies, me gaan ons vlas keeren,
en deurkeere, zilde !

DEI7RKEER.ENEN

--

—Onsch. bedr. (klemt. op kee). Dooreenmengen
door keeren. Wie heet (heeft) dat hier azoo deurkeerd. 't Ligt hier dl deurkeerd. Verg. DB. —
Deurkeer(d) zijn, afgemat zijn door keeren (vlas,
hooi). — Zie KEEREN.
Deurkeerenen, ww. Zie DEURKEERNEN.

Deurkeermen (uitspr.deurkeersnen met scherpl.
e), sch. zw . ww. Very. : keermdege deure, deur(e)gekeermd. Daarnaast DEURKEEREMEN. Onz. Met
hen (hebben). Voortdurend kermen. — Hard
kermen. Her kind kan deurekeer(e)ren. — Bedr.
Daarnaast DEUREKEER(E)MEN. Iemand door gekerm verjagen. l4 z' lawijt en gejank! Ge zilt ons
nog deur(e)keer(e)men. — Onz. Met zijn. Al
kermend heengaan. G' hoort ze deur(e)keer(e)men
al over het kerkhof. — Zie KEER(E)MEN.
Deurkeermessen (uitspr. deurkeermessen, keer
met scherpl. e), sch. onz. zw . ww. Very.: keermestege deure, deurgekeermest. Met hen (hebben). Daarnaast DEURKEEREMESSEN. Aanhoudend
kermis vieren. T.— Hevig kerm i s vicren. 't Maisk'
es getrauwd en nui keermessen ze ne keer deure!
— Zie KEER(E)MESSEN.

Deurkeeren (uitspr. met scherpl. e), zw. ww.
Daarnaast DEURKEERENEN. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : keerndege deure, deurgekeernd,
Met hen (hebben). Voortdurend karnen. G'heel
de mor(g)en deurgekeernd, en nog geen botere!
— Met geweld, hevig karnen. Onze knecht ka'
ferm deurkeer(e)nen ! -- Bedr. Daarnaast DEUREKEER(E)NEN. Door karnen breken. De keernstaf es deur(e)gekeernd.
— Onsch. (klemt. op keer). Deurkeer(e)nd zijn,
afgemat zijn door karnen. Al wie 'n ure keer(e)nt,
es deurkeer(e)nd. — Zie KEER(E)NEN.

Deurkeesten (uitspr. met scherpl. e), zw. ww.
Sch. onz. (klemt. op deur). Very.: keesttege deure,
deurgekeest. Met hen (hebben). Voortdurend
keesten. -- Hard keesten. Nog 'n uurke deurkeesten, en 't za(l) gedaa' zin.
— Onsch. (klemt. op keest). Deurkees(t) zin;
wordt gezegd van aardappelen die, in den kelder,
lange keesten krijgen welke bijna door den ganschen knol groeien. Deurkeeste pato(dd)ers en
zij' nie meer goed om geien te wer(d)en. — Zie
KEESTEN.

Deurkegelen (uitspr. -ke(g)alan), zw. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Verv.: ke(g)eldege deure,
deurgeke(g)eld. Met hen (hebben). Doorkegelen.
VD. — Met kracht, hard kegelen. Goe' gesmeten!
Dat es deurgeke(g)eld. -- Bedr. Daarnaast DEUREKEGELEN. In tweeën kegelen, breken door kegelen. Hie hee ne ke(r)el deur(e)geke(g)eld. —
Verslij ten door kegelen. De ke(g)elbol es deur(e)geke(g)eld. De planken deur(e)ke(g)elen. —
Door kegelen (slaan) verdrijven. 'k Hè dat ambrasmakerke deur(e)geke(g)eld.
— Onsch. (klemt. op ke). Deurke(g)el(d) zijn,
afgemat zijn door kegelen. — 'k En versta niet
hoe dan (dat) die ke(g)eleers nog nie deurke(g)eld
en zijn. — Bedr. Door elkander slaan. 't Ligt hier
dl deursmeten en deurke(g)eld!

Deurkeisteren (uitspr. -kaistaran), zw. ww.
Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : kaisterdege
deure, deurgekaisterd. Met hen (hebben). Voort-
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DEURKIJVEN

durend slaan en vechten. — Hevig slaan. Kikt!
nui kaisteran de vechters de si re! — Bedr. Vera
jagen door slaan. Iemand deur(e)kaisteren.
— Onsch. bedr. (klemt. op kain). let desirkais.
teren, iets dooreenslaan. 't List hier overhoop en
deurkaisterd ! — Zie KEISTEREN.
Deurkeitsen (uitspr. -kaitsan), ww. Zie DEURKETSEN.

Deurkallen, zw. ww. Sch. onz. Meestal onp.
Voortdurend kellen, d. i. killen. 't Vriest en
't kelt deure. — Hevig koud zijn (of maken).
Nui kelt het, mijn dzielke, deure
— Onsch. (klemt. op kel). Deurkel(d) zijn,

wordt gezegd b. v. van een huis, als de koude
overal is doorgedrongen. — Zie KELLEN.

Deurkermen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURKEER(E)MEN.
Deurkermissen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURKEER(E)MESSEN.

Deurkerven, gewoonlijk zw. ww. Sch. onz.
(klemt. op deur). Very. : kerfdege deure, deurgekerfd. Met hen (hebben). Doorkerven. VD. —
Hard kerven. Dat es oprecht deurkerve, keerel e!
Bedr. Daarnaast DEUREKERVEN. Door kerven
verdeelen. VD. Kerft da' brood deure.
— Onsch. bedr. (klemt. op kerf). In alle richtingen, overal kerven. Worom deurkerfde da' brood?

--

Deurketene, vr. Mv. -ns. Deurketting.
Deurketsnn (uitspr. déur-), sch. zw . ww. Daarnaast, zeer gewoon, DEURKEITSEN (uitspr. -kaitsan). Voortdurend slaan ; voortdurend ronddrentelen. — Hevig slaan. — Bedr. Door slaan verjagen. Kaitst den hond ne keer deure. — Zie
KE(I)TSEN.

Deurketteren (uitspr. déur-), sch. zw. ww.
Very.: ketterdege deure, deurgeketterd. Met hen
(hebben). Voortdurend vloeken. — Hevig vloeken. -- Bedr. Iemand deur(e)ketteren, hem vloekend verdrijven. — Zie KETTEREN.
Deurkeuteren, ww. Zie DEURKOTEREN.
Denrkietelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op

deur). Very. : kieteldege desire, deurgekietcld.
Met hen (hebben). Aanhoudend kittelen. — Hevig kittelen. Pak(t) ze vaste, en kietel(t) snor goed
deure !
— Ocsch. (klemt. op kie). Overal kittelen. Hie
deurkieteldege g'heelegans; 'k was b ij dood!
— Zie KIETELEN.

Deurkijker, st. WW. Daarnaast DEURZIEN.
Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : keek desire,
deurgekeken. Met hen (hebben). Aanhoudend
kijken. — Veel en goed kijken. As ge goed deurkijkt, vinde zeve sterren in de Zevesterre. —
Bedr. Daarnaast DEUREKIJKEN. Verdrijven door
kijken. De vaint mee' zijn leelek' oo(g)en lice si zij
-- Onsch. bedr. (klemt. op kij). Kijkend gansch
onderzoeken. 't Gerecht hee' g' heel 't huis deurzocht en deurkeken. — Dikwijls wed. Afmatten
door kij ken. In ne miszee kan ne mains hem deurkijken. Deurkeke zijn.

Deurkerven, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. ; keef deure, deurgekeven. Met hen

DEURKLA.AR
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(hebben). Aanhoudend kijven. Dat duurt nui al
g'heel den dag : dat es nui deurkiven ! — Hard
kijven. Hoorkt, ons Mie kift deure! — Bedr.
Daarnaast DEUREKIJVEN. Verdrijven door kijven.
'k Zoeke de ruste, z' hè mij dor deur(e)gekeven.
Onsch. (klemt. op ki). Deurkeve zin, afgemat zijn door het vele kijven.
Deurklaar (uitspr. met zovl. lange a), bn. Zeer
klaar. Mel. Wdb (DORECLARE, DORCLAER).

pen. 'k Em begrijpe niet hoe da' her totige nog
niet deur(e)geklapt en es. — Door klappen verdrijven. Pier de prater hee mij deur(e)geklapt.
— Onsch. (klemt. op klap). Vooral in : deurkhp(t) zijn, moede zijn door praten. En es ze nog
niet deurklapt? — Zie KLAPPEN.
Deurklaren (uitspr. met zovl. lange a), onsch.
zw . bedr.ww. Overal klaar maken. De zonne deurklaart het dl. 211n1. Wdb (DORECLAREN).

Deurklabetteren (uitspr. deurklabettara.n met
korte a), sch. zw . ww. Met hen (hebben). Onz.
Aanhoudend klabetteren (klepperen). — Met geweld klabetteren. 't Wouit stil en de klepmeule'
klabettert deure. Ook van donder, kletteren.
't Klabettert deure. — Bedr. Daarnaast DEUREKLABETTEREN. Door klepperen en slaan breken.
De wend klabettert de ruiten deure. — Verdrijven door geraas maken. Die zatteriks klabetteren
't volk deure. — Onz. Met zijn. Al klabetterende
weggaan. Wor zijn ze ? Deuregeklabetterd.
-- Het w. heeft ook al de beteekenissen van

Deurklefferen, sch. onz. en bedr. zw . ww.
Daarnaast DEURKLESSEREN. Doorklauteren. VD.
Verg. DEURKLEMMEN.

--

DEURBABBELEN. - Zie KLABETTEREN.

Deurkladderen (uitspr. déur-), sch. onz. zw .
ww. Very.: kladderdege deure, deurgekladderd.
Met hen (hebben). Voortdurend slecht schrijven,
slecht teekenen ; voortdurend slordig afwerken.
— Hard kladderen. Watten doede dor, manneke?
Nui kladderde deure, zille ! — Zie KLADDEREN ;
VD (DOORKLADDEREN).
Deurklaan, ww. Zie DEURKLAGEN.
Deurkaagen (uitspr. -kla(g)an met zovl. lange

a), st. ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. :
kloeg deure, deurgeklaagd. Met hen (hebben).
Aanhoudend klagen. Ze klaagt) va' 's mor(g)ens
tot 's naves, dat deurkla(g)en maak(t) mij ziek.
— Hard klagen. As ze klaagt, klaag(t) ze deure.
— Bedr. Daarnaast DEUREKLA(G)EN. Verdrijven
door veel klagen. Komde van huis ? Jouk (ja 'k),
mij' wijf hee mi deur(e)geklaagd.
Onsch. (klemt. op kla). Deurklaag(d) zijn,
afgemat zijn door klagen.
Deurklaine, bn. Zi e DEURKLEINE.
--

Deurklaisteren, ww. Zie DEURKLEISTEREN.
Deurklaitsen, Ww. Zie DEURKLEITSEN.
Deurklakken (uitspr. déur-), sch. zw. ww.

Very.: klaktege deure, deur(e)geklakt. Met hen
(hebben). Voortdurend klakken (slaan). — Hard
slaan. Past op! As ek klakke, klakke 'k deure! —
Bedr. Verdrijven door slaan. Iemand deur(e)klakken. — Onz. Met zijn. Met eenen klak, in eens
breken, scheuren. D'asse van de kerre klaktege
mee eene keer deure.
Onsch. bedr. (klemt. op klak). Van vochten :
overal werpen, gieten. Ge deurklakt g'heel 't huis.
Ons huis was g'heelegans mee water deurklakt.
-- Zie KLAKKEN.
Deurklappen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. klaptege deure, deurgeklapt. Met
,hen (hebben). Voortdurend klappen. CV. T. —
Hard klappen. Klapt toch deure, 'k en versta ou
(u) niet. -- Zonder vrees, luide klappen. As ge
gelijk wilt hen, moette mor deug klappen.— Bedr.
Daarnaast DEUREKJ.APPEN. Verslijten door klap-

Deurkleine (uitspr. -klaina), bn. Zeer klein.
De pato(dd)ers zijn dees jaar deurklaine. J. KIL.
lllnl. Wdb (DORECLENE).
Deurkleisteren (uitspr. -klaistaran), zw. ww.
Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : klazsterdege
deure, deurgeklaisterd. Met hen (hebben). Aanhoudend vonken, weerlichten. — Hard weerlichten (of vonken schieten). 't Brandt gintere, en
't klaistert deuce. Es 't an 't weerluchten? Ja 't,
en 't klaister(t) ferm deure. — Door iets vonken,
weerlichten.'tKlaistertde wolkende ure.'t Brandt
en 't klaistert al (langs) 't tak (dak) deure.
— Onsch. bedr. (klemt. op klais). Bedr. Overal
vonken, kleisteren. 't Weerlucht zonder ophauwen,'t deurklaistert de lucht. — Z. KLEISTEREN.
Deurkleitsen, ww. Zie DEURKLETSEN.
Deurklemmen, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : klom deure, deurgeklommen. Met
hen (hebben). Voortdurend klimmen, doorklimmen. VD. — Hard klimmen. Klemt deure, jongen, en ge zilt op dein boom g(e)raken. — Bedr.
Daarnaast DEUREKLEMMEN. In tweeën klimmen ;
verslijten door klimmen. 't Klemzeel deur(e)klemmen. De broek es deur(e)geklommen. — Onz.
Met zijn. Heengaan al klimmende door iets. Ze
zijn al (langs) 't takvaisterke (dakvenstertje) deuregekloinmen.
— Onsch. (klemt. op klem). Deurklomme zijn,
afgemat zijn door klimmen. As ge 'n uur of vijve
klemt, over ijs en op de bergen, zijde deurklommen. -- Zie KLEMMEN.
Deurklenke, vr. Zi e DEURKLINKE.
Deurklenken, ww. Zie DEURKLINKEN.

Deurklasseren, ww. Zie DEURKLEFFEREN.
Deurkletsen, zw. ww. Daarnaast, zeer gewoon,
(uitspr. -klaitsan). Sch. onz. (klemt.
op deur). Verv.: klaitstege deure, deurgeklaitst.
Met hen (hebben). Voortdurend kletsen. — Met
geweld kletsen of slaan. Ge klaitst deure, Pier;
't doe' zeere. — Bedr. Verdrijven door kletsen.
Iemand deur(e)klaitsen. — In tweeën slaan ; breken door kletsen. Stillekies, anderst gade de ruiten deur(e)klaitsen. — Door de keel doen gaan
(van eten of drinken). Bier, dzenuivere, hie klaitst
het dl de kele deure.
-- Onsch. (klemt. op klaits). In alle richtingen
slaan, dooreenslaan. Wie heet (heeft) het hier
azoo deurklaitst? — Zie KLE(I)TSEN.
Deurkletteren, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : kletterdege deure, deurgekletterd.
Met hen (hebben). Voortdurend kletteren (b. v.
DEURKLEITSEN

DEURKLIEVEN
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van donder. van hagel). -- Hevig kletteren. Wcz'
donderslag! 't klettert deure!
— Onsch. bedr. (klemt. op kl:et). Overal kletteren, doorgalmen. Den do , zder deurklettert 't relzcchte. Zie KLETTEREN. DB (DOORKETTEREN).

Deurklioven, st. of zw. ww. Very. kloof (of
kliefdege) deure, deztrgekloven (of -gekliffd) Met
hen (hebben). Aanhou len d klieven. VD. — Hard,
met geweld klieven. Deurklleve, zllr^e, jon gene!
-- Bedr. In tweeën klieven. Vl). — Door klieven
verdrijven. Daarnaast DEUREKLIEVEN. De n ha u tkapper hee mij deurHgekloven.
— Onsch. Bedr. (klemt. op klie). In vele deelen
klieven, in alle richtingen klieven. Deurklieft da'
stik haut. Verg. met : klieft da' stak bant deure
(in een enkele richtin2). -- Deztrktove zijn, afgemat zijn door klieven.
Deurklimmen, ww. WVo n it niet gehoord. Zie
DEURKLEMMEN.

Deurklinke (uitspr. -klenkr), vr. Deurklink.
Deurklinken (uitspr. deatrklenkulz), sch. st.
ww. Very. klonk Of klank) deure, deur -eklonken. Met lien (hebben). Hard klinken. Trekt g/ed
an de belle, 't zal deurklenken. — Bedr. Daarnaast DEUREKLENKEN. Met klank verdrijven.
Klenkt die lawtmakers amaal deure. — Onz.
Met zijn. Met klank in tweeën springen. De
wa(g)e' was te zwaar g -elaad, en de bru(gg)e
klank mee eene keer deuce.

Deurklippelen, zw. ww. Sch. onz. (kleiut. op
deur). Very.: klippeldege deure, deurgeklap geld.
Met hen (hebben). Voortdurend klippelen. — Met
geweld klippelen. Hard slaan. Hoorkt ne keer!
Nui klippelen ze deure! -- Bedr. Daarnaast
DEUREKLIPPELEN. Door klippelen (slaan) verdrijven. Iemand deur(e)klippelen. — ln tweeën klippelen. De perse deur(e)klippelen.
— Onsch. bedr. (klemt. op kin). Overal klippelen, slaan. Kijkt hoe dan (dat) de keerels dein oker
deurklippelen. — Deurklippel(d) zijn, afgemat
zijn door klippelen (,f slaan).

Deurklokken (uitspr. de'itf -1 , sch. onz. zw . ww.
Very. : klokte , e deure, deurg -eklokt. Het hen
(hebben). Voortdurend klokken (van klokhennen).
Hard klokken. Ons hinne klokt deure; ge moet
ze laten op aiers zitten. — Zie KLOKKEN.
Deurkloppen, zw. ww. Sch. onz, (klenit. op
deur). Very.: kloptege deure, deurg-eklopt. Met
hen (hebben). Hard kloppen. Toe, sleed, klopt
mor deure. Hard slaan. De vechters kloptenen
deure. — Bedr. Daarnaast DEUREKLOPPEN. Door
slaan wegjagen. D'Elsteneers kloptegen ons amaal
deure. — In tweeën kloppen. ne Vle(g)elstaf
deur(e)kloppen. _ Verslijten door kloppen. Den
ooznviji (aanbeeld) es deur(e)geklopt.
— Onsch. bedr. (klemt. op klop). Overal kloppen. Ge moet die zulle van de ynatr-zsse ,voed
deurkloppen. Z' hen hem zondag ferm deuz I'. olht
en deursmeten. Schooven deurkloppen. — Deurklop(t) zijn, afgemat zijn door kloppo,.. De smed
es deurklopt.
Deurkloppere, m.; mv. -rs. Klopper eener deur.
Deurkluitsen, ww. Zie DEURKLUTSEN.

—

DEURKNEUTSELEN

Deurklutsen (uitspr. -klztitsan), zw. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Verv.: kluitstege deure,
cie/' ekluitst. Doorklutsen. VD. -- Hard kluts 0. As ; ' aiers klztztst, inoetle deztrkluitsen.
-- Onsch. bedr. (klemt. op kluits). Dooreenklutsen. Deztrkluitst die aiers ne keer goed. — Verg.
Loq. Tfh'b. Deurkluits(t) zijn, moede zijn door
klutsen (van meld b. v.). 'k Ben deurkeerend en
deurktztltst. — Zie KLU(I)TSEN.
Deurknabbelen, zee. ww. Daarnaast, niet bijna
gelijke bAeekenis, DEURKNA(G)EN, DEURKNAUWEN. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : knobbeldege deure, deurgeknabbeld. Met hen (hebben). Deorknabbelen. VD. ---- Hard, met kracht
knabbelen. Da' hoondse (hondje) kan al goe'
den rknabbelezl.
—Onsch. bedr. (kiemt. op kraabl. (lausch beknabbelen, overal knabbelen. D,/ muizen hert dein boek
/ 'h('m'/ deztrkeabbeld. -- Deurknobbel(d) zijn, afge m zijn door knabbelen. Kan '1z ratte deurknab;,./(d) zijn?
Deurknaen, Ww. Zie DEURKNAGEN.
Deurknagen (uitspr. -kna(g)an), sch. of onsch.
onz. of Bedr. zw. ww. Zie DEURKNABBELEN ; V D
(DOORKNAGEN).

Deurkneinzelen, deurknainzen, w

w. Zie

DEURKNEINZ(EL)EN.

Deurknappen (uitspr. deur-), sch. zw . ww.
Very. : knaptege deure, deztr(e)geknapt. Met hen
(hebben). Onz. Voortdurend knappen (eten), of
vlas knappen. -- Hard knappen. De koe knapt
ferm deztre, z' en zoo (zou) geenen eerre keer
opkoken. Es 't vlas geknapt? Neen 't, me moeten
deurknappen ! — Bedr. In tweeën knappen (bijten). let deur(e)knappen. --- Zie KNAPPEN.

Deurknauwen, sch. of onsch. onz. of bedr.
zw. ww. Verg. DEURKNABBELEN.

Deurkneinzelen (uitspr. - knaizzzolazz), zw. ww.
Daarnaast DEURKNEINZEN. Sell. onz. (klemt. op
k<<ain). Very. : knainz7tdege deuce, deurgeknainzeld. Met hen (hebben). Voottlurend kneinzelen
( I. i. herhaal lelijk knabbelen). — Hard kneinzelen De mrt ;e knainzelt deuce, dag en nacht :
z' era laat znj nie slopen (doper)). -- Bedr. Daarnaast DEUREKNEINZ(EL)EN. In tweeën kneinzelen; breken door kneinzelen. Den hond knainzelt
de korde asure. De ratte /zee' de planke deur(e)gekJ"zal nzeld.
— Onsch. beur. (klemt. op knain). Overal kneinzelen. Ratte' zijn der genoeg : ze deurknainzelen
het dl! Deurknainzei(d) zijn, afgemat zijn door
kneinzelen. — Zie KNEINZ(EL)EN.
Deinkneinzen, wa'. Zie DEURKNEINZELEN.
Deurkneutselen, zw. ww. Daarnaast DEURKNUITSELEN, DEURKNOEFELEN. Sch. onz. (klemt.

op deur). Vet v. : kneutseldege deure, deurgekneutseid. Met hell (hebben). Aanhoudend knutselen. Hie kneutseldege ne keer schoone deure!
— Onsch. (klemt. op klzeut). Knutselend dooreendoen. Wie heet (heeft) dat hier azoo deurkneutseld. -- Zie KNEUTSELEN, KNUITSELEN,
KNOEFELEN.
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DEURKNEUZELEN

Deurkneuzelen, sch. of onsch. onz. of bedr.
zw. WW. Daarnaast DEURKNOEFELEN. Hard kluiven ; — aanhoudend kluiven ; — in tweeën kluiven, breken door kluiven ; gansch beknabbelen.
Verg. DEURKNA(G)EN, DEURKNABBELEN en soortgelijke werkwoorden. Z. KNEUZELEN, KNOFFELEN.

DEURKRAAIEN

-

(hebben). Voortdurend knoppen (d. i. met knoop
en knoopsgat sluiten). — Hard knoppen. — Bedr.
Daarnaast DEUREKNOPPEN. Scheuren door herhaaldelijk knoppen. Da' knopsgat es deur(e)geknopt. — Zie KNOPPEN.
Doorknuitselen, WW. Zie DEURKNEUTSELEN.

Dearknielen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op

Deurkoken, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op

deur). Very. : knieldege de si re, deurgeknield. Met
hen (hebben). Hard, goed knielen. Dat en es mor
half geknield. ge moet deurknielen.
— Onsch. (klemt. op knie). Deurkniel(d) zijn,
afgemat zijn door knielen. De messendiendere was
deurknield. — Zoolang en zooveel geknield hebben, dat men er ongevoelig aan geworden is. Mijn
knzens zijn deurknield. DB.

deur). Very. : kookte,oe deure, deurgekookt. Met
hen (hebben). Doorkoken. VD. — Hard koken.
G' em meugt de soepe nie laten deurkoken.
Onsch. (klemt. op ko). Gansch uitkoken.
Deurkook(t) vlees en deugt) niet.

Deurkokkelen, ww. Schier hetz,
BABBELEN. Zie ald., ook KOKKELEN.

Deurknietseren (klemt. op deur), ww. Daarnaast DEURKNITSEREN, DEURKN[KKEREN. Bijna
hetzelfde als DEURMORBELEN (zie ald.). Z. KN(I)ETSEREN, KNIKKEREN.
Deurknikken (kiemt. op deur), sch. zw . ww.
Very. : kniktege deure, deurgeknikt. Met hen
(hebben). Onz. Aanhoudend knikken (met hoofd
ja zeggen, goedkeuren). — Hard knikken. In de
genzeenteraa' knikt hie desire, zille ! — Bedr.
Breken door knikken. Es zijnen hals nog nie
deur(e)geknikt? — Zie KNIKKEN.

als DEUR-

Deurkolven, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : kolfdege deure, deurgekolfd. Met
hen (hebben). Doorkolven. VD. -- Met kracht,
met geweld kolven. Kijkt ne keer hoe hoo(g)e dem
bal vliegt? Dat es deurgekolfd! — Bedr. Daar-

naast DEUREKOLVEN. Door kolven verdrijven;
wegslaan, wegjagen. Z'hen ons deur(e)gekolfd.
— Onsch. bedr. (klemt. op kol). In alle richtingen
kolven (op een veld b. v.). Ze deurkolven 't land.
Da' veld es deurkolfd. — Deurkolf(d) zijn, afgemat zijn door kolven. 'k Schee er uit, 'k ben deurkolfd!

Deurknikkeren, ww. Zie DEURKNIETSEREN,

Deurkomen, ww. Wordt niet gehoord. Zie

DEURMORBELEN.

DEURKOMMEN.

Deurknippen (klemt. op deur), sch. zw . ww.

Deurkommen, onr, ww. Doorkomen. VD. -Bedr. Daarnaast DEUREKOMMEN. Wegkomen.
Komde niet deure? Gaat ge niet weg (met mij,
met ons) ? — Zie KOMMEN.
Deurkoopen (uitspr. met scherpl. o), onr. ww.
Sch. onz, (klemt. op deur). Very.: koch(t) deure,

Very.: kniptege deure, deur(e)geknipt. Met hen
(hebben). Onz. Hard knippen (met den vinger
b. v.). Hie em mocht mor éene knip op mijne
nesize g eén, mor 'k verzeker ou (u) dat hie deurkniptege.— Bedr. Verdrijven door knippen (met
den vinger). De katte zit weer op de tafele,
-

knip(t) ze ne keer deure. -- Zie KNIPPEN.
Deurknitsen (klemt. op deur), sch. zw . ww.
Very. : knitstege de si re, deur(e)geknitst. Met
hen (hebben). Onz. Hard knitsen (met glas). En
knitst niet deure, ge zilt het glas breken. —

deurgekocht. Met hen (hebben). Aanhoudend
koopen. — Hard koopen. Boer De Vos hee' vanda(g)e ne keer deurgekocht : tien koeibeesten,
'1 mag tellen!
— Onsch. (klemt. op koo). Deurkoch(t) zijn,
door veel knopen arm geworden zijn. Hee' de
koopman nog ijn fortune? Neej, hie es al deurkocht.

Bedr. Daarnaast DEUREKNITSEN. Breken door
knitsen. E glas deur(,')knitsen. — Zie KNITSEN.

Deurknitseren, ww. Zie DEURKNITSEN.
Deurknoefelen, ww. Zie DEURKNEUTSELEN,

Deurkootsen, WW. Zie DEURKAATSEN.
Deurkorten, ww. Zie DEURKAARTEN.
Deurkorten, ww. Wordt niet gehoord. Zie

DEURKNEUZELEN.

Deurknoeien (klemt. op deur), sch. onz. zw .
ww. Very. : knoeidege deure, deurgeknoeid. Met
hen (hebben). Doorknoeien. VD.— Hard knoeien.

DEURKURTEN.

Deurkoteren, zw. ww. Daarnaast DEURKEU-

Ge knoeit deure, jongen, ge schendt het amale.

op deur). Very. : koterdege deure, deurgekoterd. Met hen (hebben).
TEREN. Sch. onz. (klemt.

Deurknoeselen (uitspr. déur-), sch. bedr. zw .

ww. Daarnaast DEURE-. Door knoeselen (zie ald.)
verslijten. De broek deur(e)knoeselen.
Deurknoopen (uitspr. knoo met scherpl. o), zw
ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very.: knooptege
deure, deurgeknoopt. Met hen (hebben). Onz.
Voortdurend knoopen. — Hard knoopen. — Bedr.
Breken door knoopen. En trekt niet te vele, ge
.

zilt de koorde deur(e)knoopen.
Dooreenknoopen.
— Onsch. (klemt. op knoo).
Dat es leelek deurknoopt, 'k en kan de knoop nie
los krij(g)en.
Deurknoppen (uitspr. déur-), sch. zw . ww.
Very. : knoptege deure, deur(e)geknopt. Met hen

Aanhoudend koteren (b. v. in de stoof); aanhou-

dend tergen, kwellen ; aanhoudend vechten.
Hard koteren. De stove gaat uit; . toe, koter(t)
ne keer deure. — Bedr. Wegjagen. Iemand (dier
—

of mensch) deur(e)koteren. — Breken, stukmaken
door koteren. De rooster van de stove deur(e)koteren.

— Onsch. bear. (klemt. op ko). Al koterende
dooreendoen. Ge moet da' vier ne keer goed deurkoteren. — Overal koteren. Ge deurkotert de stove
te vele. — Zie KOTEREN.

Deurkraaien (uitspr. --krouian), zw.ww . Sch.
onz. (klemt. op deur). Very. : krouidege deure,

DEURKRABBELEN
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deurgekrouid. Met hen (hebben). Van hanen ;
van personen. Aanhoudend kraaien. Onzen hane
krouz(t) va' 's mor(g)ens tot snaves, dat es deurkrouien ! -- Met kracht kraaien. Den hane werdt
s'g'haald (ingehaald), en de knechten en de maise(n)s krouien de si re. — Bedr. Daarnaast DEUREKROUIEN. Verdrijven door kraaien. Den eenen
hane krouit den anderen desire. — Verslijten
door kraaien. 'k Geloove dat onzen hane zin kele
deuregekrouid heet (heeft).
-- Onsch. (klemt. op kroui). Deurkroui(d)
zijn, moede zijn door kraaien.

Deurkrabbelen, ww. Zie DEURKRABBEN.
Deurkrabben, zw. ww. Daarnaast DEURKRAPPEN, en 't freq. DEURKRABBELEN. Sch. onz. (klemt.
op deur). Very. : krabde,; e (gewoonlijk kraptege) de si re, deurgekrabd. Met hen (hebben).
Voortdurend krabben ; aanhoudend werken .
VD. -- Hard krabben ; hard werken. De katte

krabt desire. Laat ons sze keer deurkrabben, me
zille masschie' gedaa' krij(gen. — Met zin. Min
of meer op zonderlinge wijs weggaan. Tor zin
ze nortoe? Nor huis, kijkt hoe dan (dat) ze nui
deurkrabben?
— Onsch. bedr. (klemt. op krab). In alle richtingen krabben, overal krabben. De katte hee mijn
handen deurkrab,. — Deurkral (d) zin, afgemat

zijn door krabben. — Zie

KRABBEN, KRAPPEN,

KRABBELEN.

Deurkraken (uitspr. déurkrakmn, met zovl.
lange a), sch. zw . ww. Onz. Met hen (hebben).
Hard kraken. Mijn sehoene' zijn nscut (nieuw) en
ze kraken deure. — Onz. Met zijn. Krakend breken. D'asse van de kerre zal no g- deur(e)kraken.
Bedr. Met hen (hebben). Al krakende in tweeën
doen. Hie kraaktege de stok op zijn knieris desire.

Deurkrakken (uitspr. déur-), onz. zw. ww.
Daarnaast DEUREKRAKKEN. Met zijn. Met eenen
krak breken. De planke die over de beke lag, es
deuregekrakt. — Zie KRAKKEN.
Deurkrappen, Ww. Zie DEURKRABBEN.
Deurkreekelen (uitspr. deur-, met scherpl. e),
sch. onz. zw . ww. Very. : kreekeldege deure, deurgekreekeld. Met hen (hebben). Aanhoudend ratelen ; knorren. — Hard ratelen ; knoirec. Nui
kanart en kreekei(t) moeder fernns deure. — Onz.
Met zijn. Al kreekclende vertrekken. As ze genoeg
gegrommeld heet (heeft), kreckel(t) ze deure. —
Zie KREEKELEN.

Deurkremmen (klemt. op deur), sch. onz. of
bedr. zw. ww. Daarnaast DEURKRIEPEN. Very. :
kremptege deure, deur(e)gekrempt. Onz. Met hen
(hebben). Aanhoudend klagen. — Hard klagen en
zuchten. -- Onz. Met zijn. Al klagend vertrekken.
-- Bedr. liet hen (hebben). Iemand deur(e)krempen, deur(e)kriepen, hem door klagen vetorijven,
Zie KRF:MPEN, KRIEPEN.
Deurkreunkelen, zw. Ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Verv.: kreunkeldege deuce, deurgekreunkeld. Met hen (hebben). Voortdurend kronkelen.
— Hard, veel kronkelen. --- Bedr. Met zijn. Daarnaast DEUREKREUNKELEN. Al kronkelend vertrekken, heengaan. Kijk(t) nor die teeke : ze
kreunkelt dor deure ; z' es deuregekreunkeld.

Zuid-Uosívlaccsadersch

DEURKURZELEN

Onsch. bedr. (klemt. op kreunk). Overal kron.
kelen. De beke deurkreunkelt de streekte. -- Zie
--

KR(E)UNKELEN.

Deurkriebelen, ww. Hetz. als DEURKIETELEN

(zie ald, ). — Zie KRIEBELEN.

Deurkrappen, Ww. Zie DEURKREIIIPEN.
Deurkriestelijk (uitspr. gewoonlijk met ij),
bn. Zeer christelijk.

Deurkrijzelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Met hen (hebben). Doorhuiveren. VD.
— Onsch. bedr. (klemt. op krt ). Met huivering
vervullen ; overal doen huiveren (binnen en buiten). 't Deurkrijzeldege mij g'heelegans as 'k het
zog. -- Zie KRIJZELEN.

Deurkrochelen, ww. Zie DEURFLUIMEN.
Deurkrom, bn. Zeer krom. CV (Aanh.).
Deurkrommen (uitspr. déur-), sch. ze'. ww.

Onz. Very. : krorndege deuce, deurgekromd. Met
hen (hebben). Aanhoudend krommen (krom maken). -- Flard krommen. Om diezerie roe te
krommen, moette deurkrommen. -- Bedr. Breken door krommen. En kromt niet te lange, ge
zilt de plate deur(e)kromsnen.

Denrkronien, WW. Zie DEURKRAAIEN.
Deurkruipen, st. s w. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : kroop desire, deurgekropen.
M et hen (hebber). Aanhoudend kruipen. VD. —
Hard kruipen. Da' mannek' en loop(t) nog niet,
snor 't kruip(t) ferm desire. — Al kruipende

wegkomen. Daarnaast

DEUREKRUIPEN.

Met zijn.

Wares de muis? Deur(e)gekropen.
--- Onsch. bedr. (klemt. op krui). Overal kruipen, in alle richtingen bekruipen. Kijkt, de slekki n
hen de vloer deurkropen. Verg. Mnl. Wdb
(DORECRUPEN). -- Deurkrope zijn, afgemat zijn
door kruipen. E klai' kind kan deurkrope zijn.

Deurkrukke, vr. Deurkruk. Wdb.
Doorkrnnkelen (uitspr. -kreunkalan), ww. Zie
DEURKREUNKELEN.

Deurkuimen (uitspr. de"ur sch. onz. zw . ww.
Very. : ku/mdege deure, deurgekuimd. Met hen
(hebben). Voortdurend kuimen. — Bard kuimen.
Kuim(t) ne keer desire, 't slim zal uit de kele
Braken. — Zie RUIMEN.
Deurkuischen (uitspr. gewoonlijk zonder ch),
zw. ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very.: kuiszege deure, deurgekuist. Met hen (hebben).
Voortdurend kuischen. Laat ons 'n uur of twieë
deurkussen. — Hard kuischen. As ek er bij ben,
koest ze deure. — Bedr. Daarnaast DEUREKUIs(CH)EN. Verdrijven door kuischen. Tsaterdaas
(des zaterdags) kuis(t) mij' wijf mijdesire. Fig.
Verjagen. .Kunst den ambrasmaker deure. —
Door kuischen breken, scheuren, verslijten ; er
doorheen kuischen. Onze vloer es deuregekuist.
Onsch. (klemt. op ku s ). Deurkues(t) zijn,
afgemat zijn door kuischen. -- Zie KUISCHEN.
-),

---

Deurkuisen, ww. Zie DEURKUISCHEN.
Dearkuitsen, ww, Zie DEURKUTSEN.
Deurkurzelen (uitspr. deurkuzzalan), sch. zw
ww. Very. ; kuzzeldege deure,

c

.
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Met hen (hebben). Voortdurend slaan. — Hevig
slaan. Wa' gevloek en getier! Nui kuzzelelz de
keerels deure. — Bedr. Daarnaast DEUREKUZZELEN. Verjagen door slaan. Die zatteriks aszak: n te
veel law jt: toe, kuzzelt z' ál deure! — Zie KURZELEN.

Deurkussen (klemt. op deur), sch. onz. zw .
ww. Very.: kustege deure, deurgekust. Met hen
(hebben). Vcortdurend kussen. — Hard kussen.
In d.z' kabberdoeske werdt deurgekust.
Deurkutsen (uitspr. gewoonlijk -kuitsan), zw.
ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : ku(i)tstea e desire, deurgeku(i )tst. Voortdurend kutsen
(d. i. de streek afloopen zooals een kuts doet). —
Hard kutsen.
Onsch. bedr. (klemt. op ku(i)ts). In alle richtingen de streek doorloopen.'t Es ne kalverku(i )ts,
ieder weke deurku(i)tst hie g'heel de streekte. —
Zie KUTSEN.
—

Deurkuzzelen, ww. Zie DEURKURZELEN.
Dearkwaitsen, ww. Zie DEURKWEITSEN.
Deurkwak, m. Het doorkwakken, doorslag.
Mee uien deurkwak breken. De kerre gaf nen
deurkwak, en d'asse brak. — Zie DEURKWAKKEN.

Deurkwakken (uitspr. déur-), sch. zw. ww.
Leer gewoon, DEUREKWAKKEN. Very. : kwaktege
desire, deur(e)gekwakt. Onz. Met zijn. Met eenen
kwak breken. D'asse van de wa(g)en es deuregekwakt. — Bedr. Met hen (hebben). Met eenen
kwak (slaande) breken. Hie sloeg mee' geweld op
de tafele : hie kwaktege ze desire.— Z. KWAKKEN.
Deurkwanselen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : kwanseldege deure, deurgekwanseld. Met hen (hebben). Voortdurend broddelen.
-- Hard broddelen.
Onsch. bedr. (klimt. op kwan). Dooreenbroddelen. Wie heet (heeft) 't in de kas azoo etmaal
deurkwanseld? — Zie KWANSELEN.
Deurkwasten (klemt. op deur-), sch. zw . ww.
Very.: kwasttege deure, deur(e)g ekwast. Met ken
(hebben). Onz. Aanhoudend zwieren en zuipen.
— Hard kwasten. Vanda(g)e kwast hie weer ne
keer deure. — Bedr. Daarnaast DEUREKWASTEN.
Door kwasten verteren. Zij' fortuuntse ? 't Es al
deuregekwast. — Zie KWASTEN.

DEURLAMIJNEN

---

— Onsch. (klemt. op kwe). Deurkwezel(d) zijn,
zoolang gekwezeld hebben dat men door en door
kwezel (of kwezelaar) geworden is.
Deurkwikkelen, ww. Zie DEURKWIKKEN.

Deurkwikken (uitspr. déur-), sch. zw. ww.
Zeer gewoon, DEUREKWIKKEN. Daarnaast DEUR(E)KWIKKELEN. Very. kwiktege deure, deur(e)gekwikt. Onz. Met zijn. Al vallende, al omslaande breken. De tafel viel en twie pikkels
waren deuregekwikt. — Met eenen kwik stukmaken, in tweeën breken. Hie kwiktege mee Bene
slag de tafel desire. — Z. KWIKKEN, KWIKKELEN.

Deurkwispelen (uitspr. deur-), sch. onz. zw .
ww. Daarnaast, zeer gewoon, DEUREKWISPELEN.
Van honden : al kwispelende weggaan. Ook van
menschen : heimelijk vertrekken. 'k Gaf hem
'n fernze sala, mor hie kwispeldege deure, zilde.
Deurlaan, WW. Zie DEURLADEN.
Deurlabeuren (uitspr. déur-), sch. onz. zw .
ww. Very. : labeurdege desire, deurgelabeurd.
Met hen (hebben). Hard labeuren, doorploegen.
VD.
Voortgaan met labeuren. Laat ons nog
'n uurke deurlabeuren, en 't za(l) gedaa' zijn. —
—

Zie LABEUREN.

Deurlachen (uitspr. -la'an met gerekte korte
a), st. ww. Very. : (gewoon) leeg desi re, deurgela'en. Met hen (hebben). Sch. onz. (klemt.
op deur). Hevig (eenmaal) lachen. De kinders en
torren niet deurla'en in de schole. — Voortdurend (herhaaldelijk) lachen. Me vielen te gare,
m' hen deurgela'en! — Bedr. Daarnaast DEURELA'EN. Verdrijven door lachen. Hie wildege de
zot anithangen, mor in' hen hem fijn deurgela'en.
— Onsch. (klemt. op la). Veelal in 't verl. dw.
Deurla'e zijn, moede zijn door 't vele lachen.
'k Ga deure, 'k ben deurla'en. — Verg. LACHEN.

Deurkweeken (uitspr. déur-, met scherpl. e),
sch. onz. zw . ww. Verv.: kweektege deure, deurgekweekt. Met hen (hebben). Veel kweeken (voorttelen). Ons konijne' kweeke goed deur dees jaar.

Deurladen (uitspr. -laan met zovl. lange a),
zw ww. (met zw. verl. dw.). Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : laaddege (uitspr. laattega met verkorte zovl. lange a; zie Kl. en Vorml., deure,
deurgelaad. Verg. LADEN. Met hen (hebben).
Hard, met drift en ijver laden. Kijk(t) ne keer hoe
rap dan (dat) ze nui koore (koorn) laan; dat es
deurlaan, newoure (niet waar) ? — Voortdurend
laden. Laat ons ferun deurlaan, 't zoo (zou)
keunen donderen en rainen.
— Onsch. (klemt. op laan). Deurlaad zout,
afgemat zijn door laden. De knecht hee' g'heel den
dag havergelaad; hie es, m jn dzielke, deurlaad;
hie en kan nie meer.

Deurkweeken (uitspr. met scherpl. e), ww.
Hetz. als DEURBABBELEN. Z. al:]., ook KWEEKEN.

Deurla'en, ww. Zie DEURLACHEN.
Deurlameeren (uitspr. deur ), sch. zw . ww.

--

Deurkweitsen (uitspr.deurkwaitsan met klemt.
op kwait), ousch. zw . bedr. ww. Daarnaast, soms,
DEURKWETSEN. Overal kwetsen.Zj' lijf was deurwond en deurkwaitst. Wdb.

Deurkwetsen, WW. Zie DEURKWEITSEN.
Deurkwepelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : kwezeldege deure, deurgek;vezeld.
Met hen (hebben). Voortdurend kwezelen. — Hevig kwezelen. Hoe auwer da' ze werdt, hoe uiteer
da' ze deurkwezelt.

-

Very. : launeerdege deure, deurgelameerd. Met
hen (hebben). Onz. Voortdurend lameeren. As
mij' bij zij' wijf valt, dan keunen z' uren
deurlanzeeren. -- Luide lameeren. — Onz. Daarnaast DEURELAMEEREN. Al lameerend heengaan.
Zeedeze ginter deur(e)lameeren? — Bedr. Al
lameerend verdrijven. Zwijgt! .e zilt ons nog
deus(e)lameeren I — Zie LAMEEREN.

Deurlamijnen (uitspr. de'ur-), sch. onz. zw .
ww. Very. : lain jndege deure, deurgelayn jnd.
1\Iet hen (hebben). Voortdurend lamijnen. — Hard,
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luide lamijnen. -- Al lamijnend vertrekken. Hee'
ze genoeg gelanzijnd en getrunt? Jaas, nui lemijnt ze deure. — Zie LAMIJNEN.

Deurlampetten (uitspr. det7--) sch. zw . ww.
,

Very. : lampettege deure, deztrcelazzzpet. Met
hen (hebben). Onz. Voortdurend lampetten, d. i.
zuipen. Ze drenken al g'heel de nacht, dat heet
'k nui ne keer deurlaznpetten ! -- Hard, geweldig lampetten. Hie hee ne klainen deel g' had, en
hie lampet dezcre, ebde. -- Bedr. Verkwisten door
lampetten. Hie zal 't wel amaal deurlampetten
— Zie LAMPETTEN.

Deurlappen (klemt. op deur), sch. onz. zw .
ww. Very. : lapteg e deure, deuegelapt. Met hen
(hebben). Voortdurend lappen (d. i. lappen zetten). Moeder lapt deure, g'heel den avend, om
gedaan te kra(g)en. -- Hard, met ijver lappen.
'k Lappe deere, zal de schoelappere, 'k wille z'ezrrr
den avend bedaan hen.
-- Metz. als DEURSLAAN. Zie aid. Onz. Hevig
slaan. Hie gaf hevz ne lap, nzor hie laptege
deure! — Voortdurend slaan. 'az Ure laptegen
ze deure! — Bedr. Verdrijven, doen heengaan
door slaan. Daaske wier(d) head, en hie lapteg'
ons deuce! -- Door slaan breken, scheuren. Daarnaast DEURELAPPEN. 'n Ruite deur(e)lappen. —
Verkwisten (door drinken, eten, zwieren, enz.).
Kobie ha no o- ewa' geld as zij' vader stierf, mor
hie heet 't al deur(e)gelapt. -- Spijs of drank
innemen. Dzenuiver of bier ; 't es lzemzz gelk
hie lapt het di deure ! --- Zie LAPPEN. Verg. V D.
Deurlasteren, zw. ww. Onz. sch. (klemt. op
deur). Voortdurend lasteren. -_- Hevig lasteren.
As Triene kas' (kwaad) van iemand spreekt,
toons (scherpt. o) laster(t) ze deure. — Onsch.
Deurlaster(d) zijn (klemt. op las), zoodanig belasterd zijn, dat men er aan gewoon en ongevoelig is. DB.

Deurlastig (uitspr. deurlastaelz), bn. Zeer,
overdreven lastig. De zieken es deurlasteg.
Deurlaten (klemt. op dezer, la met zovl. lange
a), sch. st. ww. Very. : liet deure, deur(e); Blaten.
Met hen (hebben). Onz. Voortdurend bloedlaten.
— Hevig bloedlaten. Dokteer, ge meug(() bloctrekken en deurlaten ook. -- Bedr. Laten weggaan. Laat Sies desire, hie moet thuis zijn. —
Verg. VD.

Deurlavaien, Ww. Zie DEURLAVEIEN.
Deurlaveien (uitspr. -lavaian, le met korte a
en zonder den klemt.), zw. onz. ww. Sch. Very. :
lavaidege de si re, deurgelavaid. Met hen (hebben). Voortdurend Iaveien. — Hard laveien.
Onsch. Deurlavaid (klemt. op vaid) zin,
afgemat, ziek, versleten zijn door laveien. Hie es
opb ete van 't flecijn, hie es deurlavaid. -- Zie
--

LAVEIEN.

Deurleeden (uitspr. deurleen, met scherpt. e),
sch. bedr. zw . ww. Daarnaast DEURELEEN. Very. :
leeddege (uitspr. leettaga met verkorte scherpl. e;
zie Ijl. en Vormt.) desire, deur(e)geleed. Met hen
(hebben). Wegleiden. Leedt de koe deure. Z'hee
den dief deuregeleed. Zie LEEN.
Deurleelijk (uitspr. -leelak met scherpl. c), bn.
Zeer leelijk. CV (Aanh.).

^

-

DEURLEKKEN

Deurleen, ww. Zie DEURIEEDEN.
Deurleenen (uitspr. lee met scherpt. e), zw.
ww. Onz. sch. (klemt. op deur). Verv.: leendege
deure, deur geleend. Met hen (hebben). Hard, v e el
leenen. 'k Hè gel(d) varzdoene, 'k koemie bij ou
(u) en ge snoet deurleenezz, anderst en zijme geen
vriende meer. — Arm worden door leersen. Hie
es veel tegoed, hie zal hem wel deu.z (e)lcenez;.
Onsch. (klemt. op lee). Vooral in 't verf. dw.
Dezzrieen(I) zijn, 't vele herhaaldelijk leenen
moede zijn.

Deurleeren (uitspr. lee met scherpl. e), zw,
ww. Onz. sch. (klemt. op deur). Verv.: leerdc,;e
deuce, dcurgeleerd. Met hen (hebben). Hard, met
ijver leeren. De jonge leert dezcre, 't z.ol ne A oee
student zin. Tee, leert) vanda(g)e re keer deur;!
Verg. V D.
-- Onsch. (klemt. op lee). Deurleer(or) tiijn, zoo
geleerd zijn, dat men niets meer leeren kan. Gaat
hie no.; - nor de seh.ole ? IL cz' zotie (zou hij) ? Ifz'e es
deurleerd. Deuzgeleerd (zie aid.) bet. eenvoudig :
zeer geleerd. -- Ook : afgemat zijn door het vele
leeren. Van den aze(n)d en leef- 'k nie weer,
'k ben deurleerd. -- Verg. DB.
,

,

Deurleggen (uitspr. -le(g )azz), onr. ww. Daarnaast DEURE-. Onz. sch. (klemt. op deur). Verv. :
lal deure, deurgelaid. Met hen (hebben). Voortdurend leggen. Ook van hennen. -- Hard, veel
leggen, met ijver leggen. De kanzzebuisle(g )crs
le(ga)e vanda(g)e deure. Die Iziene ligt deurti.
— Fig. Veel geld geven. Sies hee dor moeten
deer(e)le(,;g)en. -- Eene kaart die veel telt, opleggen. Hoc (hadt ge) dEuregelaid, me zeuren utJt.
Onsch. bedr. (klemt. op 't werkes.). Overal
leggen, beleggen. E vel(d) mee kazznebui en
deurle(gg)en. — Ondereen, ordeloos leggen. Wie
heet '1 later al deurszneten en deurlaid ? ---- Deurlaid zin, moede, afgemat zijg door het vele leggen. -- Zie LEGGEN.
--

Deurleider, wxy. Wordt niet gehoord.
DEURLEEDEN.

Zie

Deurlek, m. Zonder mv. Vocht dat ergens
doorlekt. De homer es vochteg van den deurlek.
Verg. DB (DEURLEEK). SCI3 (Bijv.).
Deurlekken, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : lektege deure, deur;elekt. Met hen
(hebben). Voortdurend lekken (van vocht). Zie
VD. — Hard lekken. 1Vui lekt het deure : 't water komt deur de plafonk. Fig. Hard regenen.
't Raint ferm, 't begint deur te lekken.
— Onsch. (klemt. op lek). Overal lekken. De
plafonk es g'heel deerlekt.

Deurlekken, zw. ww. Scll. onz. (klemt. op
deur). Very.: lektege deure, deurbelekt. Met hen
(hebben). Voortdurend likken, doorlikken. VI).
— Hard likken. Den hond lekt deure. Fig. Hard
kussen.
Onsch. (klemt. op lek). Deurlel (t) zijn,
moede zijn door likken. Hoe dat 'n katte niet
deurlekt en es, en versta 'k niet. — Fig. Moede
zijn van 't vele kussen. -- Zie LEKKEN.
--

Deurlekken, sch. onz. zw . ww. Hetz. als
DEURSLAAN, aanhoudend slaan; hard slaan. 'k Pak-

tege ne stok, en 'k lektege deure. Zie LEKKEN.

DEURLEUNKEN'

Deurlsnnken, WW. lie DEURLUNKEN.
Denrlenren, zw. ww. Sch. OOZe (klemt.

op
deur) , Verv. : ieurdege deu re, d~'ur!feleurd. Met
hen [hebbeu), Aanhoudeu.i leuren. - Veel, met
ijver leuren. Van'ia(g)e zal ~ k ne keer deu rleuren

en s' heel de streeet' afloopen,
-

Onsch. bedr. (klemt, op leu), Overal leuren.

Hie deurleur t al de gefneente van ., land. Dcurleur(d) zy'n, afgemat zijn door 't vele leuren.
J

Denrleuteren, ww. Zie DEURLOTEREN.
Denrleven, zw, wW. Scb. onz. (klernt. op deur),
Verve : leifdege deure, deurgeleifd. Doorlcven.
Zie VD. - Hard leven, te wild, te ongeregeld, te
zeer leven, Tieste leift deu re, !zie en zal ~ t nie

lang uithauaaen,
- Onsch. (klemt. op Ie). Veelal in 't verl. dw.
Deurlel'f,d) z?i'n, door een kwistig leven ziek,
afgemat zijn. Hze en es no_g mor dertes; jaar aud,
en hie es al deu rleefd. Verge DoorIcuen bij V D.

Deu.rlezen, st. ww. Sch, ooz. (klemt. op deur).
Verve : las deu re, deurgelezen. Met hen (hebben).
Voortgaan met lezen (of bidden). YD. - Hard,
zeer luid lezen (of bidden). De meester zegt te(g)e
zy'n kinders da' ze moeten deurlezen, - Bedr,
Daarnaast DEU RELEZEN. V erd rij ven door lezen
(of bidden). Dor lezen ze van 's l1zorgf'(n)s tot
snaves: ze keunen dor iemand deurelezen ,
- Onsch. bedr. (klemt. op Ie). Overal (in een
boek b. v.) lezen, het gansch lezen en herlezen. Hie
en hee nte' veel boeken, mor hie deu.rleest ze. Moede zijn door lezen [ot bidden). Lfg·t dent boek
nui weeg? En zy'de nog niet deurlezen ] "n Ku}Czel en kan niet deur leze zY'n. - Deurleze z&'n,
schier alles gelezen hebben. Oft !zie geleerd es?
Hie es, geloove 'k, dcurlezen! Verge Loquela i. v.
DOORLEZEN. - lie LEZ EN.
Denrlichten, wW. Zie DEURLUCHTEN.
Deurlieen, ww. lie DEURLIEGEN.
Denrliegen (uitspr. diurlz'( (g)Jl1), sch. st. ',",We
Verv. : loog deure, deur(e)gelo(g) on. Met hen
(bebben). Oaz. Aanhoudend liegen. V D. - Hard
liegen. Astie ne keer Negt, liegt !zie deure. J. CL.
_ Bedr. Verdrijven door liegen.!eJnand deur(e).
Ht(g)ell.
Deurliggan (uitspr. -lz'(ggj3n), st. wW. Sch.
onz. (klemt. op deur). Verve ; lag deure, deurgele(g)ene !\1et hen (hebben). Voortdurend liggen.
VD. - Breken, verslijten door liggen. De delteplanke zy'n deur(e)gele(g)en en versleten.
- Oasch. (klemt. op lig). Veelal in 't verI. dw.
Deurle(g)e zy'n, van een zieke : zoolang roerloos
in 't ziekbed gelegen hebben dat de rug (of een
J

ander lichaamsdeel) ontstoken is en groote zeer
doet. Bij VD. en J. scheidbaar.

Denrlijen, ww. lie DEURLIJDEN.
Denrlijden (uitspr. deurly·.Jn, met

den klen1t.
op ly'), onsch. st. ww. A1eestal in 't verI. dw. :

deur/een. ~ k He al iet deurstaan en deurleen, lk
heb reedj veel geleden (eig. of fig,).

Denrlobberen,

zw. ww. Sch. onz. (klemt. op

detlr). Verv.: lobberdege dture, deurgelobberd.
Met hen (hebben) Veel jobberen (slordig laten
yallen). 't Kooren azoo nict te smijten/ Ge lob-

DEURLOTEREN
bert deure, zilde ! - OJk : slordig vallen, D'haver
lobbert deure : z' es te droo( lj)!.
- Onsch. (klernt. op lob). Al lobberen.le deureenwcrpen. !(&'/?t op d» sctru u.ruloer : torne,
ro(gg)e, h atiere, ~t Zigt hier al deur lobberd, Zie 140BBEREN.

Deurloeren. zW. w«. Sch, onz. (klernt. op loe),
Verv. : loerdege deure, detc rgeloerd. Met hen
(hebben). Aanhoudeod loeren. Hard loeren.
Ky'kt hoe da' z' er oo(g)en opesteekt: nui loer(t)
ze ne keer deu re I
- Onsch. bedr. (klemt. op loe). Overal, in alle
richtingen loeren. ~t Was huiszoekenge, ze deurkeken en deurloerdegen ~t dl.

Denrlokken

(klemt. op deur), sch. bedr. zw.
Daarnaast DEURELOKKEN. Verve : lokte/!e
deure, deur(e)gclokt. Met hen (hebben). Iemand
deur(e)lokkcn, hem lokkend doen weggaan. ~ k Was
W\\·.

ua' zinne nog te bl!iven,
171fj deure .

1Jl,Or

Trientse loktege

Deurlomp, bn. Zeer lomp. CV (Aanh.).
Denrloochenen (uitspr, diurloo(ch)JJ1:nz

met
Verve : loo(ch)endege
deure, deurg-eloo(ch)end. Met hen (hebben). Voortdurend loochenen. - Hard loochenen. As ge ueur
scherpl. 0), sch, zw. OOZe

WW,

't triebenaal kOJnt, dcur looichsenen, eiide !
Denrlnoenen, w «. Zie DEURLOOCRENEN.

Deurloop (uitspr. met scherpl. 0), m. Zander
mv. Doorgang. In deze wy'k en zoo "k (zou 'k) nie
wz'lle toeunen, er es te uee! deurloop. Verg, YD.
- Van water. Ret wegvloeien. ~t Water blgft
liier amaal staan,

~t

en. hee' geenen deurloop,

Denrloopen

(uitspr. met scherpl. 0), OUZo st.
vyw. Sch. (ldemt. op deur), Verve : lz'ep deure,
deurgeloopen. Met hen (hebben). Doorloopen. Zle
YD. - }-{ard loopen, ijlen. As 17Ze deurloopen, en.
zillen z~ons nt'e kry·(g)en. ev. J. T. - \Vegloo.
pen. Toe, loopt algauwe deure.' SCR. DB. ev. J.
- Gnsch. bedr. (klen1t.op 100). Overa} beloopeo.
, t Perd dcurloopt denz bogord (boomgaard), G~ heel

de streekte deurloopen. De stad deurl60pen
(onsch" klemt. op 100), in aBe richtingen door de
stad loopen; de stad dlur(c)loopen (sch., klemt.
op deur), in eene richtiog door de stad loopen.
Verge "'UnI. f/Vdb (DORELOPEN), - Afmatten door
loopen. Laat mij rusten, ~ k ben deurloopen.

Deurlossen (uitspr. deur-), sch. zw. onz. ww.
Voortdurend losseo. - Hard, met spoed lossen.
Deurgelost, Jongies! bz'nnen 'n ure za(l) ~t ge::9'1'1! - Van slijmen die in de keel goed los
komen. Dikwijls onp_ ~t Betert, 't betert; ~t lost
deure!
Deurloteren (klemt. op deur), sch. zW. ww.
Verv.: loterdege deure, deurgeloterd. l\1.et !zen
daa~

(hebben). Daarnaast soms DEURLEUTEREN. OOZe
Aanh'>udend loteren. G J heel de nacht hen de
blaffeturen deurgeloterd. - Hard, met geweld
loteren. De wend lotert deure : kan der nz'et b,.eken? - Bedr. Daarnaast DEURE-. In tweeen loteren, breken, scheuren , stukgaan door loteren. De

weJ'ld hee~ de slagvaister deur(e).{{eloterd.
- Onsch. bedr. (klemt. op 10). Door elkander
loteren. Den train deurschokt en deurlotert het

amaZe.
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DEURMAUWEN

--

Deurluchten, ww. Doorluchten. VD. — Daarnaast, soms, DEURLICHTEN. Sch. onz. Doorlichten, aanhoudend lichten, hard lichten.
--- Onsch. bedr. (klenit. op luch). Overal licht-m. De zonne deurlucht het dl. -- Zie LUCHTEN.
Deurluiden (uitspr. déurluian), onsch. zw.
ww. Very. : lztiddes e (uitspr. luittag a met verkorte ui; zie Kl. en Vormt.), deurgeluid. Met
hen (hebben). Oaz Aanhoudend luiden. — Hard,
met geweld luiden. Luidt ne keer desire, grafmakere. Ook onp. Wie ester dood? 't Latidt ferm
deure! -- Bedr. Daarnaast DEURE-. Verdrijven
door luiden. Op .Allerzielen kennen z' iemand
deureluien.
Deurluien, W W. Zie DEURLUIDEN.

Deurmaken (uitspr. dezirmCkass, met zovl.
lange a), sch. zw . ww. Very. : maakteg e desire,
deur(e)gemaakt. Met hen (hebben) Onz. Voortdurend maken. — Hard, met ijver maken. Schoeinakere, ge moet vanda(,g)e deurmaken. -- Wed.
Gewoon : i)EUREMABEN. Zich wegmaken. .11laakt
on (u) desire. Men zegt ook : maakt er au ran
desire. -- Bedr. Verkwisten. Hie maakt het asvaal
desire. VD (a Zuidn. > ).

Deurluieren, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deug) Very. : luierdege de si re, deurgeluierd.
Met lien (hebben). Aanhoudend luieren. — Hard
luieren. Ge smijt liet til tl uree.s, pui luiende
desire, zilte!
Ousch. bedr, (ademt. op lzii) Door elkander
luieren. Kijk(t) ne keer in die kasse : 't ligt er di
deurluierd! --- Zie LUIEREN.

Deurmanken (uitspr. deurmankan), sch. zw.
ww. Very. : manktege desire, deur(e)gemankt.
Voort_lurend naanken, d. i. mank gaan. — Hard
manken. Hoe da' da' sneetse dt ursmriskt ! -Daarnaast DEUREMANKEN. Met zins. Al mankende
weggaan. En hie paktag( zone stol en hie manktege deure. Hie es deuregeznankt. — Z. MANKEN.

-

--

Deurluimen (klemt. op deur), sch. zw. onz.
ww. Very. : luimdege desire, deur(e)geluisni. Al
luimende heengaan. Hie latisn(t) stillekies deure;
hie hee' zeker set uitgesteken? — Zie LUIMEN.
Denrluitsen, WW. Zie DEURLUTSEN.

Deurlunken (uitspr. gewoonlijk déurleunkan),
sch. zw. onz. ww. Verv.: lezinkteg e desire, deurgeleunkt. Met hen (hebben) Aanhoudend lunken.
--- Hard lunken. — Heimelijk weggaan. 't Alannek' hee' zeker kaa' gedaan, laie leunkt desire?
-

-- Zie LUNKEN.

Deurlutsen (uitspr, gewoonlijk -luitvan), zw.
ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very.: luitstege
deure, deurgeluitst. Met hen hebben). Voortdurend lutsen. De wend lotert en luitst desire. —
Hevig lutsen. -- Bedr. Daarnaast DEURE-. In
tweeën lutsen, breken door lutsen.
— Onsch. (klemt. op lu(i)t). Door elkander lutsen. maiske! ge deurkluit,it en deurluitst
het dl! — Zie LUTSEN.
Deurlatten (uitspr. deur-). sch. zw . ww. Very. :
luttege desire, deur Os elut. Met hen (hebben).
Onz. Aanhoudend lutten (drinken). -- Hard drinken. As Mie ne keer dienuiver drenkt, l il t ze
desire. — Bedr. Daarnaast DEURE-. Verkwisten
door drinken. Hie /zee' zij' fortuuntse deur(e)g elzit. -- Zie LUrrEN.
-

-

Deurmaaien (uitspr. -znouian), zW. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Very. : mouidege desire,
deurg enzouid. Met hen (hebben). Doormaaien.
VD. --- Hard, met geweld, met ijver maaien.
Allij-toe! deurgemouid, jongies!
Onsch. (klemt. op snoe i ). Veelal in 't veil.
dw. Deurmosiz(d) zin, afgemat zijn door het vele
maaien.
--

Deurmaëre, bn . Zi e DEURMAGERE.
Deurmagere (uitspr. deurma(g)ara met zovl.
lange a), bn. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Doorwager. VD.

Deurmaitsen, ww. Zie D E URMEITSEN.

-

Deurmalen (uitspr, deurnsalan met zovl. lange
a), sch. st . ww. Very.: maaldege deure, deurgemalen. Met hen (hebben). Aanhoudend malen.
Er es werk op de nzeulen, er >al(t) nacht en dagdeur te malen.— Veel, met ijver malen. 't Wazis(t)
goed, nul keende dcsirsna/en.

Denrmarbelen (uitspr. -morb.alesz), zw. ww.
Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : morbeldige
deure, df'zcrg esnorbeld. Onz. Aanhoudend met de
marbels spelen. -- Hard marbelen. As 't zondag
es, aorbelen ze desire.— Bedr. Daarnaast llEURE-.
Verslijten door marbelen. Onze klainen hee' zijne
na(g )ele deuregemorbeld.
Ousch. (klemt. op snor-). Vt_ rmoeien door
marbelen. De kinders en zij' va' z' /even nie deurmorbeld. -- Zie MARBELEN.
--

Deurrnarcheeren (uitspr. ch op zijn Fr.), ww.
Zie DEURMARSEEREN.
Deurmardzeeën (uitspr. met scherpl. e), sch.
zw. onz. ww. Hard vloeken. Hoorkt! nul snardzeet Pier desire! --- Zie MARDZEEËN.
Deurmarseeren (uitspr. see met zzchtl. e), zw.
onz. ww. (klemt. op deur). Daarnaast, soms, DEURMARCHEEREN. Very. : inarseerdeb e deure, tieur(e)gemarseerd. Met hen (hebben). Aanhoudend
marcheeren, doormarcheeren. VD. --- Hard marcheeren. De so(l)daten hen dor ne keer ferm
deurgemarseerd. -- Onz. Met zijn. Daarnaast
DEURE-. Weggaan. Wor zin ze? Ze zijn deur(')ge;narseerd. — Bedr. Met hen, (hebben). Breken,
verslijten door marcheeren. Hie la ce' zijn schoenen
deur( ); esnarseerd. Tiechels danken deur(e)marseeren.
— Onsch. (kiemt. op see). Veelal in 't verl. dw.
Deurnsarseer(d) zin, vermoeid zijn, afgemat zijn
door het gaan. -- Zie MARSEEREN,
,

Deurmaschen (uitspr. déilrmaschan met zoel.
large a en met ch), sch. zw. onz. ww. Aanhoudend maschen (zie ald.). -- Hard, met ijver
maschen. As ,,e geed desirmaas(t), inaiske, zilde
gedaa' krg'(g)on nog rear den arend. Zie

MASCHEN.
Denrmauwen (uitspr. déur-), sch. zw . onz.
w w.

Very. : maziwdege deure, deurgemauwd.
Aanhoudend mauwen (van katten;). -- Hevig mauwen. gatten hee ons miene? Ze mauwt) zoo
deure! -- Bedr. Daarnaast DEURE-. Verdrijven
door mauwen, 'n Katte mauwt de muizen deure.

DEUR~IEELMD

Deurmeelmd,

-
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bn. Gansch molmig. flat haut

es deurmeelmd. - Zie MEELME.
Deurmeitsen (uitspr. -ma£ts~n)t zw. ww. Daarnaast, soms, DEURMETSEN. Sch. onz, (klemt. op
deurv. VerVe : maitstege deure, deurgelnaitst.
Aanhoudend metselen. - Hard metselen, As me
deurmaitsen, zilleme ueur den donkere gedaan
hen.
- Onsch. (klemt, op 1nait). VeeIal in 't verI.
dw, Deurmaits(t) zfin, afgemat zijn door metse..
len. Laat 11Zij rusten, zai Jt maitserke, Jk ben
deurmaitst I - Zie MEITSEN.
Denrmekkeren (uitspr, diur-), sch, zw. onz,

ww. Hard mekkeren (van geiten); - aanhoudend
mekkeren. Ons Bellek' hee' van de nacht deurgelnekkerd. - Zie MEKKEREN.

Deurmelken, st. wW. Sch. onz. (klernt. op
deur). Verv. : molls deure, deurgemolken, Met
hen (hebben). Aanhoudend melken. TVe moeten
nogal deurmelkcn ! Hard melken, Der en
kOlnt geem melk, Jt Es da' ge niet deur em melet !
- Onsch. (klernt. op lnelk). Veelal in 't verl.
dw. Deurmolee z&'n, afgemat zijn door melken.
Ons maisie es deur moleen, laat ze nen oomelenk
rusten,
Deurmengelen, zs«. ww. Sch.

bter es deurmeulend in de krz'ekentv'd (of as
Jt koorem bloeit), d. i. de moer kornt alsdan op en
't bier wordt troebel. - Zie MEULENEN, OPMEU ..
LENEN.

Deurmenzelen, zw. ww. Sch. ODZ. (klemt. op
deur). Verv. : nleuzeldege deure, deurgemeuzeld.
Met hen (bebben). Aanhondend meuzelen, d. i,
peuzelen. - Hevig meuzelen. De ratte meuzelt
deure, - Bedr. Daarnaast DEURE·. Breken door
meuzelen, ergens doorheen meuzelen. K&'kt, k!/kt /
de mu izen hen de vloer deurgemeuzeld.
- Onsch, bedr. (klemt, op 1neu). Overal knagen en bijten. De m uts hee' s' heel de kasse determeuzeld. - Zie MEUZELEN.
Deurmiezelen (uitspr, diur-) , sch. onp. zw.
»r«. Verve : mieeeldeg« deure, deurge1nz'ezeld.
Met hen (hebben). Aanhoudend stofregenen.
G' heel de ueurnoen hee J t denrg emiezeld; - Hevig miezelen. phd rniezeit het deure, der zal nog
re(g)en af kommen, - lie l\IIEZELEN.
Denrmijten (uitspr. dillr-), sch. ODZ. zw. ww,
Verv. : In&'ttegedeure, dezo:fjemij't. Met hen (hebben). Aanhoudend mijten. - Met ijver, snel mij..
ten. Toe, mannen, l1Z&'t ne keer deure : 't gaa'
rainen ! - lie :J\1IJTEN.
Deurmoe,

onz. (klemt. op

deur). Met hen (hebben). Voortdurend mengen,
doormen gen. VD. - Hevig, snel mengen. As ge
verve mengelt, moette deurmengelen.
- Onsch, bedr. (klemt. op 1JZeng).Dooreenmengen. Ge moet het al goed deurmengelen. Van
kaarten. G Jen deurmengelt de korten nie' genoej.
-

DEURMOOSCHEN

Denrmoefen, \VW. Zie DEURMONKEN.
Denrmoeten, onr. sch, ww. Ell. Doormoeten.
Zie VD. - \Veg moeten (gaan, loopen, rijden,
enz.). Ge moet deure, anderst krY'gdesla(g)en. DB.

Deurmogeu, w'v.

Zie MENGELEN.

Deurmessen, zW. ww.

Sch. onz. (klemt. op
deurs. Verv. : mestege deure, deursemest, Met
hen (hebben), Aanhoudend luesten, doormesten.
VD. - Hard, goed mesten. Wilde veel pato(dd)ers hell, ge moet deur1nesse1Z. Ne goei/m
boer 1lzest deure.
_ Oosch. (klemt. op mes). Veelal in 't verI. dw.
Da J land es deurmest, het heeft overal, diep en
ondiep, veel mest. - Zie MES';EN.

Deurmeten, st.

bn, Uiterst moede. J k Moe' In beetse

rusten, J k ben deurmoe.

WW.

Sch. onz. (klemt. op deur).

Verve : 11zeettege (soms 1nat) deure, deurge1Jzeten.
l\1et hen (hebben). Voortdurend meten. ~k .!al
no 0' 'WeIdrif uren deurmeten. - Hard, met IJver
mgten. As de landmeter deur1neet, zaltie (zal hij)

masschz'e-' gedaa-' kr&·(g)en.
_ Onsch. bedr. (klemt. op 1ne).In aIle richtingen
meten. Al waar komt den tra1n? Ze deurmete
gJheel de streekte. - Deurlnete zy'n, afgemat zijn
door meten.

Deurmetsen, wW. lie DEURMEITSEN.
Deurmeuen, wW. Zie DEURMEUGEN.
Deurmeugen (uitspr. deurmeu(g),nz), sch.

Denrmompelen

(uitspr. diur-) , sch, zw. ODZ.
Verve : 11l0lllpeldege deure, deur(e)gemompeld. 11et hen (hebben). Daarnaa~t DEURM:UM~IE
LEN. Aanhoudend mompelen. Hevig mompelen. Moeder kan deurmompelen as ze begint. Met zfjn. Al mompelend weggaan. Jt Es weI dat

wW.

ze deur(e)l1zo11zpelt!

Deurmonken (uitspr. diur-), scb. zW. ww.
Daarnaast DEURMOEFEN, DEURPRONKEN, DEURSMOELEN. Verv. : monktege deure, deur(e)ge1nonkt. Met hen (hebben). Aanhoudend pruilen.
_ Hard pruilen. En es -'t nog nz'e' gedaan? Dat
heet J k nzn"ne keer deur11'zonken. - Bedr. Door
pruilen verdrijven. Iemand deur(e)1nonken,-:- Ouzo
Met zij·n. Al pruilende ,veggaan. C!ns jVfze es op
den duur toch deurege1JlOnkt. - Zle MOl\KEN.
Denrmoord (uitspr. met zacbtl. 0 en klemt. op
moord), bn. Gansch met modder, van binnen en
van buiten besn1eurd. T17el, 1nanneke, ge kom(t)
zeker ud de gracht? Ge zf/ g' heel deUr1JlOOrd.
-

onr.

ww. Ell.

Doormogen. lie YD.
_ Weg mogen (gaan, loopen, rijd~.n, enz). Ma$
ek deure? Neeg, ge 1noet nog bllJven. - Zle
MEUGEN.

Deurmeulenen (klemt. op meu), onsch. bedr.
zw. ,vW. Door elkander mengelen (vooral van
vocht). As ge de tonne ,verl~gt, 1noette verzichteg

zy'n, g'em nt-eugt het ozer nzet deurlneuletzen. Het

Wordt niet gehoord. Zie

DEURMEU(G)EN.

Zie MORE.

Denrmoorden (uitspr.deurmoord,nz met scherpl.
0), seh. onz. zW. wW. Verve : lnoorddege deztre,
deurgemoord. }\iet hen (bebben). Vee} moorden.
Jt Es al de derde nloord. EIier moorden ze deure!

Deurmooschen (uitspr. met scherpl. 0 en gewoonlijk met ch), zW. WW. Sch. onz. (klemt. op
deur). Met hen (hebben). Aanhoudend mooschen.
_ Hard, veel mooschen. Moos(ch)en ze nog?

DEURMORBELEN
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faas, en ze moos(ch)en deure, mai:ns! -- Verkwisten door wanorde, onachtzaamheid. Hie zal
zij' fortuuntse wel deur(e)nzoos(ch )c n.
Onsch. bzdr. (klemt. op moo). Overal, in alle
richtingen mooschen. Ge moet het zekel d l a' zt z
Door elkander mooschen. — Zie-znos(eh)?
--

-

MOOSCHEN.

Deurmorbelen, w w. Le DEURMARBELEN.
Deurmouien, ww. Zie DEURMAAIEN.
Denrmummelen, ww. Zie DEURMOMPELEN.
Deurnaaien ( uitspr. -nouisn), zw. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Very. : nozuidey e deure,
deztrgenoztid. Met hen (hebben). Voortdurend
naaien. VD. --- Hard, met ijver naaien, snel naaien.
Laat ons deztrnouien, me snoeten loch g edaLt'
makelt.
Onsch. bedr. (klont. op noui). O veral, in alle
richtingen naaien. Kijk(t) ne keer hoe da' da'
maiske 't bende (hemd) deurnouid heet (heeft).
Deurnouz(d) zijn, afgemat zijn door naaien. En
es de kleermaker nog niet deurnouid?
--

Denrnaelen, ww. Zie DEURNAGELEN.
Deurnagelen (uitspr. -na(g)alan met zovl.
lange a), zw. w w. Sch. onz. (klemt. op deur).
Very. : na(g)eldege deure, deurgena(g)eld. N'Iet
hen (hebben). Aanhoudend nagelen. 'n Ure deurna(g)elen. -- Hard, met geweld nagelen. 'k En
kan de na(g)el in de muur nie kra(g)en. 't Es
da' ge niet deur en na(g)elt. — Bedr. Daarnaast
DEURE-. Verdrijven door nagelen. De schrijnwerker hee mij deur(e)gena(g)eld.
— Onsch. bedr. (klemt. op na). Overal nagelen.
LViehee' die tafel azoo deurna(g)eld? Van Christus.
Zijn handen en voeten waren deurna(g)cld (en
niet deurgena(g)eld). Verg. Mill. Wdb. — Deurnagel(d) zijn, afgemat zijn door nagelen. Smed,
en zijde nog niet deurna(g)eld ?

Deurnemen, ww. Zie DEURPAKKEN.
Denrnepe, vr. Harde neep. As ek on (u)
'n nepegee', zal 't 'n deurnepe zij(n), zilde.

Deurniezen (uitspr. deur-), sch. zw. onz. ww.
Very. : niesdege deure, deurgeniesd, Met leen
(hebben). Aanhoudend niezen ; met geweld niezen.
Niest) ne keer goed deure, ge zil(t) verlost) zin.
Deurnijpen, st. ww. Sch. onz. (kleint. op
deur). Very. : neep deure, deurti enepen. 1`MIet hen
(hebben). Voortdurend nijpen. Ook fig. 'k Iii van
de nacht erge buzkp ne g'had, 't hee' zonder
ophaztwen deurgenepen. Verg. T. — Hard nijpen. De keerel nipt deure, astir (als hij) iemand
vaste pakt. Ook van wind : doorbijten. De wend
komt uit 't Noorden, en hie np(t) ferm deure.
Verg. CV. T. J. -- Bedr. Daarnaast DEURE-. In
tweeën nijpen, breken door nijpen. Nen appel
deurni p en.
— Onsch. bedr. (klemt. op n). In alle richtingen
nijpen. Nen deurnepen appel vort (rot) gauwe.
-- Deurnepe zijli, moede zijn door nijpen. Drieske
de Nijpere was altelnaits deurnepen, zai mij'
nadere.
Deurnoenen (uitspr. deur-) sch. zw . onz. ww.
Very. : noendege deztre, deurgenoend. Met lien
(hebben). Veel en lang noenen (d. i. noenrust
,

--

DEURPASSEEREN

nemen). 't Es al twieiïgesle(g)en . nui noende ne
keer deure, keerels I — Zie NOENEN.

Deurnouien, ww. Zie DEURHAAIEN.
Deuroeksten (klemt. op deur), sch. zw. onz.
w w. Met ijver oeksten d. i. aren lezen. Nette
deurg'oekst, m' kind! fozek (ja ik), moedere,
'k liè tien zanten. -- Zie OERSTEN.

Deuroolijk (uitspr. deuroolak, met scherps. o),
bn. Zeer ooiijk, zeer slecht (van smaak b. v.). -Zeer slim. -- Zie OOLIJK.
Deuror(re)me, bn. Zie DEURARME.

Deuroud (uitspr. deuraud), brr. Zeer oud. /1/nl.
Il eiti (DOREouT). 't Es nen d'uraztwe man.
Deurpaffen, ww. Zie DEURPOEFEN.
Deurpailen, ww. Zie DEURPEILEN.
Deurpaizen, w W. Zi 2 DEU RPEREN.
Denrpakken (uitspr. deler ), sch. zw. ww. Daar.

naast, min gewoon, DEURNEMEN. Very.: paktege
deure, deztrgepakt. Met hen (hebben). Hard, met
geweld pakken (nemen). As g' hem pakt, zoette
ne keer deurpakken dat hie 't gevoelt. — Veel
stelen. -- Doorbijten (spr. van wind, koude, enz.).
Vriest het? ja 't, en de kouwe pakt deztre. —
Zie PAKKEN.
Deurpandoeren (uitspr. deur-), sch. zw . ww.
Very. : gandoerdege deure, deur(e)g epandoerd.
Met hen (hebben). Onz. Aanhoudend slaan. —
Hevig, niet gewekt slaan. Ze vechten al ondereen,
ze pandoeren nut ne keer deure.— Bedr. Iemand
deur(e)pandoeren, hem door slaan verdrijven. —
Zie PANDOEREN.
Deurpappen (uitspr. déur-), sch. zw. ww.Verv.:
paptege deure, deurgpapt. Met hen (hebben).
Hevig pappen. Es de zwcere nog nie open? G'en
het (hebt) zeker niet deurgepapt?

Denrpardaffen (uitspr. deur-) sch. zw . ww.
Daarnaast DEURPARDOEFEN, -PERDAFFEN, -PERDOEFEN. Very. : pardaftege deure, deurgepardaft. Met hen (hebben). Ouz. Aanhoudend slaan.
— Hard, met geweld slaan. Ge pardoeft deztre,
't doe' ferm zeere! — Bedr. f' hand deur(e)pardoefen, door slaan verjagen. Pardoeft dec ho^:d
deztre. — Zie PARDAFFEN, PARI)OEFEN, PERDAF3

FEN, PERDOEFEN.
Ww. Zie DEURPARDAFFEN.
Deurpandoefen,
ww. Zie DEURPARLEITSEN.
Deurparlaitsen,
Deurparlakken (uitspr. deur ), scil. zw . ww.
-

Daarnaast DEURPARLEITSEN (uitspr. parlaitsan),
-PARLETSEN, -PARLATSEN. V er v. : parlaktege
deztre, deztr(e)g eparlakt. Met hen (hebben). Aanhoudend parlakken. -- Hard parlakken. De kinders loopen en spelen in de more . ze parlakken
deure. — Met zijn. Al parlakkeud vertrekken. Ze
zin atnaal deur(e) g-eparlakt. -- Zie PARLAKKEN,
PARLE(I)TSE N, PARLATSEN.

Denrparlatsen, deurparleitsen, dearparletsen, ww. Zie DEURPARLAKKEN.
Deurpasseeren (uitspr. deur-), sch. zw. onz.
ww. Daarnaast DEURE-. Ergens doorheen gaan.
Mag 'k deurpasseeren?

-
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DeDlpatsakken (uitspr. diur-), sch. ZW. ODZ.
ww. Daarnaast DEURE-. Verve : patsaktege deure,
deur(p)gepatsakt. Met zi:fn. Al hinkend vertrekken De manbepoot es al lange deuy(e)gepatsakt.
- Zie PATSAKKEN.
Deurpeelan, ww. lie DEURPEGELEN.
Deurpeensen (uitspr, met zachtl. e), zw.

WW.

peensen. Ki:fkt, ' t bloe' kOlnt er deure, s' het
(hebt) deurgepeenst. De kauwe peenst deure. -

Bedr, In tweeen peensen, stukpeensen. Daarnaast
DEURE-.'t Vel deur(e)peensen, de huid stuknijpen.
- Onsch. bedr. [klernt. op peen). Overal peensen.
Ook VBn koude, wind. ZV·, gezichte was deurpeenst, het toont op veel plaatsen sporen van
gepeens. De wend deu rpeenst g'heel my" lY/.
Verg. DB (DOORPINSEN). ev. T.] (OEURPITSEN).

Deurpeezen

(uitspr. diurleez{)n met scherpl.
e), sch, zw. ww. Verv, : peesdege deure, deur(e)gepeesd. Met hen [hebber.). Aanhoudend peezen,
d. i. hard slaan. - Hard, met geweld peezen, As
,k sla, za' 'k deu rpeeze, zilde] - Bedr. Iemand
deur(e)peezen, hem door slaan doen ,veggaan.

Deurpegelen (uitspr. deurpe(ff)Jl{)n), w «,
Herz. als DEURSLAAN. Zie ald., ook PE(G)ELEK.
Deurpeilen (uitspr.

diurpaibn), sch. zw. onz,
ww. Verv. : paildege deure, deurgepaild. Met
hen (hebben). lang rusten (van werklieden). Ze
r usten al meer as ' n ure, dat es deurpailen !
Zie PEILEN.

Deurpeinzen,

houdend slaan. - Bedr, Iemand deur(f)pengelen,
hem door sIaan verjagen, verdrijven. D J Elsteneer ~ hen (hebben) ons zondag deuregepengeld.
- Zie PENGELEN, PRENGELEN.

Denrpeperen

(uitspr. diur-) , ww. Hetz. als
Hard peperen (d. i. met

DEURSLAAN. lie ald. -

Sch. ouz, (klernt. op deur). Very. : peenstege
deure, deurgepeenst. Met hen (hebben). Aanhoudend peensen, d. i. nijpen met de vingernagels.
Oak van wind, koude, enz As de noordetoend
;n ure deurpeenst, zoerde ' t g.!ware. - Hard

-

DEURPIKKELEN

ww. Wordt niet gehoord, Zie

DEURPEIZEN.

peper bestrooien). Wie heet (heeft] er peper in de
soepe gedaan? Moedere, We], z' heet [heeft) deurgepeperd. - lie PEPEREN.

Deurperdaffen, denrperdoefen,

ww.

Zie

DEURPARDAFFEN.

Deurpersen, ww. Zie DEURPERTSEN.
Deurpersten [uitspr. diu rpest;)1z) , sch.

zvv.
onz. ww. Very. : pestege deure, d~urgepest. Met
hen (hebben). Aanhoudend persen (met het persijzer). - Hevig persen. G' em pest niet deur e,
kleermakere. - Bedr. Daarnaast OEURE-. Breken,
scheuren, stukdoen door persen. As ' t v'zer t' heet

es, keunde de stoffe deur(e)pesten. -

Z,

PERSTEN.

Denrpertsen[uitspr. deurpersJn), sch. zw.
ww, Very. : perstege deure, deur(e)g-eperst.
hen (hebben). Voortdurend loopen, - Hard
pen. As me goed deurpersen, zimme (zullen

onz,
Met
laowe)
ze kri;\g)en. - Met zfjn. Wegloopen. De deu(g)eniete' smeten ne groote steen in de ruiten, en
dornaar perst~geJ1, ze deure. - Zie PER(T)SEN.

Deurpesten, ww. Zie DEURPERSTEN.
Deurpeuren (uitspr, diuy-), sch. zw, ODZ.
Aanhoudend peuren (paling vangen). met ijver peuren. - Zie PEUREN.

wW.

Hard,

Deurpeuteren, sch. wv«, Sch. onz. (klernt. op
deur). Verv. : peuteYdege deure, deurgepeuterd.
Met hen (hebben). Voortdurend peuteren. VD.Hard peuteren, prutsen. Toe, peutert mor deure,
maisee/ Hette (hebt ge) tijd te »eie ?

Denrpeizen (uitspr. -paizJn), zw, ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Met hen (hebben). Aanhoudend peinzen, doorpeinzen. V D. - Hard, met
kracht peinzen. Komd' er rde oP? Pal~({) ne keer

- Onsch. bedr. (klemt. op peu). Overal peuteren,
pruisen. Laat de kasse toe, ge deurpeutert het
ama ie! - lie PEUTEREN.

deure.

w\\t. Very. : peuzeldege deure, deur/(epeuzeld.

- Ousch. bedr. (klemt. on pai). Overdenken.
,k He ' t dl gepaisd en deurpalsd, en J k en vende
geene raad. - lie PEIZEN.

VD. -

Denrpekelen, zw.

ww. Sch. onz. (klemt. op

deur). Met hen (hebben). Hard pekelen. Om
't vlees in de kuipe te bcwaren, 1nOt"t!e deurpckelen. Verge VD.
Deurpekken (uitspr. dlttr-), sch. zw. ww.
Very. : pektege deure, deur(e)gepekt. Met hen
(hebben). anz. I-Iard slaan. - Aanhoudend slaan.
- Bedr. Ie1nand deur(e)pekken, henl wegjagen
door slaan. - lie PEKKEN.

Denrpekken,

zw .. ww. Sch.

ODZ.

(klemt. op

deurL Met hen (hebben). Doorpikken (met pik
bestrijken). VD.
- Onsch. bedr. (kiemt. op pek). Deurpek(t) zy·n,
overal, goed met pik bestrijken. Ge lnoet 't haut
goed deurpekken, anderst vort het. - Z PEKKEN.

Denrpengelen (uitspr. diuY-), sch zw. ·ww.
Daarnaast DEURPRENGELEN. Verv. : p{'ngeldege
dntre, deur(e)gepengeld. 1fet hen (hebben). Ouzo
Hard slaan (vooral met stok of koo rd). - Aan-

Deurpeuzelen

(uilspr. diur-) , sch. zw. onz.

~1et

hen (hebben). Aanhoudend peuzelen. Verge
lIard peuzelen, eten. 'k He hOl1gere,
,k za( I) 'van de noene ne keer deurpeuzelen.

Deurpieken, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Verv. : piektege deure, deurgepi{'kt. ~'1et
hen (hebben). Aanhoudend steken. - Hard steken. De wend piekt deure. In dezen tij·' van
,t faar piekt~n dt' tengels deure. - Ouk: hard,
veel steken. As ge piekt, moette deurpieken, anderst en es 't de moe(i)te nie werd.
- Onsch. bedr. (klemt. op pie). Overa} steken.
Mi/n hand es deurpz"ek(l) van de tengels. - Zit"
PIEKEN.

Deurpiesen, sch. onz. zw. ww. Verv. :piestege
deure, deuy (e)gep z'est. ~let hen (hebben). Aanhoudend pissen. - Hard pissen. Da' perd h~e'
zeker ltd an de blaze, ' t en kan nz'et deurpiesen.
_ 11et zijn. Heimelijk, onopgemerkt weggaan.
TzOeste genk stillt'kies bztl'ten, en hie piestege
deure. - Zle PIESEN.
Denrpikkelen (uitspr. diur-) , sch. zW. onz.
ww. Very. : pikkeldege deure, deur(e)gepikkeld~
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Met hen (hebben). Aanhoudend pikkelen, hinken.

— Hard pikkelen. Hie en gaa' nog nie' goed; mor
astie beter werdt, kantie (kan hij) deurpzkkelen.
T. -- Met zijn. Daarnaast DEERE-. Heengaan al
pikkelende. 'k Hè 't hem ^c edrouid, nul pikkelt
hie deure I I1ie es deureg etikkeld.
Zie PIKKELEN.

Deurpikkelen (uitspr. deer-)

,

sch.

z\.

onz.

NA,' W. Very. met hen (hebben). Voortdurend pik-

kelen (met de bikkels spelen). -- Hard, met ijver,
veel pikkelen. Die jnaiskies keureen deurpikkelen.
°- Zie PIKKELEN.

Deurpikken, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : piktege deure, deurgepikt. Met
hen (hebben). Hard, met geweld pikken (van
hennen, vogels). Kijkt hoe dat die hinne deurpikt!
Z'en zal her beetse nie late' lz(g ti )en. — Ook van
graanpikkers. W/mme (willen we) veur dc re(g)e'
gedaan hen, me zille moeten deurpikken. T. —
Bedr. Daarnaast DEURE-. Door pikken verdrijven.
Den have pik(t) zijn hinnen deure.
— Onsch. bedr. (klemt. op pik). Overal pikken
(met den bek). Jaagt die kiekies uit de lochtenk : ze
deurscharten en deurpikken 't dl. — Deurpik(t)
zijn, afgemat zijn door pikken (met de pikke).
Pikken es kaa' werk, ge keurt deurpik(z) zijn. —
Verg. Mnl. JVdb (DOREPICKEN). Zie PIKKEN.

Deurpikgelen (uitspr. pengalan), ww. Zie
DEURPEE GELEN.

Deurpinten (uitspr. de'ur-), sch. zw . onz. ww.
Veel pinten bier drinken. Sakker toch! Nui pinten ze ne keer deure ( — Zie PINTEN.
Deurplaasteren (uitspr. de'urplaastaran met
zovl. lange a), sch. zw . onz. ww. Aanhoudend
plaasters leggen. Leg(t) plaasters op den buik, en
ge moet deurplaastere, zilde ! — Z. PLAASTEREN.

Deurplaiten, WW. Zie DEURPLEITEN.
Deurplaitsen, WW. Zie DEURPLEITSEN.
Deurplakken, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op

deur). Verv. : plakteg e deure, deurgeplakt. Met
hen (hebben). Aanhoudend plakken (bezetten; —
in de handen klappen; — borgen). -- Hard plakken. Gee' mij ne plak, manneke; goed, dat keet ek
deurplakken!
— Onsch. (klemt. op plak). Overal plakken.
Ons huis es mee prente' g'heel deurplakt. —
Deurplak(t) zijn, afgemat zijn door plakken. Plafonneerders keunen deurplak(t) zijn. — Zie
PLAKKEN.

Deurplanten (uitspr. de'ur-), sch. zw . onz. ww.
Verv.: planttege deure, deurgeplant. Met hen
(hebben). Aanhoudend planten. -- Met ijver planten. Onzen hovenier plant deure, hie es vanda(g)e
veesteg (neerstig).
Deurpleiten (uitspr. deurplaitan), sch. zw. onz.
ww. Very. : plaittege deuce, deur eplaz't. Met
hen (hebben). Aanhoudend pleiten, doorpleiten.
VD. -- Met kracht pleiten. Luistert . nul plait
den ovekaat deuce.
Deurpleitsen (uitspr. plaitsan), zw. wa . Daarnaast, min gewoon, DEURPLETSEN. Sch. on z. (klem t.
op deur). Very. met hen (hebben). Voortdurend
pleitsen. Kinders keunen uren en uren deurplas-
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DEURPOMPELEN

sen en deurplaatsen. — Hard pleitsen. Ze vechten, en Kobie plaitst deure. Van regen : 't Plaatst
deure, het regent ferm. — Bedr. Daarnaast
DEURE-. Door pleitsen (slaan) verdrijven. Kaitst
em plaatst de lawijtmaker deure,
Onsch. bedr. (klemt. op plaat). Overal, in alle
richtingen pleitsen. De re(;-)en deurplaitst g'heel
de lochtenk. --- Zie PLF(1)TSEN.
---

Deurplekken, zw. ww. Sch. onz. Er door vlekken (vlekken maken). Den ent (inkt) zal de7urplekken. Da' plekt deure. — Zie PLEKKEN.
Deurpletsen, ww. Zie DEURPLEITSEN.
Deurpleuën, Ww. Zie DEURPLEUIEN.

Deurpleuien (uitspr. déurpleu(i )an), sch. zw

.

Very.: pleuidege deure, deur(e)gepleuid. Met
hen (hebben). Onz. Aanhoudend plooien. -- Veel,
met ijver plooien, hard plooien. Keunde de roe
nie peeuien ? Neen 'k. Wel, ge moet ne keer ferm
deurpleuien. -- Bedr. Daarnaast DETIRE-. Breken
door plooien. 'n M erie barre deur(e)pleuien. —
Onz. Met zijn. Naar beneden buigen (door gewicht, geweld, enz.). Pastop, de roe pleuit deure.
— Zie PLEU(I)EN.
WW

Deurploeën, ww. Zie DEURPLOEGEN.
Deurploegen (uitspr. deurploe(g)an), sch. zw.

onz. w w. Very. : ploeg dege deure, deurgeploegd.
Met hen (hebben). Hard ploegen (met de ploegbolle spelen). --- Aanhoudend ploegen. Onze Pier
zoo (zou) nacht en dab deurploe(g)en. — Bedr.
Breken door ploegen. 'yn Bolle deur(e)ploe(g)en.
— Zie PLOEGEN.
- Doorploegen. VD. Wordt niet gebezigd.
Men zegt DEURLABEUREN (zie ald.).
-

-

Deurplooien, ww. Zie DEURPLEU(I)EN.
Deurpluimen (uitspr. deur-), sch. zw . onz. ww.

Verv. : pluirndege deure, deurgcpluinzd. Met hen
(hebben). Aanhoudend pluimen,. — Hard, met
ijver pluimen. Moeite nog al die kiekies pluimen?
As ge niet deur em pluimt, en keunde nie' gcdaa
maken.
Deurplunteren, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Aanhoudend plunderen. -- Veel plunderen.
- Onsch. bedr. (klemt. op plant). Overal
plunderen. Er zijn hier veel dieven. Ze deurplunteren g'heel de streekte. — Zie PLUNTEREN.
'

Deurpoefen (uitspr. dcfur.), sch. zw. ww. Daarnaast DEURPAFFEN. Onz. Verv.: poeftege deure,
deurti epoeft. Met hen (hebben). Aanhoudend
schieten ; aanhoudend slaan. Al 'n ure vechten
en deure. — Hard schieten ; hard slaan.
ze; ze poefen
Pakt da' manneke ne keer vaste, em poeft deuce!
Bedr. Daarnaast DEURE-. Iemand deur(e)poefen, hem met geweld wegjagen. --- Breken door
slaan. [Velde de vaister dezzr(e)poe fen ? -- Zie
POEFEN, PAFFEN.

Deurpoeieren (uitspr. deur-), sch. zw . ww.
Onz. Met hen (hebben). Aanhoudend slaan. —
Hard slaan. — Bedr. I mand dezer(e)poeieren,
iemand wegjagen. — Zie KOEIEREN.
Deurpompelen (uitspr. deur-) sch. zw. ww.
Verv. : pompeldege deure, deur(e)gepoznpeld. Met
,

DEURPOMPEN

--

hen (hebben). Onz. Hard pompelen (van water).
Hoorkt hoe 't water afkomt, 't pompelf deure!
— Zie POMPELEN.
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deeren. Hie hee' g'heel zin fortune deur(e)g epro-

cedeerd.

Deurpronken, ww. Hetz. als DEURMONKEN.

Deurpompen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : pornptege deure, deurgepompt.
Hard pompen. Toe, jonges, we moete water hen,
't brandt nog, pompt ne keer deure! — Aan-

Zie aid.

houdend pompen.
— Onz. (klemt. op pomp). Deurponzp(t) zijn,
afgemat zijn door het vele pompen. De pompiers

Very. : prosteg e deure, deurgeprost. Voortdurend prossen (snijden en kerven ; ook slordig verrichten). --- Aard prossen. Ge moet da' werk staken, ge prost te Zeelek deure. — Bedr. Verkwisten
door slordig te welk te gaan. Hie en hee niet racer,
hie hee 't amaal deurgeprost. -- Zie TROSSEN.

waren deur potnpt.

Deurponken (uitspr. deur-), sch. zw . onz. ww.
Met hen (hebben). Hard, veel sparen. Sichtend
dat hie getrauwd es, popkt Tieste deure. — Lie
PONKEN.

Deurposten (uitspr. deur-), sch. zw . onz. ww.
Very. : posttege deure, deur(e)gepst. Met hen
(hebben). Hard wegloopen. — Aanhoudend wegloopen. — Met zijn. Snel wegloopen. 'k Gaf hein
ne stamp onder de broek, en hie posttege deure,
slide! —

Zie POSTEN.

Deurpraten (uitspr. met zovl. lange a), zw.
ww. Very. : praattege deure, deur(e)gepraat. Met
hen (hebben). Onz. Doorpraten. V U. — Hard praten. As m ij ' waf begint te praten, praat ze deure.
— Bedr. Iemand deur(e)praten, iemand door
praten doen weggaan.
- Onsch. (klemt. op pra). Deurpraat zijn,
afgemat zijn door praten. E vrarnains en kan n iet
deurpraat zijn.
Deurpreken (met zachts. e), zw. ww. Sch. onz.
(klemt. op deur). Met hen (hebben). Aanhoudend
preken. Onze paster kan twie uren deurpreken.
— Hard preken. Sakkeriedore! Nui preekt hie
deure ! — Bedr. Daarnaast DEURE -. Door preken
verdrijven. Hie kan al 't volk deur(e)preken.
-- Onsch. (klemt. op pre). Deurpreek(t) zin,
afgemat zijn door preken. — Gansch bepreekt
zijn. Verg. DB. SCH (Bijv ). — Zie PREKEN.

Denrprengelen, WW. Zie DEURPENGELEN.
Deurprentelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Aanhoudend preutelen. — Hard preutelen.
— Bedr. Daarnaast DEURE -. Door preutelen verdrijven.
— Onsch. (klemt. op pree). Diufpreutel(d)zin,
afgemat zijn door preutelen. — Gansch bepreuteid
zijn. — Zie DEURPRATEN.

Deurpriemen (klemt. op priem), onsch. zw .
Bedr. ww. Very. : deurpriemdege, deurpriemd.
Met hen (hebben). Doorsteken, doorpriemen. VD
(hier sch. of onsch.). De smed lag dor dood, deursteken en deurprieind.

Deurprijzen (uitspr. déur-), sch. zw. onz. ww.
Very. : prees deure, deurgeprezen. Met hen (hebben). Aanhoudend prijzen. — Hard prijzen. Astze
(als hij) va' zijne stal spreekt, kantze (kan hij)
deurboffen en deurprijzen.

Deurpringelen (uitspr. -prengalan), Ww. Zie
DEURPRENGELEN.

Denrprocedeeren(uitspr. deccrprossaderara),
sch. zw . ww. Onz. Voortdurend procedeeren. —
Bedr. Daarnaast DEURE -. Verkwisten door proce-

Denrprossederen,w w . Z. DEURPROCEDEEREN.
Denrprossen (uitspr. deur-), sch. zw. onz. ww.

Deurprotten (klemt. op deur), sch. zw . onz.
ww. Very. : prottege deure, deur(e)n eprot. Met
hen (hebben). P'atte term. Aanhoudend protten.
— Hevig protten. — Met zijn. Daarnaast DEURE -.
Als een stinker wegsluipen. Nui meugde zwij(g)en
en deureprotten. — Zie PRUTTEN.
Denrprnitselen, w w. Zie DEURPRUTSELEN.
Deurpruitsen, WW. Zie DEURPRUTSEN.
Deurprullen, WW. Zie DEURPRUTSEN.
Deurprutselen, ww. Zie DEURPRUTSEN.
Deurprutsen (uitspr. deur-), sch. zw . ww.
Daarnaast (zeer gewoon) DEURPRUITSEN, DEURPRUTSELEN, DEURPRUITSELEN, DEURPRULLEN.
Onz. V erv. : przztstege deure, deurgeprutst. Met
hen (hebben). Aanhoudend pruts Brr. — Hard, veel
prutsen. — Bedr. Daarnaast DEURE -. Verkwisten
door prutsen. Hie ha nog al eivat, mor hie hee
't al deur(e)n epruits t. — Zie PRULLEN, PRU(I)TSEN, PRU(I)TSELEN.

Denrramoelen (uitspr. deur-, met korte a),
sch. zw orrz. ww. Very. : raboeldege deure,
deurgeraboeld. Met hen (hebben). Hard raboelen,
d. i. tieren en razen. Wa' lawijt, wa' lawijt ! Dor
raboelen de keerels ferm deure ! — Aanhoudend
raboelen. — .Met zijn. Al raboelend heengaan. —
Z. RABOELEN.

Deurraffelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : raffeldere deure, deurgeraffeld.
Met hen (hebben). Hard raffelen (bijeendoen, bijeenschrapen). — Voortdurend raffelen. — Deurroefelen. Zie ald.
— Onseh. bedr. (klemt. op raf). Iet deurraffelen, het dooreenmengen al raffelende. Wie hee
't hier in de kasse zoo deurrajeld? — Zie RAFFELEN.

Denrrainen, ww. Zie DEURRF,INEN.
Denrrammelen (uitspr. déur-), sch. zw. ww.
Doorramrnelen. VD. -- Onz. Hevig rammelen.

Het wouit stijf : de blafeture rammelen deure.
— Hevig praten en babbelen. De wfs keuren
deurramnmelen. — Bedr. Iemand deur(e)racnrelen, hem door gebabbel verdrijven. Ook ; door
slaan doen weggaan. En gaat in die herberge
niet : ze zillen on (u) deurerammelen.
Onsch. (klemt. op rain) Deurranzcnel(d)
zijn, afgemat zijn door praten en babbelen.
Denrramoelen (uitspr. déur-, met korte a),
sch. zw . ww. Very. : rajnoeldege deure, deur(e)geramoeld. Met hen (hebben). Onz. Hevig rumoer
--

DEURRANSrLEN
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maken. — Aanhoudend rumoer maken. — Pc'r.
Iemand deu r(e)ramoelen, iemand met grout
rumoer verjagen. — Zie RAMOELEN.

Deurranselen (uitspr.

zog. ww.
Daarnaast DEURTAK(K)EI EN. V erv. : raiiseldeg e
deure, deur (f'), eranseld. i\Iet hen (hebber,). Onz.
Hevig ranselen, d. i. slaan. Pak(t) ne stok en ransel(t) zie keer deuce. — Voortduren d ranselen. —
Bedr. Iemand deur(e)ranselen, heng verdrijven
door slaan. -- Verg. RANSELEN.

Denrrap, bn. Zeer rap, snel, vlug.

Mij' wijf es

deu rrap.

Deurrapen (uitspr. déurropan met zachtl. o),
sch. zw. onz. ww. Verv.: rooptegc deure, deurgeroopt. Met hen (hebben). Aanhoudend rapen.
— Met ijver rapen. liiie roopteg -e pato(dd)ers,en ze
rooptege deure, want ze moes(t) veter den ave(n)d
gedaan hen.
DourravotSen(uits pr. dcttrravoutsan met korte
a), sch. zw. onz. ww. Verv.: ravoutstec e deure,
deurgeravoutst. Met hen (hebben): Aanhoudend
ravotsen, d. i. dwaas en wild loopen, -- Hard
ravotsen. Die slonse loopt al d'het - bergen af ; ze
ravoutst deure! — Met zijn. -Vild en awai,s
wegloopen. As ze mij zien, ravoutsen de keerels
deure. -- Z'e- RAVOTSEN.
Deurravoutsen, ww. Zie DEURRAVOTSEN.
Deurrazen (uitspr. met zovl. lange a), zw. ww.
Daarnaast DEURTIEREN. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : raasdeb e deure, deurgel aasd. Met
hen (hebben). Dcorrazen. VD. — Hevig razen.
As de vaint kaad es, tiert en raast hie deure. -Bede. Iemand deur(e)razen, hem door geraas
verdrij ven.
--- Onsch. (klemt. op raas). Bedr. Overal razen.
Sies was zat, en hie dezertierdee' en deurraasdege g'heel het doorp.

DEURRITSEN

Deurrekeneo, zw. ww. Sch. orz. (klemt. op
deur) Verv. : take deure, deurgerekend.
Met hen (hebben). Verg. VD. — Hard, veel
rf kenen. 'k I/i de snzerl ct es(t) betalen, mor hie

heet deurgereke;zd, zulle!
— Onsch. (klemt. op re). Deurrekeii(d) zijn,
afgemat zijn door rekenen. Da' lank rekenen
maak(7) inoe, 'k ben deurrekend.

Deurrekken (uitspr. déur-), sch zw. of st. ww.
Verv. : rektege (of rok) deure, deur/erekt of
-g-erokken. Met lien (hebber). Hard rekken. -Aanhou eend rekken. — Bedr. Daarnaast DEURE-.
In tweeën rekken ; breken, scheuren door rekken.
Past op, ge zilt den elastiek deurerekken.
Deurrepen (uitspr. deur-), sch. zw onz. ww.
Verv. : reepte ge deure, deurg -ereept. Met hen
(hebben). Voortdurend vlas repelen. -- Hard
repelen. Laat otis deurrepen, me zille veer den
avo(n)d nog gedaan hen. — Zie REPEN.
Deurreutelen. ww. Zie DEURROTELEN.
Deurreutselen, ww. Zie DEUEREUZELEN.
Deurreuzelen (uitspr. déui -), sch. zw . onz.
-

ww. Daarnaast DEURREUTSELEN. Hard ritselen.
De droo(g!e blare renzelen deure. -- Zie REUTSELEN, REUZELEN,

Deurrieken, st. ww. Sch. onz. (klemt. op deur).
Verv.: look deure, deurg, roken. Met hen (hebber). GeriektegS dat niet? Ge moet ne keer deurrieken.
— Onsch. bedr. (klemt. op rz;) Gansch met
reuk vervullen. De fivlettekies deurrieke g'heel de
koenere (kamer).
Deurrij, m. Doorgang voor rijtuigen, paarden.
Halt! hier en es geenen deurra,

Deurreeken (uitspr. deurreeken met scherpl.
e), onsch. zw . bedr. ww. Verv. : deurreektege,
deurreekt. Met hen (hebben). Is dat hetz. w. als
deurrooken (dat men in andere bet. gebruikt) ?
Doorzengen, lichtelijk schroeien of verbranden
(zonder vlam). 'k Zat te hij bij de stove, en 'k
deurreekteb e Wielha broek. -- Onz. Met zij;z. En
hangt den doek n iet te dichte bij 't vier, hie zal
deurreeken. Er es iet dat deurreekt, 'k gerieke 't.
Her kleed es deurreekt.
Deurreeken (uitspr. déztr-, ree met scherpt. e),
sch. zw . onz. ww. Very. : met hen (hebben). Aanhoudend reeken, d. i. rijven. — Hard, met ijver
reeken. En zijt toc h zoo tra(g)e niet, reek(t) ne
keer deuce. -- Zie REEKEN.

Deurrij den (uitspr. -ran), st. Ww. Sch. onz.
(klemt. op deur). Very. : reed deure (uitspr. reel
tere), deurgereen (reen eenlettergrepig en met
zachtl. el. Met hen (hebben). Doorrijden. VD. —
Hevig, met geweld rijden (ook loopen). Rijdt ne
keer ferm deure, en ge zilt hem nog inhalen.
CV. — Bedr. Daarnaast DEURE-. Wegrijden ;
wegloopen. Ge rijdt zoo gauwe deure? CV. DB.
J. — In tweeën rijden. Hie lea' mee zijne velo
'n ai deur(e)rijen. — In éene enkele richting door
iets rijden. De stad déurr en. Ge moet de gemeente deurerijen.
-- Onsch. (klemt. op rij), In alle richtingen
berijden. De mollen hen ons land deurreen. De
stad deurrijen, er in alle richtingen door rijden.
Verg. DB. lulnl. Wdb (DOUERIDEN). - Deurree'
zijn, afgemat zijn door rijden.

Deureënen, ww. Zie DEURREGENEN.
Deurregenen (uitspr. déurre(g)anan), zw. ww.

Deurrijen ww. Zie DEURRIJDEN.
Deurrijke, bn. Zeer rijk. Zie RIJKE. Miii. Wdb

Daarnaast, zeer gewoon, DEURRAINEN. Sch. onz.
Met hen (hebben). D,m;regeren. VD. — Hard
regenen. Hoort het mor klaitsen op de ruiten,
't raint ferm deure !
— Onsch. bedr. (klemt. op re of rain). Gansch
beregenen, binnen en buiten. Mijn kazakke Leas
g'heel deurraind.. De grond es deurre(g)end. Bij
VD. SCH. - Zie RAINEN.
Deurreinen (uitspr. -rainan), ww. Zie DEURREGENEN.

(DORERIKE).

Deurrijpe, bn. Heel en gansch rijp. Doe' die
peuren a/- ; ze zijn deurree. — Zie RIJPE.
Deurritsen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
dezer). Verv.: ritstege deure, deur(e)geritst. 1\Iet
hen (hebben). Aanhoudend loopen.— Hard loopen.
Kijkt hoe da' den haze vei deurritst. -- Daarnaast DEURE-. Wegloopen. As ge niet deur en
ritst, krijgde roef!

DURROCHELE4

--

— Onsch. bedr. (klemt. op rits). In alle richtingen loopen. De konijnen deurritsen 't hier dl.
— Zie RITSEN.
Deurromhelen, WW. Zie DEURFLUIMEN.

Deurroefelen, zw. ww. Daarnaast wel eens
DEURRAFFELEN (zie ald.). Sch. onz. (klemt. op

deur). Met hen (hebben). Hard roefelen (op de
trom slaan ; — slaaggeven). As 'k sla, roefel
'k deure! — Aanhoudend roefelen. — Bedr.
Iemand deur(e)roefelen, iemand al slaande weg-

jagen.
Onsch. bedr. (klemt. op roe). Overal slaan.
Zijnen ezel es deursleën en deurroefeld. — Ondereen smijten. Woromme deurroefelde dat hier dl!
—

— Zie ROEFELEN.

Deurroeien, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Hard roeien (d. i. werpen met of zonder
roedje). De kinders zoeken de pato(dd)erbollen,
en dormee roeien ze deure. — Voortdurend roeien.
Zonder ophauwen deurroeien. — Bedr. Iemand
deur(e)roeien, iemand wegj agen, wegsmijten. Roeit
ajnaal die wilderiks deure !
— Onsch. (klemt. op roei), Deurroei(d) zin,
afgemat zijn door roeien. Zijn de kinders nog niet
deurroeid ? — Zie ROEIEN.
Deurroepen, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : riep deure, deurgeroepen. Met hen
(hebben). Aanhoudend roepen. De zieken hee' de
g'heele nacht deurgeroej5en. — Hard, met geweld
roepen. Z' en hooren dat niet, roep(t) ne keer
deure! -- Bedr. Daarnaast DEURE-. Verdrijven
door roepen. Síeska hee m ij deur(e)g eroeeen. —
Scheuren, wonden door roepen. Ge zilt ou (uw)
kele deur(e)roepen.
Onsch. bedr. (klemt. op roe). In alle richtingen, overal roepen. Ze kan 't huis deurloopen
en deurroepen. ---- Deurroepe zijn, afgemat zijn
door roepen. Roept gij nui 'in bee tse : ik ben
deurroepen!
-

--

Deurroeren, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : roerdege deure, deurgeroerd. Met
hen (hebben). Voortdurend roeren. VD. — Hevig
roeren. Roert deure, manneke, anders(t) schiet de
melk thoope. — Bedr. Daarnaast DEURE-. - Door
roeren stukmaken, verslijten. De poollepel es
deur(e)geroerd.
-- Onsch. bedr. (klemt. op roe). Goed ondereen roeren. Deurroert de pap goed. -- Deurroer(d)zijn, afgemat zijn door roeren.
Deurroesten, ww. Wordt niet gehoord. Zie
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Deurrollen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : roldege deure, deurgerold. Met
hen (hebben). Doorrollen. VD. -- Hard rollen.
life roldege van de veurnoen ons land, m' hen
deurgerold. — Bedr. Daarnaast DEURE-. Verslijten door rollen. liaeestal die bolle(n) zin deur(e)gerold.
— Onsch. bedr. (klemt. op rol). In alle richtingen rollen. Ge moet da' stik land goed deurrollen. — Deurrol(d) zin, afgemat zijn door
rollen.
Deurrompelen (klemt. op rom), onsch. zw.
ww. Meestai in 't vert. dw. Deurrombel(d) zijn,
rimpels in alle richtingen vertoonen. Zij' gezicht
es alg'heel deurronzpeld. -- Zie ROMPELEN.
Deurronken, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : ronktege deure, deurgeronkt.
Doorrooken, VD. — Hard ronken. Sieshee' deze
nacht ne keer deurgeronkt. — Hard kijven. Moeder kan deurronken. — Bedr. Verdrijven door
ronken (kijven). Mij' wijf hee mij deur(e)geronkt.
— Onz. bedr. (klemt. op ronk). In alle richtingen
ronken. De sla(g)e van d'harloodze deurronktegen 't huis.
Deurrooken (uitspr. met scherpl. o), zw. ww.
Doorrooken. VD. — Sch. onz. (klemt. op deur).
Met hen (hebben). Hard rooken (van vuur, van
pijp). De achauwe rookt deure : Wa' rook, we'
rook! Pier rooktege deure! — Bedr. Daarnaast
DEURE-. Door rooken verdrijven. Ge rookt te
vele, ge rockt) mij deure. Honderde mere' zaten
op den aapeleere, 'k hé ze deur(e)gerookt. —
Ergens doorheen rooken. 'm Pijpe deur(e)rooken,
er een gat in rooken.
— Onsch. bedr. (klemt. op roo). Met rook doortrelcken.' n Hespe deurrooken.'n Doorrookte pijpe.
— Deurrook(t) zijn, afgemat zijn door rooken.
Zondag was 'k deurrookt. — Ook : zoolang en
zooveel gerookt hebben dat men er ongevoelig
aan geworden is.
Deurropen, ww. Zie DEURRAPEN.

Deurrooten (uitspr. roo met scherpl. o en den
klemtoon), onsch. zw . ww. Veelal in 't verleden
dw. Deurroot vlas, vlas dat door en door geroot
is. — Zie ROOTEN.

Deurrooven (uitspr. met scherpt. o), onsch. zw.
bedr. ww. Met hen (hebben). Al roovende doorloopen. Het land deurrooven. Meel. Wdb (DOREROVEN).

Deurroeven (uitspr. déur-), sch. zw. onz. ww.
Daarnaast, min gewoon, DEURTROEVEN. Very. :
roefdege deure, deurgeroefd. Met hen (hebben).
Veel troeven. Dry keere geroeid? Dat es deurgeroef(d). zille! — Zie ROEVEN.

Deurrosten, zw. ww. Sch, onz. (klemt. op
deur). Very. : rosttege deure, deurgerost. Met
hen (hebben). Doorroesten. VD. --- Hard, snel
roesten. Mee' da' nat were, rost 't ijzer deure.
— Onsch. Bedr. (klemt. op rost). Gansch beroesten. Deurrost ijzere. De stove was deurrost.
— Zie ROSTEN.

Deurrokelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : rokeldege deure, deurgerokeld.
Met hen (hebben). Voortdurend rakelen. -- Hard
rakelen. Ge moet deurrokelen (d. i. met het rakelijzer werken).
— Onsch. kklemt. op ro). Het al deurrokelen,
het rokelende doorecndoen. -- Zie ROKELEN.

Deurrotelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: roteldege deure, deurgeroteld. Met
hen (hebben). Aanhoudend rotelen (ratelen ; rammelen; babbelen ; hutselen). — Hevig rotelen.
Da' kind hee ne roteleere, nui rotelt het deure.
— Bedr. Verdrijven door rotelen. Moeder rammelt en rotelf mij deure,

DEURROSTEN.
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Onsch. bedr. (klemt. op ro). Dooreen roteten.
Ge moet de teerlenge' goed deurrotelen. -- Zie
---

ROTELEN.

Deurrotsen (uitspr. -routsan), zw. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Schier hetz. ais DEURLOOPEN (zie ald.). Aanhoudend rotsen. --- Hard
rotsen. --- Wegrotsen. De koeèjz arjzale routsan
deure.

-- Onseh. bedr. (klemt. op rout). Overal loopen.
De stier deurroutst de mees (meersch). -- De urrouts(t) zijn, afgemat zijn door loopen. — Zie
ROTSEN.

Deurrotten, ww. Niet geh. Zie DEURVOETEN.
Deurroutsen, WW. Zie DEURROTSEN.

Deurruiven (uitspr. deítr-), sch. onz. zw . ww.
Very. : ruifdege desire, deurgeruzfd. Met hen
(hebben). Hevig ruien. Onze kanarieveu(g)el ruift
deurre : hie en hee abij geem pluisne' meer.

Deursakkeren (kiemt. op deur), sch. zw. ww.
Very.: sakkerdege deure, dein (e)gesakkerd. Met
hen (hebben). Onz. Hard sakkeren (d. i. vloeken).
Die dronke heeste sakkert deure. – - Aanhoudend
sakkeren. Alle da(g)e' sakkert hie 'n uur of twiee''
deure. — Bedr. Daarnaast DEURE-. Door sakkeren
verdrijven. De zatteriks sakkeren ons deure. —
Zie SAKKEREN.

Deursassen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : sastege desire, deurgesast. Met hen

(hebben). Hevig sassen (d. i. wild en woest loopen). Da' perd sas(t) hui ne keer desire. — Aanhoudend loopen. --- Bedr. Iemand deur(e)sassen,
hem wegjagen. Toe, sast den hond mor deure.
Onz. A1et zijn. AVegloopen. Get (geeft) hem sze
--

schop onder zij' gat, hie zal wel deur(e)sassen.
— Onsch. Bedr. (klemt. op sas). In alle richtingen,
overal loopen. Hie deurloopt en deursast g'heel
de gemeente. -- Zie SASSEN.

Deursavelen ( uitspr. déursavalan met zovl.
lange a), sch. zw. onz. ww. Very. : saveldege
deure, deur(e)g esaveld. Met hen (hebben). Hevig
en wild loopen. As Hie 'n dreupelk' op heet, kan
ze deursaveleet. — Met zijn. Wegijlen. Kijkt hae
da' iriene ginter deur(e)savelt. — Zie SAVELEN.
Deurschamenkelen (uitspr. déurschamenkaZan, scha met korte a en zonder den kiemt.), sch.
zw. ww. Very.: schamenkeldege desire, deus (e)gesehamenkeld. Met hen (hebben). Daarnaast
DEURSCHARMENKELEN. Onz. Aanhoudend schamenkelen. Hard, met geweld schamenkelen.
Van den ave(n)d moeresse ne keer deurschamenkelen. Bedr. Daarnaast DEURE-. Verdrijven door
schamenkelen. De schelm sszoe' van de gemeente,
me tillen hese deur(e)schamenkelen. --- Zie SCHAMENKELEN.

Deurschaminkelen (uitspr. deurscizamenkaZan), ww. Zie DEIJ RSCHAMENKELEN.
Deurscharmenkelen, ww. Zie DEURSCHAMENKELEN.

Deurscharten, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : scharttege deure, deurgeschart.
Met hen (hebben). Aanhoudend scharten (krab-

ben, krauwen) ; -- aanhoudend en naarstig werken
en spaarzaam leven. • Hevig s harten. Da' kind
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hee' van de nacht deureesclzart, zit gezicht es
g'heel bebloed. Ze zij' getrauwd, mor ze zille
moeten deurscharten om deur de ocereld tegraken. D'izinne was in de tochtenk gekropen en ze
scharttege desire, zilde. — Met zin. Op zonderlinge wijze en met moeite wegijlen. As ze de sasnpetter za(g)esz, schartteg esz ze deure.
— Onsch. bedr. (klemt. op schart). Den li aise
deurscizart g'heel 't beddek' erten (erwten). Zij'
gezichte was heelegaizs dezerschart. — Zie SCHARTEN.

Deurschaveelen (uitspr. dc`zerschaveelan, met
korte a en scherpt. e), sch. zw . onz. ww.
Very. : schaveeldeg e deure, deur(efeschaveeld.
Met tien (hebben), Aanhoudend schaveelen, d. i.
wegijlen, loopen. -- Hard schaveelen. As 't manneke mijne stok zag, schaveelde ' hie deure,
zilte! -- Met zijn. AVegijlen. Laat ons deur(e)schaveelen, anderst kr (g)eme nog sla(s)en! —
Zie SCHAVEELEN.

Deurschaven (uitspr. met soel. lange a), zw
ww. Sch. onz. (klemt. op dezer). Very. : schaap
lege deure, desirg escliaafd. Met hen (hebben).
Doorschaven. VD. -- Hard, met ijver schaven.
.

Schaaf(t) nog e sszinuutse desire, en 't es gedaan !
— Onsch. bedr. (kiemt. op scha). Langs alle kanten, in alle richtingen schaven. Den dommerik hee'
g'heel de tafel deurschaa fez' : z'en es niet sn 'er
werd. — Deurschaaf(d) zijn, afgemat zijn door

schaven.

Deurschaverdijnen (uitspr. scha met zovl.
lange a), zw. ww. Sch. onz. (klemt. op deur).
Voortdurend schaverdijnen. -- Hard schaverdijnen. As me 'n uurke deurschaverdijnen, zijfine
(zijn we) veer den poene t' Auorde. -- Met zijn.
Daarnaast DEURE-. Wegijlen al schaverdijnend.
Wor zijn ze? Ze zijn deur(e)geschaverdnd. —
Zie SCHAVERDIJNEN.
Deurseheed (uitspr. déurscheet met scherpt. e),
0. Zie DEURGESCHEED.

Deurscheeden (uitspr. de'ztrsclzeen met scherpl.

e), ww. Zie DEURSCHEEN.

Deurscheen (uitspr. scheen eenlettergrepig en
met scherpl. e), zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: scheeddeg e (uitspr. scheettaga met
verkorte scherpl. e), deurgescheed (niet deur escheedmn of gescieén). Met hen (hebben). Hard
scheiden, b. v. asch. Toe, jong- en,g e snoet deurscheen. — Aanhoudend scheiden. -- Bedr. Daarnaast DEURE-. In tweeën scheiden. De ploots'
(plaats) es te groot, ge moet ze deur (e)sclzcen.
Onsch. (klemt. op schee). Deserscheed z ee,
afgemat zijn door scheiden. 'k Il,3'de heele vestsr---

nocn assche' gescheed . 'k best oprecht deurschred. -- Zie SCHEEN.

Deurscheeremen, ww. Zie DEURSCHEERMEN.
Deurscheeren (uitspr. schee met scherpl. e), st.

ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : schoor
desire, deurgeschorcn. Met hen (hebben). Hard,
met ijver scheren. Dem oorbier haast hem, hie
scheert deure. -- Aanhoudend scheren. Hie
scheert g'heel den ave(n)d deure. -- Bsdr. In
tweeën scheren, stukscheren, wonden al klierend
Hie scheert 't vel deure.
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Onsch. (klemt. op schee). D'urschore zijn,
afgemat zijn door scheren. Ts(zterdaas ben 'k
deurschore(n), zal 't borbierke.

Deurscheermen, ww. Zie DEURSCHERMEN.
Deurscheeteren (met scherpt. e), ww. Zie
DEURSCHITTEREN.

Deurschelferen, sch. onz. zw . ww. Hard schilferen. Dat le ant begint deur te schelferen, Zie
SCHELFEREN.

Deurschellen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op

deur). Very. : scheld-ge deure, deurgescheld. Met
hen (hebben). Aanhoudend schillen. -- Hard, met
ijver schillen. Toe, maiske, schel(t) ne keer deure,
anderst en zal 't eten nie' geree' zijn.
-- Sch. (klemt. op schel). Meestal in 't vert.
dw. Deurschel(d) zijn, afgemat zijn door schil-

len. — Zie

SCHELLEN.

Deurschemmelen (klemt. op sc h em), onsch.
zw. onz. ww. Very. : deurschemaneldege, dezirschcnzmeld. Met zijn. Gansch (door en door)
schimmelen. En zet die torten (taarten) in de
kelder niet : dor deurschemmelen ze g'heelegans.
Die mattentorte es deurscheananeld. -- Zie
SCHEMMELEN.

Deurscheuken, st, ww. Sch. onz. (klemt. op

deur). Very. : schonk (of schank) deure, deurgeschenken. Hard, met geweld schenken. Stillekies, Mieke ! En schenkt toch azoo niet deure! —
Aanhoudend schenken. Vader en drenk(t) niet
dikkels; snor astie ne keer begint, drenkt en
schenkt hie deure, atemaits 'n g' heel weke.
— Onsch. (klemt. op schenk). Meestal in 't verl.
dw. Afgemat zijn door drinken. Pier es deurschonken. -- Deurschonke zijn, zeer zat zijn.

— Zie ook : DEURSCHINKEN.

Deurscheppen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op

deur). Very. : schuteb e deure, deurgeschept.
Met hen (hebben). Hard scheppen. Dor en ga 'k
nor de eneulen niet, de mulder schept deure! —

Aanhoudend scheppen. — Bedr. Breken, verslijten door scheppen. De lepel es deur(e)geschept.
— Onsch. (klemt. op schep). Deurschep(t) zijn,
moede zijn door scheppen. Toe, Frans, schept gij
nui 'na beetse, 'k hê al 'n ure deurgeschept, 'k ben
de u rschep t.

Deurschermen, zw.

ww. Daarnaast DEURSCHERREMEN, DEURSCHEER(E)MEN. Sch. onz.
(klemt. op deur). Very. : scheermdege deure,
deurgescheermd. Met hen (hebben). Aanhoudend
i
schermen. -- Hard schermen. Kijkt hoe dat Inc
;nee' zijn orms (armen) werkt, hie scherm(t) ne
keer deure. — Bedr. Iemand deur(e)schermen,
hem schermend verdrijven.
— Onsch. bedr. (klemt. op scher). De lucht deurschermen, in alle richtingen met de armen b. v. in
de lucht slaan. — Deurscherm(d) zijn, afgemat
zijn door schermen. — Zie SCHEER(E)MEN.

Deurscherpen, sch. zw. onz. ww. Met hen
(hebben). Aanhoudend scherpen. — Hard scherpen. De mulder scherptege deure, hie moes(t)
veer den poene gedag' maken.

Deurscherremen, ww. Zie DEURSCHERMEN.

Deurscheuren, zw. ww. Soh. onz. (klemt. op
deur). Very. : sciii'urdeg e deure, deur` egchenrd.
Met hen (hebben). Doorscheuren. VD. — Hard,
met geweld scheuren. llee trok en sclzeurdege
deure, e' g' heel mij' kleed en es geene cens meer
werd. — Onz. Met zijn. In tweeën scheuren
(gescheurd worden of geraken). En trekt azoo
,giet : 't lake' scheurt deure. — Bedr. Met hen
(hebben). In tweeën scheuren. Ge scheurt 't
deuce. Verg. VD.
-- Onsch. bedr. (klemt. op scheu). Overal
scheuren. Wie heet de vusschoot azoo dFUrscheurd ? Het te gevochten? Ouë (uw) kiel es
g' heel deurscheurd. Verg. Mnl. Wdb (DORESCOREN).

Deurscheute, vr. Daarnaast, soms, SCHEUTE.
Van aardappelen. Nieuwe botten en scheuten die
gedurende den zomer aan de aardappelen komen,
terwijl deze nog in den grond en aan den stiu k
zijn. Die deurscheute doe' veel kaad. --- Ook als
collectief en zonder lidw. Er zal dees jaar veel
deurscheute zijn. — Verg. SCH. CV . J.
Deurschieren, st, ww. Doorschieten. VD. —
Sch. onz. (klernt. op deur). Met hen (hebben).
Hard, met geweld schieten. 't Gevecht was wreed,
de sa(l)date schoten deure, vriend. In sommige
spelen (marbelspel, gaaischieten, enz.). De gouze'
staa' stijf vaste. ge moet deurschieten om z' of
te krij(g)en. — Bedr. Daarnaast DEURE-. Verdrijven door schieten. Die gouischieters hen ons
dein (')geschoten : jee ware schon (schuw, bang)
van ne pijl op onze kop te krij(g)en. — In tweeën
schieten, stukschieten. 'na Planke deur(e)schieten.

— Wei. Zich door iets werpen, ergens doorheen
loopes en aldus ontsnappen. Er stond veel volk,
mor 'k paktege mijne loop, en' k schoot mij deure.
— Onz. Very. met zijn. Wegijlen. Me schoten
deure zoo rap as nen haze. — Heimelijk wegsluipen. Hie es zonder la zenit deure) ecchoten.
Van aardappelen, die vóor den oogst, in den
grond en aan den struik gehecht, botten en scheuten krijgen. De pato(dd)ers en zin nie'.veel werd :
ze zijn bijkanst aaszaal deur(e)geschoten. Ook : in
den kelder scheuten krijgen die bijna gansch den
knol doordringen. Ne pato(dd)er die deur(e)eschoten es, es zoete va' smaak en nis' goed. Verg.
CV. J. SCH. CL .
Onsch. bedr. (klemt op schie). Met eene
spade overal aarde werpen. huist de gracht en
deurschist mee' d'erde goed 't koorerve. Verg. CV.
— Het graan dat in hoopen ligt, goed met de
spade omroeren. As ge geen kalanders en wilt,
moeite 't graan denrschieten. -- De kaarten
doorschudden. Bij VD. scheidbaar. — Van pijn.
In 't gansch lichaam pijn veroorzaken. 'k ID deze
nach(t) veel afgezien, de pin hee' g' heel nz J' l Jf
deurschoten. Verg. lllnl. Wdb (DORESCIETEN, 2).
— Deurschots zijn, afgemat zijn door schieten.
—

--

Deurschijeren, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: schijerdege deure, deurgeschijerd.
Met hen (hebben). Hard schijeren (hout klieven).
't Es ne felle werkman, hie schijert deure. —
Aanhoudend schijeren. 't Zal gedaa' zijn, as me
nog 'n uurke deurscheren. — Bedr. Daarnaast
DEURE-. In tweeën schijeren, stukschijeren. Ge
moet da' boot deurscheren,
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— Onsch. (klemt. op scha"). Deztrschijer(d) zijn,
afgemat zijn door schijeren. — Zie SCHIJEREN.

Deurschijn, iri. Z e nder mv. Het d,)or-chijnen.
De ruiten en waren nie' ,-'heel //zat, en den dew-schijn liet ons t o ch '/jz beetse zien.
Deurschijnen, ww. Doorschijnen. VD. Zie
ook : DEURSCHINKEN.
Deurschijten, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Met hen (hebben). Aanhoudend schijten.
Ons koe schijt al g'heel de weke deure : z'es zeker
ziek. — Hard schijten. -- Invallen. Dat huis
schijt deure, zijgt stiliekens, langzaam dooreen.
-- Onsch. bedr. (klemt. op schij). Overal met
drek bevuilen. Zf star dat er veel kinders zijn, es
't dl deurscheten.
Deurschilderen, sch. zw. onz. ww. Aanhoudend schilderen. — Met ijver, veel schilderen.
D'ander weke schilderdeg' hie deure, mor nui
en doet hie hiel meer!
Deurschinken (uispr. -schenkan), st. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Very. : schonk (soms
schar, k) deure, deureschon ken. Met hen (hebben). Van hemellichamen. Hard schijnen. De zonne
schenk(t) ne keer deure, newoure ? Aanhoudend schijnen.
— Onsch.bedr.(klemt.op schenk).Overal beschijnen. De mane deurschenkt het land. -- Z. SCHINKEN.

Deurschitteren, zw.

ww. De uitspr. laat toe

DEURSCHEETEREN te schrijven. Zie Kl. en

Vormhl.

Sch. onz. (klemt. op deur). Very. met he.z (hebben). Aanhoudend schateren (of schetteren), doorschateren. VD. — Hard, luide schateren. Da'
maisk' heet 'n stem/ne die deurschittert. D'eekster kan deurschitteren. — Bedr. Verdrijven door
schateren. Da' jonk volk schittert ons deure.
— Onsch. bedr. (klemt. op schil). Beir. Overal
schateren. Ze la(ch)en en giechelen : 't deurschittert het kuis. — Zie SCHITTEREN.

Deurschokken, zw. ww. Doorschokken. VD.
— Sen. onz. (klemt_ op deur). Very. : schokte, e
deure, cleujgeschokt. Met h e n (hebben). Hard
schokken. De leerre schokt deuce. — Met zijn.
Stil en zonderling weggaan. Jij en ka' Sies nie'
zien : as 'k mij toe(g)e, schokt hie deuce. — Bedr.
Daarnaast DEURE-. In tweeën schokken, stuk
schokken. En danst azoo op de vloer niet, ge zilt
hem deur(e)schokken. Ook wel onz.; met zin. De
vloer zal deureschokken.
— Onsch. bedr. (klemt. op schok). Overal, in
alle richtingen schokken. 'k H/ 'n ure lank op de
kerre . bezeten, mij' • taf es deurschokt. — Zie
SCHOKKEN.

Deurschoone (uitspr. met scherpi. o), bn. Zeer
schoon. C V (Aanh.). ilinl. TVab

(DORESCONE).

Deurschou (voor de uitspr. dezer on, zie Z^7.
en Vormt.), bn. Zeer schuw, bang. Snavles
('s avonds) en ga /voeder op de strata /liet, z',s
deurschou. — Zie SCHOU.

Deurschreemen (uitspr. met scherpl. e'), zw. ww.
Sch. onz. (klemt. op dezte). Very. : schreemdege
deure, deurgeschreemd. Voortdurend weerton,
krijten, janken. — Hevig schr.eetnen, Toe, man-
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neke, schreeln(t) n° keer deure, anderst en hoo.
ren ze 't niet. — Bedr. Daarnaast DEURE-. Verdrijven door schreemen. 'k E'z koest er nie blijven : z'/z/ mij deztr(e)geschree/nd.
Onsch. (kleint. op schree). J)eurschreem(d)
zijn, afgemat zijn door schreeoten. — Z. SCHEENMEN.

Deurschrepen, sch. zw . ww. Very. : schreeptege deuce, deur(e); eschreept. í\^1et hen (hebben).
Onz.Aanhoudend schrepen (ti.i. schrapen).---. Hard,
met geweld schrepen. En zin die wortels nog
ni?' geschreept? Ge /noel deurschre/en ! --. Bedr.
Daarnaast DEURE-. In twe, en schrepen, stuk
sch ► epen. ne 1 Vorlel deur - (e)schrepen. --- Zie
SCHREVEN.

Deurschrijven, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deu, ). Very. : schreef deure, deur; eschreven.
Met hen (hebben). Hard, veel schrijven. Joligen,
ge moet ne keer deurschrijven. T.
— Onsch. bedr. (klemt. op sch.rJ). In alle richtinger, overal beschrijven. De keerel hee' g'heel
da' panpier deurkladderd en deurschreven.—
Deurschreve zijn, afgemat zijn door schrijven.
De klerk es deurschreven; dat hie mor '/n beetse
rust! — Verg. VD : DOORSCHRIJVEN.

Deurschuifelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Met hen (hebber,). Aanhoudend schuifelen
(tlu ten). — Hard schuifelen. 't Wer(dt) schoo'
were . hoort, de meerlaa' schuifelt al de/tre! -Stillekens al schuifelende weggaan. Sieske schuifeldege deure. -- Bedr. Daarnaast DEURE-. Iemand door schuifelen verdrijven.
Onsch. (klemt. op schati). Veelal in 't vert.
dw. Deurscha fel(d) zin, afgemat zijn door schuifelen. Zie SCHUIFELEN.
--

Deurschuiven, sch. st. ww. Very. : schoof
deure, deztr(e)geschoven. Met hen (hebben). Onz.
Aanhoudend schuiven. — Met geweld schuiven.
— Met zijn. Hard wegloopen. Den haze schoof
deure. — Bedr. Iemand deur(e)schztiven, hein
wegschuiven. — Onz. Utschuiven. 'k Genk op
trem boor(d) van de be ke; 'A schoof dezzre, en
'k viel in 't walere.
Deurschoppen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : scnupte,re deure, deurgeschupt.
Met hen (hebben). Doorschoppen. VD. — Hard
schoppen. Ilie en gaf mij nzor (/ene schztp, snor
hie ha' deureschup(t), zille! — Bedr. Door
schoppen verdrijven. Schuilt den hond ne keer
deure.
— Onsch. bedr. (klemt. op schap). Overal schoppen. Zij' lijf was deurstarnpt en deurschupt. -Deurschup(t) zijn, afgemat zijn door schoppen.
— Zie SCHUPPEN.
Deurschuren, zw.

ww. Sch. onz. (klemt. op

deur). Verv.: schztztrdeg e deure, deurgeschuurd.
Met hen (nebben) Aanhoudend schuren. — Hard,
met geweld, met ijver schuren. Es 't dl gesch uzt rd ' ih en 't. Jill, sch o o r(') //e keer deure!
— Bedr. Daarnaast DEURE-. In tweeën schuren,
stukscharen; breken, verslijten door schuren. Den
aztwe schotel es g'heel deur(e)geschuurd. —
Door schuren verdrijven. Tsaterdaas schuren ze
/a^ thuis deure.
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Onsch. bedr. (klemt. op scha). Overal schuren. As 't keermes es, deurkuist en deurschuur(t)
moeder g'heel 't huis. -- Deurschuur(d) zijn,
afgemat zijn door schuren.

Deur. schatten, zw. ww. Doorschudden. VD.
— Sch. onz. (klemt. op deur). Hard schudden, met
geweld schudden. Der staa' nog 'vn peere ginter
hoo(g)e, schut ne keer deure, ze zal vallen.
— Onsch. (klemt. op schut). Deurschut zijn,
afgemat zijn door schudden. — Zie SCHUTTEN.
Denrseezen (uitspr. de'urseezan met scherpt.
e), sch. zw . ww. Very.: seesdege desire, deurgeseesd. Met hen (hebben). Onz. Hard loopen. Nui
seest den hond ferm deure. --- Aanhoudend loopen. — Met zijn. Wegijlen. Anze (als ze) de paster
za(g)en, seesdegen z'amaal deure. CV. — Zie
SEEZEN.
DeUrseMpele, bn. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zeer simpel, onnoozel. Dat en hee'
gee' gevoelen van niet meer, dat es deursempele!
Zie SEMPELE. lllnl. Wdb (DORESIMPEL).

Deursermoenen, sch. zw. ww. Onz. (klemt.
op deur). Met hen (hebben). Hard sermoenen
(d. i. berispen). 's 1)laandaas sermoent ons moeder deure. — Aanhoudend sermoenen. -- Bedr.
Iemand deur(e)sermoenen, hem door veel sermoenen (berispen) verdrijven. — Zie SERMOENEN.
Deursiehelen, sch. zw. ww. Daarnaast DEURZICHELEN. Onz. Met hen (hebben). Hard sichelen
d. i. met de sikkel snijden. — Voortdurend sichelen. — Bedr. In tweeën sichelen. Da' ges es hart,
en nie' gemallek deure te sichelen. --- Zie SICHELEN.

Denrsieken, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : siektege deure, deurgesiekt. Met
hen (hebben). Aanhoudend sieken, d. i. pruimen.
— Hevig sieken. 'k En sieke nie' vele, nier as ek
sieke, sieke 'k deure.
Onsch. (klemt. op sie). Deursiek(t) zijn,
afgemat, ziek zijn door sieken. De jonge' zie' zoo
bleek, estie masschien deursiekt? -- Zoolang en
zooveel gesiekt hebben, dat men er ongevoelig
aan geworden is. Verg. DEURROOKEN. Z. SIEREN.
--

Deursijferen, ww. Zie DEURCIJFEREN.
Deurslaan (uitspr. met zovl. lange a), onr. ww.

Doorslaan. VD. — Onz. Met hen (hebben) Hevig,
met kracht slaan. Vader en es nie lichte kaad; mor
astie kaad es, slaat hie de sire. J (DEURSLAGEN).
Hard eten. Sies kan deurslaan. Der en es mor
een soorte vlees, ge moet deurslaan. — Van een
gezegde. Da' slaat deure, dat gezegde heeft gewicht, is van belang. -- Bedr. Iemand deur(e)slaan, hem door slaan verdrijven. Slaat den hond
ne keer deure! — Van spijs of drank. Door de
keel slaan. Eten en drenken, goed of slicht, de
gulzegord slaat het dl deure !
— Onsch. bedr. (klemt. op slaan). In alle richtingen beslaan. Hie deurschupteg' en deursloeg
den tsukkeleere. -- Door elkander slaan. 't Ligt
hier dl overhoop en deursle(g)en. — Van kaarten. Goed doorschudden. G' en deurslaat de korten niet. — DeursleOe zijn, afgemat zijn door
slaan. ne Smed kan deursle(g)e zijn. Deursle(g)e zijn, zoodanig gewoon zijn aan 't slagen-
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ontvangen dat men er ongevoelig aan geworden
is. nen Ezel en gevoelt de sla(g)en n ie meer, dat
es deursle(g)en. Verg. DB. J.

Deurslag, m. Doorsla g . VD. — Goed gewicht.
Geel (geeft) ewat deurslag, Triene. --- Da' Beet
deurslag , wat ge zegt is van belang, heeft gewicht. Verg. VD. : dat geeft den doorslag. IlInl.
W c, b (DORESLACH, de Aantn.).
-

Denrslaitsen, ww. Zie DEURSLEITSEN.
1)enrslap, bn. Zeer slap. Kan 't manneke nog
nie' gaan? Neen 't, 't es deurslag.
Deursappen (uitspr. slogan met zachtl. o), st.
ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : sliep
desi re, deurgeslopen. Met hen (hebben). Aanhoudend slapen. Ik kan deurslopen, 't wijzerke rond!
-- Hard slapen. Deze nach(t) moe' 'k ne keer
deurs lopen.
Onsch. (klemt. op slo). Deurslope zijn, afgemat zijn door slapen ('t gebeurt als men b. v. te
lang op dezelfde zijde van 't lichaam slaapt). —
Nog deurslope zijn, nog niet gansch wakker zijn.
--

Deurstappen sch zw. w w . Very . •: slaptege
deure, dezer(e)geslapt. Met hen (hebben). Onz.
Voortdurend slabben.-- Hard, met kracht slabben.
Tizurk den hond hee hongere, kijkt hoe dat hie
deurslapt. --- Bedr. Iets deur(e)slappen, het slabbend inzwelgen. Den hond slapt de brokke' mee'
de melk desi re. — Zie SLAPPEN.
Deurslaven (uitspr. met zovl. lange a), sch.
zw . onz. ww. Very. : slaafdege deure, deurgeslaafd. Met hen (hebben). Hard slaven ; — aanhoudend slaven. Da' moe(t) jaar-uit jaar-in
deurslaven en dorbij nog honger lijen.
?

Denrsleitsen (uitspr. deurslaitsan), sch. zw .
ook
onz. ww. Daarnaast soms DEURSLETSEN;
DEURSLONSEN. Met hen (hebben). Aanhoudend
loopen als eene slets. — Hard sleisen en zwieren.
Drenkt) ze nog? Sakkerfentere, nui slaitst ze ne
keer goed de sire. -- Verder sleitsen. Met zijn. Op
sleitsen (pantoffels) weggaan ; — als eene slets
weggaan. Ze was zat en slaitstege deure. — Zie
-

SLE(I)TSEN.

Denrslenteren, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : slenterdege deure, deurgeslenterd. Met hen (hebben). Doorslenteren. VD. —
Hard slenteren (traag werken). Dat en es nie werken, dat en es mor deurslenteren. — Met zin.
Daarnaast DEURE-. Wegslenteren. Wie zwainselt
ginter azoo ? 't Es zatte lifele die deur(e)slentert.
Onsch. bedr. (klemt. op slee). Slenterend
doorloopen. Hie deurslentert mee zijn hondekerreke g'heel de streekte. — Zie SLENTEREN.
—

Deurslepen (uitspr. altijd met zachtl. e), zw.
ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very.: sleeptege
deure, deurgesleept. Aanhoudend slepen (b. v.
land). -- Hard slepen. Hie sleept) land van in de
mor(g)end, en nui sleept hie deure. — Met zijn.
Daarnaast DEURE-. Heimelijk weggaan. Wor es
Pier ? Stillekies deurgesleept. — Bedr. Iet denr(e)slepen, wegslepen. Sleept die doo' heeste ne
keer gauwe de si re. -- Door slepen in tweeën
doen, stukmaken, verslijten. Die plank es denr(e)gesleept.
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Deurslodderen, sch. onz. zw . ww. Met zin.
Daarnaast DEURE-. Slodderend heengaan. Op den
duur slodderdege de zatterik deure. -- Zie

— Onsch. bedr. (klemt. op sle). Overal, in alle
richtingen slepen. Ge deurtrekt en deursleept het
hier at in de kasse! — Zie SLEPEN.
Deursferen (uitspr. met zachtl. e), zw. ww.
Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : sleerdege
deure, deurgesleerd. Met hen (hebben). Hard
sleren (d. i. glijden). De schon jongies zijn op 't ijs
en ze sleren deure. — Aanhoudend glijden. —
Daarnaast DEURE-. Met zijn. Stil wegglijden ; stil
weggaan. As Tieste zijn sala g' had lza', sleerdeg'
hie beschoomd (beschaamd) deure. -- Verder heimelijk gaan, ongemerkt voorbijgaan. Game de
Zwane binnen ? Laat ons liever deur(e)sleren. —
Uitglijden. 'k Genk langshenen de beke, 'k sleerdege deure en 'k viel in 't watere. — Bedr. In
tweeën glijden, stukglijden, verslijten door glijden.
Zijn kloppers zijn dl deuregesleerd.
Onsch. (klemt. op sle). Deursleer(d) zijn,
afgemat zijn door glijden. Zijn de keerels nog niet
deursleerd. — In alle richtingen glijden. 't Ijs es
al g'heel deursleerd. — Zie SLEREN.

Kijkt toch ne keer hoe da' da' kind deursloebert.
— Bedr. Door de keel doen gaan al slobberende.
Kafe, melk en zoppe, hie sloebert het dl deure!
-- Onsch. bedr. (klemt. op sloe). Deursloeber(d)
zijn, binnen en buiten beslobberd zijn. 't En es mor
ne vuilerik : zijn kleere' z ij' g'heel deursloeberd.
Hie deursloebert het dl. -- Zie SLOEBEREN.

Deursletsen, wW. Zie DEURSLEITSEN.
Deursteuren, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op

Deurslonsen, ww. Zie DEURSLE(I)TSEN.
Deursluieren, sch. zw. onz. ww. Met hen

deur). Very. : sleurdege deure, deurgesleurd. Met
hen (hebben). Doorsleuren. VD. — Hard, met
kracht sleuren.
— Onsch. bedr. (klemt. op sleu). Door elkander sleuren. In de wenkel li(g)t het al deursleurd.
— Overal, in alle richtingen sleuren. Deen brilgast deurleurt en deursleurt g'heel 't land.

(hebben). Lang sluieren. En es die zake nog nie'
gedaan? Da' sluiert deure, zilde.— Z. SLUIEREN.

Denrsleutele, deursleutere, m. Sleutel van
de deur van het woonhuis, in tegenstelling met
kassleutel, stalsleutel, keldersleutel, enz.

Deurslibberen, sch. zw . onz. ww. Met hen
(hebben). Voortdurend slibberen. — Hard, met
spoed slibberen. — Met zijn. Daarnaast DEURE-.
Wegslibberen. G' het (hebt) hem dor de waarhie'
gezaid : nui slibbert hie deure.
Deurslicht, bn. Doorslecht. Zie SLICHT.
Deurslijmen, ww. Hetz. als DEURFLUIMEN

(zie afd.). De zieke slaent desire, zilde; 't gaat op
zijn ende. Zie SLIJMEN.

Deurslijmen, ww. Zie DEURSLUIMEN.
Deurslijpen, st. ww. Doorslijpen. VD. -Sch. onz. (kiemt. op deur). Hard, met kracht slijpen. SLEECKX, Wdb. — Bedr. Daarnaast DEUREB.
Door slijpen verdrijven. De scheeresliep hee mij
deur(e)geslepen.
— Onsch. (klemt. op slij). Deurslepe zijn,
afgemat zijn door slijpen. Laat liens 'm beetse
rusten, ge ziet dat hie deurslepen es.

Deurslijten (klemt. op deur), sch. st. onz. ww.
Very. : sleet deure, deurgesleten. Met hen (hebben). Aanhoudend vlas slijten. — Hard, met geweld vlas slijten. Mor(g)e' slteine desi re, en veur
den avend es 't gedaan! — Zie SLIJTEN.

Deurslikken (klemt. op deur), sch. zw . onz.
ww. Very. : slikteg e deure, deurti eslikt. Doorslikken. VD. -- Met kracht eenmaal slikken.
't Blijft i' mijn kele steken. Wel, ge moet ne keer
deurslikken.
Deurslim, bn. Zeer slim. J. CV.

Zuid-Oostvlaandersch Idioticon.

SLODDEREN.

Deursloeberen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Met hen (hebben). Aanhoudend slobberen
(van menschen en dieren). -- Hard slobberen.

Deursloefen, sch. onz. zw . ww. Met zijn.
Daarnaast DEURE-. Al sloffende vertrekken.'k Hoor
ze deur(e)sloefen. — Zie SLOEFEN.
Deurslommen, sch. bedr. zw . ww. Daarnaast
DEURE-. Krommend breken. Past op, ge zilt die
roe nog deur(e)slommen. -- Zie SLOMMEN.

Deursluimen, sch. zw. onz. ww. Met zijn.
Daarnaast DEURE-, DEUR(E)SLIJMEN. Heimelijk
heengaan. Hett' hem iet mneszaid? Woromme?
Omdat hie azoo deur(e)sluiml. --- Zie SLUIMEN,
SLIJMEN.

Deurstuipen, sch. zw. onz. ww. Daarnaast
DEURE-. Met zijn. Wegsluipen.

Deursmaak (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv.
(niet gewoon) : -smaken. Verkl. : -ske. Smaak die
doorkomt. Twie, dry laurierblare' geen ne goeën
deursmaak.
Deursmak, m. Het deursmakken (zie afd.).
'k Ree over ne groote steen, en den deursmak
hee' d'asse gebroken. -- Zie SMAK.
Deursmaken (uitspr. déursmakan met zovl.
lange a), sch. zw. onz. ww. Very. : smaakteg-e
desire, deurgeszraaakt. Met hen (hebben). Als
smaak door iets komen. 11lostord in 't tete smaakt
alt ijd de si re. Da' smaakt desire. -- Hard, goed
smaken, proeven. Es 't goed ? Eer da' g' antwordt, moeite deursmaken. Verg. 1llnl. Wdb
(DORESMAKEN; echter onsch.).

Deursmakken (uitspr. deur-), sch. zW. ww.
Very. : smaktege deuce, deur(e)gesmakt. Met
hen (hebben). Onz. Voortdurend slaan met éenen
smak; -- voortdurend kussen. -- Hard slaan.
'k Greep mijne stok, en 'k smaktege deure! Veel
kussen. — Onz. Met zijn. Daarnaast DEURE-.
Breken met een smak. 'k Viel op 'n tafele, ze
smaktege deure. D'asse van de ker es deur(e)gesmakt. — Bedr. Met lien (hebben). In tweeën
slaan, breken. Hie paktege de planke, en hie
smaktege ze deuce. -- Iemand deur(e)smakken,
hem wegslaan. — Zie SMAKKEN.
Deursmarten, ww. Zie DEURSMOUTEN.
Deursmeden (uitspr. -smeen met zachtl. e en
eenlettergrepig), zw. ww. Onz. 6ch. (klemt. op
deur). Very. : smeeddege (uitspr. smeettaga met
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verkorte zachtl. e: zie Kl. en Vorm?.) deure,
deurgesmeed. Met hen (hebben). Voortdurend
smeden. Me gaan tot den tienen deursmeen. —
Hard, met geweld smeden. Laat ons ne keer
deursmeen om gauwe gedaan 't henne (hebben).
Bedr. Daarnaast DEURE-. In tweeën smeden;
breken, verslijten door smeden. 'm Barre deur(e)smeen. Den homer (hamer) es deur(e)gesmeed.
--

't Vel va' zijn hand es deur(e)gesmeed.
-- Onsch. (klemt. op smeen). Deursmneed zijn,
afgemat zijn door smeden. ne Smed kan deursmeed zijn. — Zie SMEEN.

Deursmeen, ww. Zie DEURSMEDEN.
Deursmooren (uitspr. smee met scherpl. e),
zw. ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. :
smeerdage deure, deurgesmeerd. Met hen (hebben). Hard smeren, smullen. In die herberge
wordt er deurgesmeerd. — Aanhoudend smullen.

Bedr. Daarnaast DEURE-. Verkwisten door
smullen. Hie hee' z ij' fortuuntse deurgespeeld
en deurgesmeerd.

— Onsch. bedr. (klemt. op smee). Overal besme-

ren. Ge maakt het hier dl vuil : g' heel de vloer
es deursmeerd. — Zie SMEEREN.

Deursmeerig (uitspr. -smeerach met scherpl.
e), bn. Zeer smerig.

Deursmelten (uitspr. deur-), sch. st. onz. ww.

Doorsmelten. VD. -- Hard smelten. Eest e goe'

DEURSNAUWEN

Deursmooren (uitspr. smoo met scherpl. o),
zw. ww. Verg. DEURROOKEN. Sch. onz. (klemt.
op deur). Hard rooken ; hard misten. — Aanhoudend rooken, of misten. — Bedr. Door rooken
verdrijven. — Ergens doorheen rooken.
Onsch. bedr. (klemt. op smoo). Met rook
doortrekken. --- Afmatten door rooken. --- Zie
--

SMOOREN.

Deursmouten (uitspr. deursmautan), sch. zw.
onz. ww. Very.: smauttege deure, deurgesmaut.
Met hen (hebben). Hevig smouten (met reuzel
bestrijken). Doedegij dat amaal op ou (uw)
brood? Ge smaut gij nog al de si re, zilde! —
Aanhoudend smouten (goede cier maken).Ze drenken en ze smauten deure van de nacht. — Bedr.
Daarnaast DEURE-. Verkwisten door te smullen.
Da' waf en wee' nie wo' sparen es, ze smaut het
dl deure! -- Zie SMOUTEN.

Deursmuiken (uitspr. deur.), sch. zw. onp.
ww. Very.: smuiktege deure, deurgesmuikt. Met
hen (hebben). Aanhoudend misten. -- Hard misten. G' en zie' veur ou (uw) oo(g)en niet, nui
smuikt het ne keer deure. -- Zie SMUIKEN.
Deursrnuisteren (uitspr. deur-), sch. zw . ww.
Hetz. als DEURSMOKKELEN (snoepen). Zie ald.
Deursmuller, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : smuldege deure, deurgesmuld.
Met hen (hebben). Hard smullen. --- Aanhoudend

Deursmijten st. ww. Verg. DEURSLAAN. Sch.
onz. (klemt. op deur). Very.: smeet deure, deurgesmeten. Met hen (hebben). Hevig smijten. En

smullen. -- Bedr. Daarnaast DEURE-. Verkwisten
door smullen. Ze smult het dl deure!
Onsch. (klemt. op smul). Deursmul(d) zijn,
afgemat zijn door smullen. Ze smullen al twie
uren ; 'k en zoete niet hoe danze (dat ze) nog niet

taakt me niet; want as 'k smijte, smijte 'h' deure!

deursmuld en zijn.

— Voortdurend smijten. De matrassesla(g)er hee
al 'n uur of twieë deurgesmeten. — Bedr. Daarnaast DEURE-. Wegsmijten, verdrijven door slaan.
Smijt die verkies deure. — In tweeën smijten ;
breken door smijten. Smijt de na(g)el decire. Past
op, ge zilt) zijnen orme (arm) deur(e)smijten. —
Verteren, verkwisten. Hie smijt zij' geld en zif

Deursnabbelen, ww. Daarnaast DEURSNABBEREN. Hetzelfde als : DEURBABBELEN (zie ald.) met
haastige en onvolmaakte woorden. — Zie SNABBELEN, SNABBEREN.

vier maken, en toons deursmelten !
,

goed deure.

Onsch. bedr. (klemt. op smij). In alle richtingen, overal smijten. Z' hé m ij ' lef deursmeten.
Verg. Mnl. Wdb (DORESMITEN). — Door elkander
smijten. In dat huis en es 't snor vuil 't ligt
dor dl deursmeten. T. -- Deursnzete zijn, zooveel slagen gekregen hebben dat men er ongevoelig aan geworden is. D a ' mannek' en gevoelt de
--

sla(g)en nie meer, hie es deursmeten. — Deursmete zijn, afgemat zijn door smijten.

Deursmoelen, ww. Hetz. als DEURPRONKEN.
Zie ald.

Deursmokkelen (uitspr. deur-), sch. zw . onp.
ww. Very.: smokkeldege deure, deurgesmokkeld.
Met hen (hebben). 't Smokkelt deure, het mistregent hard of aanhoudend. — Zie SMOKKELEN.
Deursmokkelen (uitspr. deur-), sch. zw. ww.
Daarnaast DEURSMUISTEREN, DEURSNEUKELEN.
Very. : met hen (hebben). Onz. Hard snoepen.
As ze vijf cens heet (heeft), smokkelt ze deure.
-- Aanhoudend smokkelen. — Bedr. Daarnaast
DEURE-. Verkwisten door snoepen. Mieke zal her
frankske wel deur(e)smokkelen. — Z. SMOKKELEN.

--

Deursnabberen, WW. Zie DEURSNABBELEN.
Deursnainselen, deursnainsen, deursnainzelen, deursnainzen, WW. Zie DEURSNEINSEN.
Deursnakken, zw. w w. Sch. onz. (klemt. op

deur). Very. : snaktege deure, deurgesnakt. Met
hen (hebben). Aanhoudend snikken ; -- aan-

houdend grijpen met de tanden ; ook : met de
handen. --- Hard en luide snikken. Mie hee' veel
verdriet; hoort hoe da' ze deursnakt. — Hevig
grijpen (met tanden of handen). Den hond sprank
op mij, en hie snaktege deure ! -- Bedr. In tweeën
snakken, breken door snakken. Onder 't vechten
beet hie, en hie snaktege ne venger desire i
snak). Deursnak(t) zin,
-- Onsch. (klemt. op
afgemat zijn door veel snikken. Ze jankt al 'n ure:
es ze nog niet deursnakt? — Zie SNAKKEN.

Deursnappen (klemt. op deur), sch. zw. onz.
ww. Met hen (hebben), Hevig, veel snappen (grijpen). Hie moch(t) pakke zooveel astie (als hij)
wildeg e, mor ge moest hem zien deursnappen
hen. -- Zie SNAPPEN.
Deursnauwen (klemt. op deur), sch. zw. ww.
Very.: snauwdege deure, deur(e)gesnauwd. Met
hen (hebben). Voortdurend snauwen (bitsig spreken). — Hard snauwen. Zij' wijf es 'n kaë
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(kwade); ze kan deurkoven en deursnauwen, —
Bedr. Iemand deur(e)snauwen, hem met bitsige
woorden verdrijven. — Zie SNAUWEN.
Deursneeën (uitspr. met scherpt. e), ww. Zie
DEURSNOEËN.

Deursneeuwen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURSNEEËN.
Deursneinsen (uitspr. deursnainsan), sch. zw .
onz. ww. Daarnaast DEURSNEINSELEN (uitspr.
snain DEURSNEINZEN (uitspr. -snain.), DEUR
SNEINZELEN (uitspr. -snain-), soms DEURSNEN-.
Very. met hen (hebben). Voortdurend sneinsen,
d. i. knarzelen, knagen, herhaaldelijk met de tanden bijten. — Hard, met geweld sneinsen. In den
appeltij(d) kennen de kinders deursnainsen.
Bedr. In tweeën sneinsen ; breken door sneinsen.
Nen appel deur(e)snainzelen. -- Zie SNE(I)NSEN,
-

-),

—

SNE(I)NSELEN, SNE(I)NZEN, SNE(I)NZELEN.

Deursneinselen, denrsneinzen, deursneinzelen, ww. Zie DEURSNEINSEN.
Deursnoeren, deursnenselen, deursnenzen,
deursnenselen, ww. Zi e DEURSNEINSEN.
Deursneukelen, ww. Zie DEURSMOKKELEN,
SNEUKELEN.

Deursneutele, deursneutere, m.

Zie DEUR-

SLEUTELE.

Deursnijden (uitspr. -snijan), st. ww. Sch. onz.
(klemt. op deur). Very. : sneed desire, deurgesneen (sneen eenlettergrepig). Met hen (hebben).
Doorsnijden. VD. -- Hard, met kracht snijden.
Da' mes snijdt deure. Den dokteur sneed deure.
— Ook van wind, koude. Hard bijten. Hier snijdt
de wend deure : 't es al open. -- Hevig loopen,
rijden, varen. De vetogast snijdt desire. Verg. J.
— Van armoede. D'allende snijdt desire. Van
een gezegde : goed treffen. Wat hie dor zegt, snijdt
desire. -- Bedr. Daarnaast DEURE . In tweeën
snijden. '1n Brood deursnijen.
—Onsch.bedr. (klemt. op snij). In alle richtingen,
overal snijden. 'k Deursne 't brood is niet hetz.
als : 'k snije 't brood desire. --- Ook fig. De
slichte zeune deursteekt en deursnijdt zij' moeders herte. Verg. Mnl. Z'Wdb (DORESNIDEN). VD
(sch. en onsch.). — Deursnee' zijn, afgemat zijn
door snijden. 'k Hè al die boterhals moete snen,
'k ben deursneer.
Deursneeen, WW. Zie DEURSNJJDEN.
Deursnikken (uispr. déur-), sch. zw. onz. ww.

Very. : sniktege deure, deurgesnikt. Met hen
(hebben). Aanhoudend snikken. -- Hard, met
geweld snikken. En op den dag van de begravenge sniktege ze deure, zille!

Deursnippelen, ww. Zie DEURSNIPPEN.
Deursnippen (uitspr. déur-), sch. zw . WW. Daarnaast DEUR(E)SNIPPELEN. Very. : sniptege deure,
deur(e)gesnipt. Met hen (hebben). Onz. Aanhoudend snipperen. -- Hard, veel snipperen. -- Bedr.
Daarnaast DEURE-. In tweeën snipperen. Wie heet
(heeft) er die blare van dens boek deur(e)gesnippeld ? — Zie SNIPPEN, SNIPPELEN.
Deursnoeien (uitspr. déur-), sch. zw. ww.

Very. : snoeidege deure, deur(e)gesnoeid. Met hen

—

DEURSNUIVEN

(hebben). Onz. Aanhoudend snoeien. -- Hard, met
kracht snoeien. Snoeier, ge moet ne keer deursnoeien, wilde gedaan hen (hebben) eer dat den
avo(n)d komt. — Bedr. Daarnaast DEURE-. In
tweeën snoeien. Snoeit de y rootsten tak ook mor
deuce.
Onsch. (klemt. op snoei). Deursnoez(d) zin.
afgemat zijn door snoeien.
—

Deursnoeren (uitspr. déur ) , sch. zw . ww,
Very.: snoerdege deure, deure)gesnoerd. Met hen
(hebben). Onz. Aanhoudend snoeren. 't Snoer van
mijne seizoen es los, 'k en hè niet deur gesnoerd.
— Bedr. Daarnaast DEURE-. In tweeën snoeren.
En snoert niet te stijf,
anders(t) snoei-de 't nog
deuce. — Onz. Met zijn. Haastig wegloopen. As
Triene m ij geware wordt, em blijf(t; e niet e
snoert seffies de si re. — Zie SNOEREN.
Deursnoeven (uitspr. dezer-), sch. zw. ww.
Very. : snoefdege deuce, deur(elb esnoefd. Met ben
(hebben). Onz. Aanhoudend snoeven (d. i. een ronkend geluid voortbrengen). — Hard snoeven (van
geluid). Ook : van werk dat gezwind vooruitgaat.
't Werk hee 'm beetse geslabbakt, mor nui snoeft
Jet deuce! — Onz. Met zijn. Daarnaast DEURE-.
Haastig met geronk voorbijvliegen (van personen
en zaken). 't Perd em bleef nie staan, 't snoefdege deuce. Sies en wildege nie binnekommen,
hie snoefdeke deure. — Met ronkend geluid breken. De koorde snoeft deure. — Wegloopen. Hie
was de deur uit en hie snoefdege deuce. — Bedr.
Daarnaast DEURE-. In tweeën met ronkend geluid
rukken. Ilie paktege de zweepe, en hie snoefdege
ze deure. -.- Zie SNOEVEN.
-

„

:

Deursnokken, ww. Zie DEURSNUKKEN.
Deursnot (klemt. op snot), verl. dw. (als bn.) van
DEURSNOTTEN (dat wellicht niet wordt gebezigd).

Zijn veste was g'heel deursnot, met snot gansch
bevuild.
Deursnouën (voor de uitspr. dezer on, zie 11.
en Vorml.), zw. ww. Daarnaast, niet zoo gewoon,
DEURSNEEËN.VD.-- Onz.Met hen (hebben). Hard,
met geweld sneeuwen. Nzzz vallen der brokke'
snee, 't snout deuce.
— Onsch. bedr. (klemt. op snou). Overal besneeuwen. 't Land ligt g'heel deursnoud. 't Es
deursnoud. -- Zie SNOUËN.
Deursnuffelen, sch. of onsch. zw. ww. Daarnaast, zeer gewoon, DEURSNUISTEREN. Doorsnuffelen. VD. -- Onz. Met hen (hebben). Hard, goed
snuffelen. 2e snufele goed deuce, en toch en
zillen ze 't nie' eenden.
— Onsch. bedr. (klemt. op snuf). Snuffelend
doorzoeken. Bij VD. in deze bet. sch. en onsch.;
in mijn dialect altijd onsch. De sarnpetter deursnufelt 't huis. De boeken deursnufelen.
.

Deursnuisteren, ww. Zie DEURSNUFFELEN.
Sch. DB. CV . J.

Deursnuiten (uitspr. deur-), sch. st. onz. ww.
Very. : snoot deure, deurgesnoten. Met hen (hebben). Daarnaast DEURSNUTTEN. Hevig, met kracht
snuiten. G' em meugt azoo niet deursnuiten,
dat es ombeleefd. — Aanhoudend snuiten.

Deursnuiten, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Vezv, : snoof deure, deurgesnQven. Met
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hen (hebben). Voortdurend snuiven. Moeder kan
uren en uren deursnuiven. — Hard, met geweld,
veel snuiven. As ze dubt em paist, kan ze ferm
deursnuiven.
— Onsch. (klemt. op snuif). Deursnoven, met
snuif binnen en buiten bevlekt. Al her kleere zijn
deursnoven.

Deursnukken, zw. ww. Daarnaast, min gewoon, DEURSNOKKEN. Sch. onz. (klemt. op deur).
Very. : snuktege deure, deurgesnukt. Met hen
(hebben). Aanhoudend snukken, rukken. — Hevig
snukken. 'k Snukteb e ne keer ferm deure, en de
koorde brak. — Ook van snukkende pijn. ]Mijne
kop doe' zeere, de pijne snuk(t) ne keer deure,
tilde! -- Met zijn. In tweeën gesnukt worden.
De koorde snuktege deure. — Met haastige
bewegingen vertrekken. Kijkt hoe da' ze ginter
deuresnukt. --Bedr. Daarnaast DEURE-. In tweeën
snukken ; snukkend breken. Past op, ge zilt
't kordeel deuresnukken. -- Wed. M et een haastige beweging zich wegspoeden. ' k Too(g)dege mij,
en astie mij zag, snukteg' hie hem deure.
Onsch. bedr. (klemt. op snuk). Dooreenrukken. Watten es dat hier? Wie heet (heeft) het azoo
amaal deurtrokken en deursnukt. — Z. SNUKKEN.
--

Deursnurken, sch. zw . ww. Doorsnorken. VD.
— Onz. Met hen (hebben). Met geweld snorken.
't Es percies neen blaasbalke, dat es ne keer deursnurken! — Bedr. Iemand deur(e)snurken, hem
door snorken verdrijven. — Zie SNURKEN.

Deursnuttelen, ww. Schier hetz. als DEURSNIPPELEN. Zie ald., ook SNUTTELEN.

Deursnutten, w W. Zie DEURSNUITEN.
Deursoeven, w W. Zie DEURZOEVEN.
Denrspaitsen, Ww. Zie DEURSPEITSEN.
Deurspannen, st. ww. Sch. onz. (klemt. op

deur). Very. : spandege deure, deurgespannen.
Met hen (hebben). Aanhoudend spannen. -- Hevig spannen. Spant dem bogen deure. — Bedr.
Breken door spannen. Spant de koorde mindere,
ge gaa' ze deur(e)spannen.
— Onsch. bedr. (klemt. op span). In alle richtingen spannen. G'heel de plootse (plaats) was
mee draen deurspannen.

Deurspartelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : sparteldege deure, deurgesparteld.
Met hen (hebben). Hard spartelen. Da' kind spartelt zoo deur in de wie(g)e; es 't ziek? — Aanhoudend spartelen. 't Spartelt al 'n ure deure.
— Met zijn. Wegspartelen. 'k Ha den haze getaakt, en toch sparteldeg' hie deure. -- Bedr.
Ergens doorheen spartelen. Kikt! da' mannek'
hee' 't lake' van 't bedde deur(e)gesparteld!
— Onsch. bedr. (klemt. op spar). Overal, in alle
richtingen spartelen. Die duvels va' jongies hen
dl 't ges (gras) deursparteld.

Deurspanwen, zw. of st. ww. Sch. onz. (klemt.
op deur). Very.: spauwdege deure, deurgespauwen (of gespauwd). Hard, met kracht spauwen
(d. i. spuwen). Sies hee te veel gedronken, en nui
spauwt hie deure (hij geeft veel over). --- Aanhoudend spauwen. Hie spauwt altij' mor deur
astie rookt, en dat en deug(t) niet.

DEURSPINNEN

— Onsch. bedr. (klemt. op span). Overal bespuwen. Die zatte beesten hè' g'heel de vloer deurspauwen. — Zie SPAUWEN.

Deurspeekelen (uitspr. met scherpl. e), zw.
ww. Daarnaast DEURSPEEKEN. Sch. onz. (klemt.
op deur). Very. : met hen (hebben). Hard, met
kracht speekelen. — Aanhoudend speekelen.
— Onsch. (klemt. op spec). Overal, in alle richtingen bespeekelen. Zijne kiel es g'heelegans
deurspeekeld.

Deurspeeken (uitspr. met scherp]. e), ww. Zie
DEURSPEEKELEN.

Deurspeeten (uitspr. met scherpl. e), zw. ww.
De uitspr. laat toe te schrijven : DEURSPITTEN
(zie El. en Vorml.). Daarnaast DEURSPEITSEN
(uitspr. -spaits-), DEURSPETSEN. Sch. onz. (klemt.
op deur). Very. : speettege deure, deurgespeet.
Met hen (hebben). Aanhoudend speeten, d. i.
driftig loopen ; aanhoudend spuiten (water b, v.).
— Hevig loopen. Den haze speet deure. — Hevig
spuiten. — Met zijn. Verder loopen. Hie em
blijft) nie staan, hie spit deure! — Wegloopen,
wegijlen. 't Was tijd dat Emiel deur(e)speettege,
anders(t) sloe(g)en z' hem stokkedood !
— Onsch. bedr. (klemt. op spec). In alle richtingen beloopen. De kon ijnen deurspeeten 't veld.
— Zie SPEETEN, SPITTEN.

Deurspeitsen, ww. Zie DEURSPEETEN (in de
bet. driftig loopen), — Hevig spatten. De keerels
sprongen in 't water en spaitstegen deure.
— Onsch. (klemt. op spaits). Overal bespatten.
Mee bloe' bespaitst. — Zie SPEITSEN.

Deurspekeld (klemt. op spe), bn. Gansch bespikkeld. Da' goed es deurspekel(d) mee rood.
Zie SPEKELEN.

Deurspelen, sch. of onsch. zw. ww. Doorspelen.
VD.— Onz. Hard,veel spelen.Kinders,ge sneug(t)
vanda(g)e ne keer deurspelen. — Aanhoudend
eten ; veel eten. Tonie kan deurspelen astie an
tafel es ! — Wed. Daarnaast DEURE-. Zich stil
wegmaken. Ze stonden amaal te(g)en hem op,
mor hie speeldeg' hem op tijd deure.— Bedr. Met
hen (hebben). Daarnaast DEURE-. Verdrijven door
spelen. Die deugeniete va' jongies hè' mij denr(e)gespeeld. -- Spelend verteren. Hie em bezit
niet meer : hie hee 't al deur(e)gespeeld. -- Binnenspelen (van eten of drinken). Goed of slich(t)
bier, hie speelt het mor dl deure.
-- Onsch. (klemt. op spe). Deurspeel(d) zijn,
afgemat zijn door spelen. M' hè vier ure gebold,
me zijn deurspeeld. Bedr. In alle richtingen
spelen. De koeiers deurloopen en deurspele'
g'heel de wee.

Deurspetsen, ww. Zie DEURSPEETEN.
Deurspieden (uitspr. deurspien, spien eenlettergrepig en met den klemt.), onsch. zw . bedr.
ww. Het dl deurspien, het al spiedend doorzoeken.

Deurspien, W W. Zie DEURSPIEDEN.
Deurspinnen (klemt. op deur), sch. st. onz.

ww. Very. : spon deure, deurgesponnen. Met hen
(hebben). Hard spinnen ; — haastig wegijlen. Den

hert spon ne keer deure : op ne minuut wastie
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(was hij) 2cit onz' oo(g)m. — Aanhoudend spinnen ; -- aanhoudend wegijlen. Moederke spon de
nacht deure. — Met zijn. Daarnaast DEURE,
Wegijlen. Wor es Fielke? Hie es deurg esponnen.
--

Zie SPINNEN.

Deurspitten, ww. Zie DEURSPEETEN.
Deursplenteren, zw. ww. Sch. bedr. (klem t.
op deur). Met hen (hebben). In tweeën splinteren.
Splentert da' berd mor deure.
-- Onsch. bedr. (klemt. op splent). Overal
splinteren. De tafel es g'heel deursplenterd. -Zie SPLENTEREN.

Deurspletten, zw. ww. Sch. bedr. (klemt. op
deur). Very.: splettege deure, deurgesplet. Met
hen (hebben). In tweeën splijten ; breken door
splijten. Splet die planke deure.
Onsch. bedr. (klemt. op spiet). Overal splijten. Dein balke van thuis es deursplet. -- Zie
---

SPLETTEN.

Deurspodderen, sch. zw . onz. ww. Very. :
spodderdege deure, deurgespodderd. Met hen
(hebben). Aanhoudend en haastig loopen. -- Hevig loopen. Nui sloddert den hond ferm deure.
— Met zijn. Wegijlen. As den hond mij ziet,
spoddert hie deure. — Zie SPODDEREN.
Deurspoelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: spoeldege deure, deurgespoeld. Met
hen (hebben). Hevig spoelen. De wasschesse spoelt
deure. — Aanhoudend spoelen. VD. -- Met zijn.
Van water. Spoelend verder ijlen. Z' en keunen de
beke nie spaien, 't water spoelt deure. — Onz.
Daarnaast DEURE-.Wegspoelen. Land em boonten,
't es dl deur(e)gespoeld. — Bedr. Met hen (hebben). Door spoelen verder drijven. ' t Water es
wild en spoelt het dl deure. — Bedr. Door het
keelgat doen gaan. Dzenuiver of bier, 't es hem
al gelik : hie spoelt het toch deure. Verg. VD.
Onsch. bedr. (klemt. op spoe). Door elkander spoelen (van waschgoed b. v.). Ge moet het dl
goed deurspoelen.— Overal bespoelen. De Schelde
stroomt overe, ze deurspoelt g' heel de streekte.
— Deurspoel(d) zijn, afgemat zijn door spoelen
(van waschgoed).
--

beurspreken, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Met hen (hebben). Doorspreken. VD. —
Hard spreken, zonder vrees spreken. As ge veer
de rechter staat, moette deurspreken en nie schou
(schuw) zijn. Mij' wijf en es nie beschoomd, ze
turtdeurspreken, zij is niet gedwee, niet bevreesd,
ze durft hare stem laten hooren. Verg. J. — Bedr.
Daarnaast DEURE-. Verslijten door spreken. Zijn
stem es deur(e)gesproken.
— Onsch. (klemt. op spre). Deursproke zijn,
afgemat zijn door spreken. De meester es moe en
deursproken.

Deursprengen, ww. Zie DEURSPRINGEN.
Deurspringen (uitspr, -sprengan), st. ww.
Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : spronk (of
sprank) deure, deurgesprongen. Met hen (hebben). Doorspringen. VD. --- Hard, met geweld springen.As nem boeremains danst, sprengt
hie deure. Sprengt ne keer deure, ge zilt
over de gracht) zijn. — Bedr. Daarnaast
DEURE-. Met

hen (hebben). In tweeën springen ;

DEURSTAMPEN
breken door springen; verslijten door springen.
'in Planke deuresprengen. Z' heet (heeft) her
schoenen deur gedanst en deurgesprong en. —
Onz. Met zijn. In tweeën springen, barsten. De
stoom k etel sprank deure. De koorde sprengt
deure. Verg. VD. — Wegspringen. Sprengt algarcwe deure, manneke, anders krt ade 'n rousetenge.
— Onsch. bedr. (klemt. op spreng). Overal
beloopen en bespringen. De per(d)en lien onze
koer deursprongen. -- Deurspronge zijn, afgemat zijn door springen.
-

Deursproeien, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : sproeideg-e deure, deurgesproeid.
Met hen (hebben). Hevig, met kracht sproeien.
't Es al vier weken dat, niet en raint, nui moet er
in de lochtenk deurgesprocid wer(d)en. — Aanhoudend sproeien.
— Onsch. bedr. (klemt. op sproei). Overal, in
alle richtingen besproeien. Ge moet liet land goed
deursproeten.
Deursproet (klemt. op sproet), bn. Verl. dw.
van deursproeten (dat weinig wordt gebruikt).
Her gezichte was g'heel deursproet, met sproeten bevlekt,
Deurspruiten, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : spruittege deure, deurg espruit.
Met hen (hebben). Voortdurend spuiten, doorspuiten. VD. — Hard, met geweld spuiten. De
pompiers gee' (geven) katoen, nut spruiten ze
deurel -- Bedr. Door spuiten verdrijven. De
pompiers spruiten 't volk deure.
— Onsch. bedr. (klemt. op sprui). In alle richtingen bespuiten. Ze deurspruiten het dl, er zal
veel scha zijn. — Zie SPRUITEN.
Deurspuitsen (klemt. op spuit). Onsch. zw.
bedr. ww. Very. : deurspuitstege, deurspuitst.
Overal met spotjes bevlekken. De vochteghie'
deurspuitst het pampier van de komere (kamer).
Nen deurspuitsten appele, een appel die in het
vleesch en op de huid kleine bruine spotjes vertoont. -- Zie SPUITSEN.
-

Deurstaan (uitspr. met zovl. lange a), onr. ww.
Sch. onz. (klemt. op deur). Met hen (hebben).
Aanhoudend staan, doorstaan. VD. — Lang
staan. -- Bedr. Breken door staan : --- wonden,
ziek maken door staan.
— Onsch. bedr. (klemt. op staan). Lijden, verduren. VD. 'n Ziekte deurstaan. — Deurstaa'
zijn, afgemat zijn door staan. Da' perd es deurstaan.
Denrstampen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : stamptege deure, deurgestampt.
Met hen (hebben). Hard, met geweld stampen
(schoppen). Sies liep er achter en stamptege
deure. -- Aanhoudend stampen. 'n Ure lank
stampteg' hie deure. -- Bedr. Daarnaast DEURE-.
In tweeën stampen ; breken door stampen, stuk
stampen ; dwars door en door stampen. ne Stok
deur(e)stampen. Ze stampen de vloer deuce. --Wonden, kneuzen door stampen. Zij' vel was
deur(e)gestampt. — Verdrijven door stampen.
Stampt de katte deure. Iemand deur(e)stampen.
—Onsch. bedr. (klemt. op stamp). In alle richtingen bestampen. Kijkt hoe da' da' perd de grond
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deurstampt. 'k Ben deurstampt, men heeft mij
overal stampen gegeven. — Deurstamp(t) zijn,
afgemat zijn door stampen. -- Zie STAMPEN.

Deurstap, m. Het doorstappen. Ne goeën
deurstap, en ge zijt er op 'n uurke. Zie DEURSTAPPEN.

Deurstappen, zw. ww. Doorstappen. VD. —
Sch. onz. (klemt. op deur). Met hen (hebben).
Hard, met kracht, snel stappen. As ge deurstapt,
komde nog veur de nacht thuis. Verg. VD. —
Aanhoudend stappen. Dag en nacht staptegeme
deure. — Onz. Met zijn. Daarnaast DEURE . Wegstappen, weggaan. Laat ons stillekies deur(e)stappen. -- In eene richting door iets stappen.
-

DEURSTOOR1VtE11

Deurstekken, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : stektege deure, deurgestekt. Met
hen (hebben). Voortdurend stekken (d. i. stooten

met eenig scherp voorwerp). -- Hard, met geweld
stekken. Hie greep e mes en stektege deure nor
mij.— Hard, veel eten. Deze noene hè 'k ne keer
deurgestekt. — Hard, veel pikken met den bek
(vooral van hennen). — Hard en bitsig spreken.
As de wyfs ne keer kijven, stekken ze desire. —
Bedr. Daarnaast DEURE . Ergens doorheen stekken. Den hane stekt de ruite deure. 'k Zal mee'
-

da' mes de tafel deurestekken.

— Onsch. bedr. (klemt. op stek). Overal, in
alle richtingen stekken. Hie deurstektege de tafel
mee zif mes. -- Meestal als bn. Fig. Sies es nen

Mag ek deur(e)stappen ? Neeg, want hier en es
geenen deurgank.
— Onsch. bedr. (klemt. op stap). Overal, in alle
richtingen stappen. Mie wier(d) koleereg en deurstaptege de ploolse (plaats). — Deurstap(t) zijn,

deurstekten duvele astie zat es. 'n Deurstekte
beeste, een doorgierig mensch. Verg. DB. -- Zie

afgemat zijn door stappen.

ben). Aanhoudend stelen. — Hard, veel stelen.

Deurstaut, bn. Zeer stout. Dat es nen deurstaute jongene. — Zie STAUT.

Deursteek, m. Doorsteek. VD. — Van kaarten. Het doorschudden. Dat en es geenen deursteek. Zie DEURSTEKEN.

Deursteken, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : stak (soms stook) deure, deurgesteken (soms -gestoken). Met hen (hebben).

Doorsteken. VD. — Hard, met geweld steken.
Da' nouieske (naaierske) steek(t) ferm deure. As
Pier vecht, steekt hie veur dood, hie steekt deure.
In de Maze steken de tengels desire, ze netelen
ferm.De kerre was in de gracht, me moesten deursteken om z' er uit te kra(g)en. De zonne steekt
deure. — Onz. Met zijn. Daarnaast DEURE- . Met
zijn. Heimelijk weggaan. De fijnerik es deur(e) gesteken. -- Bedr. In tweeën steken. Steekt dem
borme (barm) mor deure. Verg. VD : den dijk
doorsteken. — De Schelde deur(e)steken, door
graven een bocht doen verdwijnen. T' Anord'
hen ze de Schelde deur(gesteken. — Wonden
door steken. Mie nouz(t) vele, z' hee her vengers
deur(e)gesteken. — Iemand iet deur(e)steken,

hem iets verwijten. DB. Sm. J. VD (` gew. »).
-- Ergens doorheen doen (door stamijn b. v.).
D' erten deur(e)steken; de soepe, de pato(dd)ers
deur(e)steken. Verg. DEURDOEN. DB. J. — Wed.
Zich heimelijk wegmaken. 'k Toogdege mij, mor
hie stak hem deure!
^- Onsch. bedr. (klemt. op ste). Doorschudden
(van kaarten). De korte' moeten deursteke zin.
G' en deursteek(t)nie' goed. CV. J. SCH (B v.),
— Overal, in alle richtingen besteken. Tiest hee'
gistere gevochten, g'heel kf es deursteken.
Deursteke (soms deurstore) zijn, afgemat zijn

door steken. -- Zie STEKEN.

Deurstekken (klemt. op deur), sch. st. ww.

Very. : stok deure, deur(e)gestokken. Met hen
(hebben). Onz. Aanhoudend stekken (d. i. werpen
met steen, klippel, aardklomp of eenig ander
voorwerp). — Hard, met kracht stekken. Worom
stekte deure? 't Doe' zeere, zille ! -- Bedr. Daarnaast DEURE . Verdrijven door stekken. Stekt
-

d' hennen deure! — Zie STEKKEN.

STEKKEN.

Deurstelen (klemt. op deur), sch. st. onz. ww.
Very. : stool deure, deurgestolen. Met hen (hebHier werdt deurgestolen; 'k geloove da' iedereen

hier steelt.

Denrstempelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : met hen (hebben). Hard, met ijver
stempelen. — Aanhoudend stempelen. In de post
moeten ze deurstempelen.
— Onsch. bedr. (klemt. op stemp). Overal
bestempelen. Dem brief hee in al de lande' geweest : kijkt, hie es deurstempeld.
Deurstekken, WW. Zie DEURSTINKEN.
Deurstenkeren, WW. Zie DEURSTINKEREN.

Deursterk, bn. Zeer sterk. Dat es deursterk,
dat en wee' nie vatte mee' zijn macht doen!
Mnl. Wdb (DORESTARC).
Deurstijl, m. Mv. -en. Ieder der twee stijlen
waartusschen de deur draait. Wordt veelal gezegd
van de deur van den molen.
Denrstinken (uitspr. deurstenkan), sch. st.
onz. ww. Very. : stonk (of stank) deure, deurgestonken. Met hen (hebben). Hevig stinken. Beer
dien z' op' t vel(d) gieten, kan deurstenken. —
Aanhoudend stinken. G'heel de nacht stank het
deure.

— Onsch. bedr. (klemt. op stenk). Overal stinken. De vuile reuk deurstenkt g'heel ons huis.
Deurstinkeren (uitspr. de'urstenkaran), sch.
zw. onz. ww. Very. : stenkerdege desire, deurgestenkerd. Met hen (hebben). Heimelijk en beschaamd Weggaan. Worveure stenkert hie azoo
deure? Heet (heeft) hie iet mesdaan? — Zie
STINKEREN.

Denrstoefen, Ww. Hetz. als DEURBOFFEN (zie
aid.).

Deurstom, bn. Zeer stom, zeer dom.CV (Aanh.).
Dettrst0ormenl (uitspr. met zachtl. o), zw. ww.
Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : stoormdege
deure, deurgestoormd. Met hen (hebben). Doorstormen. VD. -- Hard stormen (ijlen). Kijkt hoe
dat den hengst deurstoormt. -- Wegijlen. De koe
stoormt al de wee deure.

- Onsch. bedr. (klemt. op stoorm). In alle
richtingen stormen. De kinders deurstoormen

't huis. -- Zie STOORMEN.
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Deurstooten (uitspr. met scherpl. o), st. ww.
Very. : stoottege deure, dewrgestooten. Doorstooten. VD. — Sch. onz. Met hen (hebben).
Hard stooten. Stoot ne keer deure, en de valster
zal ope' zijn. — Bedr. Verdrijven door stooten.
Hie stoottege m ij deure, 'k em mocht in d'herberge nie blijven. — Bedr. Wel eten. Onze knecht
kan iet deurstooten.
Onsch. bedr. (klemt. op stoo). Overal, van
binnen en van buiten stooten. 't En es hier nie
plezant, ge wendt hier deurstampt en deurstooten.
Deurstoppen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Verv.: stoetege deure, deurgestopt. Alet
hen (hebben). Aanhoudend stoppen (b. v. kousen). — Hard, veel stoppen. Ge zil(t) men(g)en
deurstoppen ome al die kousen te stoppen.
-- Onsch. (klemt. op stop). Veelal in 't vert.
dw. Die kause' z ij' g'heel deurstoet, overal toonen zij stopwerk.
Deurstoven, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : stoofdege deure, deurg'stoofd. Met
hen (hebben). Voortdurend stoven. VD. — Hard
stoven. Moeder begint deur te sloven, 't es albij
noene.
— Onsch. bedr. (klemt. op sto). Ten volle, gansch
stoven. Ge moet da' vlees goed deurstoven, anders(t) en es 't mor toui (taai). Bij VD. in deze
bet. sch.
Deurstoet ( uitspr. -stout), bn. Z. DEURSTAUT.
Deurstraffen, sch. zw. onz. ww. Met hen (hebben). Voortdurend straffen. — Hard straffen. En
straft niet dikkels; mor as ge straft, straft
deure!
Deurstralen (uitspr. met zovl. lange a), zw.
ww. Sch. onz. (klemt. op deur) . Very. :
straaldege deure, deurgestraald. Met hen (hebben). Hevig stralen (van bijen, toppen b. v.).
Die duvelsche bie hee' deurgestraald. — Aanhoudend stralen. -- Ergens doorheen stralen.
De scherpe pinne van den top straalt deure
(door de huid nl.). — Bedr. Daarnaast DEURE-,
Door stralen verdrijven. Ze loope weeg, de bie?
stralen ze deure.
Onsch. bedr. (klemt. op stro). Overal stralen.
De jluiteniers hè (hebben) m ij' laf deurstraald.
Verg. Ju nl. IVdb (DORESTRALEN) : Er wordt gesproken van « muesyen » d. z. muggen die « duerstraelden ». — Zie STRALEN.
--

Deurstreelen (uitspr. déurstreelan met scherpl.
e), sch. zw. onz. ww. Hard vleien en streelen. As
de hinders iet moeten hen, keunen ze deurstreelen. — Aanhoudend streelen.
Denrstremelen (uitspr. stre met den klemt.),
onsch. zw. bedr. ww. Daarnaast, zeer gewoon,
DEURSTREMEN. Veelal in 't verl. dw. 'n Deurstremeld vel, een huid met (blauwe) striemen in
alle richtingen. plee ma(g )er deurstremeld verkevlees es 't beste, spek dat vette en magere lagen
vertoont, is het beste.— Z. STREMELEN, STREMEN.
-

Deurstremen, w W. Zi e DEURSTREMELEN.
Deurstrepen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : streeptege deure, deurgestreept.

DEURSTRUNKELEN
Met hen (hebben). Doorstrepen. VD. — Hard,
met kracht strepen. Da' kind streept deur op zijn
schoulde (schalie).
Onsch. bedr. (klemt. op stre). Overal, in
alle richtingen bestrepen. Wie kan die tafel azoo
deurstrepen?
--

Deurstremën, ww. Zie DEURSTREUIEN.
Deurstreuen, zw. ww. Daarnaast DEURSTREUiN. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. :
strezeideg e deure, deurg estrezeid. Met hen (hebben). Doorstrooien. VD. — Hard strooien. Ze
streuz(t) zavele; e' ge nzeug(t) nzij gelooven, ze
streuit deure.
Onsch. bedr. (klemt. op strem). Overal
bestrooien. Ons Mieke deurstreuit de vloer mee
boterblommen.— Door elkander strooien. 't Ligt
hier dl deurstreuid. Zie STREU(I)EN.
-

--

Deurstrennkelen, WW. Z. DEURSTRUNKELEN.
Deurstrijden ( uitspr. -strijan), st. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Very. : streed deure, deurgestreên. Met hen (hebben). Doorstrijden. VD.
— Hard, hevig strijden ; -- kijvend loochenen,
betwisten. As 'k strije, stre'k deure.
Onsch. bedr. (klemt. op strij). Al strijdend
doorstaan. Z' hee' veel eerdrie' g'had, mor ,2'
hee 't czl deurstreep, Verg. VD. (in deze bet. ook
sch.). — Deurstree' zijn, moede zijn door strijden. — Zie STRIJDEN.
—

Denrstrij en, WW. Zie DEURSTRIJDEN.
Deurstrijken, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : streek deure, deurgestreken. Met
hen (hebben). Voortdurend strijken. VD. — Hard,
met kracht, met ijver strijken. Moeder strikt)
nuf deure.
Onsch. bedr. (klemt. op stro). Overal bestrijken. As ge 'n valleng' het (hebt), deurstrijkt
mee' die zalve ne keer goed de boste (borst). -Deurstreke' zijn, afgemat zijn door strijken.
Deurstroom (uitspr. met scherpl. o), m. Het
doorstroomen. .Het water en vendt hier zijnen
deurstroom niet.
Deurstroomen (uitspr. met scherpl. o), zw.
ww. Doorstroomen. VD. -- Sch. onz. (klemt. op
deur). Met hen (hebben). Hevig stroomen, met
geweld stroomen. Naar de vla(g)e stroomdege
't water ferm deure! — Daarnaast DEURE-. Met
zijn. Wegstroomen. En 'n ure daarnaar was
't water al deur(e)gestroomd.
Deurstroopen (uitspr. déurstroopan met
scherpl. o), sch. zw . onz. ww. Very. : strooetege
deure, deurgestroopt. Met hen (hebben). Hard
stroopen (d. i. bedriegen). As ge bedriegt, moette
deurstroopen. -- Aanhoudend bedriegen. — Zie
--

STROOPEN.

Deurstroppen (klemt. op strop ) , onsch. zw.
bedr. ww. Verwarren door stroppen. 't Garen es
deurstropt. Ge deurstrop(t)g' heel de smette. —
Zie STROPPEN.
Deurstrunkelen (uitspr. -streunkalan), zw.
Ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very.: streun.
keldege deure, deurgestreunkeld. Met hen (hebben). Hard strunkelen. — Aanhoudend strunkelen. — Verder strunkelen. — Weggaan al strun-
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kelend. 'k Gaf hem 'n alemoese, en nui streunkelt hie detare. — Bedr. Daarnaast DEURE-. In
eene richting door iets strunkelen. Hie streunkelt
de stad deure.
— Onsch. bedr. (klemt. op streunk). Overal, in
alle richtingen strunkelen. Hie deurstreunkelt de
stad. — Zie STRUNKELEN.
Deurstudeeren (uitspr. dee met zachtl. e), zw
ww. Doorstudeeren. VD. — Sch. onz. (hoofdtoon
op deur). Hard, ferm studeeren. Studeer(t) ne
keer deure, en speelt ewa' mindere. T.
— Onsch. (hoofdt. op dee). Deurstudeer(d) zin,
doorleerd zijn ; — afgemat zijn door studeeren.
Deurstuiken (klemt. op deur), sch. zw . ww.
Onz. Very. : stuiktege deure, deurgestuikt. Met
hen (hebben). Hard, met geweld stuiken (met het
hoofd stooten). Hie liep er nortoe, gaf hem ne
stuik i' zin herte, en hie stuiktege deure, zilde.
— Met ijver stuiken van schooven maken. -- Aanhoudend stuiken (stooten of stuiken maken). Toe,
jongies, laat ons nog 'n uur of twieë deurstutken : as 't kooren í' stuike' staat, mag 't er ne
keer op rainen. -- Bedr. Daarnaast DEURE-. In
tweeën stooten ; ergens doorheen stooten ; breken,
wonden door stooten. Hie zoo (zou) iemand znem
buik deur(e)stuiken. — Zie STUIKEN.
.

DEURTEINZELEN

--

Aanhoudend tamboeren. — Bedr. Daarnaast
DEURE-. Iemand deur(e)tamboeren, hem door

lawijtmaken, slaan, verdrijven. 't Es dor 'n helsch
ramoel, ze tamboeren ons deure. — Door wild
en gedruischvol leven verkwisten. Hie tamboert
het dl deure. -- Ergens doorheen tamboeren. Ze
zillen nog de deure deurtamboeren. -- Zie TAMBOEREN.

Deurtampeesten, ww. Zie DEURTEMPEESTEN.
Deurtappen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : ,taptege deure, deurgetapt. Met
hen (hebben). Hard, met ijver tappen. Tap(t) ne
keer goed deure, maiske. — Voortdurend tappen.
Dag en nacht deurtappen.
— Onsch. (klemt. op tap). Deurtap(t) zijn,
afgemat zijn door tappen. De bazinne was deurtapt.

Deurtassen, sch. zw . onz. ww. Met hen (hebben). Hard, met ijver tassen (van graan). Wor zijn
de gasten? Op den delte : ze tassen deure, zille.
Deurtasten, zw. Ww. Doortasten. VD. — Sch.
onz. (klemt. op deur). Hard tasten. — Goed in
den zak schieten. .Nie' Biereg te zin, hoorde 't?
Ge moet vanda(g)e deurtasten.
Deurtataren (uitspr. met zovl. lange a), zw
ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : taterdege
deure, deurgetaterd. Met hen (hebben). Bijna
hetz. als DEURBABBELEN. Zie ald. Hard tateren.
— Voortdurend tateren. — Met zijn. Al taterend
weggaan. — Bedr. Door tateren verdrijven.
.

Deurstuiken, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: stoof deure, deurgestoven. Met hen
(hebben). Hard stuiven (stof geven). 't Droogt
hart en 't stuft deure....- Met zin. Daarnaast
DEURE-. Snel wegijlen. Sies es deur(e)gestoven. —
Verg. VD.
— Onsch. bedr. (klemt. op stui). In alle richtingen, overal met stof beleggen. Doet de vaister toe :
't huis es al g'heel deurstoven. Mee te va(g)en
deurstuífde g'heel de koorere (kamer) : streuit
eest 'm beetse kaf eg ruis.
Deursturten, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : sturttege deure, deurgesturt. Met
hen (hebben). Hevig storten. Ge moet verzichteg
drenken en azoo niet deursturten. — Aanhoudend storten. -- Veel geld geven. As Pier er in
es, shirt hie deure, verteert hij veel, trakteert hij
goed.
— Onsch. bedr. (klemt. op slur). De vloer es mee
bier deursturt. Veelal in 't verl. dw. Zijn kleere'
zijn dl besturt, hij heeft overal op zijn kleeren
vocht (al drinkend b. v.) gestort. — Zie STURTEN.

Deursuikeren, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: suikerdege deure, deurgesuikerd.
Met hen (hebben). Hard suikeren. 't Es dl suiker
da' ge smaakt; moeder hee' zeker deurgesuikerd.
— Onsch. bedr. (klemt. op su.). Door en door
suikeren, ten volle suikeren. 'k En ete nie' geere'
kabuizen die deursuiker(d)zin.
Deursukkelen, ww. Zie DEURTSUKKELEN.
Deurtainzelen, W W. Zie DEURTEINZELEN.
Deurtakelen (met zovl. lange a), deurtakkelen, WW. Zie DEURRANSELEN.
Deurtamboeren, sch. zw . ww. Very. : tamboerdege deure, deur(e)getamboerd. Met hen (hebben). flard, met geweld tamboeren (gedruisch
maken ; — slaan ; — vechten). Ze vechten dat
't stuft, ze tamboeren ne keer ferm deure! —

Deurteekenen (uitspr. tee met scherpl. e), sch.
zw. onz. ww. Doorteekenen. VD. — Hard, met
ijver teekenen. Teekent 'in beetse deure, en 't za(l)
gedaa' zijn.
Deurteemsten (uitspr. teem met zachtl. e),
sch. zw . ww. Very. : teeinstege deure deur(e)geteemst. Met hen (hebben). Onz. Hard teemsen. —
Aanhoudend teemsen. — Bedr. Daarnaast DEURE-.
Door de teems doen gaan. Ge moet al da' meel
goed deur(e)teemsten. — Zie TEEMSTEN.
Deurteer (uitspr. met scherpl. e), bn. Zeer teer,
tenger. Da' kind es deurteer, 't en zal nie lange
leven.
,

Deurteerelengen, W W. Z. DEURTEERELINGEN.
Dearteerelingen (uitspr. de'urteeralengan met
scherpl. e), ww. Zie DEURTEERLINGEN.

Deurteerlengen, WW. Zie DEURTEERLINGEN.
Deurteerlingen (uitspr. déurteerlengan met
scherpl. e), sch. zw. ww. Very. : teerlengdege
deure, deur(e)geteerlengd. Met hen (hebben).
Daarnaast DEURTEERELENGEN. Onz. Aanhoudend
teerlingen (spelen met de teerlingen). - Hard, veel
teerlingen. As 't keeremes es, werd(t) er deurgeteerlengd. — Bedr. Daarnaast DEURE-. Alles
deur(e)teerlengen, alles met het teerlingspel verdoen. -- Zie TEERLINGEN.
Deurteinzelen (uitspr. deurtainzalan), sch.
zw. ww. Very. : tainzeldege deure, deur(e)getainzeld. Met hen (hebben). Onz. Hard teinzelen, d. i.
spottend nazeggen. Zwijgt, en tainzelt toch azoo
niet deure,'t es veel te leelek! — Aanhoudend teinzelen. — Bedr. Daarnaast DEURE-. Door teinzelen

DEURTEL

---

verdrijven. De leelekord kan iemand deur(e)tainzelen. — Onz. Met zijn. Teinzelend weggaan.
'k Hoore de keerel deur(e)tainzelen. — Zie TEINZELEN.

Deurtel, m. Het doortellen. Den dokteer es
veur den deurtel, hij vraagt veel per visiet (of als
honorarium). Zie DEURTELLEN

Deurtellen (klernt. op deur), sch. zw . onz.
ww. Very. : teldege deure, deurgeteld. Met hen
(hebben). Doortellen. VD. — Hard, veel tellen.
Ge weet dat hie geld te veel heet (heeft), tel(t)
snor ne keer deure! — Fig. Dat telt deure, dat
is te veel, zeer erg, van belang, enz. Pier en hee
nie' veel geluk : e' perd dood, 'n koe mank, en
nui zij' kind op sterven . dat telt deure ! In
't Fr. : ca compte! Deurtem, bn. Zeer tam. Die duive was deurtem. Zie TEM.

Deurtemmeren (klemt. op deur), sch. zw . ww.
Very. : temmerdege deure, deur(e),reteminerd.
Met hen (hebben). Doortimmeren. VD. — Hevig
temmeren (timmeren ; slaan). Sies lemmert deure
vanda(g)e : 't moe' zeker gedaa' zijn? Ze temmeren deur op de vaistere. — Bedr. Daarnaast
DEURE-. Door slaan verdrijven. 't Baaske ternmerdeg' ons deure.
— Onsch. (klemt. op term). Deurtemmer(d)
zijn, afgemat zijn door timmeren. — Zie TEM-
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Deurtert, m. Het deurterten (zie ald.). Ne
klainen deurtcrt, en me zijn der veur den avend
nog.

Deurterten, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : tort deure, deurgetorten. Met hen
(hebben). Hard treden. De grond en lig(t) nie'
vaste genoef, ge moet deurterten. — Hard gaan.
Laat ons deurterten, de nach(t) valt. -- Aanhoudend treden ; aanhoudend gaan. — Verder treden.
Iiie en wildege nie binnekommen, hie tort deurti.
— Bedr. Daarnaast DEURE-. In tweeën treden;
breken, scheuren, verslijten door treden ; wonden
door treden. De schipper hee' z m j5lanke deur(e)getorten. 'k lid de zole van de schoen deur(e)getorten. 't Vel va' mijne voet es deuregetorten.
— Ne goer stap deurterten, goed doorstappen.
— Onsch. bedr. (klemt. op tert). Overal, in
alle richtingen betreden. De vloer, 'ln beddeke
van de lochtenk deurterten. Deurtorte kansen,
kousen waarop men zoo dikwijls getreden heeft
dat ze gansch versleten zijn. 'n Deurtorte zulle,
drempel door treden versleten. — Deurtorte zijn
(van personen), afgemat zijn door treden. — Zie
TERTEN. Verg.

DB.

Deurtetten (klemt. op deur), sch. zw. onz.
ww. Met hen (hebben). Hard, met kracht zuigen.
Da' kind en wilt nie' deurtetten. — Veel drinken
(vooral van vrouwen). /11ie kan deurtetten ! Zie
TETTEN.

Deurteuteren, ww. Hetz. als DEURPRUITSEN.

MEREN.

Deurtempeesten (uitspr. deur met den hoofdt.
en pees met scherp], e), sch. zw . ww. Daarnaast
.

DEURTAMPEESTEN. Very. : ternpeestege deure,

deur(e)getempeest. Met hen (hebben). Onz. Hard
tempeesten (razen en tieren). In dat huis tempeesten ze deure.— Aanhoudend tempeesten. — Bedr.
Daarnaast DEURE-. Door tempeesten verdrijven.
Dat en es niet om uit te stane, g e tempeest ons
deure. — Onz. Met zijn. Al tempeestend weggaan. Z' hen 't hier dl i' gruis gestampt, en
nui tempeesten ze deure. — Zie TEMPEESTEN,
,

TAMPEESTEN.

Deurtemperen (klemt. op deur), sch. onz. zw .
ww. Met hen (hebben). Aanhoudend temperen
(van staal). — Veel temperen.
— Onsch. bedr. (klemt. op tem. Door en door
temperen. Da' staal en es nie' goed deurtennmerd.
Deartengelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : teng eldege deure, deurgetengeld.
Met hen (hebben). Hard tengelen d. i. netelen. In
de lllaie tengelen de tengels deure. — Ergens
doorheen tengelen. Dat tengel(t) mij' vel deure.
— Onsch. (klemt. op teng). Overal, binnen en
buiten tengelen. Mijn hande' zin deurtengeld
kijk(t), ze z ij ' g'heel rood. — Zie TENGELEN.
Deurtentelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : tenteldege deure, deurgetenteld.
Met hen (hebben). Hard tentelen (door de koude
b. v.). 't Es kaud, 't tentelf deure. De wend tentelt deure. Mijn vengers tentelen dcure. Verg. J.
— Aanhoudend tentelen.
Onsch. bedr. (klemt. op tent). Overal, binnen
en buiten tentelen. De kauwe deurtentel(t) mij
g'heelegans. — Zie TENTELEN.

Zie ald.

Deurtierelieren (hoofdt. op deur), sch. zw.
onz. ww. Met hen (hebben). Hard, veel, aanhoudend tierelieren. — Met zijn. Al tierelierend
weggaan. — Bedr. Met lien (hebben). Al tierelierend verdrijven. — Zie TIERELIEREN.
Deurtieren, ww. Zie DEURRAZEN.
Deurtikken (klemt. op deur), sch. zw . ww.
Onz. Met lien (hebben). Daarnaast DEURTSIKKEN.
Hard tikken (b. v. met glazen). As ge niet deur
en tikt, en zede mijne vriend niet. — Bedr. Daarnaast DEURE-. Breken door tikken. Past op, ge
silt 't glas deur(e)tikken. — Zie TIKKEN.

Deurtintelen, ww. Zie DEURTENTELEN.
Deurtoefelen, zw. ww. Daarnaast DEURTOE(hebben). Aanhoudend toefelen (slaan, afrossen). —
Hard, met kracht toefelen. Pier greep 'n fessche,
Bedr.
cn luie toefeldege deure dat 't ronktege.
Daarnaast DEURE-. Door toefelen verdrijven. Me
FEN. Sch. onz. (klemt. op deur). Met hen

—

gaan dat ambrasmakerke deur(e)toefelen. —
Breken door slaan ; in tweeën slaan. — Zie TOEFELEN, TOEFEN.

Deurtoefen, ww. Zie DEURTOEFELEN.
Deurtooën, ww. Zie DEURTOOGEN.
Deurtoogen(uitspr. deiartoo(g)an, met scherp].
o), ww. Daarnaast soms DEURTOONEN.
DEURWIJZEN ; zie ook ToO(G)EN.

Hetz. als

Deurtoonen (uitspr. met scherpl. o), ww. Zie
DEURTOOGEN.

—

Zuid-Oostvlaandcrsch Idioticon.

Deurtoppen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Veiv. : toptege deure, deurgetopt. Met
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hen (hebben). Hard, met kracht toppen. Hie toptege deure, en de legtop was in twieè. — Voortdurend toppen. — Bedr. Daarnaast DEURE -. Verdrijven door toppen. Ze toppen dor de g'heelen
dag, ze kennen der iemand deur(e)toppen.
— Onsch. (klemt. op top). Deurtop(t) zijn,

afgemat zijn door toppen. -- Zie

TOPPEN.

Deurtottelen, ww. Zie DEURHAKKELEN.
Deurtra(g)e (uitspr. met zovl. lange a), bn.
Zeer traag. Da' maisie es deurtra(g)e. Z. TRA(G)E.

Deurtrakteeren (hoofdt. op deur), sch. zw .
onz. ww. Very. : trakteerdege deure, deurgetrakteerd. Met hen (hebben). Hard, veel trakteeren (fr. regaler). Boerk' en es mor giereg; mor
astie e peents' (pintje) op heet (heeft), trakteert
hie deure! -- Zie TRAKTEEREN.
Deurtrampelen, ww. Zie DEURTRAPPELEN,
TRAMPELEN.

Deurtrappelen, zw. ww. Daarnaast, zeer gewoon, DEURTRAMPELEN. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : trappeldege deure, deurgetrappeld. Met hen (hebben). Hard, met kracht trappelen. Da' perd es ongerust, hoort hoe dat
t deurtrappelt. — Aanhoudend trappelen. -Daarnaast DEURE -. Met zin. Weggaan al trappelend. 't Veuleke loopt wéeg, 't trappelt deure. -'

Bedr. In tweeën trappelen ; breken door trappelen.
Verzichteg! ge zilt de vloer nog deur(e)trampelen.

Onsch. bedr. (klemt. op trap). Overal, in alle
richtingen betrappelen. Wie heet dat hier azoo
--

deurtrappeld? -- Deurtrappel(d) zin, afgemat
zijn door trappelen. — Zie TRAPPELEN.

Deurtrappen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Doortrappen. VD. — Hard, met geweld
trappen. Den hovenier trapt de grond toe, en
hie trapt ferm deure !
Onsch. bedr. (klemt. op trap). In alle richtingen betrappen. Ons koeren es deurloopen en
deurtrapt. --- Deurtrap(t) zijn, afgemat zijn door
trappen.
---

Deurtrekken, st. ww. Sch. onz. (klemt. op

deur). Doortrekken. VD. -- Onz. Met hen (hebben). Hard, met geweld trekken. As ons per(d)
wilt, kan 't term deurtrekken. -- Hard werken.
Laat ons deurtrekken, terwglent da' m' er a'
zijn. — Hard slaan. Hie sloeg mee ne klippele, en
'k verzeker ou (u) dat hie deurtrok. -- Hard
eten. Er en es mor éen soorte vlees, ge moet
deurtrekke, zille! — Onz. Met zijn. Daarnaast
DEURE -. Wegtrekken. De zwaalms vlie(g)en dl
bijeen, ze gaan deur(e)trekken. — Bedr. Met hen

DEURTSAMPELEN
CV. — Doordrongen zijn van een vloeistof. Spr. Deurtrokke
zin gelik 'n oliekanne, heel slim zijn.

zijn, slim zijn. DB. SCA. KIL. J.

Deurtrentelen (klemt. op deur), sch, zw. onz.
ww. Met hen (hebben). Hard, veel drentelen. —
Aanhoudend drentelen.— Onz. Daarnaast DEURE -.
Met zin. Wegdrentelen. En nui trentelt den
dompeleere deure. -- Zie TRENTELEN.
Deurtreunselen, ww. DEURTREUTSELEN.
Deurtruuselen (klemt. op deur), sch. zw .
onz. ww. Zeer gewoon. Daarnaast

DEURTREUNSELEN, DEURTRUNSELEN, DEURTRUTSELEN,DEURTRUUTSELEN. Met hen (hebben). Voortdurend

treuzelen. — Hard, veel treuzelen. As g' azoo
blijft deurtreutselen, en zilde va' z' leven nie'
gedaan hen. — Zie TREUNSELEN, TREUTSELEN,
TRUNSELEN, TRUTSELEN, TRUUTSELEN.

Deurtroeven, ww. Wordt weinig gebruikt. Zie
DEURROEVEN.

Deurtrommelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt.
op deur). Very. : trommeldege deure, deurgetromnzeld. i\Iet hen (hebben). Hard, met kracht
trommelen. Trommelt ne keer deure, en ze zillen
't hooren. Hard slaan. — Aanhoudend trommelen, doortrommelen. VD. — Bedr. Daarnaast
DEURE -. Iemand deur(e)trommelen, hem door
trommelen (of slaan) verdrijven.
— Onsch. (klemt. op trom). Deurtrommel(d)
zijn, afgemat zijn door trommelen.
Deurtrompetten (hoofdt. op deur), sch. zw.
onz. Ww. Met hen (hebben). Hevig, met kracht
trompetten. De foorgasten trompetten deure. —
Aanhoudend trompetten. — Bedr. Daarnaast
DEURE -. Verdrijven door trompetten.

Deartrotten, ww. Hetz. als DEURSTAPPEN.
Deurtrunselen, ww. Zie DEURTREUTSELEN.
Deurtruntelen, ww. Zie DEURTRUNTEN.
Deurtrunten (klemt. op deur), sch. zw. onz.
ww. Daarnaast DEURTRUNTELEN. Verv.: trunttege deure, deurgetrunt. Met hen (hebben).
Hard, veel trunten (weeklagen). 111ij' wijf en doe'
niet as kla(; )en, ze kan deurtrunten! — Zie
TRUNTELEN, TRUNTEN.

Deurtrunselen, deurtruutselen, ww.

Zie

DEURTREUTSELEN.

Deurtsaffelen (klemt. op deur), sch. zw . onz.
ww. Very. : tsafeldege deure, deurgetsaffeld.
Met hen (hebben). Aanhoudend tsaffelen (d. i.
slordig en treuzelend afmaken). — Hard, veel
tsaffelen. Ge moet deurwerken en azoo niet deurtsaffelen. -- Zie TSAFFELEN.

(hebben). Door een vocht trekken. Wasschersterm. Verg. CV.
— Onsch. bedr. (klemt. op trek). In alle richtingen trekken. De jongen deurtrekt min schoulde

Deurtsamfolen, deurtsanfelen, deurtsammelon, ww. Zie DEURTSAMPELEN.
Deurtsampelen (uitspr. déur-), sch. zw . onz.

mee' zijne cijferpriem. — Gansch doorreizen. Die
keerels deurtrekke g'heel de streekte. — Door
elkander trekken. Hier in de kasse ligt het dl
deursmeten en deurtrokken. — Te goed de kaarten doorschudden. Ge deurtrekt de korten te
Deurtrokke zijn, afgemat zijn door
vele! J.
trekken. 'k Hè g'heel den dag an d'eegde getrokken, 'k ben oprecht deurtrokken. — Doorslepen

gaan. Den auwen tsukkeleere zal wel 'n ure moeten deurtsarnpelen om thuis te graken. — Hard,
veel struikelend gaan. — Met zijn. Daarnaast
DEURE-. Al struikelend en strompelend weggaan.

—

ww. Daarnaast DEURTSAMFELEN, DEURTSAMMELEN, DEURTSANFELEN, DEURTSEUMPELEN, DEURTSEUNKELEN, DEURTSOMMELEN, DEURTSOMPELEN. Met lien (hebben). Aanhoudend struikelend
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Hie en kan nog nie' goe' gaan, kijkt hoe dat hie
deuretseunkelt. -- Zie TSAMFELEN, TSAMMELEN,

drijven. Mij' wijf hee' mij deur(e)gevaagd. Fig.
Iemand wegsmijten, wegjagen. Baaske wierd du-

TSAMPELEN, TSANFELEN, TSEUMPELEN, TSEUNKELEN, TSOMMELEN, TSOMPELEN.

vels en hie vaagdeg' ons anaal deure.
Onsch. bedr. (klemt. op va). Overal vegen.
Da' kind deurvaart het huis. — Deurvaag(d)
zijn, afgemat zijn door vegen. — Zie VAGEN.
Deurvallen (uitspr. déztr ), sch. st. onz. WW.
Very. : viel deure, deurgevallen. Met hen (hebben). Hard vallen. De snee valt deure. -- In
tweeën vallen. Be blanke viel deure. -- Verg.

Deurtseumpelen, deurtseunkelen, ww. Zie
DEURTSAMPELEN.

Deurtsikken, ww. Zie DEURTIKKEN.
Deurtsoefelen (uitspr. deur-), sch. zw. onz.
ww. Met hen (hebben). Aanhoudend broddelen.
— Hard, veel broddelen. Zijde nie beschoonzd?
Dat en es nie werken, dat es deurtsoefelen! —
Zie TSAMFELEN.

Deurtsollen (uitspr. déur-), sch. zw . onz. ww.
Daarnaast DEURTSUKKELEN, soms DEURSUKKELEN. Very. : tsoldege deure, deurgetsold. Met
hen (hebben). Aanhoudend sukkelen, dompelen.
Met zijn. Daarnaast DEURE-.
— Veel tsollen.
Weggaan al sukkelend. Da' meetse tsolt deure.
— Zie TSOLLEN.

Deurtsommelen, deurtsompelen,

ww. Zie

DEURTSAMPELEN.
Deurtsukkelen, WW. Zie DEURTSOLLEN.

Deurtuimelen, zw. ww. Daarnaast DEURTUIMPELEN. Sch. onz. (klemt. op deur).

Very. : tuz-

meldege deure, deurgetuimeld. Met hen (hebben).
Aanhoudend tuimelen. — Hard, hevig tuimelen.
De jongies tuiinjelen nui ne keer deure. —
Daarnaast DEURE-. Stuk tuimelen. De keldervaister deur(e)tuimelen.
— Onsch. bedr. (klemt. op tui ).In alle richtingen
tuimelen, overal tuimelen. De keerels deurtuirnpelen 't ges (gras) van de wee. — Deurtuiln(p)el(d) zin, afgemat zijn door tuimelen. -- Zie
TUIMPELEN.

Deurtuimpelen, ww. Zie DEURTUIVIELEN.
Deurtuiten (klemt. op déur-), sch. zw. ww.
Daarnaast DEURTUTEN. Onz. Met hen (hebben).
Hard, met kracht toeten. Z' halen den haan in,
en 't werkvolk tuit deure. -- Aanhoudend toeBedr. Daarnaast DEURE-. Verdrijven door
ten.
toeten. Die kinders tuiten ons deure. -- Zie
—

TUITEN, TUTEN.

Deartureluren (uitspr. déur-), sch. zw . onz.

WW. Daarnaast DEURTUURLUTUTEN. Met hen (hebben). Aanhoudend tierelieren en zingen. -- Hard,
met ijver tureluren. Zijn ze zot? it/ui tureluren
ze ne keer deure! — Bedr. Daarnaast DEURE-,
Iemand deur(e)tureluren, hem door tureluren
verjagen. — Zie TURELUREN, TUURLUTUTEN.

Deurtuten, Ww. Zie DEURTUITEN.
Deurtuurintuten, ww. Zie DEURTURELUREN.
Deurvaakt (uitspr. met zovl. lange a), bn. Daarnaast, zeer gewoon, OVERVAALT, BEVAAKT. Door
vaak overwonnen. C V. T. R. J.
Deurvaen, ww. Zie DEURVAGEN.
Deurvagen (uitspr. deurva(g)an, met zovl.
lange a), zw. ww. Sch. onz. (klemt. op deur).
Very. : vaagdeg e deure, deurgevaagd. Met hen
(hebben). Deurvegen. VD. -- Hard, met kracht
vegen. Da' maiske vaag(t) goed deure. — Bedr.

Daarnaast DEURE-. Wegvegen, door vegen ter-

--

-

DOORVALLEN. VD.

Deurvalsch (uitspr. deurva/s), bn. Zeer valsch.
Da' wijf es deurvalsch.
Deurvaren (uitspr. de'urvaran met zovl. lange
a), sch. st. onz. ww. Very. : vaardege deure,
deurgevaren. Met hen (hebben). Hard, met ijver
varen. As ge deurvaart, komd' er in ie uurke. —
Met zijn. Daarnaast DEURE-. Wegvaren. Het
schip es al lange deur(e)gevaren.
'

Deurvasten (uitspr. déitr-), sch. zw. onz. ww.
Very. : vasttege deure, deurgevast. Met hen (hebben). Hevig vasten. As ge vast, moeite deurvasten. -- Aanhoudend vasten.

Deurvechten, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: vocht deure, deurgevochten. Met
hen (hebben). Aanhoudend vechten. -- Hevig
vechten. 't Stuft er, ze vechten nui deure, zille!
— Onsch. (klemt. op vecht). Deurvochte zijn,
afgemat zijn door vechten.
Deurveesten (uitspr. de'urveestan met zachtl.
e), sch. zw . ww. Onz. Met hen (hebben). Aanhoudend veesten. — Hard, met kracht veesten. —
Bedr. Iemand verjagen door veesten. — Onz. Met
zijn. Al veestend weggaan. Ook : heimelijk wegsluipen.
Deurvendelen (klemt. op deur), sch. zw. onz.
ww. Very. : met zijn. Daarnaast DEURE-. Al
zwaaiend en slenterend weggaan (veelal van vrouwen). Kijkt hoe dat die slonse ginter deur(e)vendelt. Zie VEN DELEN.
Deurverven, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: verfdege deure, deurgeverfd. Met
hen (hebben). Hard, met geweld, met ijver verven. Verver, verft ne keer deure, anderst en
krijg de nie' gedaan. — Aanhoudend verven. —
Bedr. Daarnaast DEURE-. Door verven breken,
verslijten. Dem bustel es deur(e)geverfd.
— Onsch. bedr. (klemt. op ver). Overal beverven, met verf bestrijken. Wie heet (heeft) dat hier
di deurklad en deurverfd? — Deurverf(d) zijn,
afgemat zijn door verven. -- Zie VERVEN.
Deurvet, bn. Zeer vet. Da' verkie es deurvet,
't moet dood.

Deurvetten (klemt. op deur), sch. zw. onz.
ww. Verv. : vettege deure, deurgevet. Met hen
(hebben). Hevig vetten (mesten, vet maken). Hoeveel' beesten heet (heeft) hie op stal : Derteg! Hie
vet deure. Nena boer die wilt) vruchten opdoen,
moet deurvetten. — Aanhoudend vetten. — Zie
VETTEN.

Deurveunken, ww. Zie DEURVUNKEN.
Deurvennen (klemt. op deur), sch. zw. on2,
ww. Met hen (hebben). Daarnaast some DEUR-

DEURVEUZEN
VEUZEN. Hard veunzen (zie ald.). Vort (rot) Naut
kan deurveunzen.

Deurveuzen, WW. Zie DEURVEUNZEN.
Deurvieren (uitspr. déur-), sch. zw. onz. ww.
Very. : vierdege deure, deurgevierd. Met hen
(hebben). Hard, veel vieren (feestvieren). Dem
baas es getrauwd en zij' werkvolk viert al meer
as 'n weke deure.

Deurvijlen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
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Deurvlenien, zw. ww. Hetz. als DEURSLAAN,
DEURSMIJTEN. Sch.

onz. (klemt. op deur). Hard
slaan ; — voortdurend slaan. -- Bedr. Daarnaast
DEURE -. Verdrijven door slaan; — breken, verslijten door slaan.
— Onsch. bedr. (klemt. op vleui). Overal slaan.
— Deurvleuid zijn, afgemat zijn door vleuien.
Zie VLEU(I)EN.

Deurvlieën, ww. Zie DEURVLIEGEN.
Deurvliegen (uitspr. -vlie(g)an), st. ww. Sch.

deur). Very.: vijldege deuce, deurgevijld. Met
hen (hebben). Doorvijlen. VD. Hard vijlen. De
smed vijlt deure : hie moe' gedaa' make veur
den ave(n)d.
- Onsch. (klemt. op vij). Deurvijl(d) zijn,
afgemat zijn door vijlen.
Denrvijzen (klemt. op deur), sch. st. ww.
Very. : vees deure, deur(e)gevezen. Met hen hebben). Hard, met geweld vijzen, remmen. 't Es hier
stijf bergaf, ge moet deurvazen. — Bedr. Daarnaast DEURE -. Verslijten door vijzen ; breken door
vijzen. De v ilz' en de moere zijn deur(e)gevezen.

onz. (klemt. op deur). Very. : vloog deure, deur(e)gevlo(g)en. Met hen (hebben). Doorvliegen.
VD. — Hard, met kracht vliegen. De duive vliegt
deure, ze zal de pr7s winnen. -- Onz. Met zijn.
Daarnaast DEURE -. Wegvliegen. Al mijn duive'
zijn deur(e)g evlo(g)en. Ook van personen : snel
wegijlen. T.
— Onsch. bedr. (klemt. op viie). Overal, in
alle richtingen vliegen. Kijkt ne keer hoe dat die
zwaalme de lucht deurvliegt. --- Deurvlo(g)e
zijn, afgemat zijn door vliegen. Die duiv' en kan
nie meer voort, z' es deurvlo(g)en.

Denrvisschen (uitspr. met of zonder ch), zw.
ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : vistege
deure, deurgevist. Met hen (hebben). Doorvisschen. VD. — Hard, veel visschen. Op de vijver
was veel vis, m' hen deurgevist ook.
— Onsch. bedr. (klemt. op vis). Overal, in alle
richtingen visschen. Ne v ijver deurviss(ch)en. Bij
VD. SCH. - Deurvis(t) zijn, afgemat zijn door
visschen.

Deurvliemen, zw. ww. Doorvlijmen. VD. —
Onsch. bedr. (klemt. op olie). In alle richtingen
vlijmen, snijden. Den dokteur deurvliemt m il '
vlees.
Deurvloeien, zw. ww. Doorvloeien.VD. Met
zijn. Onz. Wegvloeien. Wo' stoorm, wo' stoorm!
Meubels, beesten, vruchten, 't vloeit dl deure.
-- Onsch. bedr. (klemt. op vloei). In alle richtingen door vloeien groeven of ondermijnen. De
grond es g'heel deurvloeid.

Deurvissen, ww. Zie DEURVISSCHEN.
Deurviaen, WW. Zie DEURVLAGEN.

Deurvlagen (uitspr. déurvla(g)an met zoel.
lange a), sch. zw. onz. ww. Very. : vlaagdege
deure, deurgevlaagd. Hard vlagen, d. i. buien.
Nui vlaagt het oprecht deure. — Aanhoudend
vlagen. — Zie VLAGEN.
Deurvlammen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : vlamdege deure, deurgevlamd.
Met hen (hebben). Doorvlammen. VD. — Hard,
hevig vlammen. 't Brandt nui goed; 't vlamt
deure!
Onsch. bedr. (klemt. op vlam). Overal, in
alle richtingen vlammen. 't Es hier dl deurvlamd. De lucht es g'heel deurvlamd.
--

Deurvlechten, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : vlocht deure, deurgevlochten. Met
hen (hebben). Hard, met ijver vlechten. De stoelvlechter vlecht deure.—Bedr. Daarnaast DEURE -.
Breken, scheuren, verslijten door vlechten. Vlech(t)
zoetekies, anders(t) vlechtge de biezen nog deure.
Deurvleilen, ww. Zie DEURVLEGELEN.
Deurvlegelen (uitspr. de'urvle(g)alan), sch.
zw. onz. ww. Met hen (hebben). Hard vlegelen,
slaan. Astie vecht, kantie deurvle(g)elen. — Bedr.
Verdrijven door wild slaan. Ze maken te veel
ambras, vle(g)el(t) z' amaal ne keergauwe deure.
— Onz. Met zijn. Al vlegelende (wild loopende)
wegijlen (vooral van vrouwen). As Mie m ij zag,
vle(g)eldege ze deure I -- Zie VLEGELEN.

Denrvleuën, ww. Zie DEURVLEUIEN,

—

Deurvloeken, ww. Hetz. als DEURSAKKEREN,
DEURZWEEREN. Zie

ald.

Deurvlotten (klemt. op deur), sch. zw. ww.
Doorvlotten. VD. — Met zijn. Wegvlotten.
't Haut vlot deure.
Deurvluchten (klemt. op deur), sch. zw. onz.
ww. Met zin. Daarnaast DEURE -. Wegvluchten.
Beesten ent mainsen, 't vlucht dl deure !
Deurvoeieren (uitspr. deer-), sch. zw . onz.
ww. Daarnaast DEURVOÊREN. Very. : voeierdege
deure, deurgevoeierd. Met hen (hebben). Hard,
veel voeieren (van beesten). Wie deurvoeiert,
krijg(t) ne schoone stal. — Voortdurend voeieren.
--- Verg. DOORVOEDEREN. VD. Zie VOEIEREN.

Deurvoeler, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : voeldege deure, deurgevoeld. Met
hen (hebben). Hard, goed voelen. — Aanhoudend
len.
voL
Onsch. (klemt. op voe). Bedr. Overal voelen. Iet deurlasten en deurvoelen.

Doorvoeren, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : voerdege deure, deurgevoerd. Met
hen (hebben). Hard, met ijver voeren. De zakvoerders voeren deure, ze z ip fel! T.
Voortdurend
voeren. -- Bedr. Daarnaast DEURE -. Verder voeren. G' en silt an de Zwvne nie staan? Voer(t)
mij liever mor deure. -- Wegvoeren. Wilde m il '
volk deur(e)voeren? — Iet door voeren breken.
Die pla n k es deur(e)gevoerd. DB.
— Onsch. (klemt. op voe). Deurvoer(d) zijn,
afgemat zijn door voeren. De mes(t)voerders zijn
deurvoerd, ze moeten 'n half uurke rusten.
—
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Deurvaren, WW. Zie DEURVOEIEREN.
Deurvort, bn. Gansch rot. Dat es 'n and Huls,
't es deurvort. Zie VORT.
Deurverten (klemt. op deur), sch. zw . onz.
ww. Very. : vortteg e deure, deurgevort. Met
hen (hebben). Hard, snel rotten. Mee' da' nat
were vort het bant deure. — Aanhoudend rotten.
— Zie VORTEN.
-

Deurvraen, ww. Zie DEURVRAGEN.
Deurvragen (uitspr. aurvra(4 )an met zovl.
,-

lange a), sch. st . onz. ww. Very. : vrieg (of
vroeg, soms vraa(g)dege) deure, deurgevraagd.
Met hen (hebben). Hard, veel vragen. Hoeveel
vraagde veur die koe ? Vier honderd) frank.
Dat es deurgevraag(d), zille. --- Aanhoudend
vragen. VD.
Deurvreed (uitspr. met scherpt. e), hn. Zeer
wreed. Mn 1. Wdb (DOREWREET).

Deurvrengen, WW. Zie DEURVRINGEN.
Deurvribbelen, WW. Zie DEURFRIBBELEN.

Deurvriezen, st. ww. Sch. onp. (klemt. op
deur). Very. : vroos deure, deurgevrozen. Met
hen (hebben). Hard, met geweld, fel vriezen.
't Hee' van de nacht deurgevrozen. J. — Voortdurend vriezen. VD. -- Bedr. Daarnaast DEURE-.
Breken door vriezen. VD. — Ergens doorheen
vriezen. 't Vriest de muur deure.
— Onsch. (klemt. op vrie). Onz. Gansch bevriezen, door en door vriezen. De grond es deurvrozen. De muur, de grond deurvriest.
Deurvrijer (klemt. op deur), sch. st. onz. ww.
Verv.: vree deure, deurgevree'n. Hard, veel vrijen.
Mie en Fiel, ze vrijen nui deure, zilde! — Voortdurend vrijen. — Zie VRIJEN.
Deurvriezen, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : vreef deure, deurgevrevert. Met
hen (hebben). Hard, hevig, met kracht wrijven.
Vriff(t) ne keer desire, en de more (modder) zal
af zijn. — Doorwrijven. VD.
— Onsch. bedr. (klemt. op vrij). Overal bewrijven. Wie heet (heeft) hier de muur azoo deurschreven en deurvreven? — Ondereen wrijven,
mengelen door wrijven. Deurvrigt goed al die
verven. -- Deurvreve zijn, afgemat zijn door
wrijven. -- Zie VRIJVEN.
Deurvringen (uitspr. -vrengan), st. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Verv.: vronk (soms vrank)
desire, deurgevrongen. Met hen (hebben). stilet
geweld, hard wringen. Vreng(t) ne keer desire,
en 't zal los zin. — Hard wringen (van koude,
wind). Es 't kaud ? ja 't, 't vrengt deure.— Voortdurend wringen. Me vrengen al 'n uur of twietY
deure, en 't en gaa' nog niet. — Bedr. Daarnaast
DEURE-. In tweeën wringen; breken door wringen ; wonden door wringen. 'is Wisse deur(e)vrengen. 't Vel va' min hand es deur(e)gevrongen.
— Onsch. (klemt. op vreng) Deurvronge zijn,
afgemat zijn door wringen. Mijn hand es deurvrongen. — Zie VRINGEN.
Deurvroeten, zw. ww. Daarnaast, zeer gewoon,
DEURFRUTEN. Doorwroeten. VD. — Sch. onz.

DEURWANDELEN

—

(klemt. op deur). Hard, fel wroeten. Van de
mor(g)end hee' de mol deurgevroet. — Bedr.
Daarnaast DEURE-. In éene richting door iets
wroeten. De mol vroet de tochtenk desire.
Onsch. bedr. (klemt. op vroet). In alle richtingen wroeten. De mol deurvroet de lochtenk.
Verg. VD. Mi l. Wlh. --- Zie VROETEN, FRUTEN.
—

Deurvuil, bn. Zeer vuil. De strate was deurvuil. Zij' waf es deurvuil.
Deurvungen (uitspr. zeer gewoon, dtrus veunkan), sch. zw . ww. Very. : veunktege desire, deur(e)geveunkt. Met hen (hebben). Hard, met kracht
vunken, d. i. met geweld slaan. Past op, want as
'k sla, veunk ek deure ! — Aanhoudend vunken.
Ons desschers zij' fel : z' Is»' g'lieel den dag
deurgeveunkt. — Bedr. Daarnaast DEURE-. In
tweeën vunken. ne I7e(g )el deur(e)veunken. Breken door vunken ; wonden door vunken. Iemand
zlss been deur(e)veunken. — Ergens doorheen
slaan. 'Lacht! 'k zal de deure deur(e)veunken. -Iemand deur(e)veunken, hem door slaan wegjagen. Ook fig. Dem boer hee' zijne knecht deur(e)g eveunkt.
— Onsch. bedr. (klemt. op veunk). Overal, in
alle richtingen slaan. Z' hen Evnielgistere schoone
deurveunkt. — Deurveunk(t) zijn, afgemat zijn
door slaan. — Zie V(E)UNKEN.
-

Deurvunzen, ww. Zie DEURVEU(N)zEN.
Deurwaaier (u it spr. -wouian), zw. ww. Sch.
onp. (kiemt. op deur). Very. : wouidege deure,
deurgewouid. Met hen (hebben). Voortdurend
waaien. VD. — Hard, fel waaien. Me' zoo (zou)
ze(gg)en dat 't deurwouit. — Onz. Met zijn.
Daarnaast DEURE . In tweeën Waaien ; scheuren,
breken door waaien. De vane was deur(c)gewouid.
— Met zijn. Weggaan stil en heimelijk. Ik wouie
deure. — Bedr. Met hen (hebben). Daarnaast
DEURE-. Iets in tweeën waaien ; iets breken, scheuren door waaien. De wend wouit de blaffeture
desire. — Verdrijven door waaien. De stoorm
hee 't al deurgewouid.
-- Onsch. bedr. (klemt. op wens`). Overal, in
alle richtingen waaien. De leeleke wend deurwouit het dl. Mal. Wdb (DOREWAEIEN). - Door
waaien dooreen mengelen. 't Ligt hier cíl dezirwouid. — Zie WAAIEN.
Deurwaardere (uitspr. -word.), m. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Deurwaarder. Wdb.
Deurwachten (uitspr. deuir-), sch. zw . onz.
ww. Verv.: wachttege deure, deulgewaclit. Met
hen (hebben). Aanhoudend, lang wachten. Me
zitten hier al 'n ure : dat es deurwachten, ne
woure ?
Deurwainschen, ww. Zie DEURWEINSCHEN.
Deurwaken (uitspr. met zovl. lange a), zw.
ww. Doorwaken. VD. — Sch. onz. (klemt. op
deur). I1Iet hen (hebben). Hard, veel waken. —
Bedr. Den nacht deur(e)waken, gansch den nacht
waken. Bij VD. onsch.
— Onsch. (klemt. op wa). Deurwaak(t) zijn,
afgemat zijn door waken. 'k Ii? de zieken al drij
nachten opgepast, 'k ben deurwaakt.
-

Deurwandelen, zw. ww. Doorwandelen. VD.
— Sch. onz. (klemt. op deur). Met hen (hebben).
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Hard wandelen. Zijn ze nog nie weregekommen?
Ze wandelen deure, zilde! — Met zijn. Daarnaast
I)EURE-. Verder wandelen. Kommen ze nie binnen ? Neens, ze wandelen deure. — Heenwandelen. Willeme deurewandelen?
— Onsch. bedr. (klemt. op wand). In alle richtingen bewandelen. Z' hen de stad deurwandeld.
Z' hen de stad deur(e)gewandeld, bet. : ze hebben in éen richting, door de stad gewandeld. —
Deurwandel(d) zijn, afgemat zijn door wandelen.
Deurwannen (klemt. op deur), sch. zw. ww.
Very. : wandege deure, deur(e)gewand. Met hen
(hebben). Aanhoudend wannen. — Hard, met
ijver wannen. De knecht want fel, nui want hie
deure! — Bedr. Daarnaast DEURE-. Ergens doorheen wannen. Want al da' graan nog ne keer
deure.

Deurwarme (uitspr. de'urwor(re)me), bn. Doorwarm. VD.
(u it spr. -worraman), zw. ww.
Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : wor(re)mdege
deure, deurgewor(re)md. Met hen (hebben). Hevig warmen. De stove staa' rood, ze wormt deure.
— Onsch. bedr. (klemt. op worm). Overal
warm maken. De zonne deurwormt m ij ' laf. De
grond, de lucht es al deurwormd. As 't lichaam
deurwormd es, mag 't stijf vriezen, me' kan er
te(g)en.

Deurwarmen

Deurwasschen (uitspr. gewoonlijk met ch), st.
ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : wastege
deure, deurgewasschen. Met hen (hebben). Voortdurend wasschen. Twie da(g)en achtereen hemme
moeten deurwasschen. — Hard, met kracht wasschen (zonder bijdenkbeeld van duur), Laat ons ne
keer deurwasschen, veur den ave(n)d zinome (zullen we) gedaan hen. Die twie wasschesse' wasschen deure. -- Bedr. Daarnaast DEURE-. Door
wasschen verslijten. Verzichteg! de kant nie'
deurwasschen! — \Vonden door wasschen. Mijn
hande' zijn deur(e)gewasschen.
— Onsch. (klemt. op was). Deurwassche zijn,
afgemat zijn door wasschen. Da' wijf es deurwasschen.
Deurweeden, ww. Zie DEURWEEN.
Deurweeg (uitspr. met scherpl. e), m. Doorweg. Hier en es geenen deurveeg, hier is geen
doorgang. — Zie WEEG. DB. CV . J. SCH. KIL.
Deurweek (met scherpl. e), bn. Zeer week. Die
erten (erweten) zijn deurweek. Da' mannek' es
deurweek. Mnl. Wdb (DOREWEEC).
Deurweeken (uitspr. met scherpl. e), zw. ww.
Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : weektege
deure, deurgeweekt. Met hen (hebben). Voortdurend veeeken. VD. — Hard weeken.
Onsch. bedr. (klemt. op wee). Overal, door
en door week maken. Boonen deurweeken. Zijn
ze deurweekt? Verg. VD. 111nl. Wdb.
Deurween (uitspr. deurveen, ween eenlettergrepig en met den klemt.), sch. zw . onz. ww.
Very. weeddege (uitspr. weettaga met verkorte
scherpl. e), deurgeweed. Met hen (hebben). Aanhoudend grazen. — Hevig, met ijver grazen. Ons
koe kan deurween as z' in de klaver es. — Zie
WEEN.
--

DEURWERPEN

Deurweën, ww. Zie DEURWEGEN.
Deurweeren (uitspr. de'urweeran met scherpl.

e), sch. wed. zw . ww. Very. : weerdege deure,
deurgeweerd. Met hen (hebben). Hard weren.
Vecht er mor ne keer te(g)en, en weert ou (u)
deure. — Zie WEEREN.

Deurweerlichten (hoofdt. op deur), sch. zw .
onp. ww. Met hen (hebben). Hevig weerlichten.
't Weerlicht deure : de lucht staat i' vier en
i' vlamme!
Deurwegen (uitspr. deurwc(g)an), sch. st. onz.
ww. Very. : woog deure, deurgewo(g)en. Met
hen (hebben). Aanhoudend wegen. — Hard, veel
wegen. Van personen. As 't mortdag- (marktdag)
es, moet ek deurwe(g)en. Van zaken. Tien duus(t)
kilo, da' weegt deure. — Van weegschalen. Doorslaan. De balanse weegt al deze kant deure.
Deurweinsohen (uitspr. de'urwainschan, gewoonlijk met ch ), sch. zw. ww. Very.: wainstege
deure, deur(e)gewainst. Met hen (hebben). Aanhoudend wenschen ; aanhoudend verwenschen. —
Hard, met kracht, veel wenschen. Ma' 'k ne wains
doen ? Jaag, en wainst mor deure. De zatterik
vloekt en wainst deure! — Bedr. Daarnaast
DEURE-. Iemand deur(e)wainschen, hem verjagen
door verwenschen. — Zie WEINSCHEN.
Deurwonden, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. wond (soms wand) deure, deurgewonden. Met hen (hebben). Aanhoudend winden.
— Hard, veel winden, met ijver winden. Wendt
die koorde goed op, en wendt deure, zilde! —
Bedr. Daarnaast DEURE-. Breken, verslijten door
winden. 'n Koorde deur(e)wenden.
— Onsch. (klemt. op wend). Deurwonde zijn,
afgemat zijn door winden. — Zie WENDEN.
Deurwentelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : wenteldege deure, deurgewenteld.
Met hen (hebben). Aanhoudend wentelen. —
Hard, veel wentelen. Kijkt hoe dan die klain
kadeeën deurwentelen. — Onz. Met zijn. Al wentelende de plaats verlaten. Ze wentelen deure, al
over dem bogord (boomgaard).
Deurwenteren, zw. ww. Doorwinteren. VD.
— Hard, met geweld winteren. Van de nacht
hee 't deurgewenterd.
Deurwerken, zw. ww. Doorwerken. VD. —
Sch. onz. Met hen (hebben). Hard werken. Om
deur de weereld te Braken moet hie deurwerken.
— Onsch. (klemt. op werk). Zie VD. — Deurwerk(t) zijn, afgemat zijn door werken.
Deurwerpen, st. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : wierp of woorp deure, deurgewoorpen. Met hen (hebben). Aanhoudend werpen.
De keerels werpen al meer as' n ure deure, nor
die noten. — Hard, met geweld werpen. Smijt
mee' de steen nor zijn ruiten, en werpt mor deure.
— Bedr. Daarnaast DEUEE-. Verdrijven door werpen. Ze wierpen ons mee steenen deure. — In
tweeën werpen ; breken, scheuren, verslijten door
werpen. De deure deur(e)werpen. En werpt de
vaister niet deure. — Verkwisten al wegwerpende om zoo te zeggen. Al wat hie bezit, h ie
werpt het deure.

DEURWETTEN

--

Onsch. bedr. (klemt. op werp). Ondereen
werpen. Iet deursrn jten en deurw,?reen. — Deurwoorpe zin, afgemat zijn door werpen.

Deurwetten (uitspr. de'urwetten), sch. zw . ww.
Very. : wettege deure, deur(e)b ewet. Onz. Met hen
(hebben). Aanhoudend wetten. -- Hard wetten.
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't kaartspel). Ne vierdere mee nen derdere! Dal
es deurwijze, zilde. --- Zie WIJZEN.

Deurwild,bn. Zeer wild. Da' kind es deurwild.
Deurwinden, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DEURWENDEN.

De pikker wet deure; hoorde de pikk' op de wetsteen? — Bedr. Daarnaast DEURE-. Verslijten
door wetten ; ergens doorheen wetten. De lemmer
va' m ij ' mes es deus (e)p,- ew °t.

Deurwitten (uitspr. déur-), sch. zw. onz. ww.
Very. : wittege deure, deurti ewit. Met hen (hebben). Hard witten. 'k Moe' deurwitten om op tif
gedaan t' henne. -- Aanhoudend witten.

Deurwetten (klemt. op deur), sch. zw . onz.
ww. Niet hen (hebben). Aanhoudend wedden. —
Hevig, veel wedden ; voor veel geld wedden. Veur

Deurwoelen (klemt. op deur), zw. onz. ww.
Doorwoelen. VD. -- Hard woelen. 'k En hè van
de nach(t) nie' geslopen, 'k h e' deurgewoeld,
zille. -- Bedr. Daarnaast DEURE-. Door woelen
breken. Stillekies! ge zilt de woelreep deur(e)woelen. Zie WOELEN.

honderd frank wetten ? Dat heet ek deurwetten.
--- Zie WETTEN.

Deurweven, ww. Doorweven. VD. -- Onsch.
(klemt. op we). Deurweve zijn, afgemat zijn door
weven.
Deurwieden, ww. Zie DEURWIEN.
Deurwidën, ww. Zie DEURWIEGEN.
Deurwiegen ( uitspr. déztrwie(g)an), sch. zw .
onz. ww. Very. : wiegdege deure, deurgewiegd.
Met hen (hebben). Aanhoudend wiegen. — Hard,
met kracht wiegen. En wiegt azoo nie' deure : ge
zilt 't kind uit de wie(g)e wie(g)en.

Deurwien (uitspr. wien eenlettergrepig), zw.
ww. Sch. onz. (kievit. op deur). Very. wieddege
(uitspr. wiettag; met verkorte lange ie) deure,
deurgewied, Met hen (hebben). Voortdurend wieden. — Hard, met ijver wieden. Toe, maiskies,
'n2 beetse deurgewied; den ave(n)d valt.
--- Onsch. (klemt. op wien). Deurwied zijn,

afgemat zijn door wieden.
Deurwiepelen (uitspr. de'ur-), sch. zw . ww.
Daarnaast DEUR(E)WIEPEN. Very. : wiepeldege
deure, deur (e)gewiepeld. Met hen (hebben). Aanhoudend wiepelen. -- Hard wiepelen. De goalperse wielbelt deure,' t wouit stijf.— Bedr. Daarnaast DEURE-. Door wiepelen in tweeën doen,
breken. De wend wiegelt den tak deure. -- Onz.
Met zijn. Door wiepelen breken, gebroken worden. De gouiperse sloeg ommentwere deur de
wend, en op den duur was ze deur(e)gewiepeld.
— Zie WIEPELEN.

Deurwiepen (uitspr. de'ur-), sch. zw. ww. Verg.
DEURWIEPELEN, --- Onz. Met hen (hebben). Aanhoudend wiepen, d. i. schommelen. — Hard wiepen. En wiept niet deure, de koorde za(l) breken.
— Bedr. Daarnaast DEURE-. Breken, scheuren,
verslijten door schommelen. De koorde deur(e)wiepen. Z' es deur(e)gewiept. — Onz. Met zijn.
Gebroken worden door wippen. De planke wiept
deure. -- Zie WIEPEN.

Deurwiezen (uitspr. de'ur-), sch. zw. onz. ww.
Very. : wiesdege deure, deurgewiesd. Met hen
(hebben). Aanhoudend whistspelen. -- Hard, veel
wiezen. Spelen ze nog ? Wel, nui wiezen ze deure.
--

Zie WIEZEN.

Deurwijs, bn. Zeer wijs.

Deurwijzen (uitspr. de'ur-), sch. st. onz. ww.
Daarnaast DEURTOONEN, DEURTOOGEN. Very. :
wees deure, deurgewezen. Met hen (hebben). Aanhoudend wijzen. — Hard, veel wijzen (b. v. in

Deurwoest, bn. Zeer woest.
Deurwordere, m. Zie I)EURWAARDERE.
Deurwor(re)me, bn. Zeer warm. Zie DEURWARME.
Deurwor(re)men, ww. Zie DEURWARMEN.

Deurworstelen, ww. Zie DEURWURSTELEN.
Deurwouien, W w. Zie DEURWAAIEN.
Deurwribbelen, WW. Zie DEURVRIBBELEN,
Deurwrijver, ww. Zie DEURVRIJVEN.
Deurveringen, WW. Zie DEURVRINGEN.

Deurwroeter, ww. Zie DEURVROETEN.
Deurworstelen (uitspr. deurwus(t)alan), zw.
Ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very.: wus(t)eldege deure, deurgewus(t)eld. Met hen (hebben).
Doorworstelen. VD. — Hard, hevig worstelen.
De,jongies kennen deurwus(t)elen.

— Onsch. bedr. (klemt. op wust). Overal worstelen. De grond deurwus(t)elen. Bij VD. sch.
— Deurwus(t)eld zijn, afgemat zijn door worstelen. — Zie WORSTELEN.

Deurwusselen, deurwustelen, ww. Zie DEURWURSTELEN.

Deurzaaien (uitspr. -zouian), zw. ww. Sch.
onz. (klemt. op deur). Verv. : zou ïdege deure,
deurgezouid. Met hen (hebben). Doorzaaien. VD.
-- Hard, met ijver zaaien. De zouier zouit vanda(g)e deure.

Onsch. bedr. (klemt. op zooi). Overal, in
alle richtingen bezaaien. 't Kooren es mee' destels
deurzouid. — Door elkander zaaien. De lochtenk
en es n ie' goed onderhauwen : blommen en groen.
sele, 't es hier dl deurzouid. -- Deurzoui(d) zijn,

afgemat zijn door zaaien.
Deurzabberen, zw. ww. Daarnaast DEURZIBBEREN, DEURZOEBEREN. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : zabberdege deure, deurgezabberd.
Met hen (hebben). Voortdurend zabberen (d. i.
slordig eten). Ook : voortdurend stofregenen. —
Hard, veel zabberen. Van mensch en regen. 't Zabbert deure, 't zal nog re(g)e' wer(d)en. Eet goed,
en en zabbert azoo niet deure! --- Bedr. Daarnaast DEURE-. Alles verdoen door zuipen en zwieren. Hie zal zin fortuuntse wel deurzabberen.
— Onsch. bedr. (klemt. op zab). Overal bezabberen. Ze begiet en deurzabbert g'heel herre vus-
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schoot (voorschoot). — Zie ZABBEREN, ZIBBEREN,
ZOEBEREN.

Deurzaen, ww. Zie DEURZAGEN.
Deurzagen (uitspr. -za(g)an met zovl. lange a),
zw. ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. :
zaagdege deure, deurgezaagd. Met hen (hebben).
Doorzagen. VD. — Hard, met kracht zagen.
Eijk(t) ne keer hoe dan (dat) die za(g)ers deurza(g)en! Ook fig. : veel babbelen en zagen. —
Bedr. Daarnaast DEURE -. Door zagen verdrijven.
Eig. en fig. Die babbelkonte kan iemand deureza(g)en.
— Onsch. bedr. (klemt. op za). In alle richtingen zagen. Den deu(g)enie' van ne jongen hee'
g'heel die Manke deurzaagd. Verg. : deurza(g)en,
in éene richting door iets zagen. -- Deurzaag(d)
zijn, afgemat zijn door zagen.

Deurzailen, WW. Zie DEURZEILEN.
Deurzak, ni. Het deurzakken (zie ald.).

De
Manke brak va,'z den deurzak. Den deurzak es te
groot; dat en kan nie weerstaan. — Het doorslaan eener balans.
Deurzakken, ZW. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : zaktege deure, deurgezakt. Met
hen (hebben). Aanhoudend zakken (langzaam
neerkomen). De zolder zakt al meer as e jaar
desire.— Hard zakken. Nui zakt de planke deure,
ze zal breken! Ook fig. : van zieken b. v. Hie
begint fel deure te zakken, 't en gaa' nie lange
meer duren mee hem. — Met zijn. Daarnaast
DEURE -. In tweeën zakken ; breken, scheuren door
zakken. De muur es deur(e)gezakt. — Ge 'm
meugt al die zakken op den ezel zijne ru(ig)e nie
le(gg)en, kijkt hie zakt deure, hij gaat ten gronde
door 't gewicht. — Weggaan. De gaste' zakken
deure, as ze genoeg gedronken hen. — Z. ZAKKEN.
Deurzat, bn. Zeer zat. CV. J.

Deurzauten, ww. Zie DEURZOUTEN.
Deurzeeken (uitspr. zee met scherpt. e), zw.
ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : zeektege
deure, deurgezeekt. Met hen (hebben). Aanhoudend zeeken. --- Hard, veel zeeken. Met zijn.
Daarnaast DEURE -. Heimelijk weggaan. As Sies
migeware werdt, zeekt hie desire.
— Onsch. bedr. (klemt. op zee). Overal bezeeken. G' heel de broek was deurzeekt. — Z. ZEEKEN.

Deurzeepen (uitspr. zee met scherpl. e), zw.

ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : zeeptege
deure, deurgezeept. Met hen (hebben). Voortdurend zeepen. — Hard, veel zeepen. Zeep(t) ne
keer desire, moedere. — Bedr. Daarnaast DEURE -.
Goed ergens doorheen zeepen. Zeept 't wasgoed)
ferm deure.
— Onsch. bedr. (klemt. op zee). Overal bezeepen, met zeep bestrijken. Eer da' ge wast, snoet
't goed deurzeep(t) zijn.
Deurzeeveren (uitspr. zee met scherpt. e), zw.
ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Very. : zeeverdege deure, deurgezeeverd. Met hen (hebben).
Voortdurend zeeveren. Eig. en fig. Zwijgt, 't es al
meer as dri uren da' ge deurzeevert. — Hard,
veel zeeveren. Da' kind krijg(t) zeker tanden;
kijkt hoe dat 't deurzeevert. — Bedr. Daarnaast

DEURZIBBEREN

Door zeeverpraat verdrijven. 'k En koest)
bij hem nie blijven, hie hee mij deur(e)gezeeverd.
— Onsch. bedr. (klemt. op zee). Overal bezeeveren. Ge deurzeevert on (uw) veste, -- Deurzeever(d) zijn, afgemat zijn door domme praat te
vertellen. — Zie ZEEVEREN.

DEURE -.

Deurzeilen (uitspr. -zailan), zw. ww. Doorzeilen. VD. -- Sch. onz. (klemt. op deur). Met
zijn (hebben). Daarnaast DEURE -. Weggaan al
zwierend. De zatterik zailt deure. — Zie ZEILEN.
Deurzenden (uitspr. deur-), sch. st. ww. Very.
zond (soms zand) deure, deur(e)gezonden. Onz.
Doorzenden. VD. — Bedr. Daarnaast DEURE -. Met
hen (hebben). Wegzenden. Zendt de knech(t) mor
deure, hie en deugt niet. HFFT. DB. CV. J.
Scx. (Bijv.).
Deurzengen, ww. Zie DEURZINGEN.
Deurzengen, ww. Zie DEURZENGELEN.
Deurzengelen, zw. ww. Daarnaast soms DEURZENGEN. Sch. onz. (klemt. op deur). Met hen
(hebben). Voortdurend zengen. -- Hard zengen.
Met zijn. Ergens doorheen zengen. ' t Goed hangt
te dichte bij de stove, 't zengelt deure.
— Onsch. bedr. (klemt. op zeng). Overal verzengen. Dem bord (baard) es g'heel deurzengeld.
Past op, borbierke, ge deurzengelt mijnem bord.
— Zie ZENGELEN.
— Ook : DEURTENTELEN. Zie ald.
Deurzerken, ww. Zie DEURZINKEN.

Deurzet, m. Het deurzetten. Zie ald. 'k En
turre (durf) nie spelen, den deurzet es te groot.
'k En ben nie' veur den deurzet.
Deurzetten, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very.: zettege deure, deurgenet. Met hen
(hebben). Aanhoudend zetten. VD..— Hard, veel
zetten. As g' op de teerlenge' speelt, moette deurzetten, wade winnen. — Bedr. Iemand deur(e)zetten, hem wegzenden, wegjagen. T.
— Onsch. (klemt. op zet). Deurzet zijn, niet
meer kunnen zetten (geld). 'k En hè geen duite
meer, 'k ben deurzet.
Deurzettere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die veel zet (in
spel). Deurzetters keune winnen, snor ze verliezen
toch meer ! -- Zie DEURZETTEN.

Deurzeuën, Ww. Zie DEURZEUIEN.
Deurzeuren, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Very. : zeu(i )dege deure, deurgezeuid.
Met hen (hebben). Daarnaast DEURZEUËN. Aanhoudend zieden. — Hard zieden. 't Water zeuit
deure. Laat het mor deurzeuien.
— Onsch. (klemt. op zeui). Deurzeuid zijn,
zeer lang gezoden hebben. Es den drank (voedsel
voor beesten) goed deurzeuid ? — Zie zEU(I)EN.

Deurzeuren (uitspr. duur-), sch. zw. ww.V erv. :
zeurdege deure, deur(e)gezeurd. Met hen (hebben). Onz. Aanhoudend zeuren (bedriegen in spel).
— Veel bedriegen. As 'k beginne te zeuren, zal
'k deurzeuren. Bedr. Daarnaast DEURE -. Iemand
deur(e)zeuren, hem door zeuren doen weggaan.
.— Zie ZEUREN.
Deurzibberen i ww. Zie DEURZABBEREN.

DEURZICHELEN

Deurzichelen, ww. Zie DEURSICHELEN,
Deurziek, bn. Zeer ziek. KIL. J.
Deurzien, onr. ww. Sch. onz. (klemt op deur).
Very.: zag deure, deurrezien. Met hen (hebben).
Voortdurend zien. VD. — Hard, goed zien. Ziede
die mussche ginter nie' zitten ? !Veen ek ! 't Es
da' ge niet deur en ziet. --- Bedr. Ieynand deur(e)zien, hem door zien verdrijven. Da' ka (kwaad)
waf ka' mij deurezien.
— Onsch. bedr. (kiemt. op zien). Overal bezien.
'n Stad deurtien. Mag 'k dem boek deurtien?
Verg. VD. -o- Deurziende mains, klaarziende
mensch. Loq. Wdb.

Deurzijen, ww. Zie DEURZIJGEN. De melk
deurzen.

Deurzijgen (uitspr. dYurz (g)an), sch. st. ww.
Doorzijgen. VD. — Doorzakken. Z.IEURZAKKEN.
Deurzij pelen, WW. Zie DEURZIJPEN.
Deurzijpen (klemt. op deur), sch. zw. onz. ww.
Daarnaast DEURZIJPELEN. Doorsijpelen. VD. —
Met hen (hebben). Hard regenen. Laat ons schuw=
len, 't begint deur te zopen. — Zie ZIJPELEN,
ZIJPEN.

Deurzingen (uitspr. -zengan), st. ww. Sch. onz.
(klemt. op deur). Very. : zonk (of zank) deure,
deurgezongen. Met hen (hebben). Doorzingen.
VD. — Hard, met geweld, met kracht zingen. De
koster zengt vanda(g)e deure, 't helmt de kerke
deure. Bie zank deure.—Bedr. Daarnaast DEURE-.
Door zingen verdrijven. Wa' zengen ze vals ! ze
zillen ons nog deur(e)zengen! — Door zingen
verslijten. Zijn kele was deur(e)gezongen.
— Onsch. bedr. (klemt. op zeng). Overal met
zang vervullen. Ze deurroepen en deurzengen het
dl. — Deurzonge' zijn, afgemat zijn door zingen.
Deurzinken (uitspr. dc'urzenkan), sch. st. onz.
ww. Very. zonk (of zank) deure, deursezonken.
Met hen (hebben). Voortdurend zinken. -- Hard
zinken. Nati begint de muur snee eene keer deur
te zenken. 't Es eatrleu(g)e . d' aksies (aktiën) zenken deure. — Daarnaast DEURE-. Met zin. Doorzakken, langzaam naar beneden gaan. Ge moet de
muur steunen : hie begint deure te zenken. — In
tweeën breken door zinken. De muur es deur(e)gezonken. — Zie ZINKEN.
Deurzitten, st. ww. Sch. onz. (klemt. op deur).
Very. : zat deure, deurgezeten. Doorzitten. VD.
— Bedr. Daarnaast DEURE-. Door zitten verslijten. De broek es deuresezeten. De schoolkinders
hen die banken deur(e)gezeten. Verg. J.
— Onsch. (klemt. op zit). Deurzate zijn, afgemat zijn door zitten. --- Zoolang gezeten hebben
dat men er aan gewoon, ongevoelig is geworden.
Zij' gat es deurzeten.

Deurzoeberen, Ww. Zie DEURZABBEREN.
Deurzoeken, onr. ww. Doorzoeken. VD. —
Sch. onz. (klemt. op deur). Met hen (hebben).
Hard, veel zoeken (zonder bijdenkbeeld van duur).
Zoek(t) ne keer deure, maiske, en e zilt het
eenden.
--- Onsch.bedr.(klemt. op zoe). Overal, in alle richtingen zoeken. 't Huis deurzoeken. De rechters
hen 't dl deurzocht. dinl. Wdb (DORESOEKEN).
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DEURZWAAIEN
Bij VD. sch. en onsch. — Deurzoch(t) zin. Van
personen. Afgemat zijn door zoeken.
Deurzoete, bn. Z eer zoet. Zie ZOETE. Mnl.
Wdb (DORESOET).

Deurzoenen, zw. ww. Daarnaast DEURSOEVEN.
Sch. onz. (klemt. op deur). Aanhoudend zoeven.
— Hard zoeven. Es dat de wend? Hie zoeft
deure! -- Met 21111. Daarnaast DEURE-. Al zoevend wegijlen. Ze kreeg 'n eiex' antworde, en
nali zon f(t) ze desire, zilde! — Al zoevend breken.
De koorde va' mnem bo(g)ene zoefden e deure.
Onsch. bedr. (klemt. op zoe). Overal zoevend
vliegen. De ko(g)els deurzoefdegen de lucht.
Deurzomeren (klemt. op deur), sch. zw. onz.
ww. Hard, goed zomeren. Dees jaar zomert het
deure. — Zie ZOMEREN.
lleurzoppen (klemt. op top), onsch. zw . bedr.
ww. Gansch met zop (zie ald.) overgieten. Toebak
deurzoppen. Zie ZOPPEN.
Deurzot, bn. Zeer zot.
Deurzouien, ww. Zie DEURZAAIEN.
Deurzouten (uitspr. -zautan), st. ww. Sch.

onz. (klemt. op deur). Very. : zauttege deure,
deurgezauten. Met hen (hebben). Voortdurend
zouten. — Hard, veel zouten. In de soepe was te
veel zaut, moeder ha deurZezauten. .
— Onsch. bedr. (klemt. op zau). Overal, binnen en buiten, met zout bestrooien. Verkevlees
moe' Pezauten, mor nie deurzaute zin. Deurzaut
goed 't eten.

Deurzuchten (klemt. op deur), sch. zw. ww.
Verv.: zuchttege desire, deur(e)gezucht. Met hen
(hebben). Aanhoudend zuchten. -- Hard, met
geweld, met kracht zuchten. As mij' waf mij
ziet, zucht) ze deure. — Bedr. Daarnaast DEURE-.
Iemand deur(e)zuchten, iemand door zuchten
verdrijven.
Deurzuien, ww. Zie DEURZUIGEN.
Deurtuigen (uit spr. déurzulrg)an), sch. st.
ww. Verv. : zoog deure, deur(e)gezo(g)en. Met
hen (hebben). Aanhoudend zuigen. — Hard, met
kracht, veel zuigen. Da' kind moet deurzet (g)en.
— Hard, veel drinken. Triene zuigt vanda(g)e
weer ne keer deure. -- Bedr. Daarnaast DEURE-.
In tweeën zuigen ; breken, verslijten door zuigen.
Ge keunt 't vel deur(e)zui(g)en.

Deurzuipen, st. ww. Sch. onz. (klemt. op deur).
Very. : zoop deure, deurgezopen. Met hen (hebben). Voortdurend zuipen. — Hard, veel zuipen.
Mine man en drenk(t) nie' vele, snor astie begint,
zuipt hie deure! — Bedr. Daarnaast DEURE-. Verkwisten door zuipen. Zonen deel? Hie es al denregezopen.
Onsch. (klemt. op zui ). Deurzope zijn, afgemat zijn door zuipen. — Zoolang en zooveel gezopen hebben dat men aan den drank is gewoon
geworden. Zat en kan hie nie' zin, hie es deurzopen.
Deurzulle, vr. Drempel van de deur. Z. ZULLE.
Deurzwaaien (uitspr. -zwouian), zw. ww. Sch.

onz. (kl(mt. op deur). Verv.: zzc'ouzdege deure,
deurgezwouid. Met hen (hebber•). Voortdurend
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zwaaien. — Hard, met kracht zwaaien. Hie hee ne
stok i' zijn hand, en hie slaat en zwouit deure!

DEURZWENGELEN

1

Onsch. bedr. (klemt. op zwee). Overal zwee•
pen. Hie deurslaat en deztrzweep(t) zijnen ezele.
---

— Bedr. Daarnaast DEURE-. In tweeën zwaaien,
breken door zwaaien. De stok es deur(e)g ezwouid,
Onz. Met zijn. Al zwaaiende vertrekken. Kijkt,

-- Deurzweep(t) zijn, zoodanig met de zweep

ginter zwouit hie deure gelijk ne zatterik.
— Onsch. bedr. (klemt. op zwoui). Zwaaiend
ondereen doen. 't Ligt hier dl deursmeten en
deurzwouid. Zie ZWAAIEN.

zweept.

Deurzwaar (uitspr. met zovl. lange a), bn. Zeer
zwaar. 't Was azen de2,rzwa? e keerele. Mnl. Wdb
(DORESWARE), in een ander bet.
Deurzwadderen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op
deur). Verv.: zwadderdege deure, deurgezwadderd. Met hen (hebben). Voortdurend zwadderen
(in 't water plassen ; drinken en zwieren ; slabberen ; zeeveren). -- Hard zwadderen. De kinders
zoeken 't watere : dor zwadderen ze deure. Sieske
zuipt al g'heel de weke : dat es deurzwadderen!
As ze praat, zwaddert ze deure. — Bedr. Daarnaast DEURE-. Slabberend door de keel doen. Bier
en dzenuivere, hie zwaddert het dl deure. —
Onz. Met zin. Al zwadderende weggaan. De zattelutte was deur(e)gezwadderd.
— Onsch. bedr. (klemt. op zwad). De gemeente
deurzwadderen, zwadderend doorloopen.-- Deurzwadder(d) zijn, moede zijn door drinken en zwie-

ren. --- Zie aWADDEREN.

Deurzwainselen, ww. Zie DEURZWEINSELEN.
Deurzwak, m. Het deurzwakken (zie ald.). Den

(heeft) d'asse gebroken. -- Het
doorslaan van de weegschaal.
Deurzwakken (uitspr. déur-), sch. zw. ww.
Daarnaast DEURZWAKKEN. Very. : zwaktege deure, deur(e)gezwakt. — Onz. Met hen (hebben).
Voortdurend zwakken, d. i. schokken. -- Hard,
reet geweld zwakken. Van zaken. De leerre zwakt
deurzwak heet

deure, dat en es hier mor nen ongemalleke weeg.
Van personen. As Trientse gaat, zwak(t) ze ferm
deure : dat es Zeelek! -- Met zijn. Daarnaast
DEURE-. Al schokkend verder gaan. Kom(t) ze
nie binnen? .Veens, ze zwakt deure. — Weggaan
al zwakkend. De mankepoot es deur(e)gezwakt. --

In tweeën gebroken worden, scheuren door eenen
zwak. D'asse zwakt deure. -- Naar beneden buigen (gebogen worden), zakken. De planke zwakt
deure : verzichteg, anders breek(t) ze. De balanse
zwakt al deze kant deure. — Bedr. Met hen (heb-

geslagen worden, dat men er ongevoelig aan geworden is. Da' per(d) was goed, mar 't es deurDenrzweeren (uitspr. zwee met scherpl. e),
sch. st. ww. Very. : zwoer (soms zwoor) deure,
deurgezworen. Zie DEURSAKKEREN.

Deurzweeren (uitspr. zwee met scherpl. e), st.
ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Verv.: zwoor
deure, deur(e)gezworen. Met hen (hebben). Aanhoudend zweren (etteren). VD. -- Hard zweren.
Da' zweert desire : 't zal nog slicht uitdrouien.
-- Onsch. bedr. (klemt. op zwee). Overal met
zweren bedekken. Zij' lef es g'heel deur zworen.
— Zie ZWEEREN.

Denrzweeten (uitspr. zwee met scherpl. e), zw.
ww. Doorzweegen. VD. -- Onz. (klemt. op deur).
Hard zweepen. Kijkt toch ne keer hoe dat de
pikker deurzweet!

Onsch. (klemt. op zwee). Veelal in 't verl.
dw. Deurzweet zin, doordrongen zijn van 't zweet.
--

Ook van kleeres. Mijn hend' es deurzweet. VD.
SCH.

Mal. Wdb

(DORESWETEN).

Deurzwainselen (uitspr. -zwainsalan), zw.ww .

Daarnaast, zelden, DEURZWENSELEN. Scli. onz.
(klemt. op deur). Met hen (hebben). Voortgaan met
zweinselen (d. i. waggelende gaan).— Hard zweinselen. Hie es staf zat, nui zwainselt hie ne keer
deure. -- Met zijn. Verder, voorbijgaan al zweinselende. De zatterik en kom(t) nie binnen, hie
zwainselt deure. -- Weggaan al zweinselende.
Hie pakteg' hem mee ruit' op en zwainseldege
deure.

Onsch. bedr. (klemt. op zwain). Al zweinselende in alle richtingen door iets gaan. 't Es
'n schande : ge deurzwainselt g'heel 't doomm !
— Zie ZWEINSELEN.
Denrzwelgen (klemt. op deur), sch. st. ww.
Doorzwelgen. VD. -- Onz. Met hen (hebben).
Hard, met geweld zwelgen. Stropt er iet in de
kele ? Zwelg(t) ne keer deure ! -- Bedr. Door
zwelgen verdoen, verkwisten. Hie zwelg(t) zij'
fortuuntse deure.

Deurzwellen (uitspr. déur ), sch. st. onz. ww.
Very. : zwol deure, deurgezwollen. Met hen (heb-

ben). Voortdurend zwellen. — Hard zwellen. De

ben). Daarnaast DEURE-. Iets breken, scheuren.

koe es ziek : kijkt hoe dat dem buik deurzwei t!

Da' gedureg schokken) zal d' asse deur(e)zwakken. Liie sloeg mee ne klippele, en hie zwaktege
't been desire. -- Zie ZWAKKEN.
Deurzwart, bn. Zeer zwart. CV (Aanh.). Mnl.
Wdb (DORESWART).
Deurzweepen (uitspr. zwee met scherpl. e), zw.
ww. Sch. onz. (klemt. op deur). Verv.: zweeptege
deure, deurgezweept. Met hen (hebben). Voortdurend zweepen. -- Hard, met geweld zweepen. De
per(d)en en koesten nie' voort, en hie zweeptege
deure, gelooft) me! -- Bedr. Daarnaast DEURE-.
Verdrijven door zweepen. Hie zweept den hond
deure. -- In tweeën zweepen; breken, wonden,
verslijten door zweepen. De dzakke was deur(e)gezweept. 't Vel van 't perd es deur(e)gezweept.

Deurzwemmen, st. ww. Sch. ons. (klemt. op
deur). Verv.: zwom (soms zwam) deure, deurgezwommen. Met hen (hebben). Doorzwemmen.
VD. -- Hard, met kracht zwemmen. Pier zal de
prijs winnen : hie zwemt deure, zille! — Onz.
Met zijn. Al zwemmend weggaan. Al de ganze'
zwommen deure.
..— Onsch. bedr. (klemt. op zwem). In alle richtingen zwemmen. Ze deurzwemmen de vijvere. —
Spr. Alle waters deurzwommen hen, veel ervaring
hebben (in slechten of min goeden zin). -- Deurzwomine zijn, afgemat zijn door zwemmen.

Deurzwangelen, zw. ww. Sch. onz. (klemt. op

dezer). Very. : zwengeldege deure, deurgezwengeld. Met hen (hebben). Voortdurend zwengelen.

IEURZWENSELEN
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Hoelange keunde deurzwengelen ? 'n Uur of
twieè. Hard, met kracht zwengelen. Da' mannek' es nog te teer : hie en kan nog niet deurzwengelen. — Bedr. Daarnaast DEURE-. In tweeën

zwengelen; door zwengelen breken, verslijten,
wonden. Da' zwengelberd es dczur(e)gez;L'engeld.
't Vel va' min hand es deur(e)gezwengeld,
— Onsch. (klemt. op zweng). Deurzwengel(d)

zijn, afgemat zijn door zwengelen.

Deurzwenselen, ww. Zie DEURZWEINSELEN.
Deurz Wieken, ww. Zie DEUR ZWAKKEN.
Deurzwieren, zw. ww. Doorzwieren. VD. -Sch. onz. (klemt. op deur). Met hen (hebben).
Hard zwieren (aan den zwier zijn); -- hard zwieren met armen. Ze drenken al g'heel de nacht;
nul zwieren ze decire. G' heel de nacht heet (heeft)
hie mee orsns em beerven gesle(p)en en gestamp
hie zwierdege de si re! — Met zijn. Weggaan al
zwierende. Orin in orme zwierdegen ze deure. —
Bedr. Daarnaast DEURE-. Met hen (hebben). In
tweeën zwieren (zwaaien). Ne stok deur(e)zwieren.
-- Onsch. bedr. (klemt. op zwie). Al zwierende
doorloopen. Ze deurzwieren de gemeente. —
Deurzwier(d) zijn, afgemat zijn door zwieren. —

Zie ZWIEREN.

Deurzwijmelen, zw. sch. of onsch. ww. Nagenoeg hetzelfde als DEURZWEINSELEN (zie ald.).
Deurzwouien, ww. Zie DEURZWAAIEN.
Devooren (uitspr. davooran, voo met scherpl.
o en met den klemt.), mv. Het geslacht (m.

volgens CV. J., vr. volgens R., o. volgens DB)
is moeilijk te bepalen, omdat het w. niet in
't enkelv. wordt gebezigd. Fr. devoir. Meestal
gebruikt met het ww. doen. Zijn devooren
doen, zijn best doen, zich moeite geven, zich
inspannen. Tieste werk(t) neesteg (naarstig), liie
doe' zijn devooren. Die jonge getrouwde doen
houder (hunlieder) devooren om deur de weereld
te Braken. Da' manneke (lee' zijn devooren in de
schole : hie wildege den eeste (eerste) zijn. lilie
doet her devooren. Zoo ook : geen devooren
doen ; letter (luttel), veel devooren doen. Verg.
DB. CV . J. R.
Devoorig (uitspr. davoorach met scherpl. o),
bn. Wordt soms gezegd van iemand die zijn best
doet, die naarstig en werkzaam is. Kobie es pen
devoorege mains. DB.

Devosie, m., devosiëus, bn . Zi e

DEVOTIE,

DEVOTIEUS.

Devotie (uitspr. devotie met den klemt. op
vo), vr. Vroomheid. hul devotie zijn. VD. —
Bepaaldelijk : godsdienstoefening (vooral in de
kerk). Wor es moedere ? In de kerke : ze doet
er her devotie. -- Nog bepaalder. Zijn devotie
doen of hauwen (houden), ter heilige tafel gaan.
DB. CV . J. 1Mlnl. Ihdb.

Devotiens (uitspr. devosiYus met den hoofdt.
op eus), bn. Godsdienstig, vroom. Peer es nog al
devotieus. 't Es nest devotieuze spains.

Dewelke, vrag. vn. altijd zelfst. gebruikt. AT.

enk. dewelke(n), vr. enk. dewelke, onz. enk. (he)twelk, mv. (voor de drie geslachten) dewelke. Zie
E1. en Vormt. Dewelken es 't die 't edaan

DICHTEN
heet? Dewelke komt er, Sies of Jan? Mie of
Triene -- dewelke vende (vindt ge) de schoonste?
(He)twelk van die kinders moet 't doen? Dewelke
zijn 't die zoo schoone zenen ? Verg. C V. J.

Dewijl, vw. 'Wordt niet gehoord.
Deze, aanw. vn . m. Het vr. enk., het o. enk.
en het mv. voor de drie geslachten is DEES. Zie
ald. en
?. en horml. Deze pot. Deze man es de
rijkste. Dezen heere. Dezen app le. — Zelfst.
Dendeze(n), dedeze, (lie)tdeze. Zie Kl. en Vorsnl.
-- Spr. Hier es 'ideze, zooveel als : luister naar
hetgene ik zeggen ga. Ja, ge keurt gelijk lien,
mor hier es 'tdeze.... — 'k En zal ou (a) snor eest
denge ze(gg)en, en '1 es 'tdeze,... Verg. Loquela,

Wdb.

Dezelfde, vn. Wordt niet geh. Zie DEZELFSTE.
Dezelfste, vn. Dezelfde. Zie ic?. en Vorml.
't Es deze fste span, de:elfsten herre, deze fste
vrauwe, (he) tzelfste kind. 't [haren dezclf cte
mans, deze fst' heeren.

Dezenee ,uitspr. dezanee, nee met zachtl. e en
met den hoofdtoon), m. Zie DÉJEuNER.
Diaken, m. Zie DIAKENE.
Diakene (uitspr. met zovl. lange a), m. NIv.
-ns. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.

Diaken. Wdb.

Diamant (beide a's kort, klemt. op smult), m.
(nooit o.). Mv. -en. Wdb. CV. J.
Diamanten (uitspr. gewoonlijk diasnczntic), bn.
Wdb. 'n Diamantje kroone.
Diamantie, bn. Zie DIAMANTEN.

Diameter, m. Zie DIAMETERE.
Diametere (uitspr. met korte a en klemt. op
me), m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Diameter. Wdb. — Iii diameters,
Fr. de diara» trc. Deze popel/er Irae cel twie
meters in d/ametere.

Dianter(e), diantersch.

Z. DJANTER(E), DJ AN-

TERSCH.

Dicht, m. (niet o.). Mv. -en. Gedicht. Wdb. De
meester las ne schonnen dicht af. DB. J. -- [let
dichten. Hie hauwt heist snee' den dicli(t) bet ' . J.
Dicht, bn. bw. Zie DICHTE.
Dichte, bn. bw. Dicht (enkel in de bet. van :
weinig tusschenruimten overlatend). Die boorre'
staan te dichte. Men zegt nooit : de deur es
dichte, knoopt de broek dichtte; wel : de deur es
toe, enz. — Dichte bij, zeer nabij. Hee weusit hier
dichte bij. Van dichte bij iet bekken. Bet kost
dichte b7 de honderd frank. — Dichte te(g)en,
dicht bij. Dichte te(g)en den noe?se. Dichte te(, -jen
den ave(n)d. Dichte te(g)en de matse. — Dichte
bijeen, dicht bij elkaar. Dichte bifee' staan, zitten, li(gg)en, enz. Z' - )o ook : dicht' asteen, dichte
nef(i)es(t)een, dichte te(g)eneen, enz.

Dichtebij, vz. Zie DICHTE.
Dichten, ww. Wdb. -- Liegen.

Da' wijt ka'
schoone dichten. De gazetten dichtelf te velc. —
Soms : schrijven, opstellen. Nem brief dichlen t

DB. CV. VD. R,
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DICHTER

Dichter, m. Zie DICHTERE.
Dichtere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Dichter. Wdb. -- Leugenaar
(ook van vrouwen). luie es nen eesten (eersten)
dichtere.

Dictée (uitspr. op zijn Fr.), m. (niet o.). Mv. :
-ts. De meester gaf ne moeilijken dictee.

Die, aanw. vn. M. diene(n), zelden dieèjn), vr.
die, onz. da(t), mv. (drie geslachten) die. Zie KI.
en Vorml. Dienen hond, diene vaint; die vrauwe; dat aj5pelke, da' kind; die vaders, moeders,
kinders. -- Zelfst. gebruikt : m. dendiene(n), zelden dendieèkn), vr. dedieè; onz. datte, mv. (drie
geslachten) dedieè. Zie Kl. en Vorml.
— Betr. vn. Wdb. Overtollig gebruik. De man
die kwam en vroeg mij, enz. Zie Kl. en Vorml.;
ook voor de buigingsvormen.
Dieë(n), vn. rn. enk. Zie DIE en Kl. en Vorml.

Dief, m. Mv. dieven. Verkl.: diefte (mv. -kes,
-kies). Wdb. — Spr. Auw dieven (uitspr. -vam)
bestelen es of gag' moeilijk. 't Es moeilijk stele
waar de meester zelve dief es. J. -- D'ok(k)zsie
maakt den dief. — De klaine dieve wer(d)e
gepakt, en de groote laten ze loopen. -- Der en
zif geen dieve' meer, de mains(ch)e stelen nui
zelve. J. CV.— Eene keer dief, altijd dief.-- Dief !
zai de katte tegen den hond die mee' 'm bee'
(been) weegliep, en ze drank de melk uit. -Dief-dief! klanknabootsing voor het getjilp der
musch (vooral in de kindertaal). De mussch' en
es mor nen dief, zegt men.
— Samenstellingen. In den vorm dieven- voor
een klinker h, d en t; eveneens voor b, doch met
gedeeltelijke assimilatie (nb wordt mb) of soms in
den vorm dieve-; ook in dezen laatsten vorm voor
al de andere medeklinkers. Zie Kl. en Vormt.
Diefachtig (uitspr. dievachtach), bn. Geneigd
tot stelen. Wdb.

Iliefsgewijze, bn. Als een dief.

let diefsge-

wijze doen. DB (DIEFSGEWIJS).

Diefstal, m. Mv. -ten. W ordt zelden gebezigd.
Zie DIEFTE.
Diefte, vr. Mv. -n. Diefstal. Der es 'n diefte

gebeurd. 'n Groote, 'n klaine diefte. HFFT. C V.
J. KIL. VD (« Zuidn. »). Mnl. Wdb.

Dleksmude, o. D iksmude. Zie PLAATSNAMEN.
Dieksmundsch, bn. Van Diksmude. Dieksmuudsche botere.

Zie PLAATSNAMEN.

Diektee, m. Zie DICTEE.
Diemit, o. Wordt niet gehoord. Zie DEMET.
Diender, m. Zie DIENDERE.
Diendere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls

in de uitspraak weg. Bediende, knecht. -- Bepaaldelijk : tafeldiender ; -- metserdiender. Der
en was mor renen diendere. Roept den diender
ne keer. DB. CV . SCH. J. lllnl. Wdb (DIENDER,

DIENRE).

Diene(n), vn. m. enk. Z. DIE en Isl. en Vormt.
Dienen, bedr. zw. ww. Very.: diendege, ge-

diend. Met hen (hebben). Wdb.

(Zonder

object) knecht, meid zijn. I1Vatten doet Emiel?
Hie dient. Ze moe' gaan dienen. Sieska hee'
feerteg jaar gediend. -- Wed. Hem (zich) laten
(ook wel doen) dienen, van zijn gemak houden,
zijn gemak zoeken. Nonkel es rijke, en hie hee'
gelik dat hie hem laat dienen. Trien hee' gedeeld, en nui dof,' z' er diene, zilde! D B. J. —
De tafel dienen, tafeldienen. DB. CV . -- Iemand
dienen, hem foppen, bedriegen; — veel doen verliezen (in spel b. v.); -- hem berispen ; — hem
afranselen. Verg. Mnl. Wdb. — De messc dienen, het ambt van misdienaar vervullen. DB.
CV . -- Wormee kan ek ou (u) dienen ? Waarmee
kan ik u van dienst zijn? VD heeft eene beperkter beteekenis. --- As (of tot) jreuve dienen, als
bewijs dienen. — Mee jet gediend zin, het gaarne
hebben, er over zeer tevreden zijn. Mee iet nie'
gediend zijn. DB. CV . J. VD. -- Ook van planten. Die blornme moe' droo(g)e staan, z' en es
mee water nie' gediend. CV. J. -- (Zonder object) : in de wet dienen, in den gemeenteraad zetelen. DB. — Nen hailegen dienen, hem vereeren
en aanroepen ten einde zekere gunst te bekomen.

T' Opbrakel dienen ze den hailege Martienuns.
DB. — Veur 'n ziekt' ieverst (graan) dienen, er
eene bedevaart doen. Veur de rooze dienen ze te
Roozebeke. Veur de blaze(n) gaan ze dienen te
Blaas-Boekele. Ook wel zonder het voorzetsel
veter. Te Roozebeke dienen ze de rooze. — Betamen. Dat en dient hem niet. Dat en dient nen
eerleke man niet.

Dienlepele, m. Mv. -ls. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Soeplepel. Fr. louche. DB.
ScH. CV. T. R. J.
Dienlijk (uitspr. met ij), bn. Van personen.
Kunnenae gediend worden. Dor em blijft gee'
maisen : madam en es niet dienlijk. — Van
zaken. Benutbaar. Moette 'm plank hen ? En es
dedeze niet dienlijk? Loy. Wdb.
Dienschotele, m. Mv. -Zs. De eind-e valt dik=
wijas in de uitspr. weg. Groote schotel waarin men
de spijs op de tafel brengt. J.
Dienst, m. Mv. -en. Verkl. (niet gewoon) :
diensteke. Wdb. Mag ek on (u) 'n klain diensteke
vra(g)en? -- Uit nen dienst zijn, bij VD : uit
dienst zijn. Mie es al tw ie maand uit herren
dienst. -- Van dienst zin, dienst hebben, Fr. etre
de service. Iieunde meegaan? Neen ek, 'k bè van
dienst, ik moet werken. — Ten ouin (uwen)
dienste, beleefdheidsformule. Ik ben, 'k blJve ten
ouën dienste. 't Es ten ouin dienste, zegt de winkelierster, herbergierster, enz. tot den klant die
heengaat. -- Lijkdienst. DB. Er zijn dienste van
Beste, tweerde, derde klasse. Hoogsten dienst,

lijkdienst die het meest kost en met de grootste
plechtigheid wordt uitgevoerd. Leegsten dienst.
Hie werd(t) mee' den hoogsten dienst begraven.
— Spr. Iemand mee' de leegsten dienst begraven
of late zenken, hem armpjes begraven ; fig. hem
slecht, armpjes ontvangen, onthalen. Iet (een ontwerp, een plan, een petitie, enz.) mee' den hoogsten dienst begraven, het met veel en plechtige

woorden, doch zonder verdere aanmerking of bekrachtiging van de hand wijzen. Verg. Fr. enter-

rement de première classe.

--

DIENSTBO

Dienstbo, m. Mv. -boën, soms -boots. Vgl. BO.
Dienstbode. Niet zeer gewoon.
Dienstmaisen, dienstmaisee, o. Z ie DIENSTMEISEN, -MAISIE.

Dienstmaisen, dienstmeisie (uitspr. - mazsan,
-maisie), o. Mv. -maisens, -niaisies of -inais'iets.
Dienstmeid. Zie MEISEN, MEISIE.
Diensvolgens (u itspr. -volrus, -volg ies), bw.
Zie DIENSVOLGES.

DienSvo1ges, bw. Daarnaast DIENSVOLGEST,
DIENSVOLGIES, DIENSVOLGIEST, soms DIES-. Dienvolgens. VD (;lie ook diensvolgens opgeeft)

.

Diensvolgest, diensvolgies, diensvolgiest,
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i)ÍESKOER

--

gronden. — Ook wel zonder object. Ge moet
diepgronden. DB.

Diapo (klemt. op die), m Zie DEPOT. J. -Gewoon verblijf. 'k mijnen diepe te Zotte.

J.
Diepstik, o. Eig. stuk land dat in eene diepte

gem.

ligt of Bene diepte vormt. Bepaaldelijk : naam van
eenen akker te Zegelsein. Waar zin de eer(d)en ?
Op 't Dieestik. Zie STIK.

Diepvoren (uitspr. diepforan), bedr. zw. onsch.
ww. Very. diepvoordege, gediepvoord. Met hen
(hebben). Het land zeer diep omploegen. Ge moet
da' klaverland diepvoren. -- Ook zonder object.
Ge moet dees jaar diepvoren. — Vgl. DB. CV .
SCH. J.

bw. Zie DIENSVOLGES.

Diënter. Zie DIËNTERE.
Diënterte) (uitspr. met den klemt. op eat),
tusschenw. Daarnaast DJENTER(E). Komt in vloek-

woorden, als akkerdièntere, sakkerdièntere, potverdièntere, enz. Fr. diantre. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. IVel ditnter toch!

Diëntere, m. Mv. -rs. Daarnaast DJENTERE.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Guit,
schelm, deugniet (zonder ongunstige bijbeteekenis). Den diënter van ne jongen hee' m^' painpier bekladderd.
Diëntersch (klemt. op ent), bn. Daarnaast
DJENTERSCH. Dondersch, verwenscht (zonder zeer
ongunstige bijbeteekenis). ! Vacht 'm beetse, dièntersche keerele! Zie D! ,NTERE.
Dienvolgens, bw. Wordt niet gehoord. Zie
DIENSVOLGES.

Diep, bn. bij w. Zie DIEPE.
Diepe, bn. bw. Trappen : dieper(c), diepst. De
eind-e valt soms in de uitspraak weg. De vijver
es diepe. Tieste was diep in de tseventeg. — Zoo
diep as de zee, heel diep. Zoo diep as nen afgrond.
— Hie es zoo rijke, as de zee diepe, hij is schatrijk. Te diep in 't glas (in de pente, in de
kanne) kijken, veel drinken. — Diep in de zak
(in de male, in de bozze) (mnoete) gaan of tasten
of voelen of schieten, veel (moeten) betalen. Verg.
J. — Diepe talloore, diep bord, soepteljoor.
Zijn oo(g)v'staan diepe, bij VD : liggen diepe.
Dieperik, m. Mv. -s. Behoort wellicht tot het
bargoensch. Zie mijn Woordeab. van Bargoensch.
Diepliggende grond, akker, moeras. Da' land en
es mor nen dieperik. Diene vuilen dieperik cs
kaad om bewerken. Zij' land en 't mijne, 't zin
tune dieperiks. — Diepte, afgrond, zee. ' t Schip
gonk den dieperik in. Hie was matroos, snor hie
es al lang in den dieperik. SCH. CV . J. VD
(« Zuidn. »). — Graf. Nor den dieperik gaan. Ze
steken hem in den dieperik. CV. J. SCH. In den
dieperik zijn, begraven zijn. CV. Loquela, Ilfdb.
— Fig. In den dieperik, ten onderen. Tieste zin
zaken en drouien Hiel, hie es (of hie gaat) den
dieperik in, Me zijn in den dieperik, we zijn verloren (in spel b. v.). Verg. CV. SCH.
—

—

Diepgronden (uitspr. diepchrondan), bedr.
zw. onsch. ww. Very. : diepgronddege, gediepgrond. Met hen (hebben). Den grond diep met de
spade bewerken en omgraven. E stik land diep-

Diepzinnegord, m. Zie DIEPZINNIGAARD.
Diepzinneghied, vr. Zi e DIEPZINNIGHEID.
Diepzinnig (uitspr. diepsinnach), bn. Peinzend
en dubbend. Ge zij' veel te difpzinneg. — Euphemisme. Krankzinnig. DB.

Diepzinnigaard (uitspr. diepsinnagort),

m.

Mv. -gors. Peinzend en dubbend mensch. Euphemisme. Krankzinnige. Zie DIEPZINNIG.

Diepzinnigheid (uitspr. diepsinnachiet), vr.
Zonder mv. Wordt gezegd van een peinzend en
dubbend mensch. — Enphemisme. Krankzinnigheid. Zie DIEPZINNIG.
Dier, o. Wordt schier niet gehoord. Men zegt
gewoonlijk BEESTE. Zie ald.
Dier, bn. Zie DIERE.
Diere, vr. (niet o.). Eend. Men zegt gewoonlijk : eende. Op sommige plaatsen hoort men echter meer diere (b. v. te Maarke-Kerkem). 'k En
hè mor éen diere me meer. Hie schiet al ons dieren, den dief! DB (DIER, o.).

Diere, bo. bw. Voor h of klinker : dier.
Wdb (DIERE). Duur. 't Es dees jaar dl diere. Ge
verkoopt te diere. 't Es nen diere kooi. 't Gaat
dier op de mort (markt). DB. CV. J. KIL. —
Diere koop, dure koop. Fig. 't Es nen diere koop,
het zal duur te staan komen, ge zult er slecht aan
toe zijn. Verg. Mnl. Wdb : dieren coop copen. —
Overdrachtelijk. Diere kosten. Dot zal hem diere
kosten. Ook : diere betalen. Ge zilt dat diere
betale, manneke! — Dieren tod, tijd dat alles
duur kost. Verg. J. -- Spr. Den dieren tijd ira iet
breng en, te mild iets gebruiken of verbruiken. Ge
doet te veel boter op on (uw) brood, ge zilt, er den
dieren tijd irn brengen. Z'en spaart her kleeren
niet, ze zal der den dieren tijd iin brengen. Verg. J.
-

Dieren, onz. of bedr. zw. ww. Very. : dierdege, gedierd. Onz. Met zijn. Duurder worden.
De boter diert, z'es gedierd. — Bedr. Met hen
(hebben) Duurder maken. De klaver en es n ie'
gelukt, dat diert de betere, da' heet (heeft) de
boter sta f gedierd. Zie DIERE.
Dierte, vr. Zonder mv. Duurte. CV. J. KIL.
Mal. Wdb. Zie DIERE.

Diosiepele, m. Zie DISCIIELE,
Dieskoer, m. Zie DISCOURS.

DIESPUTE
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Diespute, vr. Zie DISPUTE.
Diestanse, vr. Zie DISTANCE.
Diestenks(i)e, vr. Zi e DISTINCTIE.
Diestersch (uitspr. diestars), bn. Van Diest.
Zelfst. m. Diestersch bier. Dat es goeën Biesters.
Verg. CV. CL.
Diestinks(i)e, vr. Zie DISTINCTIE.

--

Diestriekt, o. Zie DISTRICT.
Diesvolges(tl, diesvolgies(t),

bw. Zie DIENS-

VOLGES.

Dieswille, bijw. uitdr. Eig. wil daarvan. Om
dieswille dat, om reden dat. 'k En ka' mor(g)en
Me' kommen, om dieswille da' m ij' moeder staf
ziek es. Verg. Mn!. Wdb.
Diets, bn., Dietsch, bn. Worden niet gebezigd.
Dievachteg, bn . Zie DIEFACHTIG.
Dievegedoen, o. Zonder mv. Handelwijs van
dieven. Wat hie doet en es me eerlek, 't es dievegedoen. — Ook : dievengespuis.
Dievegemeente, vr. Mv. -n. Daarnaast DIEVENDOORP, DIEVEPROCHIE. Gemeente, dorp waar
veel dieven wonen.
Dievegerieve, o. Zonder mv. Daarnaast DIEVENALOOM. Gereedschap van dieven. Z. GERIEVE.

Dievegezichte, o. Mv. -n. Dievenaangezicht.
VD. Zie GEZICHTE.
Dievegge (uitspr. klenst. op veg), vr. Mv. -n.
Wdb.
Dievegoed, o. Zonder mv. Daarnaast DIEVENBOEL, DIEVEVOLK. Dievengespuis. Vlucht ze, 't es
dievegoed.
Dievekartier (uitspr. -kortier met den neventoon op tier), o. -s. Daarnaast DIEVEWIJK. Wijk
waar veel dieven verblijven. 't En es dor nie' goed
's nach(t)s te Jasseeren, 't en es mor 'n dievekortier. Zie KARTIER.
Dievekortier, o. Zi e DIEVEKARTIER.
Dievelantoer(e)ne (uitspr. met scherpl. e), M.
Mv. -ns. De eind-e valt dikwijls in de uitspr, weg.
Dievenlantaren. VD. Zie LANTEER(E)NE.
Dievelenks, bw. Zie DIEVELINGS.
Dievelings (uitspr. dievelenks), bw. Gelijk een
dief, heimelijk, verborgen, Fr. furtivement. let
dievelenks doen. DB.
Dievemanieren, vr. mv . Zonder enk. Manieren eigen aan dieven. 'k En hé geen trauw in
hem, hie heet (heeft) dievemanieren.
Dievenalaam (uitspr. -aloom met korte a en
zachtl. o), o. Zonder mv. Zie DIEVEGERIEVE.
Dievenatoom, o. Zie DIEVENALAAM.
Dievenboel (uitspr. dievanzboel), m. Zonder
mv. Zie DIEVEGOED.
Dievendoeninge (uitspr. -doenenga), vr. Zonder
mv. Hetz. als DIEVEGEDOEN. Pier hee 'n dievedoenenge die mij nie an en staat. Zie DOENINGE.
Dievendoorp (uitspr. met zachtl. a), o. Zie
DIEVEGEMEENTE, DOORP.

DIGGEL

Dievenhand, o. Mv. : -en. Hand van eenen dief.
--

Langvingerige hand.

Dievenhuis (uitspr. dievanuis), o. Mv. -zen.
Huis bewoond door dieven. — Huis waar dieven
vergaderen.

Dievennest, m. (niet o.). Wdb.
Dieventale (uitspr. met zovl. lange a), vr.
Mv. ; -n. Daarnaast, soms DIEVETALE. Dieventaal. Wdb. Zie TALE.

Dieventoer, m. Mv. -n. Daarnaast DIEVENTRU(U)K, DIEVESTREKE. Dievenstreek. Wdb.
Dieventrek, dieventrunk, m.

Mv. ken. Z'e
-

DIEVENTOER, TRUK, TRUUK.

Dieveperte, vr. Mv. -71. Dievenstreek. Z. PERTE.
Dieveprochie, vr. Mv. -ts. Z. DIEVEGEMEENTE.
Dieverije (uitspr. met klemt. op rij), vr. Mv.
-n. Dieverij. Da' leef(t) van diever;ie.

Dieveschole, vr. Mv. -n. Eig. school, plaats
waar men dief wordt. En gaat dor niet, 't es
'n dieveschole. — Voorbeeld door dieven gegeven. Veelal in 't mv. Dat en zij' geen goe werken,
't zijn oprechte dievescholen. — Zie SCHOLE.
Dievespel, o. Zonder mv. Dievenbedrijf.
Dievestad, vr. Mv. -steeën. Stad waar veel dieven wonen.
Dievestrate (uitspr. met zovl. lange a), vr.
Mv. -n. Verkl. (zeer gewoon) : -strootse (met
zachtl. o), mv. : -strootses, -strootsies. Straat
waar veel dieven wonen. In 't dievestrootse gehore
zijn, dief zijn.
Dievestreekte, vr. Mv. -n. Streek waar veel
dieven wonen. Zie STREEKJE.
Dievestreke, vr. Mv. -n. Zie DIEVENTOER.
Dievesale, vr. Zi e DIEVENTALE.

Dievevengere, m. Zie DIEVEVINGERF..
Dievevingere (uitspr. -vengara), m. Mv. -rs.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Lange
vinger. Da' mannek' hee' dievevengers. — Vinger van eenen dief. — Ook : afgesneden vinger
van eenen gehangen dief.. Men bewaarde hem en
bijzonder tooverkracht werd hem toegeschreven.
Auw mainsen hoorde nog sjbreke van nen dzevevengere.
DlevevOlk, o. Zie DIEVEGOED.
Dievewenkele, m. Zie DIEVEWINKELE.
Dievewere, o. Nachtelijk slecht weder. CL.
Dievewerk, o. Mv. -en. Werk, daad van eenen
dief.
Dievewij k, m. Mv. -en. Zie DIEVEKARTIER.
Dievewinkele (uitspr. -wenkale), m. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Dievenhol, dievenhui, dievenwijk.Verg. Mnl. Wdb (DIEVEWINKEL).

Diftenge, o. Dorpsnaam. Zie DEEFTENGE en
PLAATSNAMEN.
Diftig, bn.; diftigheid (uitspr. d ftachzet), vr.
Zie DEEFTIG, DEEFTIGHEID.

Diggel, vr. Wordt niet gehoord.
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Dij, vr. Wordt niet gebruikt. Men zegt BILLE
(z. ald.).

Dij, m. Zonder mv.; zonder verki. Het gedijen ;
groei, wasdom. In da' kooren en es geenen dij.
Der en zit geenen dif in da' kind. SCH. CV.J. B. O.
Dijement, o. Zonder mv.; zonder verki. Gewoner dan DIJ (zie al.). Het gedijen. Die booroen en
groeien niet: er en es (er en zit) geen dyement
in. DB. Zie DIJEN.

Dijen, st. (of zw.), onz. ww. Very.

dee (soms
ddege), gedeên (eenlettergrepig ; soms ged ijd).

Met hen (hebben). Gedijen, wel groeien of wassen.
Van menschen, dieren, planten. 't Ges (gers) en
dit nie' van de jare; 't en hee nie' gedeén. Ons
verkie en wilt niet dijen. Da' kind en dit niet. —
Spr. Onrech(t)verdeg (of gestole') goed en dijt
niet. — Vgl. J. Wel. Wdb (DIEN).

Dijk, m. Mv. -en; verki. -she (mv. -skes of
-skies). Wdb. Spr. We staa' gelijk op den dijk,
(in spel, b. v. kaartspel) wij winnen noch verliezen.

Dijkgers (uitspr. -ges), o. Zonder mv. ; zonder
verki. Gras dat op dijken groeit. J (DIJKGA(Ii)s).
Dijkges, o. Zi e DIJKGERS.
Dijsel, m. Zie DIJSELE.
Dij sela, m. Mv. -/s. Verkl. -lke (mv. - lke s,
-lkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Dissel, disselboom (van den wagen). Den disel es
gebroken. Trekt an den dijsele. KIL. SCH, DB J.

— Dikke staak, soort van hef boom, waaraan men,
aan een uiteinde, een beweegbaren haak doet en
waarmede de smid den heetgemaakten ijzeren
band rond het wiel duwt.

Di.jseleer, m. Zie DIJSELEERE.
Dijseleere (uitspr. met scherpl. e), m. Mv. -rs.
Persoon die goed kan dijselen (zie ald.). Ne goeë
kartonk moe' ne goeën dijseleere zijn.

Dijselen, zw. ww. Verv.: dijseldege, gedijseld.
Met hen (hebben). Bedr. Ne wa(g)en dijselen, den
disselboom vooraan den wagen doen. DB. — Onz.
Den wagen door middel van den dissel besturen
en leiden, als de paarden er niet aan gespannen
zijn. De knecht) ka' goed dijselen. DB. Verg.
SCH. J. De voerman dijselt ook als hij de ingespannen paarden met den wagen doet achteruitgaan.
Dijselinge (uitspr. dis .s lenga), vr. Zonder mv.
De daad van dijselen (zie ald.). Kijkt, kijkt! Watten es datte veur 'n dijselenge!

Dij sendaagsch (uitspr. dijsandaas met zovl .
lange a), bn. liinsdagsch. Ons dijsendaas spel, ons
gewone spel van den Dinsdag.
Dijsendaas(ch), bn. Zie DIJSENDAAGSCH.
Dijaendag, m. Mv. : dijsenda(g)en. Dinsdag.
't Gebeurdeg' (op) nen dijsendag. Hie komt alle
dijsenda(g)en. Keeremes dijsendag, derde kermisdag. 'k Zal (den) dijsendag kommen, ik zal op
Dinsdag komen. D jsendag gepasseerd, of (de)
gepasseerden dijsendag.— (E)t dijsendaas (uitspr.
(e)t of (a)t t sandaas met zovi. lange a), des
Dinsdags. (E)t dijsendaas es dein besten dag. Zie
DAAGS en ,cel, en Vorml. — Verg. DB. J. Mnl.
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Wdb. JACOBS, Verozed. woorden bij KIL. (i. V.
DISENDAGH).

Dijselspilie, vr. Mv, -n. Verkl. -ke. Zie AMEELSPILLE.

Dik, bn. bw. Zie DIKKE.
Dikgat, o. I emand (vooral vrouw of meisje)
die dikke heupen heeft. Verg. MOLEMA.

Dikke, bn. bw. Mnl. J Vdb ( DICKE). Trappen :
-ker(e), -st(e). Wdb. De eind-e valt soms (voor
klinker of h) in de uitspr. weg. Sies werdt
al te dikke. De muur es ne meter dikke. —
Zoo dik as 'n tonne, as 'n kuzpe, as nen
trommele. CV. J. Zoo dik as 'n vuiste of
'n vuiste dikke. — Zoo dik as brt, as pap
(van spijs en drank). CV. J. — Groot. 'n Dik
ure. 't Zijn dikke vrienden. DB. CV . J. Nen
dikke stuivere, nen dikke kluit (of soms : 'n dikke
kluite), een oud Belgisch (ock Fransch) tien-centiemenstuk. Dikke kop of dik hoofd, dikkoppig
mensch ; spotnaam : de dikke koppen, de inwoners
van Mater (gehoord te Nederzwalm). Dikkern
buik, dikbuik. Dik lijf, iemand die een dik lijf
heeft. Dikke leppe, iemand die een of twee dikke
lippen heeft, diklip. Dikke neuze, dikneus. Dikke
muile, dikbek of dikmuil. Dikke hake, dikwang
(iemand die een of twee dikke wangen heeft).
Dikke kinne, iemand die eene dikke kin heeft.
Dikke poewie, naam van den wijsvinger in een
vingerrijmpje (aldus te Martens-Lierde). — Ruim.
Z'es dikke fijfteg jaar and. De muur es dikke
vijf meters lank. 't Es al dikke tien uren. DR.
Log. TVdb. — Dicht. Dikke zooien (zaaien). Die
rope (rapen) staan te dikke. — Talrijk, dicht bij
elkaar. D'herberge zijn der te dikke. — Spr. Er
niet dikke loopen of zijn, zeldzaam zijn. Brave
mainsen en loopen er niet dikke. De goe kinders
er zijn der niet dikke. J. — Zat (van eten of drinken). Hie drenkt al g' heel den dag, en nut* estie
(is hij) dikke. G'eet al meer as 'n ure, zijde nog
niet dikke? Hie drenkt, hie eet hem dikke. Wordt

veel gezegd van koeien die te veel klaver, enz.
hebben gegeten en wier buik door winden opzwelt. Ons koe es dikke; ze staat dikke. Z'eet her
dikke. DB. C V. — Gram, boos. Veelal met maken.
Hie maakt hem dikke. DB. CV . J. — Trotsch,
opgeblazen, tevreden. As ge 't boerke flait, werdt
hie dikke. Verg. DB. Hie kan hem dikke maken,
hij kan zich trotsch en verwaand aanstellen. -Rijk, welstellend. Pier es nen dikke pachtere.
CV. Er dik i(n)zitten, rijk zijn. J. CL. SCH. -Van vochten, vooral van bier : niet zeer vloeibaar, eenigszins troebel en onklaar. Da' bier es te
dikke, ge moet het nog late rusten. Verg. CV.
T. R. -- Spr. Dobbel en dikke, zeer veel. Ge
betaalt hem dobbel en dikke, en hie en es nog nie
kontent. CV. Spr. Schertsend. Dobbel en dik es
nog zoovele! — Dik en dunne, zeer veel. Ze zit
dik en duren' in de kerke. — 't Es alt ijd te dik of
te dunne, er wordt altijd een of ander afgekeurd.
T. — Dikke vain boter en dunne vain brood :

wordt schertsend gebruikt om te zeggen dat men
eenen dunnen boterham filet veel boter er op verlangt. Moedere, gee' mij nem boterham, dikke
vans boter en dunne vain brood! — Kinderspel. Dein boom werdt langsom dikkere; of :
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langsom dikkeram boom; de kinderen geven

elkander de hand en draaien spiraalvormig rond
eenen der medespelers, zoodat de boom (het
stilstaande kind in het midden) immer dikker
wordt. Laat ons langsom dikkerem boom spelen.
Hoe heet da' spel? 1)em boom werdt langsom
dikkere. Zie DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel en Kinderlust, I, blz. 264 en vvgg. —
Dikke vet. Zie DIKKEVET.
— Zelfst. : den Dikken, m., de Dikke, vr. Spotnaam : dikke man, dikke vrouw. — Dikken, m.
Rijk mensch. Trauwt er mee : her vader es nen
dikken! -- Dikken, m. Oud (of Fransch) stuk
van tien centiemen. Wel! wel! dor es nog nen
dikken : ze werd )e raal! — Spr. Dormee zijde
nen dikken, dat helpt u weinig of niets. J (i. v.
DIKKE). - Dikke, o. Dik. Wdb. 't Dunne (van
zeker vocht b. v.) blilf(t) boven, en 't dikke blaft
ondere. Deur dik en deur dunne, soms : b ij dik
em bij dunne, door nat en droog, door goed en

slecht weder, door alles ('t zij het aangenaam of onaangenaam zij). Verg. DB. CV . SCx. R. J. VD.

Dikke, vr.; dikke, o. Zi e DIK.
Dikkeghied, vr. Zi e DISKILHEID.
Dikkele, o. Gemeentenaam. Z. PLAATSNAMEN.
Dikkels, bw. Daarnaast DIKSELS. Dikwijls. Ge
konz(t) nogal dikkels. 'k Moet het zoo diksels
ze(gg)en. Verg. SCH. DB. CV . J. — Misschien.
Ge zoodt (zoudt) dikkels keune paizen dat 'n
leu(g)en es, mor hier es de preuve. SCH. CV . J.

Dikken, m. Zie DIK.
Dikken, zw. ww. Very. : diktege, gedikt. Bedr.
Met hen (hebben). Dik (of dikker) maken. Ge
moet de soepe dikken, doet er wo' meel bij. —
Onz. Met zijn. Dik (of dikker) worden. Van personen en zaken. In dit en e jaar es da' manneke
fel gedikt. Die boomen dikken. De melk dikt,

(van koude melk die men, na het melken, in
groote potten of teelen bewaart) de room komt
er op. Doet de pap van de stove, hie dikt te zeere.
De koe dikt, ze zwelt door ingewandswinden op.
— Zwanger gaan. — Verg. VD. DB.

Dikkevet, bn. Zeer vet. Da' kalf es dikkevet.
Mie werdt dikkevet.

Dikkigheid (uitspr. dikkachiet), vr. Dikte. En
kel van personen. Ons Mie es leelek van dikkeghied. Verg. J. — Zie DIKTE.
Dikkom, m. Groote en hooge kom, waarin men
de melk laat dikken. Volk en Taal, VIe jaarg. 52.

-

Dikkop, m. Enkel in : de Matersche dikkoppen of dikke koppen of waterkoppen, spotnaam
dien men aan de inwoners van Mater geeft. (Gehoord te Nederzwalm).
Dikkuipe, vr. Kuip waarin men de melk laat
dikken. Volk en Taal, VIe jaarg. 52.

Diksels, bw. Zie DIKKELS.
Diksessen, mv. ; dikseskes, dikseskies, o.
mv. Zie DEEKSESSEN, enz.
Dikte, vr. Wdb. Wordt gezegd van personen
en zaken. Verg. DIKKIGHEID.
Dikwijls, bn. Wordt niet geh. Zie DIKKELS.

DING

Dikzak (uitspr. dikzak), m. (nooit vr.). Mv. -ken.
Verkl.: -ske (mv. -skes, -skies). Dik mensch. Ook
van vrouwen. Triene zal nog nen dikzak wer(d)en.
— Min gewoon. Van dieren. Da' kalf wer(dt)
nen oprechten dikzak. Tot een dikken hond :
komt alhier, dikzak! — Zeer zelden van zaken.
Het raadsel van de pomp :
'k Kwamp dor in e klai' strootse (klein straatje),
Wor ne grooten dikzak stond;
Hoe meer da' 'k er op sloeg,
Hoe meer dat er zap uit sprank!

Dille, vr. (aan eerre spade); — plant. Wordt
niet gehoord.
Dilt, O. Zie DEELT, ook DELTE.
Dinee r m. Zie DINER.
Diner (uitspr. op zijn Fransch), m. (niet o.).
Middagmaal. 't Es grooten diner den dokteur.
Nen diner geên (geven), (eenmaal) op een diner
onthalen. Diner geên, (alle dagen) het middagmaal aan personen, mits betaling, verschaffen. Fr.
donner a diner. Vgl. CV. J. CL.

Dinetel, vr. Wordt niet gebezigd.
Ding (uitspr. denk), o. Mv. dengen; verkl.
dengske (mv. -skes, -skies). Mnl. dine. Het enk.
denk wordt alleen gebezigd voor iets dat leeft of

als leefbaar wordt opgevat (meestal voor kleine
menschen, soms voor dieren of planten, bij uitzondering voor zaken); in het begrip schuilt verachting of althans minachting. Voor vrouwspersonen : vuil, leelek, staut, hooverdeg, pront, enz.
denk. Voor meisjes : da' slant denk turt (durft)
antwor(d)en. Da' klain denk en laat mij nie'
gerust. Zwijgt, onnoozel denk ! Voor kinderen :
da' dwaas denk valt uit zone stoel. Voor ventjes :
smijt dem bulte buiten, 't es e stout denk. Voor

hondjes : dat dul denk zoo (zou) iemend bijten.
Van boompjes : Es dat pzlme? Smijt dat denk
mor uit. Van bloemen : die roo' blom en es mor
e leelek denk! Voor een uurwerk, in het volgende
raadsel :
Dor es 'n denk
Dat alt ijd henkt em penkt
En kniptevenkt;
Kon ek azoo henken em penkei
En knzptevenken,
Lenk (lijk) dat denk
Dat altijd henkt em penkt
En kniptevenkt,
'k Zoo (zou) ook azoo doen lenk dat denk
Dat altijd henkt em penkt
En kniptevenkt.

-- Het mv. dengen wordt gebruikt met al de
beteekenissen die het Wdb. aan dingen toekent.
Dus zegt men : Eurleui (oorlog) em geste z ij '
leeleke dengen. Al die dengen en stag' m ij nie an.
Der gebeure vieze dengen in de weereld. Hie em
mag die dengen niet doen. Dat zif vuil dengen
(nl. werken). Alle bimoe denge' bestaan in drie.
Dat zijn denge' zonder roerde, enz. Uitroep :

Zijn dat dengen! In al die gevallen is het enk.
ook dengen. — Zie DINGEN, DINGS.

Ding (uitspr. denk), bn. Goed, aardig, fijn,
beleefd, aanminnig (altijd in goeden zin), Zonder
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mv., Dat es 'n .denk maiske. Da' boerinneke was
toch zoo denk. As ge kommerse doet, moette mee

g'erfd? Tien dunst! Dat es denks!... De laehter
hee' veel denks : hie es rijke. Der koan(t) schoon

de mainsen denk zijn. 1lliek' en es nie schoone,
mor toch zoo denk. — Happig, begeerig. Denk
nor frui(t) zijn. De koeier es zoo denk nor brood.
— Verg. T (DINGscH).
Dingen (uitspr. dengan). o. Zonder mv. Verkl.
denkske (z. Kl. en Vormt.). Ding (uitgezonderd in
de opvatting onder DING opgegeven). Fr. chose,
objet, affaire. Wa' veur 'n dengen es datte? Op
éen denge moette letten. Een denge' zeg ek ou
(u) : past op da' ge mij nie alleene te(g)en en
komt. Luistert nor een dengen : gedraagt on
goed. Paist op een dengen . alkendeen moet tech
ne keer sterven. 't Was e wonderbaar dengen.
't En es mor e klain dengen, het is maar een
klein werk. Boven 't huis vloog er e rood dengen. Er vliegt e klain denksk' i' mijn oo(g)e. Hie
draagt 'n ordeg (aardig) dengen op zijne ro(gg)e.
Da' vechten en kijven es 'n droef lengen. Moeten honger lijen, dat es 'n allendeg dengen. Z' hen
(hebben) dor e Zeelek dengen uitgesteken. Iedereen
't zijne geen (geven), dat es e schoon dengen.
Enz. Verg. CV. DB.
-- Voorwerp uit deelen samengesteld (meubelstuk, werktuig, speeltuig, enz.). 'n Harloodz'
(horloge) es e siekuur dengen. De maitser paktege
zijn dengen op en trok er van deure. 'k Hi veur
ons mannek' e schoon denge' mee(ge)brocht. Werkdengen. Speeldengen. Verg. DB.
-- Kleederen, Fr. habits, eiets. Dat es her
beste dengen. G'en zeurgt veur ou (uw) dengen
niet. Dat dengen es slicht) gemaakt. Werkdengen, werkkleederen. Ver g . DB. SCH. CV . R. J.
— Teellid. Verg. Mnl. Wdb (i, v. DINC).
-- Uitroep. Dat es 'n dengen toch! Wa' vreed
dengen! enz. J.
— In iet dengen hen of maken, er gewetensbezwaar in vinden,er verdriet om maken.'kHè der dengen in da' 'k mijn nu (nieuwe) broek in de re(g)en
anhè (aanheb). Veur ek wildeg' of niet, 'k moest
al deur de klaver sprengen; 'k maakteg' er dengen in, want ze stond toch zoo schoone. Verg. CV.
Denge' van (of dengen in) iet maken, er veel
van houden. Fr. en faire cas. G' het (hebt)
weeral ou (uw) beste kleeren an : g' em maakt
dor geen dengen af. 'k Make veel dengen in e
goe patrske. In dit geval zegt men ook wel :
Dengs van iet maken. Zie DINGS.
-- 't Wordt ook gebezigd orn eenen persoon,
eene stad, eene plaats, enz. aan te wijzen, waarvan
men den naam niet kent of vergeten heeft, of die
men om een of andere reden niet noemen wil.
Fr. chose, machin. As 't gebeurdege, was 'k te
dengen.... Wie heet (heeft) 't gedaan ? Wel, dengen.... 't Was meneer dengen.... hoe heet hie
were? Verg. DB (i. v. DING), CV (i. v. DINGE).
J (i. V. DINGEN). Vgl. hier DING en DINGS.

denks van da' veld. En komt al dot denks uit
zijne klaine lochtenk? Laat dat li(g)en, dat es
mijn denks ? Smijt da' teeltik denks mor buiten.
Verg. CV. T. R. Loquela, Wdb. — 't Es denks
genoeg (of genoef), het is genoeg, het is voldoende. G'het (hebt) al genoeg gesproken, zwijgt
nui mor, jongene, 't es al denks genoeg! —
Dengs van iet maken, er van houden.
DENGEN, DENGS. Onderscheid. Ik laat DING
(zie aid.) op zijde omdat het, in het enkelvoud,
nooit voor fr. chose gebruikt wordt. Dengs is meer
een verzamelnaam. Er bestaat hetzelfde verschil
tusschen schoon dengs en schoon dengen (enk. o.
nw.) als tusschen schoon gebergte en schoonera
berg. Men zal altijd zeggen : van da' veld komt
er veel dengs, nooit : veel dengen. Op dat hof
ester (is er) veel dengs (veel gereedschap, hooi,
graan, enz.). Z' en hee' geen dengs in de wenkele.
Hie heet (heeft) dengs (geld en goed) genoef om
rake te leven. Doch : Hie en hee' geen dengen
a' zij' laf. Rijke zijn es e schoon dengen. Doet
dat lengen uit den hoek w. a. : doe dat (eenig)
voorwerp uit den hoek. Doet dat dengs uit den
hoek, doe alles (al de voorwerpen) uit den hoek.
-- Men zegt nooit : 'n (een) dengs, wel : 'n dengen. Daarentegen bezigt men : 't dengs en 't dengen; da', mijn, zijn, ons, her, enz. veel, schoon,
enz. dengs of dengen. Schoon dengs is altijd .o.
enkelv. : het ziet op verscheidene dingen (van
gelijken of ongelijken aard) ; schoon dengen kan
0. enk. of o. mv. zijn : dat es schoon dengen
(kleeren) da' ge dor an het (hebt); dat zij' schoon
dengen die ge dor doet. In de lochtenk staan der
schoon dengen, en 't es e schoon dengen ne lochtenk 't henne (hebben). -- Zie DING, DINGEN.

Dingen (uitspr. dengan), st. onz. ww. Very. :
donk, gedongen. Dingen. Wdb. Op iet dengen,
minder, bieden dan gevraagd wordt.
Dings (uitspr. denks), o. 't Kan als genitief van
ding opgevat worden; doch het is zeer dikwijls
voorafgegaan van 't, dat, mijn, zijn, enz. of een
bn. Collectief, zonder mv. Geld, goed, gereedschap, stof, opbrengst, enz. Hoeveel hee' ze

m. Mv. -ls. Verkl. -lke. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Discipel. Wdb. Kriestuus e(n)
zijn diesiepels. — Ordegen (aardige) of viezen
diesiepele. zonderling mensch. Valschen diestepele, valschaard. Verg. APOSTELE.

--

Zuid- Oosivlaandersch Idioticon.

Dinsdag, m. Wordtniet geh. Z. DIJSENDAG.
Diocesaan (uitspr. met zovl. lange a), bn. In :

diocesanen a'nspekteur, schoolopziener door den
bisschop voor het diocese aangesteld. Fr. inspecteur diocesain.
Diocese, o. (nooit vr.). VD.
Diplomeeren (uitspr. mee met zachtl. e en den
klemt.), bedr. zw . ww. Een diploma toekennen.
Gediplomeerde smed.
Diploom (uitspr. met klemt. op ploosn en met
zacht!. a), m. (niet o.). Diploma. CL.

Dipot (uitspr. diepo met klemt. op die), m.
Depot. Zie DIEPO.

Dirk, vr. (toppenant). Wordt niet gehoord.
Disch, m. Wordt niet gehoord. Zie TAFELE.
Discipel, m. Zie DISCIPELE.
Discipele (uitspr. diesiepala met klemt. op sie),

Discours (uitspr. dieskoer met den klemt. op
koer), m. (niet o.). Redevoering. Nen dieskoer
afgeén. VD. omschrijft door « gesprek ).
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Dispute (uitspr. diesput» met den klernt. op
pu), vr. (niet 0.). Dispuut. 'i U/as'n erge diespute,

die veel uit- en rondloopt, Zij' wyf en es mor
nen dzajJere. - Zie DJAFFEN.
Djamnge [uitspr, nagenoeg dza,ffengJ), yr. Het

Dissel, m. Soort van bijl. Wordt niet gehoord.
Zie DESSELE.
Dissel, m. Disselboom. \Vordt niet gehoord.
Zie DIJSELR (ook de afl. en samenst.).
Distance (uitspr. diestans» met den klemt. op
stan), Yr. Distantie. \tVdb. Der lag bloed op
,n diestanse sian ttoie honder(d) stappen.

Distel,

vr. Zekere plant. Wordt niet gehoord.

Zie DESTELE, m. (ook all, en sarn.).
Distinctie (uitspr. diestinksie, -SiJ, diestenksie,
·SJ met den klemt, op de tweede letter gr.), vr.
\V db. }Jfeegroote diestcnkse posseeren,
District (uitspr. diestrie et met klemt. 01>
striekt), o. \V db. - Streck. Va' walk diestrz'ek(t)
zijdeglj'e?
Dit, aanw. vn. o, Wordt weinig gebruikt; men
zegt meer dees, Zie ald. en Kl. en Vorml. Daarnaast, vooral als slotwoord, DITTE. Verge Mn],
Wdb, ' k Zeg ekik ou (u) ditte ! - Dit en datte,
dit of datte, iets, 't Es by' hem. alty'd dit of datte,
't en es ua' z' leuen nie toel. 't Es dtt en datte, as
ek dat her vra(g)e,. mor recntuit al'ztwor(d)~'n
en doe' ze niet, - "t En es nie' uan dit of' uan
datte, als afbrekend argument. 't En es nie' van
dit of van datte; mor ge moet 1ny'de zoaarhie'
ze(gglen, en dor mee ud. - In dit en .... , binnen,
geaurende, Fr. en deans, Ge zzlt het kry'(g)en 'in
dz't en acht da(g)en. Wanneer zal da' werk
gedaa' zy'n? In dit en e jaar. Zoo ook : Te(g)en
dit en ejaar, tsuss(ch)en dz"t en e jaar. Verge iJ1nl.
Wdb (i. V. DIT).
- Tusschenwerpsel : Ditte, daarnaast datte.
Ditte! 't Wi'U ewa' zt(gg\en! - Zie DAT, DEES,
DEZE en Kl. en Vorlnl.
Ditte, vn. Zie DIT.
Djaak (uitspr. nagenoeg dzaak met zovl. lange
a), m. Mv. -s,. soms : dzaken. Verkl.: dzaakske
(mv, -skes, -skzes), Daarnaast, min gewoon, ZAAK.
Jaak. Zie PERSOONSNAMEN. - SuI, sukkelaar,
dompelaar. 't En es mor nen ormell, nen ongelu(kk)egen dzaak, J. - Dzac1kske 1nee zy" jluz'tse,
verspreide volksvertelling.
- In dit W. en in het grootste aantal van de
volgende staat dj, dz, z gelijk met Fr. j of g (voor
e, z). Vlamiogen die Fr, geleerd hebben, trachten
evenwel den klank op zijn Fr. uit te spnken.
Djaf (uitspr. nagenoeg dzaj), m, Klanknabootsend woord. Slag. Iernend nen dzaf geen (geven).
Ne goee'n dzaf krY,(g)en. - Zie DJAFFEN.
Djaffen(.itspr. nngenoeg dzajJtJn), OOZ. ZW. WW.
Very. : dzqJtege, gedzaj't. rvlet hen (hebben).
Klanknaboot~end ,voord. Slaan. Hie dzaftege
ferln op my" lYI. - Vooral van vrouwen. Wild,
met slaande rokken gaao, loopen, slenteren. Ziet
da' wgj ne keer dzajJen, Ze dzaft van d' een herberge nor d' andere.
Djaffer, m, Zie DJAFFERE.
Djaffere (uitspr. nagenoeg dzaffiJrJ) , m. Mv.
-rs. Verkl.: -rke. De eind-e vah dikwijls in de
uitspr. weg. Iemand die djaft (slaat). - Vrouw

djaffen (slaan), Zie DrAFFEN.
Djafkerte, djafkonte(uitspr. dzaf-),vr. Vrouw
die wild en slorJig ronddrentelt, Mie es 'n eeste
(eerste) dzafeontc. - Z. KONTE, KERTE, DJAFFEN.
Djak (uitspr, nagenoeg dzak). m. Het djakken,
,k Hoore ginter uerre den dzak van de koeiers.
Da' mannek' hee' gauwe den dzak uaste, hij leert
snel het djakken, DB. - Slag met de djak, het
eenmaal djakken. In dezen zin my. : dzakeen.
Pier en gaj' 11l0r eenen dzak. - Ook : het geluid
door het ojakken voortgebracht. Onze koeier hee'
ne schoonen dzak, - Zie DJAKKEN.
Djakke (uitspr. nagenoeg dzakktJ), vr. 1Iv.
-n. Verkl. : dzakske (mv, -skes, -skies). Groote,
lange z weep met korten steel, vooral door
koeien wachters gebruikt. De deele' van de dzakke
z(jn .' de steel, het hengsele (of hangsele), het
19l (uf de ketene), de slag (dr y'slag, twieslag) ,
het klenksnoer en de pluitne. - Hiezen dzakke,
djakke die de jongens uit biezen vlechten. Iemand van de djakke geen ~geven), eig. en fig.
Van de dzakke krY,(g)en. Hie zit er achter mee'
de dzakke, eig. en fig. DB. J (DJAK). KIL (<<JACKE.
Eland. j. KLETSOORE. Scunca, flagellum aurigarum »,)
- DZAKKE, KLAITSOORE, ZWEEPE. Onderscheid,
Men zegt bepaaldelijkj de dzakke der koeienwachters, de klaitsoore der paardenleiders, de
zweepe der ruiters, Voor aIle klaptuig bezigt men
eveuwel de drie woorden, inzonderheid DZAKKE
en ZWEEPE.
Djakken (uitspr. nagenoeg dzakkJn), ODZ. zw.
ww. Very. : dzaktege, gedzakt. Met hen (hebben).
Met de djakke het bekende geluid voortbrengen.
Da' manneke ka' goed dzakken. ~ k Hoore geeren
dzakken in de mees (meersch). Boven de kop dzak-.
ken, zekere manier van djakken : de djakke beweegt zich enkel boven het hoafd van den djakker. De weerslag dzakken, de djakke wordt eerst
naar voren gezwierd en daarna terzijde gerukt.
Te gare dzakken. Dzakske kappen. Zie DJAKSKEKAPPEN.- Bedr. (Een\oudig) slaan met de djakke.
De koe(i)en nor de wee dzakken. Dzakt da' perd
uit de stall - Bedr. of onz. Slaan (zonder het bijbegrip djakke), Zy'n kindl!rs en zille niet deu(g)en,
hie dzakt er te veel Opt 't Baaske dzakteg' ons Utt
zy'n htrberge. Hie greep ne stok en hie dzaktege
zonder ophauwen. Ge dzakt de g laze' van de
tafele, -- Bedr. ,M:et geweld gieten . .iJ1ie dzakt al
her vuil water oj de strate. Loquela, U7db. Onz. ~let zg'n. (A.l djakkende) voortrijden. De
kaitser (muldersgast) dzakt alLe da(g)en de gemeente deur en deure. - Onz. 1\1et zfjn. Voortijlen. Hie es er naaltoe gedzakt. Zy" wyl dzak(t)
van d'een herberge nor d'andere. Verg. T. Verg, DB. J. KIL (~JACKEN. Eland. Flagellare
scutica :to)
Djakkena (uitspr. nagenoeg dzakkiJna, de twee
a's Kurt, kiemt. op dzak), lD. Fr. jaconas. Zekere
fijue stof. E kleed van dzakkena. - Van hier het
bu. djakkenaen of djakkenai'e (uitspr. dz-), van
djakkena. 'n Dzakkenai'e kleed.
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Djakkenaën, djakkenaie, b n. Zie DJAKKENA.
Dj akker, m. Zie DJAKKERE.
Djakkere (uitspr. nagenoeg dzakka. r3), in. Mv.

DJEE

Djaloezie (uitspr. nagenoeg dzaloezie, met korte

a en met den klemt. op zie), vr. Mv. -zie,'n of
-ziets. Verkl. : -ke. Daarnaast, min gewoon, ZALOEZIE, DZELOEZIE, ZELOEZIE.

Jaloezie, tralievenster.

-rs. Verkl. -rke. De eind-e valt dikwijls in de

Fr. jalons ie.

uitspr. weg. Iemand die djakt ; iemand die gaarne
en veel djakt. Onze koeier es ne fellen dzakkere.

Dj aloezigheid (uitspr. nagenoeg dzaloez'ckiet,
met korte a en den klemt. op loe), vr. Daarnaast,
min gewoon, ZALOEZEGHIED, DZELOEZEGHIED,
ZELOEZEGHIED. Jaloerschheid. Hie best (berst)
van dzaloezeghied. Zie JALOERSCH.

— Zie DJAKKEN.

Djakkinge (uitspr. nagenoeg dzakkeng 3), vr.
Zonder mv. Het djakken. In de mees (.neersch)
was 't alle da(g)en 'n ferme dzakkenge. — Het
slaan met de djakke. Zij' perd kreeg 'n gee dzakkenge. -- Het slaan (in het algemeen). Alle zonda(g)e' kr ijgt zij' wf 'n dzakkenge. — Zie
DJAKKERS.

Djakske kappen (uitspr. dz-), sch. zw. onz.
ww. De djakke met korten snuk nevens het hoofd
rukken, daarna ze eveneens met korten sank naar
voren smijten en ze aldus doen klappen. Vgl. Volk
en Taal, jaarg. V, 37.
Djaksteel, djakstok (uitspr. nagenoeg dzak-),
m. Steel van de djakke. Den dzaksteel es e paar
-

zoete lank.

Djalap (uitspr. nagenoeg dzalap, de twee a's
kort, klemt. op lap), m. Daarnaast DJULAP, ZALAP.
Zonder mv. Jalappe. Z' hen dzirlap in 't bier
gedaan.

Dj aloorsch (en a fl ). Zie DJALOESCH.
Djaloes, bn. Zi e DJALOESCH.
Djaloesch (uitspr. nagenoeg dzaloes, met korte
a en den klemt. op loes; de cli wordt uitgesproken

voor eenen klinker), bn. Daarnaast ZALOES, DZEFr. jaloux. Jaloersch (door afgunst,
naijver of liefde). Tieste was toch zoo dzaloes; hie
LOES, ZELOES.

en koes(t) nie lijen dat iemend deur de weereld
g(e)raaktege. Hie es dzaloes omda' 'k aker ben.
Zij' wijf es stof dzaloes. 't Es nen dzaloesche
kloot.— Van iemand djaloes zijn, Fr. être jaloux
de quelqu'un. Sies es dzaloes va' z ij ' wijf. Ain/.
Wdb (JALOEs).

Dj aloeschaard (uitspr. nagenoe g dzaloescliort,
met korte a, met ch en met den klemt. op lee),
m. Mv. -s. Daarnaast, min gewoon, ZALOESCHORD,
DZELOESCHORD, ZELOESCHORD. Iemand die jaloersch is. Ook van vrouwen : Sieska en es mor
nen dzaloeschord. Zie DJALOES.
Dj aloescherik (uitspr. nagenoeg dzaloescherik,
met korte a, met ch en met den hoofdt. op lee),
m. Mv. -s of -en. Daarnaast, min gewoon, ZALOEIemand
(man of vrouw) die jaloersch is. Past op : den

SCHERIK, DZELOESCHERIK, ZELOESCHERI K.

dzaloescherik bekijkt on (u) mee leelek' oo(y)en.

DJALOES.

Dj aloeschheid (uitspr. nagenoeg dzaloeschiet,
met korte a, met ch en met den klemt. op loe), vr.
Zonder inv. Daarnaast, min gewoon, ZALOESCHHIED, DZELOESCHHIED, ZELOESCIIHIED. Jaloerschheid. _Her oo(g)s' schiete vlamme' van dzaloeschhied. Zie DJALOES.

Dj aloeschhied, vr . Zie DJALOESCHHEID.
Djaloeschord, m. Zie DJALOESCHAARD.
Djaloezeghied, vr . Zie DJALOEZIGHEID.

Djanne (uitspr. nagenoeg dzanna), vr. Daarnaast, soms, ZANNE. Johanna, Fr. Jeanne. Zie
PERSOONSNAMEN. Sul, sukkelaarster. ' t Ell es mar
'n dzanne van e zeef. Verg. DJANE, Wdb. Loquela.
Dj annewarie, dj annuwarie (uitsrr. nagenoeg
dzann3-, dzannuwai ie, wa met zovl. lange a en
met den klemt.), m. l\tv. -ts. Daarnaast, min

gewoon, ZANNEWARIE, ZANNU«'ARIE. Januari.
111' hen (we hebben) al /asdo slichte dzanewariets
achteree' g'had. -- \Veerr iimpje. Dzannewarie
zonder re(g)ene, es vee - de bocre' ze(g)ene.

Djannewariemaand , dj annuw ariemaand
(uitspr. wa en maand met zovt. lange a), vr. Daarnaast ZAN-. Maand Januari.

Djannewarij, djannuwarij (uitspr. nagenoeg
dza-), m. Zelden voor : Januari. J.

Dj anter. Zie DJANTERE.
Djantere (uitspr. nagenoeg met j), tusschenw.
Daarnaast, soms DIANTERE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Fr. diantre. Vloekwoord.
Wel djanter toch. Sakkerdjantere ! Z. DJENTERE.

Djantere (uitspr. nagenoeg met j), m. Mv. -rs.
Daarnaast, soms DIANTERE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Schelm, guit, deugniet
(zonder zeer ongunstige bijbeteekeni,). Die djanters va' jongies stelen al mijn krieken. Verg. J.
— Om den djanter niet, om den duivel niet. CV.
Loop(t) nor den djantere, loop naar den duivel. CL.
Djanterseh (uitspr. nagenoeg met j), bn. Duivelsch, dondersch. Zie DJANTERE. CV. J. CL.

Djanuus (uitspr. dzanuns, met korte a en met
den klemt. op nu ns), m. Mv. -nusen. Daarnaast,
min gewoon, ZANUS. Janus, valsch mensch.
Djaponk (uitspr. nagenoeg tizaponk met korte
a en zen klemt. op ponk), m. Daarnaast, min gewoon, ZAPONK. Japan. Den Dzaponk, Fr. le japon.
Zie PLAATSNAMEN.

Dj aponnees (uitspr. nagenoeg dzaponnees, met
korte a, noes met zachtl. e en den klemt ), m. Mv.
-nezen. Verkl. -ke. Daarnaast, min gewoon, ZAPONNEES. Japannees.
Djava (uitspr. nagenoeg dzr a'a, de twee a's
kort en dra met den klemt.), o. Java. Zie PLAATSNAMEN.

Djee (uitspr. nagenoeg dzee met scherp]. e),
tusschenw. Daarnaast DZEELE, DZEETE, DZIE,
DZIETE, DZOO, DZOOLE, DZOOTE, DZOLE, DZOF,
DZOELE. Vloekwoorden. Gewoonlijk in samenstel-

lingen. Dzeete toch! Mardzee! Sakkerdzole!
Potverdzoe! Enz. Fr. dim.

DJEEF —

Djeef (uitspr. nagenoeg dzeef met zachtl. e), m.

Mv. -s of -even. Verkl. -ke. Daarnaast ZEEF. Jozef.
Zie PERSOONSNAMEN. - Sul, onnoozel mensch.
Onnoozelen dzeef. Ge keunt dienen dzeef alles
w ijsmaken. — Aanhanger der katholieke partij.
De dzeven of de (of -kies). — Dzeefke,
hè mor 'n dzeefke meer. — Komt
centiem. 'k En he
in veel vloekwoorden. Vervorming van Fr. dieu
(Vl. dzie of dzee). Akkerdzeef, sakkerdzeef, nondiedzeef, mieliedzeef, nondiemieliedzeef, mardzeef, enz.
Djeele (uitspr. nagenoeg dzeela met scherpt. e),

tusschenw. Zie DJEE.
Djeemenes (uitspr. nagenoeg dzeemanas), tusschenw. Zie DJEEMENIES.
Djeemenies (uitspr. nagenoeg dzeemanies, dzee
met scherpt. e en den klemt.), tusschenw. Vervorming vanJezus (Djeezes). Daarnaast ZEEMENIES,
DJEEMENES, ZEEMENES, DJOOMENIES, ZOOMENIES,
DZOOMENES, ZOOMENES. Dzeemenies, deemenies!

dat zif malheuren ! Dzeemenies toch !— Dzeemenies-krene ! Verbastering van Jezus-Krastus. —
Dzeemenies Maria! Dzeemenies Maranta! Dzeemenies Mariekela! Dzeemenies God toch! Dzeemenies mains'ch)en toch ! Dzeemenies jongies !

enz. Verg. DB. CV . J. R. VD (i. v. JEE).

Djeete (uitspr. dzeeta met scherp}. e), tusschenw. Zie DJEE.
Djeezes (uitspr. dzeezas met den klemt. op dzee
en met scherpt. e), m. Daarnaast, soms, ZEEZES.
Verkl.: Dzeezeke, of Dzoozeke. Zelden gebezigd
voor : Jezus. — Uitroep. Zeer gewoon. Dzeezes,
het brandt! Wel, Dzeezes toch, 't es onze Sies
die weerkomt! Dzeezes-Maria, estie dood? Dzeezes Maranta! Dzeezes Mariekela! Dzeezes mains(ch)en toch! — Dzeezeke kift, het dondert. —
Dzeezek(i )estild, eig. tijd dat Jezus leefde. Fig. Overlang. Ge klapt van Dzeezekestijd, d. i. van dingen
die lang voorbij zijn. Dat es in Dzeezekiestij(d)
gebeurd. —. Danke Dzeezeke (of Dzoozeke) zoete!
Danke Dzeezeke ze(gg)en. Zie DANKE.

Djef (uitspr. nagenoeg dzef), m. Mv. gewoonlijk : -s; soms dzevven. Verkl. : -ke. Daarnaast,
min gewoon, ZEF, Jozef. Zie PERSOONSNAMEN. —
Sukkel, snul. Zwijgt, onnoozelen dzef ! Verg.
DJEEF.

Djek (uitspr. nagenoeg dzek), m. Mv. -ken,
soms -s. Engelschman. 't Es nen dzek, nen Engelschen dzek. SCH. DB. CV .
Djelai, m. Zie DJELEI.
Djelariom (uitspr. nagenoeg dzelariom, la met
Ndl. lange a en den klemt.), m. Mv. -s. Verkl. -ke.
Daarnaast DZULARIOM, ZELARIOM, ZULARIOM.
Verminking van Geranium. Naam van de Pelargonium-soorten, vooral van Pelargonium zonale
L., potbloem.
Djelei (uitspr. nagenoeg dzelai, dzalai met
klemt. op lai), m. (niet vr.). Daarnaast DJULAI,
ZELAI, ZULAI. Zonder mv. Gelei (gestold sap van
met suiker gekookte vruchten). Dat es goeën
dzelai.

Djeloee(ch) (uitspr. nagenoeg dzaloes), bn.

Daarnaast ZELOES. Zie DJALOES(CH) (ook voor de
af.). KIL (JELOES).
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Dj evas(i)e v r. Zie DJENATIE.
Djenatie (uitspr. nagenoeg dzanasie, dzanasa,
soms dze-, met zovl. lange a), vr. Mv., niet gewoon : -ts. Daarnaast ZEN AS(I)E. Hinder. Mag ek
rooken? Es 't geen dzenatie? — Bekommering,
Fr. souct. Ne mains en es va' z' leven me' gerust, 't es altijd d'een dzenatie op d'andere. Op
da' pachthof ester nogal ewat te doene, de pachless' hee' veel dzenatie. Zie DJENEEREN.

Djeneerder, m. Zie DJENEERDERE.
Djeneerdere uitspr. nagenoeg dzaneerdara met

zachtl. e), m. Mv. -rs. Daarnaast soms ZENEERDERE. De einde valt dikwijls in de uitspr. weg.
Iemand die .geneert of hindert. Me waren an
't bollen ; mor der liepen dry dzeneerders In
't spel e(n) we staaktegen. Zie DJENEEREN.
Dj eneeren (uitspr. nagenoeg dzaneran met
zachtl. e, soms dze-), zw. bedr. ww. Very. :
neer dege,gedjeneerd. Met hen (he bben).Daar naast,

min gewoon, ZENEEREN.Geneeren, hinderen. Wdb.
— Belemmeren in de vrije beweging. Van kleeren (zeer gewoon) : die schoenen dzeneere' mij.
Ndl. Wab (« dergelijk gebruik behoort niet
tot de levende taal ».) Van ademhaling : Mijnen
asem es staf gedzeneerd. Van andere dingen : Me
zitten in da' klai' fetuurke (voituurtje) staf gedzeneerd. — Hinderen (door gemis van het noodige geld). 'k Moe' 'm betalenge doen, en da'
dzeneer(t) mij. Gedzeneer(d) zijn of zitten, in een
moeilijken toestand verkeeren door geldgebrek.
Amin' (as we) ees(t) getrauwd waren, ware' me
nogal gedzeneerd. Ze werken as slaven en toch
zitten ze gedzeneerd. — Verg. Fr. géner. .Ndl.
Wdb (GENEEREN).
Djeneraal (uitspr. nagenoeg dzenaraal, raal
met zovl. lange a en met den klemt.), bn. Daarnaast, soms, ZENERAAL. Generaal. In 't dzeneraal.

Djeneraal (uitspr. zie het vorige w.), m. Mv.
-s. Verkl. -ke. Daarnaast, Soms, ZENERAAL. Ge-

neraal (in 't leger).

Dj eneraallij k (uitspr. nagenoeg dze-, lijk met
ij), bw. - Fr. generalement. Gewoonlijk. KIL (GENERAELICK).

Djenereus (uitspr. nagenoeg dzenareus met
den hoofdt. op reus), bn. Daarnaast ZENEREUS.
Genereus. Wdb.
Djeneveva, Dj enovova (uitspr. nagenoeg Dzenaveva, dzeno- met den klemt. op ve), vr. Genoveva. Zie PERSOONSNAMEN. - Ongelukkig, sulachtig vrouwmensch. Meestal schertsend. Ge zijt
toch zuk 'n orme (arme) dzeneveva. — Dzenoveva yam Brabant, bekend volksboek.
Djenie (uitspr. nagenoeg dzenie met den klemt.
op me), m. (niet o.). Daarnaast ZENIE. Niet gewoon. Geniaal mensch.
Djennie (uitspr. nagenoeg dzennie met den
klemt. op dzen), m. Jenever (waarin de oorsprong
van 't w. ligt), in het vlasslijterslied dat dien drank
bezingt : 't Lie(d) van den dzennie. Men vindt
er het referein :
Dzennie, va' waar komdegij ?
En ik kom ere,
En ik kom ere,

Vit het land va' melodij/

DJENfi
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DJENUIVERZAT

Dient -(uitspr. nagenoeg dzent), bn. Fr. gent.
Trappen : dzentere, dzentst. Jent. VD. Van personen. 'n Dzent kind. 'n Dzent maiske. Ge
moet dzent zijn. Dat es dzent van hem. — Ook
van zaken. 'n Dzent kleed. DB. KIL (GIIENT,
IENT). Wdb (GENT, JENT). B (JENT, TJENT).

Djenuiverfessche (uitspr. nagenoeg dza-, flessche met of zonder ch), vr. Mv. -n. Verkl., zeer
gewoon : fleske. Daarnaast ZENUIVERFLESS(CH)E,
DZEU-, ZEU-. Jeneverflesch. VD. — Wete' waar
de dzenuiverflessche staat, veel jenever drinken.
Zie DJENUIVERE.

Dyenteghied, vr. Zi e DJENTIGHEID.
Djentekes, djentekies (uitspr. nagenoeg dz-),

Djenuivergast (uitspr. nagenoeg dza-), m. Mv.
-en. Daarnaast ZENUIVERGAST, DZEU-, ZEU-. Jeneverdrinker. Zie DJENUIVERE.

bw. Liefjes. Dzentekes gekleed zijn. Ze doet dat
g' heel dzentekies. Zie DJENT. Verg. DB.

Djentere, djentersch. Zie DIENTER(E), DIËNTERSCH.

Djentighied (uitspr. nagenoeg dzentachíet), vr.
Netheid, lieftalligheid, bevalligheid. Ze kraak(t)
van dzenteghied. 't Es deur her dzenteghied da'
z' hem kre(g)en heet (heeft). Zie DJENT.
Djenuiver, m. Zie DJENUIVERE.
Djenuiverachtig (uitspr. dzanuivarachtacli),
bn. Daarnaast ZE-, DZEU-, ZEG-. Zonder trappen
van vergelijking. jeneverachtig. Wdb. -- Veel
van jenever houdende. VD (< gew. »). De vrauwe,
bij ons, es nogal dzenuiverachteg. Z. DJENUIVERE.
Dj enuiverbalg (uitspr. nagenoeg dza-), m. Mv.
-en. Daarnaast ZENUIVERBALG, DZEU-, ZEU-. Persoon die veel jenever drinkt. Verg. BIERBALG.
Dj enuiverbeze (uitspr. nagenoeg dza-), vr. Mv..
-n. Verkl. -ke. Daarnaast
ZEU-. Jeneverbes. Wdb.

ZENUIVERBEZE, DZEU-,

Djenuivergat (uitspr. nagenoeg dza-), o. Daarnaast ZE-, DZEU-, ZEU-. Vrouw die veel jenever
drinkt.
Djenuivergoeste (uitspr. nagenoeg dza-), vr.
Zonder mv. Daarnaast Z;.- DZEU-, ZEU-. Lust naar
jenever. De dzenuivcjgoeste zit in her lijf. Zie
,

DZENUIVERE.

Dj enuiverhoofd (uitspr. nagenoeg dzanuivdrooft met scherpl. o), o. Mv. -en. Daarnaast ZENUIVERHOOFD, DZEU-, ZEU-. Jeneverdrinker. Zie
DJENUIVERE.

Djenuiverhuis (uitapr. nagenoeg dza-) o. Mv.
-zen. Daarnaast ZENUIVERHUIS, DZEU-, ZEU-. Huis
waar men veel jenever drinkt. — Huis waar men
jenever verkoopt.
,

Djenuiverkanne (uitspr. nagenoeg dza-), vr.
Mv. -n. Daarnaast ZENUIVERKANNE, DZEU-, ZEU-.
Kan waarin men jenever tapt of bewaart of opbrengt. Zie DJENUIVERE.

Dj enuiverboomke, o. Jeneverboom. Wdb.
Djenuiverbrandere, M. Mv. -rs. De eind-e

Djenuiverkerte (uitspr. nagenoeg dza-), vr.
Mv. -n. Daarnaast ZENUIVERKERTE, DZEU-, ZEU-

valt dikwijls in de uitspr. weg. Daarnaast ZENUIVERBRANDERE, DZEU-, ZEU-. Persoon die jenever
brandt (zie DJENUIVERE). Dus gansch iets anders
dan het JENEVERBRANDER van VD. De dzenui-

DZENUIVERKONTE (ZE-, DZEU-, ZEU-) ; DZENUIVERLUTTE (ZE-, DZEU-, ZEU-). Vrouw die veel
jenever drinkt. Zie DJENUIVERE.

verbranders zitten in 't vuile plezier.
Djenuiverbuik (uitspr. nagenoeg dza-), m.
(nooit vr.). Mv. -en, Daarnaast ZENUIVERBUIK,
DZEU-, ZEU-. Persoon die veel jenever drinkt.Verg.
VD. Zie DJENUIVERE.
Dj enuivere (uitspr. dzanuivara, met klemt. op
nu?), m. (niet vr.). Mv., niet gewoon : -s. Verkl. :
-rke. Daarnaast, soms, ZENUIVERE, DZEUNUIVERE,
ZEUNUIVERE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Jenever. Wdb. Sterken, stravven dzenuivere. Hollandschen dzenuivere. Klaren dzenui^
vere, gewone jenever. — Vooral in 't mv. : elzenuivers. Zwarte aalbes, die men veel op jenever
zet. Hier en daar, naar de westelijke dialectgrens.
— Dzenuiver branden, jenever met suiker in eene
pan doen, op de stoof verwarmen en daarna in
brand steken. Men zegt ook : e poutse (potje)
branden. Gebranden ásenuivere wordt heet gedronken. Op Drkeunengendag b. v. branden ze
dzenuivere. — Nor den dzenuiver rieken, wordt
gezegd van iemand die veel jenever drinkt. — Op
dzenuiver steken, (bessen, kruiden, enz.) in jenever
leggen.

Dj enuiveren (uitspr. nagenoeg dza-), zw. onz.
ww. Daarnaast ZENUIVEREN, DZEUNUIVEREN,
ZEUNUIVEREN.Voortdurend jenever drinken. Vee lal zelfst. gebruikt. Ze zijn an 't dzenuiveren. Zie
DJENUIVERE. T (GENEVEREN). R.

Dj enuiverkloot (uitspr. nagenoeg dza-, kloot
met scherpt. o), m. Mv. -en. Daarnaast ZE-, DZEU-,
ZEU-. Jeneverdrinker. Zie DJENUIVERE.
Djenaiverkonte,

vr. Zie DJENUIVERKERTE.

(uitspr. nagenoeg dza-), m. Mv.
-pen. Verkl. -ke. Daarnaast ZE-, DZEU-., ZEU -. Jeneverdrinker. Zie LAP.
Djenuiverlutte (uitspr. nagenoeg dza-), vr.
Mv. -n. Daarnaast ZE-, DZEU-, ZEU-. Z ie DJENUIDjenuiverlap

VERKERTE, LUTTE.

Djenuiverneuze (uitspr. nagenoeg dza-), m.
(nooit vr.). Mv. -n. Verkl. : ske. Daarnaast ZE-,
DZEU-, ZEU-. Jeneverneus, ronde neus. VD. -Jeneverdrinker die zulken neus heeft. Ook van
vrouwen. Mie, den dzenuiverneuze, komt) ginter
af. Verg. VD.
Djenuiverpot (uitspr. nagenoeg dza-), m. Mv.
-ten. Verkl.: -poutse. Daarnaast ZE-, DZEU-, ZEU-.
Groote steenen pot waarin men jenever doet. Verg.
BIERPOT.

Djenuiverstik (uitspr. nagenoeg dza•), o. Mv.
-ken. Daarnaast ZE-, DZEU-, ZEU-. Jeneverton. Men
zegt ook : e stik dzenuivere. Zie STIK.
Dj enniverzat (uitspr. nagenoeg dza-), bn. Zonder trappen van vergelijking. Daarnaast ZE-, DZEUZEU-. Zat door jenever. Verg. BIERZAT,

jDJEOGRArIE
Djeografie (uitspr. nagenoeg dze-, gra met
ndl. lange a), vr. Daarnaast ZEOGRAFIE. Geographie.
Djeometere (uitspr. nagenoeg dze-), m. Mv.
-rs. Daarnaast ZEOMETERE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Landtoeter.
Djeometrie (uitspr. nagenoeg dze-), vr. Daarnaast ZEOMETRIE. Geometrie.
Djeruzalem (uitspr. nagenoeg dze- met den
hoofdtoon op ru, za met korte a), o. Daarnaast
ZERUZALEM. Jeruzalem. Zie PLAATSNAMEN. Zoo ver as Dzeruzalem, zeer ver. Nor Dzeruzalem gaan of zijn, ver gaan of zijn.
Djennuivere (uitspr. nagenoeg dzeu-), m. Zie
DJENUIVERE (ook voor de all. en samenst.).
Djeva (uitspr. nagenoeg dzeva, dze met den
klemt., va met korte aj, vr. Daarnaast ZEVA. Jozefa (of Jozeva). Zie PERSOONSNAMEN. - Sul,
sukkelaarster. 'n Orme (arme) dzeva. Onnoozele
dzeva. 't En es mor 'n dzeva, z' en heet (heeft)
't poer nie uitgevonden. — Ordege (aardige)
dzeva, zonderling vrouwmensch.
Djezewiet, m. Zie DJEZUIET (ook voor de afl.
en samenst.).
Djezdet (uitspr. nagenoeg dze-), m. Mv. -en.
Daarnaast, meer gewoon, ZEZUIET, DZEZEWIET,
ZEZEWIET. Jezuïet. Ook fig. VD. — Afl. en samenst. DZEZUïETACHTIG, DZEZUïETEGOED, DZEZUïETEKERKE, DZEZUÏETEKLOOSTERE, DZEZUïETESTREKE, DZEZUïETERIJE, DZEZUIETENTOER,
DZEZUIETEVOLK.

Djezuus (uitspr. dzeznus met den klemt. op

dze), m. Daarnaast ZEZUUS. Verkl. -ke. Jezus.
-- Uitroep. Dzezuus-Krieseuus ! Dzezuus- lllaria ! Dzezuus-Maranta ! Dzezuus-lllariekela !
Vgl. DJEEZES.

Djie (uitspr. nagenoeg dzie), tusschenw. Z. DJEE.
Djiemnaas (uitspr. nagenoeg dziemnaas, naas

met ndl. lange a en met den klemt.), m. Fr. gymnase. Daarnaast ZIEMNAAS. Plaats waar gymnastiek wordt gedaan.
Djiemnastiek (uitspr. nagenoeg dziemnastiek,
tiek met den hoofdtoon), m. (zelden vr.). Daarnaast ZIEMNASTIEK. Gymnastiek.

Dj ieraffe, vr. Zie DJIRAFFE.
Djiete (uitspr. nagenoeg dzieta), tusschenw. Zie
DJEE.

Djillen (uitspr. nagenoeg dzillan), m. Verkl. :
dzilleke. Gillis. Zie PERSOONSNAMEN. - Spel.
Dzilleke leeft nog. Dzilleke is een brandend lucifertje, een brandende solferstek, een brandend
kaarsje, een brandend spaandertje, enz. De spelers
zitten in eenen kring en 't brandend dingetje gaat
van hand tot hand over. Dzilleke leeft nog! zegt
de speler zoolang het brandt. Dzilleke sterft als
het begint uit te gaan. Dzillek' es dood, als het is
uitgebrand. Wie het doode Dzilleke in handen
treft, is verloren. Zie DE COCK en TEIRLINCK,
Kinderspel en Kinderlust, VI, 255 en vvgg. DB.
— Dzilleke leeft nog! Wordt al schertsende
gezegd van iemand (of de spreker zegt het van zijn
eigen zelf) die nog leeft, dus nog iets heeft te
zeggen, met wie men nog moet afrekenen. Verg. J.

7

DJONAS
Djiraffe (uitspr. nagenoeg dziraff met den
klemt. op raf), vr. Daarnaast ZIRAFFE. Giraf.
Djob
D (uitspr. nagenoeg dzop), m. Mv. -s. Verkl. :
-ke. Daarnaast, ongewoon, ZOB. Job. Zie PERSOONSNAMEN. - Zoo orm (arm) as Dzob; zoo
verduldeg as Dzob. — Sukkel, ongelukkig mensch.
't En es mor nen dzob . werke va' 's mor(g)ens
tot 's naves, dat es zif lot. — Onnoozelen dzob,
dom mensch. — Verg. 1í/n1. 147db (i. v. JOB).
Dj oe (uitspr. nagenoeg dzoe), dj ogle tusschenw. Zie DJEE.
.,

,

Dj Ok (uitspr. nagenoeg dzok), m. Mv. -ken.
Verkl. : -ske. Stoot, schok, slag. Iemand nen dzok
geén. Ne fermer dzok kriAg)en. DB.

Djokkee (uitspr. nagenoeg dzokkee, kee met
zachtl. e en met den klemt.), m. Mv. -ts. Verkl.
-tse. Daarnaast, soms, ZOKKEE. Jockey. Wdb.
Djokken (uitspr. nagenoeg dzokkan), bedr. zw .
ww. Verv.: dzoktege, gedzokt. Met hen (hebben).
Schokken, stooten. 'k Zat op de kerre, mor 'k
wierd er ommentweregedzokt, — Slaan, smijten.
Dzokt hens mor buiten. -- Onz. Al schokkende
gaan. Hie gaat al dzokken. CV.
Verg. DB.,
ook DOKKEN.
—

Djokker, m. Zie DJOKKERE.
Djokkere (uitspr. nagenoeg dzokkara), m. Mv.
-rs. Verkl. : -rke. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Iemand die djokt (slaat, stoot). Zie
DJOKKEN.

Djokkinge (uitspr. nagenoeg dzokkenga), vr.
Het stooten, schokken. Zie DJOKKEN.
Djol (uitspr. dzol), m. Verkl., zeer gewoon,
dzolleke. Daarnaast DZOLLIE, TSOL, TSOI,LIE. Troetelwoord voor een klein kind. Komt alhier, manen
dzol. Mijne lieven dzollie. Es da' klain dzolleke
ziek? Verg. DOL. CV. J.
Djole (uitspr. nagenoeg dzola), tusschenwerpsel. Vloekwoord. Verdraaiing van Fr. dien. Dzole
toch. Sakkerdzole, nondiedzole, mardzole, potverdzole, enz. Verg. DJEE.
Djollen (uitspr. nagenoeg dzollan), onz. zw.
ww. Verv.: dzoldege, gedzold. Men zegt meer :
TSOLLEN. Zie ald.
Djollen (uitspr. dzollie), m. Zie DJOLLIE.
Djollie (uitspr. nagenoeg dzollie), m. Zie DJoL
en El. en Vorml.
Djollinge (uitspr. nagenoeg dzollenga), vr. Zie
TSOLLINGE.

Dj ompel(e) (uitspr. dzompala), m . Z. DOMPELE. J.

Djompeleere (uitspr. nagenoeg dzompaleera
met scherpt. e), M. Zie TSOMPELEERE, J.
Djompelen ( uitspr. nagenoeg dzompalan), ww.
Zie TSOMPELEN. J.

Dj ompelinge (uitspr. nagenoeg dzompalenga),
vr. Zie TSOMPELINGE.

Djonas (uitspr. nagenoeg dzonas), m. Mv. -sen.
V end.: -ke. Daarnaast, soms, ZONAS. Jonas. Zie
PERSOONSNAMEN. - Ongelukkig mensch. 'k Em
bè ('k en ben) mor nen dzonas. Ormen (armen)
dzonas. Ongelu(kk)egen dzonas. — Spr. 't Lot

DJo0
ongelukkig. J.
Djoo (uitspr. nagenoeg dzoo met scherpl. o),
tusschenw. Zie DJEE.
Djool (uitspr. nagenoeg dzool met scherp]. o),
m. Mv. .en. Min gewoon dan 't vr. DJOOLE. Snul;
eenvoudig, simpel mensch. Onze knecht en es nie
slim, mor 't es ne goeen dzool van ne vaint.
Verg.

DJOOLE. SCH (JOOL).

Djoole (uitspr. dzoola met scherpl. o), vr. Sulachtig, simpel vrouwmensch. Orme (arme), onnoozel dzoole. 'n Domme dzoole van e zeef. SCH
(DJOOL, JOOLE). D B (DJOOL, DJOLE, JOOLE).

Djoole (uitspr. nagenoeg dzoola met scherpl. o),
tusschenw. Zie DJEE.

Djoomenes (uitspr. nagenoeg dzoomanas met
scherpl. 0), tusschenw. Daarnaast
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valt altijd op Dzonas, eens ongelukkig, altijd

ZOOMENES.

Zie

DJEEMENIES.

Djoomenies (uitspr. nagenoeg dzoomanies met
scherpl. o), tusschenw. Daarnaast ZOOMENIES. Zie
DJEEMENIES.
Djoore (uitspr. nagenoeg dzoora met scherpl. o),
vr. Hetz. als DZOOLE. Zie ald. 't Es toch 'n dzoore
van e wijf. Orm (arm), onnoozel, sempel dzoore.

Djooren (uitspr. nagenoeg dzooran, dzoorn
met scherp]. o), m. Daarnaast, min gewoon, DZOORIE. tiiv. -s of dzoories (zelden dzooriets). Verkl.,
zeer gewoon, dzooreke (mv. -kes, -kies). Halve
pint, kapper. Gee' mij 'n dzooreke bier. Hie es zat
van nen dzooren, hij kan niet drinken. DB. SCH.
J. Verg. Fr.jarre (?). Mnl. Wdb (JARRE).
Djooren (uitspr. nagenoeg dzooran met schei pl.
o), m. Joris. Zie PERSOONSNAMEN,
Djoorie, m. Zie DJOOREN.
Dj oorra, m. Zie DJOOREN.
-

Djoos (uitspr. nagenoeg dzoos met scherp]. o),
m. Verkl., zeer gewoon : dzooske. Joos. Zie PERSOONSNAMEN. - Sukkelaar, sul, onnoozelaar.
Pier es nen ornzen (armen) dzoos. Nen dzoos van
ne vaint. Seinpelen, onnoozelen dzoos. Ge keunt
den dzoos alles wijsmaken. Gee' dat dzooske
'n alemoese. — Dzooske, troetelnaam voor kleine
kinderen. Moeder zegt altoos : rog' lief dzooske !

Djoos, djooze (uitspr. dz- met scherp]. o), tusschenw. Vloekwoord. Fr. dieu. Akkerdzoos, nondiedzooze, enz.
Djoosep (uitspr. nagenoeg dzoosep, dzoo met
scherp]. o en met den klemt.), in. Josef. Zie PERSOONSNAMEN. - Sul, simpel mensch. Mn dzoosep
van ne vaint. — Dzoosep den droomere, Jozef
uit den Bijbel, de droomuitlegger. Wordt ook
gezegd van eeuen jongeling die zich weinig vermaakt, weinig speelt, gewoonlijk droomt en dubt
en peinst.
Djoote (uitspr. dzoote met scherp;. o), tusschenw. Zie DJEE.
Djoozeke (uitspr.nagenoeg dzoozaka met scherp].
o), o. Daarnaast, soms, ZOOZEKE. Jezuken. Past
op! Dzoozeke zal 't zien! Vgl. DZEEZES.

Djoozekes, dzoozekies (uitspr. nagenoeg dz-),
tusschenw. Daarnaast, soms, ZOOZEK(I)ES. Uitroep.
Wel dzoozekies toch. Verg. DJOOZEKE, DJEE.

Dj oozemiene (uitspr. nagenoeg dzoozamiene
met scherpl. o en den hoofdt. op mie), vr. Daarnaast, min gewoon, zoozentiene. UIv., zeer gewoon,
dzoozemienen. Verminking van Fr. jasmin (Lat.
jasminuzn) dat echter niet juist dezelfde beteekenis heeft. Sering, vooral de gewone sering (Syringa
vulgaris L ). Der staa' schoo,z dzoozemienen in
de loclstenk.

— Aft. DJOOZEMIENENBOOMT (uitspr. -mienamboorn), DZOOZEMIENENBLOMME (uitspr. - ztziez2amblomyna),

DZOOZEMIENEREUK, DZOOZEIIIENE-

STRUIK.

Djoppen (uitspr. dzoppie), m. Zie DJOPPIE.
Djoppie (uitspr. nagenoeg dzoppie met den
klemt. op dzop), m. Van DZOP - Djob. Zie ald. —
Sulachtig mensch; --- ongelukkig, arm mensch.
Sies es gelu(kk)en- dood : ' t was toch nen dzoppie
van ne nains. -- Verg. KIL (JOBBE. Flazd. In-

sulsus, ignauus, obtusus homo.)

Djouk (aitspr. nagenoeg dzouk), tusschenw.
Roepwoord waarmede de voerlieden het paard
naar den linkerkant doen gaan. Eertijds was het
JERT. DB (DJo, DJouw), CV (DJUT, enz. « om een
paard rechts te doen afdraaien ».)
Dj owanne (uitspr. nagenoeg dzowanna met den
klemt. op wan), vr. Daarnaast, soms, ZOWANNE.
Johanna. Zie PERSOONSNAMEN. - Zonderling, aardig vrouwmensch. 't En es mor 'n vieze dzowanne. Die domme dzowanne.

Djubelacie, djubelace (uitspr. nagenoeg dzubalasie, dzubalasa, la met zovl. a en den klemt.),
vr. Groote vreugde; gejubel. 11Inl. Wdb (JUBELACIE). Daarnaast, min gewoon, DZUBILAC(1)E, LUBELAC(I)E, ZUBILAC(I)E.

Dj ubelee (uitspr. nagenoeg dzubalee, lee met
zachtl. e met den hoofdt. op lee), m. Z. DJUBELEE.
Djubilee (uitspr. nagenoeg dzubilee, lee met
zachtl. e en met den hoofdt.), m. (niet o.). Daarnaast DJUBELEE, soms ZUBILEE, ZUBELEE. Mv.
-ts. Verkl. -tse. Fr. jubilei Jubelfeest. Nen dzubilee vieren. KIL (JUBILEE).

Djudas (uitspr. nagenoeg dzudas met den klemt.
op dzu), m. Daarnaast ZUDAS. Ju las. Zie PERSOONSNAMEN. - Zoo vals as Dzudas. J. -- Mv.
-sen. Verkl. -ke. Valschaard. VD. Leeleken, valschen dzudas. Rosten dzudas. — Ellendige tergen.
VD. CV . — Het getal of het cijfer- van Dze,das,
het getal 13.
Djudasachtig (uitspr. dzudasachtach met den
klernt. op dzu), bn. Naar de manier van Judas,
valsch. Zie DJUDAS.
Djudasgezichte (uitspr. nagenoeg dzu-), o.
Valsch gezicht, wezen. Zie DJUDAS.
Djudasgoed (uitspr. dzudasgoet met den klemt.
op dzu), o. Zonder mv. Daarnaast DZUDASVOLK.
Verraderlijk, valsch volk. Zie DJUDAS.
Djudasmanieren (uitspr. nagenoeg dzu-), vr.
mv. Zonder enk. Valsche manieren. Zie DJUDAS.
Djudaspennenk, m. Zie DJUDASPENNING.
Djudaspenning (uitspr. nagenoeg dzudaspennenk met den hoofdt. op dzu), m. Veelal in 't mv.
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gebezigd : dzudaspennengen. Hofplant, Lunaria
biennis L. VD.

Djudasperte (uitspr. nagenoeg dzu.), vr. Mv.
- n. Daarnaast DJUDASSTREKE, DJUDASTOER, DJUDASTRUK, DJUDASTRUUK. Valsche, verraderlijke
streek. Zie DJUDAS.
Djudassen (uitspr. nagenoeg dzudassan met
den klemt. op dzu), bedr. zw . ww. Very.: dzudastege, gedzudast. Met hen (hebben). Daarnaast
ZUDASSEN. Valsch bedriegen, foppen. Hie hee mi
meer as ne keer gedzudast. — Erg plagen, kwellen. VD. CV . Zie DJUDAS.
Dj udasserij e (uitspr. nagenoeg dzudassar ja
met den hoofdt. op rj), vr. Zonder mv. Daarnaast
ZUDASSERIJE. Valsche bedriegerij. — Erge plagerij. CV. Zie DJUDAS.
, Dj udasstreke, vr. djudastoer, djudastruk,
dj udastruuk, m. Zie DJUDASPERTE.
Djudaswerk (uitspr. nagenoeg dzu-), o. Mv.
-en. Valsche, verraderlijke daad. Zie DJUDAS.

Djuin (uitspr.. nagenoeg dzuin), m. Mv. -s.
Verkl. -tse. Zeer gewoon voor : ANDZUIN. Zie ald.
Ook voor de samenstellingen : DZUINBEDDE, -BLARE, -BOER (uitspr. dzuim-), -KWEEK, -LUCHT,
-PELLE, -PIJL, -SAUSE, -SMAAK, -SOEPE, -ZAAD.

— Volksmeteorologie. As den dzuin dr ij pellen
(buitenste fijne vliesjes) heet (heeft), zal 't ne kaë
(kwade) venter zijn.
Djuinachtig (uitspr. nagenoeg dzuinachtach
met den klemt. op dzuin), bn. Op ajuin gelijkende,
ajuinachtig. Z. VD. — Veel van ajuin houdende.
'k Ben nogal dzuinachteg : 't es gezont.

Djulai, m. Zie DJ'C.TLEI.
Djulap (uitspr. dzulap met den klemt. op lap),
m. Daarnaast,

soms, ZULAP.

Zie DJALAP.

Djulariom (uitspr. dzulariom, la met Ndl.
lange a en den klemt.), m. Daarnaast,

soms, ZULA-

RIOM. Zie DJELARIOM.

Djulei (uitspr. nagenoeg dziilai met den klemt.
op tal), m. Z. DJELEI. Mnl. Wdb (JULEY, JULEYE).
Djuli (uitspr. nagenoeg dzulie met den klemt.
op a'zu), m. Mv., niet gewoon : -ts. Oude menschen zeggen nog DZULIJ. Daarnaast, soms, ZULI,
ZULIJ. Juli.
— Sam. DZULIDAG, DZULIMAAND, DZULIWERE
(Juliweder).
Dj olie, m. Zie DJULI.
Dj ulij, M. Zie DJULI.
Djuni (uitspr. nagenoeg dzunie met den klemt.
op dzu), m. Mv. niet gewoon : -ts. Oude menschen zeggen nog DJUNIJ. Daarnaast, soms, ZUNI,
ZUNIJ. Juni.
— Sam. DZUNIDAG, DZUNIMAAND, DZUNIWERE
(juniweder).
Dj unie, m. Zie DJUNI.

Dj uitij, m. Zie DJUNI.
Djurie, m. Zie DJURY.
Dj ury (uitspr. nagenoeg dzurie met den klemt.
op dzu), m. (niet vr.) Mv. -ts. Daarnaast,
ZURY. Jury.

Afl. DZURYLID,

soms,

.^.
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Dj uust (uitspr. nagenoeg dzuust), bn. Trappen
dzuuster(e), dzuus(t)st. Daarnaast, soms, ZUUST,
Juist. Wdb. De dzuuste mate. 't Es dzuust tien
frank. — Rechtvaardig. God es dzuust. Dzuust
es dzuust, zegt men als men, in spel of anders,
rechtvaardig wil of doet handelen. — Zelfst. Nen
dzuusten, m. Kaartspel (vooral in het whistspel).
Het juist bepaald getal slagen. B. v. een speler
gaat solo en heeft juist vijf slagen : 't es nen
dzuusten. Een speler vraagt en een andere gaat
mee ; zij hebben nen dzuusten, indien zij acht slagen optrekken. Hoeveel es den dzuusten ? vraagt
men om te weten wat men alsdan (b. v. uit den
pot) trekt. Tien centiemen den dzuusten, en v jf
centiemen de slag : als men juist het bepaald getal
slagen heeft, trekt men tien centiemen uit den
pot; voor eiken slag daarboven heeft men van
eiken speler vijf centiemen meer. — Verg. Mnl.
Wdb (JUusT).
Dj nnsteghied, vr. Zi e DJUUSTIGHEID.
Dj uusties(i)e, vr. Zi e DJUUSTITIE.
Dj uustigb eid (uitspr. nagenoeg dzuustachiet),
vr. Zonder mv. Daarnaast, soms, ZUUSTEGHIED.
Juistheid. — Rechtvaardigheid. Veur de dzuusteghie' zijn. Zie DJUUST.

Dj AAstitie (uitspr. dzuustiesie of dzuustiesa
met den klemt. op tie), vr. Zonder mv. Daarnaast,
soms, ZUUSTIES(I)E. Justitie. 't Palaas van dzuusties(i)e.
Djuweel (uitspr. nagenoeg dzuweel, weel met
scherpl. e en met den klemt.), o. Mv. -en. Verkl. :
-ke. Daarnaast, soms, ZUWEEL. Juweel.
Djuwelier (uitspr. nagenoeg dzuwelier met
den klemt. op lier), m. Mv. -s. Daarnaast, soms,
ZUWELIER. Juwelier.
Dj uze (uitspr. nagenoeg dzuza), m. Mv. -n. Verkl.
-ke. Daarnaast, soms, ZUZE. Fr. ju,q-e. Rechter.
Dj useeren (uitspr. nagenoeg dzuzeran, ze met
zachtl. e en met den klemt.), bedr. zw . ww. Very. :
dzuzeerdege, gedzuzeerd. Met hen (hebben). Daarnaast ZUZEEREN. Oordeelen, rechtspreken. Fr.
jager.
Dj uzement (uitspr. nagenoeg dzuzament met
den klemt. op ment), o. Mv. -en. Daarnaast ZUZEMENT. Oordeel, vonnis. 't Dzuzement es uitgesproken.
Do, tusschenw. Zie DODO. Do, keendse (kindje),
do ! 1)o doen.
Dobbel, bn. bw. Zie DOBBELE.
Dobbele, bn. bw. Zonder trappen van verg.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Zie Kl.
en Vorml. Mnl. DOBBEL. Dubbel. Wdb. DB. CV .
J. KIL. — Dobbel blomme, gevulde bloem. Er
zijn dobbel roozen, dobbel potblommen, enz. Verg.
VD. — Dobbelem bellefleurenk, soort van dikken appel, Fr. double belle-fleur. Het mv. dobbel
bellefleurenks is zeer gewoon. Verg. BELLEFLEURING. - Dobbel bier, sterk bier. Verg. DOBBELEN
UITZET. - Dobbel breedde (of breedte). Zie
BREEDDE. - Dobbel deure, deur met twee vleugels. J. CV. Verg. VD («' dubbel deur, met tochtdeur »; dus iets anders). -- Dobbele frank, mv •
dobbel franks, stuk van twee frank, — .Dobbel
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gezichte, valsch gelaat, janusgezicht. Ook, zelfstandig, o. Wacht ou (u) van da' dobbel gezichte.
-- Dobbele kam, kam (van hen of haan) die

niet enkel is, nl. uit verscheiden nevens elkander
geplaatste kammetjes bestaat. Zelfst. m. : zulke
hen of haan. Mv. dobbel kams. CV. -- Dobbel kinne, dikke, vaak meermaals geplooide
kin der heel vette personen. Zelfst. vr. : man of
vrouw die zulke kin heeft. Die leeleke dobbel
kinne. Klemt. op kin : de graphie DOBBELKINNE
verdient wellicht de voorkeur. — Dobbel krijt,
eigenlijk krijt dat twee lijnen in eens schrijft. Mee'
dobbel krij(t) schrijven, het dubbel van het verschuldigde rekenen ; -- te veel rekenen ; — bedriegen. Verg. VD. -- Dobbel leere, ladder bestaande
uit twee ladders die boven samengevoegd zijn. J.
Klemt. op lee; dus wellicht : DoBBELLEERE. —
Dobbel mate; mv. dobbel maten; verkl., zeer
gewoon, dobbel maatje (uitspr. mootsa met zacht].
o) Klemt. op maat : de graphie DOBBELMATE kan
dus gewettigd worden. Zekere oude tinnen maat,
het dubbel van het maatje (zie ald.). Gee' mij
'n dobbelmate. Dat es zin derde dobbelniootse.
— Dobbel melkkruid, dobbel waterkruid, soort
van wolfsmelk, Euphorbia helioscopia L., de

grootste der gemeene wolfsmelksoorten. Op de
noordelijke dialectgrens. Volk en Taal, II' jaarg.
29. --- Dobbel note ; mv. dobbel noten. Zeer groote
soort van noot, nog VUISTNOTE geheeten. -- Dobbel punt, zie DOBBELPUNT. - Dobbel scheute,
vr. In het alg. : schot (met schiettuig) dat twee
doelen treft. Twie patr sen ? dat es 'n dobbel
scheute. In het bolspel : 'k schoot en 'k ha de
twie bollen,' t was 'n schoon dobbel scheute. Schot
(met hand- of kruisboog) dat twee gaaien doet
vallen. Es 't besproken? Telt 'n dobbel scheute?
Ook : schot (met eenen marbel) dat twee marbels
uit den kring schiet, of twee recht geplaatste centen nederwerpt. Wellicht : DOBBELSCHEUTE? —
Dobbel slot, slot met springslot. — Dobbel tiene,
twintig in het raadsel (antw. 100) :
Tiene, tiene,

Dobbel tiene,
Vijf en veerteg en viiltiene.
Hoeveel es datte?
— Dobbel tonge, tong die brabbelt. Da' kind
heet (heeft) 'n dobbel tonge. Mee 'n dobbel tonge
spreken. Fig. zat zijn. Ook zelfst. vr. Persoon die
zulke tong heeft. Klemt. min of meer op tong, dus
wellicht : DOBBELTONGE. - Dobbelen uitzet,
sterke uitzet. Te Gent verkoopen ze dobbelen uitzet. Ook : DOBBELEN. Zie ald. — Dobbel vlas,
vlaskruid, Linaria vulgaris L. Op de noordelijke
dialectgrens. Volk en Taal, IIe jaarg. 171.
— Dobbel en dikke. Zie DIKKE. - Dobbel es
nog zoo dikke. Zie DIKKE. --- Dobbel dom. Zie
DOM. -- Dobbel mis, gansch mis. Wa' da' ge dor
zegt, dor doet, dat es dobbel mis. Ge zijt dobbel
mis. — Dobbel gepleuid, eig. dubbel geplooid.
Fig. door ouderdom naar den grond gebogen. Da'
wijf es, gaat dobbel gepleuid. — Dobbel thoope,

ineengeplooid, -gekreukt, verward, overhoop. Al die
kleeren li(gg)en dobbel thoope. Iet dobbel thoope
sm ijten. Ge pakt da' pampier dobbel thoope. Van
menschen. Ineengedrongen. Da' maiske zat dobbel thoope, dor op de zulle. Ook : gebroken, gebogen door ouderdom, door het vele slaven. Da'
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meetse gaat dobbel thoope. Ze was dobbel thoope
gepleuid van den auwerdom. Sies heet hem dobbel thoope gewerkt en geslaafd. Verg. SCH (Bijv.).
J. — Dobbel of kwijte, in spel : Fr. double ou
quitte. Dobbel of kwijte spelen, Fr. jouer a double
on rz quitte; spelen om te zien of de persoon, die

reeds heeft verloren, niets (indien hij wint) of het
dubbel (indien hij verliest) moet betalen. SCH. J.
— In kaartspel. Geen enkelen slag halen. 'k Ben
dobbele. Iemand dobbel spelen. Fr. être, jouer

capot. R. Ook in bakspel. Geen enkelen r pion
kunnen afzetten. Fr. être double, jouer une doublette.

Dobbeleerder, m. Zie DOBBELEERDERE.
Dobbeleerdere (leer met zacht]. e en den
klemt.), m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Iemand die (in het teerlingspel b. v.)
dobbeleert (zie ald.). Dobbeleerders zij' ka (kwade)
speelders.
Dobbeleeren (uitspr. dobbeleran, lee met zachtl.
e en den klemt.), onz. zw . ww. Very.: dobbeleerdege, gedobbeleerd. Met hen (hebben). Daarnaast,

zeer gewoon, VERDOBBELEEREN. Doubleeren, verdubbelen. Fr. doubler. Wilde winnen op't teerlenkspel, ge moet altijd dobbeleeren. — Soms
bedr. 'n Somme dobbeleeren. — Soms onz. met
zijn. Verdubbeld worden. 'n Somme dobbeleert
rap in de spaarkasse. Z' es g.edobbeleerd. — Verg.
Mnl. Wdb (DOBBELEREN). OUD. Bijdr. KIL. J.

CL (B(jv.).

Dobbeleeringe (uitspr. -lerenga), vr. Het dobbeleeren. Zie ald.

Dobbelen, m. Mv. niet gewoon, dobbels.Verkl.:
dobbelke. Soort van sterken uitzet (bier). Gentschen dobbelen. E glas dobbelen. Er es dobbelen
en triepelen. Verg. DOBBELEN UITZET, DOBBEL
BIER. - Glas met zulk bier gevuld. Gee' mij nen
dobbelen. 'k Ga nog 'n dobbelke pakken (drinken). Hoeveel dobbels hè 'k gedronken ? — Verg.
C V (DOBBELE).

Dobbelen, ww., dobbelsteen, m. Worden
niet gebezigd. Zie TEERLINGEN, TEERLING (ook
de afl. en sam.).
Dobbeleren, WW. Zie DOBBELEEREN.
Dobbelkinne, vr. Zie DOBBELE.
Dobbelleere (uitspr. met scherp]. e), vr. Zie
DOBBELE, LEERE.

Dobbelmate (uitspr. met zovl. lange a), vr.,
dobbelmaatje, o. Zie DOBBELE.
Dobbelpnnt, o. (niet vr.). Dubbelpunt. Wdb.
Dobbelsehente, vr. Zie DOBBELE, SCHEUTE.
Dobbelthoope (met scherp]. o), bw. Z. DOBBELE.
Dobbeltonge, vr. Zie DOBBELE.
Dobberen, zw. onz. ww. Very.: dobberdege,
gedobberd. Met hen (hebben). Min of meer schok-

kend, hobbelend gaan. Daarnaaat DODDEREN. In :
er van deure dobberen. Ziede de zatteriks er ginter van deure dobberen ? Verg. : AFDOBBEREN,

BIJDOBBEREN, DEURDOBBEREN. - Kletteren (van
hagelsteenen of dergelijke ronde dingen). Eig. : op
en neder springen (gaan) met gekletter. D ha(g)el-
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Steenen dobberen op de pannen. D' erte' (erweten)
vielen uit de Maandere, en ze dobberdeg -en op de
vloer. -- Voor de afl. zie FRANCK i. v. DUBBEN,

t zich wankelend heen en weer bewegen v, waarvan het een freq. schijnt te zijn.

Dobderinge (uitspr. dobbarenga), vr. Het dobberen (vooral van hagelsteenen). 't Ha(g-)elt ferm :
hoorde de dobbereng' op 't tak (dak)? Zie DOBBEREN.

Doch, vw. Wordt niet gebruikt. Men zegt
MAAR (MOR).

Dochters, vr. Mv. -rs. Verkl. : -rke. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. 't Es mijn dochtere! -- Meisje (in 't algemeen). Wel, dochter
toch, dat 'm meugde niet doen.

Dodde, vr. Plant. Wordt niet gehoord.
Dodder, vr. Plant. Wordt niet geh. Zie DOOR.
Dodder, m. Zie DODDERE.
Dodderachtig (uitspr. -achtach), bn. Huiverachtig. Zie DODDEREN.

Doddere, m. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Van menschen. Het beven,
sidderen, huiveren. 't Es oprecht) koud, 'k hè
den doddere. Zie DODDEREN.
Doddereere (uitspr. met scherp(. e), m. Mv.
-rs. Verkl. : -rke. Persoon die huivert, beeft (van
koude, ouderdom, enz.). Pier den doddereere
komt ginter af. Zie DODDEREN.

Dodderen, zw. onz. ww. Verv.: dodderdege,
gedodderd. Met hen (hebben). Eig. schokken, op
en neder gaan ; zooveel als DOBBEREN (zie ald.).
Die kerre doddert op de steenen. Kijkt hoe dat
die dank op 't water doddert. -- Hotsend en

botsend gaan. Verg. AFDODDEREN, DEURDODDEREN.

The doddert den trap beneen. Ze dodderen

er van deure.— Beven, huiveren. Hie dodderdege
van de kauwe. -- Verg. DB (DOTTEREN). SCH.
(DUTTEREN, TOTTEREN).

Doderiedo (uitspr. dodariedo), tusschenw.
't Komt voor in wiegeliedjes. Ook : doderiedo
doen, slapen. Doderiedo zengen. Vgl. DODO.
Dodderinge (uitspr. doddarenga), vr. Het dodderen (vooral in de bet. : huiveren). Der liep
'n dodderenge deur m il ' lijf. Zie DODDEREN.

Dodo, tusschenw. Daarnaast, min gewoon, DO en
DODERIEDO. Zooveel als : slaap, imp., Fr. dors, in
vele wiegeliedjes. Dodo, keendse (kindje), do! —

Dodo zengen. Moeder zengt schoone dodo. —
Dodo doen, slapen. Toe, Mieke, doet dodo! Ik ga

dodo doen. --- Dodo hen, vaak hebben. 'k Hè
'm beetse dodo. -- Zelfst. m. Wieg, bed. Naar
den dodo gaan. 'è Trekke naar mijnen do. —
Verg. CV. R. CL (Bijv.).

Doeanne, vr., doeannier, in. Z. DOEWANNE,
DOEWANNIER.

Doedelzak, m. Wdb. Op nen doedelzak spelen.
Doef, tusschenw. Klanknabootsend woord voor
een dof gerucht, een ploffenden slag. Doef ! doef!
genk het op de deure. Doef! en de kanne lag op
de grond. 't Was 'n ure lank doef doef doef op

DOEK

zone ru(gg)e. J. -- Doef kra(g)en, slag krijgen.
Doef geên, slaag geven. Doef hen, slaag hebben.
-- Zelfst. m. Mv. doefen (niet doeven). Verkl. :
doefke. Slag. 'k Gaf ne fermen doef op de blaffeture da' z' opespronk. ' t Was den eenen doef
achter den anderen op de tafele. -- Vuistslag op
den rug. De kinders spelen dzkkels veur doefen.
Hie kreeg dor een klain doefk' op zijne ru(gg)e.

CV. DB. J.

Do , bn. Trappen van verg.: doefer(e), doefst.
Zoel,1,

bevangen (sprekende van weder). 't Es
toch zoo doef vanda(g)e. Doef were. SCH. DB.

CV. J.

Doefeghied, vr. Zi e DOEFIGHEID.
Doefelen, zw. bedr. ww. Very. : doefeldege,
gedoefeld. Met hen (hebben). Daarnaast, soms,
DUFFELEN. Warm inwikkelen. 't Zal van de
nach(t) vriezen, 'k ga der m il ne keer goed in
doefelen. Doefelt da' kind worm in zijn doekskies. CV.
Doefen, zw. onz. ww. Very. : doeftege, gedoeft. Met dof gerucht slaan (met handen of voeten). Op de deure, de tonne doefen. Ze doeftege
mee' de voeten op de zoldere.— Slaan. Op iemand
doefen. G' em meugt azoo niet doefen op den
ezele. — Vuistslagen op den rug geven. Tieste
was verloren en hie moest zijne ro(gg)e leenen,
en ze doeftegen er op, zilde! -- Er hem deure
doefen, zich door gedrang, gewoel werken of stoo-

ten of slaan. Fig. zich door moeilijkheden wringen. Hie hee 't kaad (kwaad) i' zif leven, mor hie
heet er hem toch deure gedoeft. -- Zie DOEF.

Doefer, M. Zie DOEFERE.
Doefere, m. Mv. -rs. Verkl. : -rke. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die doeft.
Den doefer es weer bezeg op zin deure. 't En es
mor ne stooter en nen doefere. Zie DOEFEN.

Doefigheid (uitspr. doefachiet), vr. Zonder
mv. Van weder : zoelheid. De doefeghied es te
groot, 't zal donderen. Zie DOEF. J.
Doefinge (uitspr. -eng?), vr. Het doefen (zie
ald.). Iederee' vecht, 't es 'n algemeene doefenge.
Wa' vear 'n doefeng'

op de staldeure

Doefte, vr. Zoelheid (van weder). 'k En kan
te(g)en die doefke niet : ze maak(t) mij zwaar en
ziek. Zie DOEF.
Doek, m. (nooit o.). Mv. -en. Verkl.: -ske (mv.
-skes, -skies). Wdb. -- Iy• de doeken, in het bed.
Wor es Tonie? Hie lig(t) nog in de doeken. Legt
hem in de doeken. Steekt hie nog in de doeken?
-- Iemand in doeke' le(gg)en of doen, hem foppen, bedriegen. CV. J. Hie lai mij fijn in de doeken. --- Nen doek veer d'oo(g)en hen, blind zijn ;
verblind zijn. Ook: iemand nen doek veur d'oo(g)en
doen of benden, iemand blindmaken (eig. en fig.).
Den doek viel vee' mijn oo(g)en, ik zag klaar (eig.
en fig. ) . Tiest en es mor ne valschord; nui weet
ek het : den doek viel va' mijn oo(g)en. -- Iet in
doekskes (of doekskies) doen, . iets bewimpelen,
omsluieren, het niet rechtuit zeggen. G' em moet
het i' geen doekskes doen, zegt het mor gelijk het
es. Ook : er (geen) doekskes om wenden (of an
doen). Zonder ww. Geen doekskies, zilde! Verg.

CV. J. SCH (Bitv.).

Doelboën(e), m. Zie

DOEN
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--- Vuilen doek, vuile, slechte vrouw. Verg.
Mnl. Wdb. 3. Zijn dochtere? 't En es mor ne
vuilen doek.
Doekspelle, vr. Mv. -n. Verkl. : -ke. Speld
waarmede men kinderdoeken vastspeldt. Fr. epingle de surete VD (DOEKSPELD, met andere bet.).
Loquela, Wdb.
Doel, m. (niet o.). Mnl. Wdb. m. en o. Mv.
-en. Verkl. -ke. (mv. -kes, -kies). Wdb. De bet.
oogmerk, doelwit is schier nog onbekend. Verg.
M^zl. Wdb. — Schijf waar men naar schiet of
werpt met pijlen of pijltjes. Naar (soms op)
den doel schieten. Naar den doel stekken. Het
eerste spel is eig. geen Zuid-Oostvlaandersch
spel ; het laatste is zeer verspreid. Men vindt
twee soorten van doelen waarnaar men werpt.
De eerste heeft in het midden een rooze (die
gewoonlijk 5o telt), er rond zijn concentrische ringen met de getallen 25, 20, 15, To en 5.
De tweede heeft vele vakken met verschillende
getallen die zonder • orde geplaatst zijn. Verg.
VD. KIL. SCH. DB. CV . J. -- Plaats waar men
naar den doel schiet. In die herberg e was er nen
doel. Bij ons en zijn der geen doelen. DB. CV . j.
CL (Bijv.). -- Laatste vak van het hinkelperk.
Aldus te Zottegem. 'k Ben z(n) mijnen doel. —
Aars, achterste (van het menschelijk lichaam). Da'
waf hee ne goeën doel. DB. CV . T. R. — Verhevenheid, grondheuveltje. Dat huis staat op nen
doel. Op dienen doel groeien der popeliers. — Al
de wortels (met de aarde) van eenen boom. Nem
bunk hee ne goeën doel wortelengen. Ne popelier
hee ne klaineren doel : hie wouit gemallek nit.
Verg. DB. CV . J. Loquela, Wdb. — Hoopje
drek. In nen doel stampen, terten. DB.
DOELBOGENE.

Doelspel, o. Het schieten of werpen naar een
doel. -- Ook : plaats waar men zulk spel speelt.

Doelstekken, o. Het met pijltjes naar een doel
werpen. 't Doelstekke wer(dt) binnen en d'herberge gedaan, 't doelschiete gebeurt in de vuile
lucht. Zie STEKKEN (= werpen).
Doelstekkere), m. Mv. -rs. Verkl. : -rke. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die
naar een doel stekt (d. i. met pijltjes werpt). /Welke
was ne Jijnen doelstekkere.
Doelstekkinge (uitspr. -enge), vr. Mv. -n.
Daad van naar een doel te stekken (werpen met
pijltjes). Tsondaas (des zondags) est hier altijd
doelstekkenge. — Ook : prijskamp voor doelstekkers.
Doeme, tusschenw. Vloekwoord. Daarn aast
en soms DOEMENES(sE). Downe,
doeme toch! Doenzelenge! den deu(g)eniet hee in ij
weer ne keer bedro(g)en!

DOEMELENGE,

Doemelenge, tusschenw. Zie DOEKTE.
Doemen, ww. Wordt niet gehoord. Zie VEREURDEELEN.

Doemenes (uitspr. doemanas of doemenes),
tusschenw. Soms DOEMENESSE, DOMMENES(SE).
Wel doemenes toch! Doenzenesse toch. Vgl. ll^nl.
Wdb (DOEMENESSE). KIL (DOEMENISSE).
Doemenesse,

tusschenw. Zie DOEMENES.

Doen, onz. of bedr. onr. ww. Verv. (z. Iil. en
Vorml.) : ik dee', hie dee, me of we de ez, ze
de/'n; gedaan. Met hen (hebben). De eind-n valt
dikwijls in de uitspr. weg (assimilatie). Zie Wdb.
— Onz. Doen om gedaan 't hen(ne) (hebben),
werken om gedaan te hebben. Toe, jon ; ies ! laat
ons doen om gedaan t'henne! -- Doen om te...,
poging of teeken doen om te, den schijn hebben
van te. Hie en dee niet om op te stade. 't Doet
om te rainen. DB. Daarnaast : 't Doet azoft (alsof)
't genk rainen. Liie doet azoft hie genk sterven.
— Schikken, zorg dragen. Ge moet doen dat hie
zonen dieploom heet (heeft). R. J. — Met een
bw. Schijnen, voorkomen, zich vertoonen. Ordeg
(aardig) doen. De man es zeker an 't sterven, hie
doe' zoo ordeg, zoo vies, zoo leelek. ' t Doet ordeg
as ge 'zn beeste zie' sterven. 't Dee mij wonder
as 'k win gemeente werezag. 't Doe' zoo schrikkelk : 't dondert en 't weerlucht al 'n acre. Dat
doe' schoone, die blommen in de lochtenk! Verg.
DB. CV . J. — Van alles doen, alles doen, verrichten. Wak (welk) ne stiel doet hie? Hie doe'
van alles. Bie stamptege, sloeg, sweet mee orms
(armen) en voeten, hie dee' van alles. — Spelen.
Wimme (willen we) year ons pente ne keer doen
(nl. met de kaart spelen, bollen, doelstekken, enz.)?
'k En doe mee hem niet, hie es te sterk. Ook wel
met voorwerp : laat ons e kourtse (kaartje) doen,
'm bolleke doen, 'n deelke doen. — Wedtien. He
gaa' veur ne frank doen. CV. -- In iet doen, in
iets handel drijven. Hie doet in de granen. De
boter ken ek : 'k doe er in. In de blommen doen,
bet. : den bloemhandel uitoefenen ; ook : liefhebber van bloemen zijn. — (D)er (dor) a(n) kezrnen
doen, er schuld aan hebben. ik dor an doen?
Ik en kan der toch nie' an doen dat hie zijei bee'
g

Doelbogen, M. Zie DOELBOGENE.

Doelbogene (uitspr. -boana), m. Mv. ns. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Verkl. :
-tetse. Boog waarmede men naar het doel schiet.
Den doelbo(g)en es nen handbogene; mor hie es
lichtere. Zie BOGENE.
Doelboog, m. Wordtniet ge h. Z . DOELBOGENE.
Doelpijl, m. Verkl., zeer gewoon, doelplke
(mv. -kes, -kies). Klein pijltje waarmede men naar
een doel werpt. 't Doelpijlk' heet (heeft) drij
vliemkies en ne scherpe punt. — Ook : scherppuntige pijl bij het doelschieten gebruikt. DB. J.
Doelrooze (uitspr. met scherpl. o), vr. Het middelpunt van de doelschijf.
-

Doelschieten, o. Het naar het doel schieten.
Sies es liefhebber van 't doelschieten. 't Doelschieten en es bij ons nie' gemeene.
Doelschieter(e), m. Zie DOELSCHUTTERE.
Doelschietinge (uitg. -enge), vr. Mv. -n. Daad
van naar het doel te schieten. 't Es vanda(g)e
doelschieteng in den Trapop. — Ook : prijskamp
voor doelschutters. -- Verg. J.

Doelschutter;e), m. Mv. -rs. Verkl. -rke. Daarnaast, soms, DOELSCHIETERE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Persoon die naar het doel
schiet. Bij ons en zin der geen doelschutters,
mor im Brabant zijn der vele. J. CL (Bije.).

DOEN
(been) gebroken heet (heeft). CV. T. J. Ook : met
voorwerp. Zie beneden. J. R.— Mee iemand doen,
(d)er (dor) mee doen, met iemand omgaan, heulen. 'k Doe mee dem beur(g)emeestere. Mee' de lieberalen, de kattelieken doen. Mee 'm partije doen.
Mee' da' gemee' volk en doe 'k niet. Verg. DB.
CV . R. J. — Obsceen. Lat. coire. — Mee iemand
te doen hen, met iemand ongeoorloofde vleeschelijke betrekkingen hebben. Hie hee' mee meer as
mee Bene te doen. Mnl. Wdb. Ook : met iemand
moeten afrekenen. As ge Mieke nog ne keer
a'spreekt, zilde mee m ij te doen hen. J. — Op
iemand, op iet, (d)er (dor) op doen, er tegen uitvaren. Alke keer dat er va' Mielke gesproke
wendt, doet er hie op. Hie kan der op doen, op
da' leelek geval va' gisteren. Ook : op iemand of
iet keunen doen. Soms wel met object : (d)er iet
.p doen. els g' hem van die affeere spreekt, Loons
(dan) doet er hie iet op, tilde! — Naar (nor)
iemand doen, naar (nor) zet doen, (d)er (dor)
naar (nor) doen, pogingen doen om iemand of iets
te bekomen. Zijn dochter es rijke, ge moet er ne
keer nor doen. Nor 'm plootse (plaats) doen. Zilde
nen eesten diploom hen ? 'k En weet het niet, mor
'k zal der toch ne keer nor doen. — Naar (nor)
iet doen, (d)er (dor) naar (nor) doen. Naar iets
schieten, werpen, bollen, enz. Dor loop(t) nen
haze, doet er ne keer nor. 'k Ga nor den upperveu(g)ele doen. Hie dee nor de rooze van den
doel. Doe nor de bolle die op de stekke ligt.
(D)er onder doen, liegen, flauwe leugens vertellen.
Astie (als hij) begint te vertellen, kanter (kan er)
hie onder doen. Bedriegen. Ge doet er ondere. Dom
en dwaas te werk gaan (b. v. in spelen). Er nie
onder te doe(n), zilde : ge moet goe' spelen
anders schee 'k er uit. — (D)er om doen, gewoonlijk met voorwerp. Zie : het er om doen. — Te(g)en
iemand doen, tegen iemand vechten, strijden, spelen, enz. Turde (durft ge) te(g)e' Pierke ne keer
doen (vechten) ? In de naaste kiezenge zillem' er
ne keer te(g)en doen. Te(g)en hem bollen? 'k En
wil der niet te(g)en doen, hie es veel te slap. —
Te(g)en iemand te doen hen, met iemand moeten

vechten, strijden, spelen, enz. Ook : met iemand
moeten afrekenen. Laat mijnen hond gerust, anderst hette (hebt ge) te(g)e' mij te dwene. — Spr.
Ze(gg)en en doen es twieë, zeggen en doen zijn
twee verschillende dingen. Ook : ze(gg)en es iet,
mor doen es betere, de daad is beter dan het
woord. — Al doe(n) leerde, al doende leert ge, al
smédende wordt men smid. J. — Eest (eerst)
gedaan en dornaar bedacht, heet (heeft) er veel
in 't eerdrie' gebracht. Verg. J. — Wordt veel
gebruikt als pleonasmus na een of meer werkwoorden. Het w. dient om een onvolledige opsomming van handelingen te sluiten. Hie sloeg en
hie stampteg' en hie deed, mor 't en hielp niet.
Hie drouit hem en hie doet, mor slopen (slapen
en kan hie niet. Hie begoest te dansen en te doen.
Ze speeldegen en ze dein. Dat es fruten en doen,
mor 't en dient veur niet (niets). Hie spronk
en hie liep en hie deed, mor 't was al verloren.

Vgl. J. CV.
Bedr. Iet doen, zijn gevoeg doen, de eene
of de andere behoefte doen. C V. J. Ook wel,
zonder voorwerp. Da' manneke zal in de broek
doen. Hie hee in 't bedde gedaan. — Het goed
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(soms wel) doen, het welstellen, vooruitgaan in
de zaken. Hoe es 't mee Pier ? Doet hie 't goed?
Ook, soms : het slicht doen, achteruitgaan.
't Kan hier als hulpwerkw. zijn opgevat worden. — Het goed (of wel) doen, wel trouwen.
Estie (is hij) getrauwd? Jouj (ja hij), en hie
hee 't goe' gedaan. CV. — Het goed (of wel)
doen, zich weren, zich onderscheiden. Mnl. Wdb.
— Iemand goed (of wel) doen, hem wel onthalen,
behandelen. Z' hen ons dor wel gedaan. Op dat
hof doen ze de knechte wèl. CV. R. T. J. — Zijm
beste doen, bij VD : zijn best doen. -- Iet doen,
teweegbrengen op hart of geest. Niet (niets) doen.
Dat doe' m ij iet, as 'k iemend zie sterven. Zil'
moeder stierf, mor 't en dee hem niet. Pijne
doen. Plezier doen. Deugd doen. DB. CV. J. VD.
— Dat en doe' niet (niets), soms : dat en doe'
mij niet, dat laat mij onverschillig, dat doet niets
ter zake, om het even. Hie en weg(t) geene
goeëndag, dat en doe' vnl niet. Hie en zoo (zou)
mi gee' plezier doen, mor dat en doe' niet. G'en
wipt) mij ou (uw) mes n ie leereen? Dat en doe niet!
Ook : watten doet (mij) datte? Fr. qu'est-ce que
cela (me) fait! — Iet doen, veel huilen, schreeuwen, vloeken, tieren, kijven, enz. Hie zal iet doen
astie thuis komt. Ze zal iet doen as ze zal weten
dat her vader dood es. Verg. C V. J. T. -- Iet
doen, eersen stiel uitoefenen. Niet (niets) doen,
rentenieren. 't Es ne gelu(kk)9ge veu(g)ele, hie
en doe' niet. Wenkel doen, herberge doen, winkel,
herberg houden. Beenhauwer, smell , schrijnwerker, enz. doen, den stiel van beenhouwer, enz.
uitoefenen. R. Niet verwarren met : de wenkel,
d'herberge doen, al het werk doen dat er te verrichten is. Ze doe(n) wenkel en herberge
d'au(d)ste dochterti doet de wenkel en de jongste
d'herberge. Verg. CV. J. De beenhauwerije doen,

het. in den beenhouwers winkel al doen wat er
moet gedaan worden. Zoo zegt men ook : de
komers (kamers) doen, de stal doen, de boerderije

of den hof doen, de keuken
doen, dein boven doen. — De mort (markt) doen,

doen, de lochtenk

op de markt koopen en verkoopen. Vooral van
boerinnen. Mieke mag al de mort doen. DB. —
Iet doen, in vragende zinnen : kwaad of leed doen.
Zal den hond iet doen (nl. bijten)? Zal de ma(n)
774 iet doen? — Z°er gewoon (ook als niets
gevraagd wordt) niet (niets) doen. Pakt de ronker (meikever) maar : dat en kan niet doen. Dat
es 'm braaf perd, 't en zal niet doen. En zal
't niet doen? DB. CV. -- 'n Ziekte doen, ze
lijden, ze hebben. Hie heet (heeft) 'n groote ziekte
gedaan : hie es ma(g)er ook. SCH. CV. J. —
't Word doen, het woord voeren. CV. T. Zij' word
doen, spreken, antwoorden met gemak. Bie zit in
de komers (kamers) : dor en kan hie 't word niet
doen, mor, hier in d'herberge, kan hie zij' word
doen. 'n Vrauwe kan alt ijd her word doen. —
Her haar doen, het opdoen, opbinden, kammen,
enz. Fr. se coz. ffer. Ons Mieke ka' schoon her haar
doen. CV. Loquela, Wdb. Bij VD : zijn haar maken. — Opbrengen, voortbrengen. Dem bogord
(boomgaard) doet hem honderd frank 's jaars.
Zijn erve doet hem meer as duus(t) frank 's jaars.
Niet zeer gewoon : men zegt meer maken. —
Uitwerksel hebben, helpen, baten. Al die meedsijnen (medicamenten) en doen niet (niets). Hie

DOE N—
pakt alle da(g)en vier azers, en dat doe' vele. De
pato(dd)ers giete' mee' zeeke, doet dat iet? DB.
CV. J. Mnl. Wdb. 249, 6). -- Leiden, dragen,
voeren, zenden, enz. Nen dief nor 't kot doen.
Doet de kolen in de kelderti. Graan nor de menlen doen. De geete nor dem bok doen. De koe nor
de mees (meersch) doen. SCH. CV . J. DB. Mnl.
Wdb. 2 44, 5). — Bezorgen. Iemand ne knecht
doen, e maisze doen. Vgl. DB. — Het werk doen

dat men bedoelt zonder de handeling aan te wijzen. Ge moet de deure nog ne keer doen (verwen).
Ge moet 't land nog twie keers doen (eggen,
omploegen, enz ). Es 't striikdengegedaan (gestreken) ? Vgl. R. — Spelen. E spel doen. Wimme
(willen we) ne keer piepkenduik doen? — Drinken. 'n Flessche doen. Ge moet nog 'm pente
doen. Doe nog e goeleke! CV. — Bescheed doen.
Men zegt : mee iemand bescheed doen en niet :
iemand bescheed doen. Verg. VD. Zie BESCHEED.
— Bedragen, waard zijn. Hoeveel doe' ne gulden ?
Ne kielo (kilo) doet twie pond en half. J. Miil.
Wdb. 247, 9). - Iemand op 'n ambacht, op ne
stiel doen, hem dat ambacht laten leeren. DB.
CV . J. -- Op schole doen, op school doen. SCH.
VD. CV. J. -- Z' werk er af doen, zijn werk er
van maken (dat men ook gebruikt). Dein brief es
schoone, mor hie heet (heeft) er z ij ' werk af
gedaan. DB. — Er van deure doen, verkwisten.
Hie zal g'heel zij' fortuunts' er van deure doen.
-- Wed. Er hem deure doen, ergens door dringen. Eig. en fig. Er es veel volk : me moeten er
ons deure doen. Hie hee' veel kinders, hie moe'
staf werken, mor hie salter (zal er) hem toch
wel deure doen. — Iemand an 'in plootse
(plaats) doen, hem eene plaats bezorgen. Vgl.
hooger. — Iet of niet (niets) an te doene, iets

of niets aan te verbeteren, te helpen, te zeggen.
Da' mannek' es al bedoorven, der en es niet
meer an te doene. Ester (is er) nog iet an te doom?
Neen 't! De tafel es kapoot, en der en es niet
an te doene. Verg. beneden : Er en es geen doen
an. — Iet of niet (niets) er an kennen doen, er

geene schuld aan hebben, het niet kunnen gebeteren. Watte(n) kan ekik er an doen dat hie oren
(arm) es ? C V . — Het er mee kennen doen, genoeg

hebben. 'k IIè vijf frank gewonnen mee korten
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kivamp, heet hie 't er keune veeren doen. Sies
hee' gevochten, z' hen hem veur 't triebenaal
brocht, en hie hee' 't er keune veuren doen. —
Het er om doen, het met opzet doen, het expres
doen. Ge verzet mijne stoel om mij te doe' vallen,
ge doet 'ter omme.'t Es er om gedaan, newoure?

Fig. juist voorvallen als reeds iets anders (gewoon
lijk iets slechts) is gebeurd. Amine (als we) nor de
keerentesse gengen, raindeg-e 't : 't deed 't er
omme. 't Doet 't er omme : as 'k spele, verlieze
'k altijd. Was 't er nie om gedaan? As vader
stierf, brak moeder her been. — Het er naar
(nor) doen, het er naar schikken, er naar leven.
Pier es orme (arm), mor hie hee 't er nor gedaan
ook. 't Was ne sterke mains (mensch), mor nui
estiegebroken, hie hee 't er norgedaan. —'t Doet
er iet toe. Men spreekt uit : toeterietoe. 't Wordt

schertsend als brabbelwoord,onverstaanbaar woord
gebezigd. 't Bet. eig. : dat baat, dat helpt, dat
verandert de zaak, dat is eenigszins van belang.
Verg. VD : dat doet er niet(s) toe. — Spr. Wie
doet wat hie kan, es nes eerleke man (soms : es
'n eerlek man). J.
--- Dat doet dat, dat is de oorzaak dat, Fr. celti
fait que. 't Re(g)ent te stijf, dat doet da' 'k nie'
voort en kan. Al mij geld was op, dat deed da'
'k nie betalen en koest. Daarnaast da' maakt dat.

J. Mnl. Wdb. kol. 242.
— Met voorafgaanden infinitief. Vloeken dat
hie doet bet. hie vloekt veel, erg. Huilen dat hie
deed, hij huilde veel. Werken, loopen, enz. dat hie
moest doen, hij moest hard werken, loopen, enz.
Gezopen dat hie gedaan heet! CV. Verg. VD. R.
Vroeger werd doen als hulpwerkw. gebruikt. Mnl.
Wdb. — Zeer gewoon in zegswijzen met tegenstelling. Eten doet hie, nier werken niet. Kijven
doen ze, ;nor oppassen niet. Verg. CV. J. — Nood
doen, noodzakelijk zijn. 'k Moe' iet gaan doen
(nl. eene natuurlijke behoefte) : 't doe' nood.
'k Moest eten, want 't dee nood. As 't nood doet,

wanneer het noodig is; -- ook : desnoods. As
't nood doet, zal 'k moi(g)e kommen. DB. CV . J.
Mnl. .Wdb. — 't Doe' mij wondere. Z. WONDERE.
- 't Doe goed, het is goed. 't Doe' goe(d) rijke te
zijn. Vgl. boven : het goed doen (het goed stellen).
— Te doen hen, vertier hebben. In herre een-

(kaarten), 'k kan 'ter mee doen. Fig. van iemand
die bekeven, gekastijd is; bedrogen is ; slagen
heeft gekregen; verlo re n heeft (in spel, enz.).
Gisteren hen ze 'n poeierenge g' had, ze kennen
't er mee doen. -- Er iet bij doen, meer bieden.
Bij VD : er nog wat op doen. — Mee iemand iet
of niet (niets) te doen hen, er (geene) gemeenschap
mede hebben. Mee' dat deu(g)enietegoed en wil
ek niet te doen hen. Fig. Met iemand af te rekenen
hebben. — Het te(g)en iemand te doen hen, tegen
iemand te strijden, te vechten, te spelen, enz. hebben. Bol(t) mor goed, want g' en het (hebt)

kel hee' ze veel te doene. Der es nogal ewat te
doen in die herberg e. Dor en hen (hebben) ze niet
(niets) te doene. KIL. CV. T. J.
— Niet te doene (soms doen). Met zijn bet. het
dat iets niet doenlijk is. Dat en es niet te doene :
den tijd es te leurt! — Zonder ww., als uitroep,

't te(g)en geen flauwe speelders te doene. — Het
zonder iemand (of zonder iet) kennen doen, iemand of iets niet noodig hebben. — Het er veere
keunen doen, fig. : wordt gezegd van iemand
die (in spel) verliest, of erg gefopt of bedrogen is,
of bekeven en gekastijd wordt, of slagen heeft gekregen.Hie hee mee' zijn koe nor de mor(t) (markt)

'n ure, mor niet te doene ! niemand en kwamp
opendoen. Hie riep, huildege, stamptege, mor
niet te doene! ze bleven hem aframmelen. Ze
smeekteg' en lannanteerdeg e, mor niet te doene!
ze moes(t) mee nor 't kot!
-- Van doene. Zie VANDOENE.
-- Gedaan. Zie ald.

geweest, mor hie koest het er veeren doen. Hie
heet (heeft) hem zat gedronken, mor astie thuis

ontkepnen of te vragen. (I)k doe; (i )k en doe; --

bet. het : I° Dat mag niet gedaan worden. Tot
iemand die b. v. iets ongeoorloofds wil doen, roept
men : niet te doene! Tot iemand die in spel bedriegt of de wetten van het spel niet in acht
neemt, zegt men insgelijks : niet te doene! ,• -2° Te vergeefs, vruchteloos. 'k Kloptege meer as

-- Spreekwijzen dienende om te bevestigen, te

DOEN
doe 'k?; en doe 'k ? Speeldegij nie mee? 'k Doe,
'k doe. Ge zij' zat! Mor 'k en doe. G' en zilt dat
nie kennen. En doe 'k? — Ge doet; g' en doet;
— doede ?; en doede? Dat en moe' 'k niet doen.
Ge doet! Da' mag ek meepakken? G' en doe(t),
g' en doet. 'k En wille nie' verhuizen. En doede ?
— Hie doet; hie en doet; — doet hie?; en doet
hie? Hie en heet (heeft) dat nie' gedaan. Hie
dóet! Tieste zal dat doen? Hie en doet. Hie zal
zif kot im brand steken. Doet hie? — Ze doet
z' en doet; — doe' ze (uitspr. doesa) ?; en doe' ze?
Z' en es nie sty"f ziek. Ze doe', ze doet. Z' es staf
rijke. Z' en doet. Z' es van huis wêeggeloopen.
Doe' ze? — 't Doet (uitspr. toet); 't en doet; —
doet 't?; en doet 't? 't En ramt niet. 't Doet,
't doet (uitspr. toetoet). 't Dondert. 't En doet, —
doet 't? 't Kalf es nog in de stal. Mor 't en doet,
't es in de wee. Z' hè (hebben) m ij gezaid dat
hie al tien jaar dood es. 't En doet, 't en doet,
't en es azoo niet. Es 't nie waar? 't Doet, 't doet,
't es waar. -- We (of, zeer gewoon, me) doen;
w' en (of, zeer gewoon, in' en) doen; — doeme
(^ doen me) ?; en doeme? G'en zil(t) zeker vanda(g)e nie' gedaan hen ? Mor me doe', me doen.
Ge moet nor huis gaan. M'en doen. Ge moet mij
gerust) laten, anders... Doeme? (min of meer
uittartend). -- Ze doen ; z' en doen; — doen ze?;
en doen ze? Z' en zijn tegare nog geen honderd
jaar aud. Ze doe', ze doen. D' honde zille mij
weer ne keer bijten. Z' en doen : 'k hè zegemuilband. Ze trauwen toch. Doen ze ? Z' en loopen
niet deure. En doen 2e? — Ook in de verleden
tijden. Lieptegij ook mee? 'k En dee, 'k en dee.
G' en speeldeget gij toch nie mee? 'k Dee ! Mocht
ek dat niet doen? Ge deedt. 'k En wildege niet
trauwen. En dede? 't Raindege ferm. Deed 't?
Z' en kwamp nie mee. En dee' ze (uitspr. desa).
Hette (hebt ge) gij en ou (u) broere de perse nie'
gelekt? M' en dee', m' en dein. Z' haan (hadden)
toch zeker ook g'erfd? Z'en deén : ze waren
amaal bastord! Enz. -- In de toekomende tijden
valt doen weg. Zie ZILLEN. - In de bet. van
is (was) het niet zoo, Fr. n'est.ce (n'etait-ce) pas
vraat voegt men dikwijls niet achter bovenstaande

vragende vormen. Men doet het om een bevestigend antwoord uit te lokken. Ik hè dat gedaan,
en doe 'k niet? Ge gaat trauwen, en doede niet?
Z' es tseventeg jaar and, en doe' ze niet? Es zij'
kind niet dood, en "doet 't niet? Hemme (hebben
we) da' land me' verkocht, en doeme niet? Zijn
auwers (ouders) hen hem dat gezaid, en doen ze
niet? Anz' (als ze) hem za(g)en, liepen ze deure,
en deén ze niet? enz. — Verg. DB. Scx. J. CV.
-- Men zegt gewoonlijk : te doene, van doene
(zie VANDOENE) voor een stemrust. Der en es
niet (niets) an te doene. In de Zwane was er
veel te doene. Traagsprekende personen zeggen
'k En hè niet (niets) te doene mee hem ; vlugsprekende assimileeren : niet te doe' mee hem. Zie El.
en Vorml.
- DOEN, LATEN, gevolgd door eenen infinitief.
Bij het volk blijkt het verschil nog bekend te zijn.
« Laten schijnt meer het passieve, doen meer het
passieve veroorzaken aan te wijzen ». DE VREESE.
Bij doen komt een bijbegrip van dwang, bevel;
bij laten dat van toelating. Hie deed (dwong, beval)

de stad bombardeeren; hie liet de stad bombardee-
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ren, gaf de toelating ze te bombardeeren. Hie deed
hem soldaa(ti wer(d)en, hij dwong, beval hem
soldaat te worden ; hie liet hem soldaa(t) wer(d )en,
hij liet hem toe het te worden. Hie dee mij Latij(n) leeren, hij dwong mij, enz.; hie liet mil
Latij leeren, hij liet mij toe, enz. Soms echter is
het verschil uiterst gering : 'k dee mij schoene
maken ; 'k liet mij schoene maken ; 'k dee mij
scheeren, 'k liet mij scheeren. — Dat geldt ook
voor zich doen, zich laten. 'k Doe mij dienen, ik
beveel, ik eisch dat men mij diene. 'k Liet mij
dienen, ik liet toe dat men mij diende. Hie doet
hem (zich) meester nomen (noemen), hie liet hem
meester nomen. Vgl. DE VREESE, Gallicismen,

bl. 352 en vvgg., 568-569.
— DOEN, MAKEN. Waar de Noordnederlanders maken bezigen, zeggen wij dikwijls doen.
Dus : 'n vieziete doen (nooit maken) ; -- 'n raize
doen (nooit maken) ; — nen omweg doen (nooit
maken) ; — dat en doe' (nooit maakt) mij niet
(niets); zin haar doen (nooit maken) ; — hie en
ka(n) m ij niet (niets) doen (nooit maken), hij kan
mij niet schaden ; — gij en het (hebt) dor niet
(niets) te doene (nooit maken) ; -- gij en het dor
niet (niets) mee te doene (nooit maken) ; --- hoe
zilde 't doen (nooit maken), hoe zult gij doen,
beginnen ? — hoe zaltie (zal hij) 't mee mij doen
(nooit maken), hoe zal hij met mij handelen ? — hie
doet (nooit maakt) het wel, hij stelt het wel ; —
hie heet (heeft) het er naar gedaan (nooit gemaakt), hij heeft er naar geleefd, hij heeft de straf
verdiend. Men zegt : acht en tiene doen of maken
(niet maakt of doet) achttiene; ofwel : acht en
tiene, dat doet of da' maakt achttiene. Verg. VD.
-

1. V. MAKEN.

Doen, o. Wdb. Mnl. Wdb. — 1)er en es geen
doen an, er is niets tegen te doen, niets aan te
helpen, er is geen zeggen aan. CV. VD. Er is
(wel) doen an, er is (wel) iets aan te helpen. Zijne
zeen en deug(t) niet, der en es geen doen an.
't Doet, 't doet; 't es da' ge niet em probeert :
er es wel doen an. Vgl. J. CV. — Ook : Dor en
es noch ze(gg)en noch doen an, of : geen ze(gg)en
af doen. CV. — Ware't mijn doen (soms : mijn
doens, min doenes ; vgl. j.), mocht of moest ik het
doen, ware het mijne zaak. Ware 't mijn doen,
hie en zoo (zou) nie' voor(t)studeeren. SCH. T. R.
J. Loquela, Wdb. — Wijze van handelen, van
doen. In : dat en es geen doen. Vgl. Mnl. Wdb.

Doenbaar (uitspr. met zovl. lange a), bn. Soms
gebruikt voor : DOEN(E)LIJK. Zie ald. CV.
Doendelijk (uitspr. met ij), bn. Veel gebruikt
voor : DOEN(E)LIJK. Zie ald. J.
Doender, m. Zie DOENDERE.

Doendere, m. Mv. -s. Doener, iemand die
doet. 't En es mor ne ze(gg)ere, geenen doendere.
Ne klapper en es niet (niets), mor nen doendere,
dat es ewat anderst. Ne kaaddoendere (uitspr.
kaattoendara met zovl. lange a), een kwaaddoener. Weldoendere. Nen dooddoendere (uitspr.
doottoendara met scherpl. o). Z. VD. i. v. DOENER. OUD. Bijdr. KIL.

Doenelijk (uitspr. gewoonlijk met ij), bn. Daarnaast DOENLIJK, DOENDELIJK; min gewoon : DOEN-

DOENINGE
BAAR. Doenlijk. Wdb.

^-

Da' werk en es niet doe-

nelijk.
doenenga), vr. Zonder mv.
Doeninge
Manier van doen, van handelen. Dat en es geen
doenenge! De doenenge van Trien en staa' mij
nie an. Miel en hee' geen doenenge. Dat es iemand
van ons doenenge. — I(n) zin doenenge zijn, in
plezier zijn, zich vermaken, zich verlustigen. Gistere
was Pier z(n) zijn doenenge. Vanda(g)e drenkt
hie : hie es z(n) zijn doenenge. Buiten es 't plezant : dor ben ek i' mijn doenenge.
-- Mv. (niet gewoon) : -n. Verkl., gewoon
doenenkske. Wat men bewoont of behouwt :
hoeve, gebruik. Pier hee' 'n doenenge van dry
per(i)en. Dat es 'n groote doenenge, 'n schoon(e)
doenenge. Zij' vader liet hem 'n doenenkske van
'n koppel koeën. De zeune krijgt 't hof van de
vadere, de dochter dat van de moedere : 't zijn
twie schoon doenengen ! — Soms : winkel, herberg, beenhouwerij of dergelijk neringhuis. Z' hee
ne wenkele : 'n schoon doenenge ! — Vgl. SCH. J.

Doenlijk, bn. Zie DOENELIJK.
Does, m. Sul, dompelaar, rampzalig mensch.
Er was te Zegelsem een ellendige schoenlapper :
hij heette den Does of Doeske. Doeske weundeg'
an dem beekkant. Vgl. DOEZE, vr. bij OUD. Bijdr.
SCH.

Does, m. Belgisch Fransch : douche. Mv. ; -zen.
Verkl. -ke. Nieuwdialectisch. Groote ketel, waaronder men vuur maakt en waarin men het vuile
waschgoed kookt. Hij is vastgemetseld of verplaatsbaar.
Doewanne (uitspr. met klemt. op wan) vr.
Fr. douane, tol. De Fransche doewanne.
Doewannier (uitspr. met klemt. op nier), m.
Mv. -s. Fr. douanier, tolbeambte. illijne zeune
was doewannier.

Doewiere (uitspr. met klemt. op wie), vr. Mv.
-n. Fr. tuyère. Groote buis langs waar de blaasbalg den wind in den haard blaast. De doewiere
was verstopt. DB (DUWIERE).

Doewieregat, o. Opening van de doewiere.
Zie ald.

Doeze, vr. (zotskap); doezel, m. (teekentuig).
Worden niet gehoord.
Dof, bn. bw. Wdb. Enkel van geluiden en kleuren. 't Islenkt hier zoo dof. 'yz Doffe stenzme.
'n Dof kaleur.

Dof, m. (slag). Wordt niet gehoord. Men zegt
DOEF. Zie ald. (ook voor de afleidingen).

Dof, vr. (op eene mouw). Wordt niet gebezigd.
Doffeghied, vr. Zie DOFFIGHEID.
Doffer, m. Wordt niet gehoord. Zie DUIVERE.
Doffigheid (uitspr. doffachiet), vr. Het dof zijn
(van de stem b. v.). Wdb.
Doft, vr. (roeibank). Wordt niet gehoord.
Dog, m. Mv. doggen (uitspr. do(gg)an). Verkl.
-ske (mv. -skes, -skies). Soort van hond. Wdb. —
Spr. Byte gelik nen dog, hard bijten.

Dogger, m. (vaartuig; kabeljauw). Worden
niet gehoord.

DOKTER
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Dok, m. Mv. -ken. Verkl. ske (mv. -skes,-skies).
Vuist- of kneukelslag op een klinkend voorwerp.
Vgl. Fr. toc. Nen dok op de deure, op de vais-

tere. 'k Hoore dry dokken op de blafeture. —
Slag (in het algemeen). Iemand nen dok op de
ru(gg)e geên.Hie kreeg dor e klain dokske.' k Paktege ne steen en 'k smeet er mee op de deure :
't was ne fermen dok. — Bepaaldelijk : worp met

eenen kolfsbal naar eenen boom, in het dokspel.
In tien dokke spelen. Twiedok, drijdok (zie ald.).
— Het betalen. In de fabrieke zijn z' an den dok,
men betaalt er. Veur den dok nie' zijn, niet graag
betalen. Tiest en zoo (zou) veur nzenzend e glas
betalen : hie en es veur den dok niet.
— Boven dok of over dok werken, langer wer-

ken dan men moet, ten einde wat meer te verdienen. Is dok hier een ander woord ? Of bet. het
hier : klokslag, uurwerkslag? Vanda(g)e werk
ek over dok, 'k snoete ewat drenkgeld hen. — Zie
DOKKEN.

Dok, m. (niet o.). Mv. -ken. Besloten ligplaats
voor schepen. Wdb.
Dok, vr. (stroowisch). Wordt niet gebezigd.
Doka (klemt. op do), vr. Judoca. Zie PERSOONSNAMEN. - Vrouw (in het algemeen). Onnoozel,
seinpel doka. Louie (luie) doka. Ons mort (meid)
en es mar 'n domme doka. Moeder es al 'n auw'
doka. Vgl. J. Loquela, Wdb DOKE).

Dokken, zw. onz. ww. Vgl. Fr. togzuer. Ook
Mnl. Wdb. Very. : doktege, gedokt. Met hen
(hebben). Met de vuist of de kneukels op een klinkend voorwerp slaan. Op de deure, op 'n vaister
dokken. — Slaan (met vuist, steen, stok, enz.).
Op iemand dokken. Hie paktege ne klippele, en
hie dokteg' op zijne ro(gg)e zonder ophauwen. —
Betalen. Ge zilt meu(g)en dokken. Vgl. AFDOKKEN. -- Spel. Met eenen kolfsbal naar boomen

werpen : het komt er op aan al de boomen eener
rij (gewoonlijk die welke nevens eene baan staan)
met het minste getal worpen met den bal te raken.
Wie twee boomen, drie boomen, met éenen worp,
raakt, doet nen twiedok, nen drijdok. 't Dokken
en wer(dt) nie' vele nie meer gedaan. Ze dokken.
Laat ons ne keer dokken. — Vgl. KIL. SCH. DB.
CV . J.

Dokker, M. Zie DOKKERE.
Dokkere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Iemand die dokt. !Fie klopt er
azoo op de deure, wie es den dokkere ? Ik ben
dokkere (betaler). Dokkers spele mee ne kolfsbal.
Zie DOKKEN.

Dokkinge (uitspr. dokkenga), vr. Het dokken.
'n Dokkenge kra(g)en. Iemand 'n dokkengegeên,
hem afranselen. Zie DOKKEN.

Doksaal (uitspr. saal met zovl. lange a en met
den klemt.), m. Mv. niet gewoon -s. Verkl. -ke.
Op den doksaal. In 'n kerk en zijn der geen twie
doksaals. Zie VD (DOXAAL, OKSAAL, o.). DB
(insgelijks m.). SCH (m. o.). il2nl. Wdb (DOCSAEL,
m.). KIL. Oksaal zegt men nooit.

Dokspel, o. Zi e DOKKEN.
Dokter, m. Wordt niet geho or d. Zie DOKTEUR.

DOKTEUR
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Dokteer (uitspr. met den klemt. op teur), m.
Mv. s. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Dokter. Om
den dokteur loopen. Bij den dokteur gaan. DB.
— Spr. Liever dem beenhauwer (of soms : dem
bakker) as den dokteur, het is beter geld te geven
aan beenhouwer of bakker dan aan den dokter.
-

'k Ga liever bij den beenhauwer as bij den dokteur.

Dokteurderije (uitspr. met den hoofdt. op rij),
vr. Zonder mv. Zonder verkl. Met een bijbegrip
van minachting. Ambt, bediening van den geneesheer. 'k Em mode va' geen dokteurderiie hen.
Avekaterij en dokteurderije, 't en deugt alle twie
niet. Vgl. J (DOKTOORDERIJ) in Bijv.

Doktenten (klemt. op teur), zw. onz. ww.
Very. : dokteurdege, gedokteurd. Met hen (hebben). Dokteren, eenen geneesheer gebruiken. Ze
dokteurt al twie jaar. Dokteure' kos(t) geld.

DB. SCH.

Dol, bn. (woedend). Wordt niet gehoord. Zie
DUL (ook

voor de afl.).

Dol, v. Verkl., zeer gewoon, dolleke. Daarnaast
Klein kind. Komt alhier,
mijne lieven dol. Da' zoet dolleke! R. G. —
Klein mensch, dwerg. Vooral van vrouwen. Mie
en es tacit mor nen dol. Kimpen-dol of Meetse
Dol (haar naam was De Kimpe) was de noom
(naam) van 'n au(d) meetse te Zegelsem.— Kleine
pijp, baardbrandertje. Tonie rookt attijd uit 'n
dolleke. Wor es mijnen dol van 'm pijpe ? — Vgl.
DOLLIE. Troetelnaam.

DOL (pop)

in de Wdb.

Dol, m. Mv. -len. Verkl. -leke. Spitsmuis. De
katten em pakke geenen dol. De dollen en doe'
gee' kaad. SCH. CV. J. CL (Bijv.).

Dol, m. (roeipen). Wordt niet gehoord.
Dolacie (uitspr. dolasie, la met zovl. lange a
en den klemt.), vr. Zonder mv. Zonder verkl.
Groote droefheid, groot gejammer. Ze zijn i' groote
dolasie : moeder es dood. DB. Vgl. KIL (DOLIANCIE).
Dolasie, dolatie,vr . Zie DOLACTE.
Dole, vr. (kraai). Wordt niet geh. Zie KAUWE.

Dolen, zw. onz.ww.Verv.: dooldege,gedoold.Met
hen (hebben). Dwalen. Eig. en fig.Wdb.— Spr. Zoo
Zeeren de ketters, mor ze dolen ; 't wordt lachend
of schertsend gezegd als men iemands gezegde als
eene dwaling beschouwt. De spreekwijze komt uit
den Catechismus. -- Dompelen, sukkelen. Eest
(eerst) deên ze goe' voort; nui zijn z' an 't dolen.
— IJlhoofdig zijn. Van zieke menschen. Fr. délirer. Es moeder genezen ? Neens (neen zij), z' heet
(heeft) de g'heele nacht gedoold. KIL. DB. J. —
Eenigszins krankzinnig worden. Vooral van oude
menschen. Ze werdt aud en begint te dolen. DB. J.
-- Er van deure dolen. Met zijn. Al dolende
en dompelende heengaan. Ze wierd op strate
gezet en z' es er van deure gedoold. Vgl. DEURDOLEN.

Dolik, vr. (plant). Wordt niet gehoord.
Dolinge (uitspr. dolenga), vr. Dwaling, het

ronddolen. G'heel de nacht liep ek rond, 't was
'n dolenge ! -- Mv. -n. Fr. erreurs. Ketters leeren dolengen. — Het sukkelen (b. v. in handels-
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zaken). Z' en gaan nie meer veurenuit : 't werdt
'n dolenge. -- Het ijlhoofdig zijn. — Het krankzinnig worden. — Zie DOLEN.

Dolk, m. (wapen). Wordt weinig door het volk
gebruikt. Wdb.
Dollen (uitspr. dollie), M. Zie DOL, DOI.LIE.
Dollie (uitspr. met klemt. op dol), m. Mv. -ts.
Troetelnaam. Lieveling. Ge zif mijne lieven,
mijne zoeten dollie. Vgl. DOL.

DOM, bn. bw. Trappen en vergelijking : dommer(e), domst. Wdb. — Zoo dom as 'm beeste;
ook : domme beeste. — Zoo dom as 'n eekstere
(ekster); ook (van vrouwen) : domm' eekstere. —
Zoo dom as nen ezele; ook (van mannen en vrouwen) : dommen ezele. -- 2oo dom as 'n ganze;
ook (van vrouwen) : domme ganze. — Zoo dom
as 'n geete; ook (van vrouwen) : domme geete. -..
Zoo dom as e kalf; ook (vooral van mannen) :
dom kalf. — Zoo dom as 't kalfke Mozes. -- Zoo
dom as e kieken (of : as e kiekie); ook : dom kieken (of kiekie). — Zoo dom as 'n koe; ook (van
vrouwen) : domme koe. — Zoo dom as ne kulie
(meerkol); ook (van mannen) : domme kulie. ---(Niet gewoon) zoo dom as nen osse. -- Zoo dom
as 't perd va' Kriestuus (n1. de ezel). — Zoo
dom as nen uil; ook : dommen uil. — Zoo dom
as e verken (of : verkie); ook : dom verken (of
verkie). — Zoo dom as 't achterste (of 't achterende) van e verken (of verkie). -- Vgl. CV. J.
-- Zoo dom as nem blok, as 'n haut (hout). —
Zoo dom astie (als hij) groot es. -- Dommer as
dom. — Dobbel dom, zeer dom.
-- Te dom zijn om veur den duvel te dansen;
-- te dom zin om t' helpen (of halpen) donderen;
— te dom zijn om e kieken (of kiekie) te pluimen ;
-- te dom zijn om ne pato(dd)er te schellen.
-- 't Es te dom om er over te spreken, het is
uiterst dom.
— Schertsend. Hie es d...o...m (men spelt de
drie letters) slim (of wijs). Vgl. J.
— Domme kop (niet domkop), m. (nooit vr.),
dom mensch (man of vrouw). Den domme kop
van e wi_ f, -- Van mannen : domme kloot. —
Van vrouwen : domme kerte, domme konte. —
Domm' oore. Zie DOMOORE.
— Wed. Ge moet ou (u) dom hauwen, zwij-

gen alsof ge dom waart, van niets gebaren. j.
Zwaarhoofdig, stompzinnig, loom. En zijde
--

nog niet dom gelezen? Hie es dom gestudeerd. Da' smoel were maak(t) mij dom. 'k Bè
(ben) zoo dom i' mijne kop. Da' bier hee mij dom
gemaakt. -- Dom slopen (slapen), zeer zwaar
slapen, Fr. avoir un sommeil de plomb. — Dom
were, weder dat dom, zwaarhoofdig maakt. —

Vgl. SCH. DB. CV. T. R. J.
Dom, m. (niet vr.). Mv. men. Verkl. -ke. Naaf,
Fr. moyeu. Den dom van e wiel. CV. VD.
-

Dom, m. (kathedraal). Wordt niet gehoord.

D.O.M. Het volk verklaart : d...o...m slim! Zie
DOM. --

Of ernstig : Dood, oordeel, memorie! Of :

Denkt op mij.

Dom - ga - wéeg (uitspr. met zovl. lange a

scherpl. e), bw. Domweg, als een dommerik.

en

Hie

DOMHEID

"I'•

zai domga-weeg'm beesteghied. Hie liep dom-gaweeg mee' zijnen neuze te(g)en de muur. J.

Domheid (uitspr. dommiet), yr. Wordt weinig
gebruikt. Men zegt DOMMEGHIED.
Domhied, yr. 7 i DOMHEID.
Domiciel (uitspr. donziesiel, klemt. op do), m.
(niet o.). Mv. -s. Daarnaast DOMMECIEL, DOMMI(E;CIEL. Wettig huisverblijf. Ivor es 4zzen
domiciel? 'k He mijnen dommeciel to Brakele.

Domienee, m. Zie DOMINEE.
Domieno, m. Zie DOMINO (ook voor de afl. en
samenst.).

Domiennus. Zie DOMINUUS.
Domiesiel, m. Zie DOMICIEL.
Dominee (uitspr. domienee met den klemt. op
do, nee met zachtl. e), rn. Mv. -is. Verkl. -Ise.
Daarnaast DOMMI(E)NEE, DOMMENEE. Wdb. Den
dommenee van Hoorebeke. — Te Asper (op de
noordelijke dialectgrens) beet men dominees (mv.),
eene hofbloem van het geslacht Duizendblad
Achillaea filipendulina LAM. Volk en Taal,
Ie jaarg. 42.
Domino (uitspr. domieno met den klemt. op
do), m. (niet o.). Verkl. dominootse. Daarnaast
DOMMI(E)NO, DOMMENO. Wdb. Mee' den domino
spelen. Willeme ne keer 'n dommenootse doen ?

Dominoberd (uitspr. domienobert met den
klemt. op do), o. Daarnaast DOMMI(E)NO-, DOMMENOBERD. Bord waarop men domino speelt. Zie
BERD.

Dominoen (uitspr. domi2noon met den klemt.
op do), zw. onz. ww. Very.: dominoottege, gedominoot. Daarnaast DOMMI(E)NOEN, DOMMENOEN.
Domino spelen. Alle zonda(o)en domminoin ze.
Zie DOMINO.

Dominoöre (uitspr. met den klemt. op do), m.
Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Daarnaast DOMMI (E)NOERE,DOMMENOERE. Tem an d
die domino speelt. Zie DOMINOEN. Vgl. VD (i. v.
DOMINEEREN).

Dominnns (uitspr. met den hoofdtoon op do),
m. Lat. dominus. Daarnaast DOMMI(E)NUUS, DOMMENUUS. Dominus vobiscum wordt, in den yolksmond : dominuus (of donzmenuus) vobieskop (of
vobbieskop), en de kerkzang : dominos vobiscum
et cum spiritzt too luidt : Domienuus vobieskop,
heft den hond j' koddek' op, en Beet (geeft) er e
plaitsk' op!
Dominus, in. Zie DOMINUUS.
Domisiel, m. Zie DOMICIEL.
Domkop, m. Wordt niet gehoord. Zie DOMME
KOP (i. v. DOM).

Domme, tusschenw. Vgl. DOMME. Daarnaast
DOMMELENGE. Vloekwoord. Domme, domme
toch! Domme! 'k hi milm (inijn)pijpe vergeten!
Ook in : akkerdomme, sakkerdoninze, rizardomme, Vgl. CV. J.
Dommeciel, m. Zie DOMICIEL.

Dommeghied, yr.

7i

DOMIIIGHEID.

Zuid-Oostvlaandersch Idiot:con.
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Dommekracht, yr. (werktuig). Wordt niet gehoord. Zie KELDERVIJZE.
Dommelen, ww. Wordt niet gebezigd (ook niet
de afl.).
Dommelenge l tusschenw. Vloekwoord. Dommelenge toch ! hie es mee nzijnen appel wreg !
Ook in : akkerdommelenge,mardommelenge, enz.
Zie DOMME.

Dommelenks, bw. Zi e DOMMELINGS.
Dommelings (uitspr. domma/enks), bw. Ms een
dommerik. let dommelenks doen.

Dommenee, m. Zie DOMINEE.
Dommenes, tusschenw. Daarnaast DOMMENESSE. Vloekwoord. Dommenes loch! 'k he mr mes
verloren. Zie DOEMENESSE.

Dommenesse, tusschenw. Zie DOMMENES.
Dommeno, m. Zie DOMINO (ook voor de afl. en
samenst.).

Dommenuus, m. Zie DOMINUUS.
Dommerik, m. Mv. -s, soms -en. Verkl. -ske.
Wdb. Ook van vrouwen. Hie en es mor ne grooten dommerik.
Dommieciel, m. Zie DOMICIEL.

Dommienee, m. Zie DOMINEE.
Dommieno, m. Zie DOMINO (ook voor de afl. en
samenst.).

Dommiennus, m. Zie DOMINUUS.
Dommiesiel, m. Zie DOMICIEL.
Dommigheid (uitspr. dommachiet), vr. Zonder
my. Zonder verkl. Domheid. Da' zeg(t) ze, doe'
ze van dommeghied. Ge keunt de dommeghied
op her gezichte lezen. — Domme streek. Ge
steek(t) weer 'n dommeghied uit. 't Mv. dom.
meghee'n heb ik nog niet gehoord. Zie VD.

Domminee, m.; dommino, m.; domminnus,
m. Zie DOMINEE, DOMINO, DOMINUUS.
Domoore (uitspr. dommoora met scherpl. o), yr.
(niet m.). Van vrouwen (gewoon). Triene, die
domoore. Ook wel van mannen zwijgt, Sies, g' en
zij' mor 'n domoore !
Domp (dat men
Domp, m. Mv. -en. Verkl.
niet gebruikt). Fr. vapeztr en ook fumee. Den
domp va' water da' kookt. Der komt clomp uit
de messenk, nit de mees (meersch). Den domp van
de schau we, van 'm pijpe, van 'n siegarre. Er es
domp op de ruiten. Den donzp van e perd da'
zweet. Den domp van 'n keese (kaars), 'n Lampe.
Vgl. DB. Km. ilnl. Wdb. CV. J. VD ( gew.
— 't Es Vier e'enen clomp, alles is bier rook, er is
hier niets anders dan rook. — Het eenmaal dampen (d. i. een walm rook geven). Vader rooktege,
en hie gaf ?I nen clomp i' gezichte dal
't water nit mijn oo(g)e' sprank.— Spr. Uit dat
huis en konzt er anderst niet as den domp uit de
schauwe, de menschen die er wonen doen geene
uitgaven, uit het huis komt nooit geld er wonen
yiekken.
Spr. [Tor dat domp es, es vier. Fr. it
ney a pas de funze'e sans felt. Zei-spreuk IVor
dat donip es, es vier, zai Uzles_pie(g)ele, en hie
genk hem .7'ornzen (warmen) an ne per(d estront.
,

)
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Dompel, m. Zie DOMPELE.
Dompelachtig (uitspr. -achtdch), bn. Sukkel-

achtig. illoeder werdt beetse dompelachteg.
Lie DOMPELEN.

Dompelbane (uitspr. met zovl. lange a), vr.

of g(e)raken, op den dompel
zijn. Zie DOMPELE, DOMPELWEEG.
Dompelderije (klemt. op rij), yr. Het dompelen. Vroeger genk ons Mie veuruit, mor nui es
't 'n dom_pelderije. Zie DOMPELEN.
DOMpele m. Zonder my. Zonder verkl. Op den
dompel(e), op den dwaalweg, op de sukkelbaan.
Op den dompel zijn, dompelen (verdwalen, sukkelen). Hie hee' g'heel de nacht op den dompel
geweest. Sies dee eest (eerst) goe' voort, mor nui
de dompelbane zijn

)

estie oft den donzpele. Op den dompel g(e)raken,
beginnen te dompelen. As ge ne keer op den dompel graakt, ester mee g-edaan. Op den dompel
loopen, dompelen. Vgl. DB. CV. SCH. J. Zie

DOMPELEN.
— Het eenmaal dompelen in vochten. Mee
eenen dompele was de veu(g)el ondere.

Dompeleere (uitspr. lee met scherpl. e), m.

Mv. -rs. Verkl. zeer gewoon, -rke (mv. -rkes,
-rkies). Iemand die dompelt (doolt, sukkelt). Tieste,
den ormen dompeleere. 't Es nen ongelu(kk)egen
dompeleere. Geet (geeft) dat dompeleerke 'n alemoese. Meetse,peetse,'t en zif mor twie allendege
dompeleerkies. Ge paist gij zekere da' ge mee nen
dompeleere te doen het (hebt) ? Zie DOMPELEN.
DB. SCH. CV. J.
Dompelen, zw. onz. of bedr. ww. Very. domOeldege,gedompeld. Met hen (hebben). Bedr. Jets
of iemand onder water steken. VD. — Onz. Onder
water duiken. Sies dompelt onder watere ; hie
hee' dry keers gedompeld. — In deze laatste bet.
ook wed. Hie hee hem drij keers in 't water
gedompeld.

Onz. Verdwalen, verdolen, van den rechten
weg geraken. Z' hee' g'heel de nacht in 't veld,
in dem bosch gedompeld. — Als een arme sukkelaar ronddwalen. Da' pease dompelt van 't een
doorp nor 't andere. — Sukkelen, in slechten
toestand zijn. zuster es an 't dompelen. Hie
dompelt en sukkelt al lange. Z' hee' g'heel her
leve' gedompeld. War is ou (uw) broere ? Hie
dompelt in of rond Brusele. Wa' kan ne werk.
mains doen, as dompelen? Op de weereld dompelen der vele. — Verg. DB. CV. J. SCH.
Onz. Met zijn. Al sukkelende gaan of vallen. Hie was 'm beetse zat en hie es in de beke
gedompeld. 't Was helledonkere, en ze was in de
gracht gedompeld. Ook fig. Hie es op den duur
in d'orremoe (armoede) gedompeld, Al werken en
sloven en honger 4en, estie deur 't leve' gedompeld. Er van deure dompelen, al sukkelend weggaan. Z' en koest het hier op de gemeente nie
hauwen, en z' ester van deure gedompeld. Zie
DEURDOMPELEN.

uitspr. -lessa), yr. Z. DOMPELESSE.
Dompelerse (,u_tspr.
Dompelesse (uitspr. met klemt. op les), yr. Mv.

Verkl. -ske (mv. -skes, -skies). Vrouw die dompelt. Dat au(d)wijfke was toch zuk 'n dompeleere.

-n.

Da' dompelesk' es gelu(kk)eg dood. Orme (arme)
dompeleere! Zie DOMPELEN.
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Dompelinge (uitspr. -/enga), yr. Zonder my.

Het dompelen in water b. v. VD (DOMPELING). —
Het verdwalen. Gisteren ave(n)d ben ek verdool(d)
gra ikt; 't g'heel de nacht 'n dompelenge!
— Gesukkel. G' heel 10' Leven hee 'n dompelenge
geweest! Zie DOMPELEN.

Dompelweeg (uitspr. met scherpl. e), m. Zonder
my. Op den dompelweeg zifn of g(e)raken. Zie
DOMPELBANE, DOMPELE, WEEG.

Dompen, zw. onz. ww. Very. : dompenge, gedompt. Met hen (hebben). Damp of rook geven.
De schauwe dompt. De soepe, de worme pato(dd)ers dompen. 't Perd zweet en dompt. De
lampe dompt, drouit ze leegere. 't Illoeras es an
't dompen. Den toebak die uit de pipe geklott es
en nog brandt,dompt op de grond. De messenk kan
ook dompen. De worm (warme) asschen dompt
ook. Vgl. KIL. SCH. DB. CV. J. — Onp. Het dompt
hier, hier is, komt veel damp. — Sterk rooken.
Vader dompt van 's mor(g)ens tot snaves. De
drenkebroers zitten hier te dompen. DB. J. —

Op St.-Vincentiusdag (22 Januari) gaan de jongens en meisjes dompen, d. i. ze gaan naar de
wijk van Maarke waar de St. Vincentiuskapel
staat, naar Sente- Vessent, en waar kermis wordt
gevierd; natuurlijk wordt alsdan om het meest
gedronken en ookgedompt (d. i. gerookt). Komt,
me gaan dompen nor Sente- Vessent.
Dompen, uitdooven, wordt niet gebezigd.
Doch dompere, keesendompere, in de bet. van

domphoorn, bestaan nog in mijn dialect.

Domper, m. Zie DOMPERE.
Dompere, m. Mv. -rs. Verkl. : -ke. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Jets dat dompt.
't Es 'n slichte lampe, 't en es mor nen dompere.
't Es nen domper van 'n schauwe, van ' 7Z stove.
Blaast dienen damper van 'n keese mor uit. Ge
rookt vuilen damper van toebak. — Iemand die
dompt, veel tabaksrook uitblaast. De dompers zijn
tsondaas an de gank. Iemand die veel en gaarne
rookt. Vader es nen eesten (eersten) dompere.

Iemand (jongen, meisje) die op St.-Vincentiusdag te Maarke kermis viert. Er waren dees jaar
op Sente- Vessent veel dompers.
— Domphoorn, Fr. e'teignoir. De messendiender doofdege mee' den damper de keesen nit. Sies
hee nen neuze gelijk nen dompere, hij heeft eenen
grooten neus. — Groote neus. Ge waart er bij
anze (als ze) de neuzen uitgedeeld hen (hebben),
g' het dor e klain domperke. — Vgl. SCH. DB.

CV. J. Zie DOMPEN.
Doinpig (uitspr. dompach), bn. Niet zeer gewoon. Wat damp of rook geeft. 'n Dompege
streekte. 't Es dor dompeg, in die vollaie.'n Dompege schauwe. Zie DOMP. Vgl. SCH. C V. DB. J.

Dompinge (uitspr. dompenga), vr. Zonder my.
Het dompen (zie aid.). Blaast de lamp uit ; wat
dompenge, mine God ! 'k Ga op 'n andere : 't es
hier dompenge (eel] tabakrooken) zonder ende. —

Het kermis vieren te Maarke op St.-Vincentiusdag. 't Was dees jaar 'n ferme dompenge ! —
Zie DOMPEN.

Dander, M. Zie DONDERE.

DONDERBEESTE
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Donderbeeste (uitspr. met scherpl. e), yr. Men
gebruikt altijd het verkl. donderbeestje (uitspr.
-biestsa), my. -biest.ces, -biestsies. Klein insect
(1-2 millimeter) dat, bij donderachtig weder, den
mensch tot last is. Het is eene Thrips-soort en
niet Fr. staphylin (zooals DB. beweert). De donderbiestsies kruipen op 't gezichte, in den hals,
op d'han(d)en. 't Zal donderen, er sif veel donderbiestsies.
o. DONDonderbeestje, donderbiestse,zi

leelijk zijn. Vgl. J. — Onz. Met z/n. Met geraas
en geweld loopen. Hie dondert at den trap nor
beneen. Wie komt er azoo gedonderd? Er van
desire donderen. Bedr. of wed. Met hen (hebben). Met geraas en geweld slaan. Iemand er
van deure donderen. Hie dondert er hem deure,
hij slaat, smijt, werpt er zich door (door gewoel,
gedrom, enz.). 't Zal op .z?Y' lijf (of op zijnen
duvel) donderen, men zal hem slaan ; hem bekijven ; hem kastijden.

DERBEESTE.

Dondergeluchte, o. Zonder my. Lucht die
donder voorspelt. Zie GELUCHTE. Vgl. DONDER-

Donderberg, m. Zie DONDERTORRE.
Donderblad, 0. 7 ld voor DONDERVLAGE.
Zie ald.

Don.derblare (uitspr. met zovl. lange a), yr.
Mv., zeer gewoon, donderblaren. Donderbaard
(Sempervivum tectotum L.). Op ons tak staan
der donderblaren. Wor donderblare groeien, en
volt den donder niet. Zie BLARE. KIL (DONDERBLADERS).

Donderbthe, yr. Donderbui. Wdb.
Donderdaagsch (uitspr. dondardaas met zovl.

LUCHT.

Donderkletter(e), m. Mv. ors. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Donderslag. 't Was ne
fermen donderklettere. 't Was den eenen donderkletter achter den anderen. Twie donderkletters.
Zie KLETTERE.
Don.derkletteringe (uitspr. -enga), yr. Zonder
my. Het hevig donderen. Wa' donderkletterenge
loch! Zie KLETTEREN.

lange a), bn. Donderdagsch. Ons donderdaasche
wandelenge ; ons donderdaas spel.

Donderlucbt, m. (niet yr.). Zonder my. Lucht
(hemel) die donder voorspelt. 't Es nen donderlucht : laat ons agauwe 't kooren indoen. Zie

Donderdaas(ok, bn. Zl e DONDERDAAGSCH.
Donderdag, m. Mv. -da(g)en. Wdb. 't Ge-

Donderroe, yr. Mv. -roets of roeê'n. Donderspil, bliksemafleider. SCH. CV. J.

beurdeg' op nen donderdag. 'k Zal (den) donderdag- kommen, op Donderdag. Witten Donderdag.
Donderdag gepasseerd of (de) gepasseerden donderdag. (E)t donderdaas (uitspr. (e)t of (a)t
londardaas met zovl. lange a), des Donderdags.
Ge moet (e)t donderdaas kommen.

Dondere, m. Zonder my. Zonder verkl. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Donder.
Den donder grolt.— Bliksem. Den donder valt.
Ge sir schou van den dondere? 'n Stemme
gelijk nen dondere, zeer grove, zware stem. —
Van den donder gesle(g)e zijn, van den donder
getroffen zijn. Fig. zeer verbaasd, verschrikt, onthutst zijn. Anse (als ze) zaien (zeiden) da'
min huis branddege, was ek as van den donder
gesle(g)en. Vgl. J. — Loopt nor den dondere!

loop naar den bliksem. Spr. Den donder
scheedt het were, hij slaat het onweder open, hij
breekt, verdrijft het. Lijf, lichaam. Iemand op
sifnen donder gall, hem afrossen. VD. Het op
zijnen donder krij(g)en, slagen krijgen ; bekeven
worden ; verliezen (in spel, b. v.). Aars.
zijnen donder vallen. Vgl. VD. — Jongen, kerel,
schelm, deugniet. In deze bet. my. donders. Die
donders va' jongies hen amaal min appels gestolen. Zw/gt, giein (gij) dondere! Wilde deurc.
gaan, leeleken dondere! Den donder van ne saint
beet (heeft) e glas gebroken. J.

Donderen, zw. onz. bedr. of onp. ww. Very.
donderdege, gedonderd. Met hen (hebben). Wdb.
't Dondert stiy. 't Hee' gedonder(d) sender ophauwen. 't Dondert. Lachend (van iemand die
eenen wind laat). 't Zal er donderen, er zal
gekeven of gevochten worden. Volksmeteorologie. 't Dondert veur dat den doore(n) schiet
't sal ne slichten uitkomrnende Te dom
zijiz om t' helpen (halpen) donderen. Zie DOM. —
Te leelek zin om t' halpen (halpen) donderen, zeer

LUCHT.

Donders, tusschenw. Vloekwoord. Donders,
donders tech/ VD.
Dondersch (uitspr. met ch vOor een klinker),
bn. Wdb. Den dondersche keerele!
Donderslag, m. Mv.
Wdb. — Plat.
Wind. — Spr. Van 'n schete (of veeste) nen donderslag maken, erg overdrijven.
-

Dondersteen (uitspr. met scherpl. e), m. Mv .
-en. Bliksem (die, naar het volksgeloof, een steen
is). Den dondersteen es in dat huis gevallen.
'k lié den donderstee' zie' vallen. Er ziln drij
soor,e van dondersteenen : branders, brekers en
gatemakers. Zie die ww. Vgl. VD.

Dondertoren, m. Men zegt gewoonlijk DONDERTORRE. Zie aid.

Dondertorre, m. Mv. -n. Daarnaast, soms,
DONDERBERG en, niet gewoon, DONDERTOREN.
Donderwolk, Fr. cumulus. Zie TORRE.

Dondervlaö, yr. Zi
7 i e DONDERVLAGE.
Dondervlage (uitspr. -vla(g)a met zovl. lange
a), vr. Mv. -n. Verkl. -vlaagske. Dondervlaag.
Wdb.

Donderwere, 0. Mv. -n. Verkl. -weerke. Donderweder, onweder. E leelek donderwere. 't Donderwere komt alhier overe. Deze zon2er zijn der
veel donderweren. Da' was 'n donderweerke !
Zie WERE. Mnl. Wdb (DONDERWEDER).
Donderwolke, yr. Donderwolk. Wdb.
Donk, m. Zonder my.; zonder verki. Ongebuideld meel. DB. Vgi. DONS bij VD. SCH. KIL. J.
FRANCK.
Donk, M. Mv. -en. Verki. -she. Pakje, klos
ineengewonden werk (van vlas). Nen donk werk

DONKER
in e gat steken. DB. — Ook van een hoopje of
bundeltje verward hooi of stroo. De wend beet
(heeft) 't hen in donke' gesmeten. DB. — Vgl.
DOT :

VD. en FRANCK.

Donker, bn. Zie DONKERE.
Donkerblauwt, bn. Donkerblauw. Z.BLAuw(T).
Donkerbraine, bn. Donkerbruin. Z. BRUINE.
Donkere, bn. bw. Trappen : donkerder k e), donkerst. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Donker. Wdb. 't Es hier stiff donkere. Z )o
donker as 'n helle, as de nacht, zeer donker. Zoo
donker da' ge geen steek en z/et, da' ge Keen hand
veur ou (uw) oo(g)en en ziet. CV. J. Z7o donker
as in e graf, as in nen ovene, zeer donker. —
Donker ave(n)d, gansch avond. 't Was donker
ave(n)d as 't gebeurdege. J. Donker dag, niet
gewoon : in den morgen als 't nog donker is. J. —
Donker wolke, donkere wolk. Verspreide familienaam : Donckerwolcke. — Donker kaleur, donkere kleur. Ook van kleederen : donker broth,
donker veste, donker kazakke, donkerkleurige
broek, enz. Vgl. VD. — Donker gezichte, somber
gezicht. Ge maakt 'n donker gezichte : ester iet
g-ebeurd? Vgl. VD. (een donker gezicht zetten).
— De zes donker(e) weken, de drie weken Oar en
de drie weken naKerstdag.—De donker(e) metten,

de getijden die men van 's Woensdags tot 's Vrijdags 's avonds in de goede week zingt. CV. SCH.
KIL. J. Zelfst. m. Zie DONKEREN.
Donkeren, m. Zonder my. De eind-n blijft
bewaard voor eenen klinker, h, d of t; voor b
wordt ze m; anders valt ze weg. Z. Kl. en Vorml.
Het donker, de duisternis. Den donkeren en zoek
ek niet. 'k He liever de klaren as den donkeren.
Ge tast in den donkeren. In den donker(e) voelen. Den donkere volt. Ge moet veur den donkeren Muis zijn. T(s)uss(ch)e Licht en donkeren
(of donkeren en Licht); zeer gewoon : t(s)uss(ch)en
donkeren en klaren, tusschen nacht en dag, in de
schemering. Vgl. VD. — Spr. Den donkeren em
bit niet, zegt men lachend tot personen die schrik

voor duisternis gevoelen. Men voegt er soma bij :
mor hie stoot. CV. T. R.
Donkergeleve (uitspr. -gelava), bn. Donkergeel. Zie GELEVE.
Donker'ghied, yr. 7 i DONKERIGHEID.

Donkergranwt,bn.Donkergrauw.Z.GRAuw(T).
Donkergroene, bn. Donkergroen. Z. GROENE.
Donkerigheid (uitspr. donkerchiet), yr. Donkerheid. De donker'ghie' van de keldere. 'k En
moe' van de donker'shie' nie' hen, ik baud niet
van donkerheid.
Donkerkaleurie (uitspr. ka met korte a, leu
met den hoofdt.), bn. Onverbuigbaar. Donkerkleurig. Ze droeg 'n donkerkaleurie kleed. Vgl. BOTERKALEURIE.

Donkerpurpere, bn. Donkerpurper. Zie PURPERE.

Donkerwolke, yr. Als familienaam Do7zckerwolcke. Zie DONKERE.

Donkerzwart 2 bn. Bruinzwart. Mnl. Wdb
(DONNER-SWART),
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Dons, o. Wordt niet gehoord.
Doo'babbelen,doo' babijnen,doo'baffen,doo'bassen, doo'benden, doo'beulen, doo'bijten,
doo' blazon., doo' blij von, doo'bloen, doe' bobij nen, doo'boeren, doo'bollen, doo'boutsen,
doo'braken, doo'brakken, doo'branden, doo'buischen, deo' bur(re)1 en, ww. Zie DOODBABBELEN, DOODBABEJNEN, DOODBAFFEN,

enz.

Doo'beeldeke, a., doo'boek, m., doo'brief,
m. Zie DOODBEELDEKE, DOODBOEK, DOODBRIEF.
Doo'benait, doo'brave, bn. Zie DOODBENEIT,
DOODBRAVE.

Dood (uitspr. met scherpl. o), altijd yr. (nooit
m.). DB. CV. SCR' T. R. J. Mnl. gewoonlijk yr.
Zonder my.; zonder verkl. Een der zeldzame
vrouwelijke naamwoorden zonder de kenschetsende eind-e. De eind-d valt dikwijls weg. Zie
en Vormi. — Ienzand de dood andoen, zeer verschrikken. CV. J. SCH (Atinh.). - (D)er de dood
of halen, er doodelijk verschrikt van zijn. 't
om er de dood of 't halen. Moest ek snaves al
deur de Doolstrate gaan alleene, 'k zoo (zoo) tier
de (oak inijn) dood of haler. Vgl. CV. J. Scii
(Aanh.). — (D)er (van iets of iemand) de dood of
sterven, door iets of iemand sterven. Ofoest het nog
branden,' k zoo (zoo) der zeker de dood of sterven.
Zijn dochter en gedraagt her nie' goed, hie zal
der de dood of sterven. — De dood op 't lib' hen,
doodelijk ziek zijn. Ook mee' de dood op 't liif
looj5en, zitten, li(gg)en. Vgl. CV. J. — De dood
't Ziff krij(g-)en, doodelijk beangst zijn. Ook :
de doo(d) volt op mil Ziff. Vgl. C V. En : iemand
de dood of 't f ja(„?-)en, iemand zeer verschrikken. CL (tVv.). D'ure va' mijn dood, mijn
stervensuur. Fig. Van let nie meer weten as van
d'ure va(n) zijn dood, er niets van weten. Er naar
trachte(n), gelijk naar d'ure va(n) zijn dood, er
in het geheel niet naar trachten. J. — Tot der
dood (uitspr. tottardoot). Fechten totterdood. J.
— Ter dood. De moordeneer es ter doo(d) vereurdeeld.
Veur de doo' vechten, vechten om to
dooden. — Spr. Den eene zijn dood es den andere
zijm brood, of : zemands dood es zemands brood.
J. C V (Aanh.). — Der en es Keen remede te(g)en
de dood. Vgl. CV (Aanh.). — Spr. De dood hee
altijd 'n oorzake; wordt veelal schertsend of spot-

tend gebezigd b. v. in spel als de verliezer een
oorzaak aangeeft of voorwendt. Zonder de vierde
waarde (waart ge) verloren... Ja ja, de dood hee
altijd 'n oorzake. B. v. van armgeworden menschen. Nztz zijn z' orme, mor z' en hen (hebben)
tech mor ongelu(kk)eg geweest... jet Jo, de dood
hee 'n oorzake. Vgl. J. CV. T. — (Stoffelijke) on
dergang. Den train en den train zijn tie doo' van
d'afspannengen. As ge da' silk teekent, teekend'
ou (uw) dood. Hie turt (durft) te(g)e Pauwels in
de kiezeng' opkommen? 't zal zijn doe' zijn !
— Als personificatie. Pietse de deed, vriend
Hein. Hie leech mee hel en duvele,nzor as Pietse
de doo' kwam, was 't ewat anders! — Spr. Er
uit zien geliA de doo' van Iejberen, er mager en
zeer bleek uit zien. CV. M. J. — De doo' komt
tech, men sterft toch eens. — As de doo' komt,
moette (moet ge) mee. — De dood ester mee'
gemoeid, de ziekte is doodelijk. J. CV (Aanh.).
- Te(g)en de doo' vechten of strijen, bezig zijn

DOODBENEIT
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Werkwoorden
I° Bedrijvende ww.: Zij bet. (iemand of iet) doo-

met sterven. Fig. Al het mogelijke doen, dock

Vgl. VD. (i. v. DOODA.RM). b)

vruchteloos, om uit eenen slechten toestand te
geraken. B. v. iemand die, in spel, bijna zeker
verloren is en toch moedig voortspeeit, vecht

den door de uitgedrukte handeling te doen : iemand
doo(d)bly ten, doo(d)kietelen, doo(d)slaan, enz.

te(g)en de dood.

— Samenst. Gewoonlijk dood-, sons doods-.
Zie de vvg. woorden.
Dood (uitspr. met scherpl. o), bn. Z )nder trappen van vergelijking (tenzij in fig. bet. : dooè'r(e),
doodst). In verbogen vormen valt steeds de d weg.
Ze valt insgelijks gewooniijk weg vOor eenen medekiinker. Zie Ia. en Vorml. Wdb. — Spr. Dood
enz begrave zijn. Dood en vergete zijn. Leefit)
Pier nog ? Hie es al Lange dood en vergeten. CV
(Aanh). — Dood es ganwe vergeten, men denkt
niet meer aan wat dood is. — As ge doo' zjt, es
't veur Lange; of : as ge doo' zijt, es on
(uw) gat kand; ook : as ge doo' zyt , sch( jten
d'honden op ou graf ; zooveel als Fr. : a_pres
nous la fin du monde. Laat ons leven en er van
profiteeren ! Spr. De maize gg)en er dood in
de dresse, er is daar veel ellende en armoe. —
Doof, uitgedoofd. De stove, 't vier es dood. Doo'
kolen. D'assehen es dood. DB. CV. J. VD
Zuidn. — Blind (van oogen). Zijn e'en oo(g)e
was dood. DB. C V. — Ongevoelig (van een orgaan
van het lichaam). Milne venger es dead, er is geen
gevoel meer in. DB. Den tand es dood. — Hyperbolisch. Zeer vermoeid. 'k He meer as vg ure
gegaan, 'k be, min dzielke, dood. — Afgemat,
uitgeput. Gevolgd door van en een naamwoord.
Doo' van den hanger, van den dus(t) zijn. Doo'
van de' vermoeienesse. Ge ziet er doo' van de
vaak ztit. 'k Ben doo' van 't gaan. CV. J. — Van
zaken. Vergeten, onvermeld. In den try,/ hemme
ne keer gekeven, mor dat es al lange dood. D B.
— Doo' vices, wild, verstorven vleesch. CV. VD.
— In spelen. Doo' zyn, niet meer molten voort-

spelen. In het oke-schieten is dead I° de speler
wiens marbel in de 0 blijft liggen; 2 ° de speler
wiens marbel door dien eens tegenstrevers wordt
geraakt; ook in het cets-uitschieten. — In spelen : dood op, vlak op. Zijne morbel ligt dood op
de mete. 'k I/Vierp m(Pze cons dead op de schrez e.
— In het topspel. De top die niet meer draait, is
dood. — In het bolspel. Van de bolle die zich niet
meer beweegt; in de uitdrukkingen : de belle valt
,

of stuikt dood.

Z. DOODVALLEN, DOODSTUI KEN. —

Ook in het hinkelspel. Z.DOODTERTEN.- Doodsch,
Nen dooe weg, 'n doo strate. — Van steden of
dorpen. Zonder leven, zonder vermaak. In dezen
zin dootYr(e), doodst. Kurtrijk en es mar dooe
stad, tnor Anord' (Audenaarde) as nog veel
dooe're. Dat door]) es 't doodste van al. -- Ook
van markten dot en es dor mar 'a doo mart.
doo' vergeten (lien), iets gansch vergeten (hebben). Vgl, DOO(D)VERGETEN. - Om dood, bard,
zeer, buitengewoon veel. Z' eten 0 111 dood. Om
doo' 7,verken, loopen, enz. Ze vechten om dood, ze
vechten buitengewoon hard; ze vcclzte near de
dood, ze vechten met het doel den tegenstrever te
dooden.
— Sainenstellingen en koppelingen. a) Bijv.
.

.

n w. : doodor(re)me(doodarm),doo(d)leelek,doo(d)moe, doo(d)vergeten, doo(d)versleten, doo(d)ziek ;
bw. : doo(d)geer(e)ne. Het bet. zeer, buitengewoon
of gansch (met het bijbegrip van droef, somber).

hyperbolisch bet. zij (iemand) overtreffen of erg
vermoeien : lemand doo(d)loopen (in het loopen
overtreffen en terzelflertij (ten mededinger zeer,als
tot den dood toe vermoeien). 2°Wederkeerige ww.:
Zij beteekenen iets op overdrevene wijs doen, zocdat de dood of ten minste eene ziekte, een groote
vermoeienis er het gevolg van is : Hem (zich)
doo(d)bollen, doodeten, dooddrenken, doo(d)roepen, enz. Als dood zijne echte beteekenis behoudt,
warden deze uitdrukkingen (b. v. zich dood eten,
zich dood drinken) niet als echte samenstellingen

bsschouwd; men schrijve dus de woorden niet
aaneen. Zie VD. i. v. DOODZWEETEN. 3° Enkele
onsijdige ww. Zij bet. sterven door de gedane
uitgedrukte handeling doo(d)vallen,doo(d)bloen,
doo(d)donderen, ens. Vgl. J. De gebruikelijkste
dozer samenstellingen volgen bier.

Doodaarme, doodareme, bn. —
7 i e DOODARME.
Doodalleene, bw. Gansch alleen. Waster (was
er) nienzend bz] on (u) as 't gebeurd es ? 2Veen 't,
'k was doodalleene. Loquela, Wdb.

Doodarme, bn. Zonder trappen van verg. Zeer
arm, doodarm. VD.
Doodbabbelen (uitspr. doobabbalan), bedr. wed.
zw. ww. Very. babbeldege dood, doo'gebabbeld.
Met hen (hebben). Bedr. Iemand erg, als totterdood vermoeien door babbelen. Die wijve zoon
(zouden) iemand doo'babbelen. — Wed. Zich
door babbelen uiterst vermoeien. Zwijgt nui 'm
beetse, ge silt on (u) doo'babbelen.

Doodbabijnen (uitspr. doobabilnatz), ww. Zie
DOODI3OBIJNEN.

Doodbaffen (uitspr. doobaffan), bedr. wed. zw.
ww. Very. : baftege dood, doo'gebaft. Met hen
(hebben). Bedr. Iernand dooden door baffen
(slaan). Hie baftege den hand dood. — Wed. Zich
dooden door baffen (eten). Eig. Dat en kan
nie lange Leven, da' sal hem doo' baffen. Hyperbolisch. Gister ave(n)d op de soepee henznz' ons
doo'gebaft.— In lijdenden vorm. Doo'gebaf(t)zijn,
doodmoe, ziek, dood zijn door het overdadig eten.
Dat es doo' gedronken en doolgebaft. — Zie
BAIT EN.

Doodbassen (uitspr. doobasson), bedr. wed. zw.
ww. Very. : bastege dood, doo'gebast. Met hen
(hebben). Bedr. Overtreffen in het bassen. ill rjnen
hand zoo (zou) den ozein (uwen) doo'bassen.
Wed. Zich dooden (hyperbolisch) door bassen.
Den hand bast te vele, hie zal hem doo'bassen.
o. wd
or _t niet h7 DOODSBEDDE.
Doodbed,
Doodbeeldeke (uitspr. doobeeldaka), o. Mv.
-kes, -tries. DOO(D)BEELD wordt niet gebruikt. Zie
DOODSANTJE. J.

Doodbeneit, bn. Zie DOODBENEIT.
Doodbenauwd (uitspr. doobanaztwt), bn. Men
zegt meer : DJO(D)BENAIT. Zie aid.
Doodbenden, ww. Zie DOODBINDEN.
Doodbeneit (uitspr. doobenait, nail met verkorte ai), bn. Zeer benauwd, bevreesd. J (Do0DBEInTAUNVD). Zie BENEIT,

DOODBETJLEN

Doodbenlen (uitspr. doobeulan), bedr. zw. ww.
Very. : beuldege dood, doo'gebeuld. Met hen (hebben). Dooden door te mishandelen. Hie beult
perd dood. Ge silt die kinders nog doo'beulen.

DB. CV. J. CL. Zie BEULEN.

Doodbijten (uitspr. doobijtan), bedr. st. ww.
Very. beet dood, doo'gebeten. Met hen (hebbenl.
Door bijten dooden.De katte bijt de muis dood.
Doodbinden (uitspr. doobendan), bedr. wed. st.
ww. Very. ; bond dood, doo' gebonden. Met hen
(hebben). Bedr. Iemand in het binden (van schooyen b. v.) overtreffen, iemand door binden totterdood (zeer) vermoeien. Sies bendt te geweldeg,
zai Triene ; hie zoo (zou) iemend doo'benden. —
Wed. Hyperbolisch. Zich buitengewoon vermoeien door binden. Rust 'm beetse, ge silt ouder
(ulieden) nog doo'benden.
Doodblazen (uitspr. dooblazan met zovl. lange
a), bedr. st. ww. Very. blaasdege dood, doo'geblazen. Met hen (hebben). Uitdooven door blazen. Blaast de keese (kaars) dood. — Spr. Hie en
es mor dood te blazen, hij is zeer ziek.
Doodblijven dooblijvan), onz. st. ww. Very. :
bleef dood, doo'(ge)bleven. Met ziln. Sterven, omkomen. In dem brand bleven ze dood. Vgl. VD
sneuvelen >). — Vergeten, onvermeld blijven.
Die zake mag doo'blifven.
Doodbloeden, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DOODBLOEN.

Doodbloen (uitspr. doobloen, bloen eenlettergrepig), onz. wed. zw. ww. Very. : bloeddege
(uitspr. bloettaga met verkorte oe), doo'gebloed.
Onz. Met zin. Niet zeer gewoon. Sterven door
bloeden. Hie bloedt dood. Ook vergeten worden.
Die sake zal stillekies doo'bloen. SCH. CV. VD.
— Wed. Met hen (hebben). Zeer gewoon. Sterven door bloeden. Hie kreeg 'n steke, hie bloetteg'
hem dood. Hie hee' hem doo'gebloed. Men schrijve
echter liever dood bloen. — Vgl. BLOEN.
Doodbobijnen (uitspr. doobobilnan), wed. zw.
ww. Daarnaast DOO(D)BABIJNEN. Very. : bobzyndege dood, doo'gebobijnd. Met hen (hebben). Zich
erg (totterdood) vermoeien door bobijnen.
Doodboek (uitspr. dooboek), m. (niet o.). Mv.

-en. Verkl., niet gewoon, -ske. Register waarin
men de sterfgevallen akteert (op gemeentehuis, of
in kerk). Dat es nen auwen doo'boek. Vgl. DB.
— In kaartspel. Het pakje kaarten dat overblijft
na den deel. DB. — In den doo'boek, vergeten.
Iet in den doo'boek schqven, het vergeten. Toe
toe, schriift dat liever in den doo'boek. Ook : in
den doo'boek laten; in den doo'boek b4ven. Vgl.
DB. CV.
Doodboeren (uitspr. dooboeran), bedr. zw.
ww. Very. : boerdege dood, doo' geboerd. Met hen
(hebben). Overtreffen in het boeren. Tieste boer(t)
beter as g-ije, manneke* : hie zoo (zou) ou (u)
doo'boeren.
Doodbollen (uitspr. sloobollan), bedr. wed.
zw. ww. Very. boldege dood, doo'gebold. Met
hen (hebben). Bedr. Iemand door bollen erg (totterdood) vermoeien of afmatten. 'k Em bolle nie
weer, 'k ben te moe ge zoodt (zoudt) gij iemend
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doo'bollen. Ook iemand in het bollen overtreffen. — Door bollen dooden. Past op, ge silt de
katte doo'bollen! — Wed. Zich zeer vermoeien
door bollen. Bollen ze nog? ze zillen houder
(henlieden) nog doo'bollen!
Doodbotsen (uitspr. dooboutsan), onz. wed. zw.
ww. Very. : boutstege dood, doo'geboutst. Onz.
Met z!In. Sterven door tegen iets te botsen. Hie
viel mee' zone kop op de steenen en hie boutstege
dood; hie es doo'geboutst. — Wed. Met hen
(hebben). Zich dooden door botsen. As ge te(g)en
de muur loopt, zild' ou (u) doo'boutsen. — Bedr.
Met hen (hebben). Hie stuiktege mee' zone kop
op mom boste,' t was om iemand dood te boutsen.

Doodbontsen, ww. Zie DOODBOTSEN.
Doodbraaf, bn. Zi e DOODBRAVE.
Doodbraken (uitspr. doobrakan met zovl. lange
a), wed. zw. ww. Very. : braaktege dood,doo'gebraakt. Met hen (hebben). Zich erg (totterdood)
vermoeien door te willen overgeven. G' em meugt
azoo gee' geweld doen, ge silt on (u) nog doo'braken. Zie BRAKEN. Vgl. VD (die een andere, in
mijn dialect onbekende bet. opgeeft).

Doodbrakken (uitspr. doobrakkan), wed. zw.
ww. Very. : braktege dood, doo'gebrakt. Met hen
(hebben). Zich dooden (hyperbolisch) door brakken (als een brak rondloopen en zwieren). Hie zal
hem wel doo' zuipen en doo'brakken. — In passieven worm. Dat es doo'gedronken en doo'gebrakt, dat (sprekende van eenen persoon) is doodvermoeid, uitgeput, ziek, dood door drinken en
brakken. — Zie BRAKKEN.
Doodbranden (uitspr. doobrandan), bedr. zw.
ww. Very.: branddege dood, doo'gebrand. Met
hen (hebben). Door branders dooden (van oogen).
Die beeste van ne vaint heet

(heeft) die botvenk

her oo(g)en doo'gebrand.
Doodbrave (uitspr. doobrava met Nederlandsche lange a), bn. Zeer, buitengewoon braaf. Dat
es nen doo'brave mains. J. Vgl. BRAVE.
Doodbrief (uitspr. doobrief), m. M v. -ven.
Wdb. 'k En he geenen doo'brief kre(g)en. Vgl.
DOO(D)KORTE.

Doodbuischen (uitspr. doobuis(ch)an met of
zonder ch), bedr. zw. ww. Very. : buistege dood,
doo'gebuist. Met hen (hebben). Iemand door buischen (slaw]) dooden. Z' hen den ormen (artnen)
duits doo'gesle(g)en en doo'gebuist. Z. BUISCHEN.
Doodbnisen, ww. Zie DOODBUISCHEN.
Doodbuizen (uitspr. doobuizan), wed. zw. ww.
Very. buisdege dood, doo'gebuisd. Met hen (hebben). Zich door drinken dooden (dood buizen is
hier beter), erg vermoeien, ziek maken. Da' beerelke sal hem wel doo'buizen. — Ook doo'gebuisd en doo' gedronke sin. — Zie BUIZEN.

Doodburlen,doodburrelen (nitspr. doobur(re)Lan), wed. zw. ww. Very. : burreldege dood,
doo' geburreld. Met hen (hebben). Van koeien en

menschen. Zich dooden door bur(re)len (brullen).
Hyperbolisch. De koe sal her nog doo'burrelen.
ge zzy zat ge tilt ou (u) nog doo'burlen.
— Zie BUR(RE)LEN.

DOODCIJFEREN

-

DOODDRINKEN

343

Doodcijferen (uitspr, doosijfsrsni; bedr. wed.
zw. ww. Verve : ci;ferdege dood, doo'geciJferd.
Met hen (hebben). Bedr. remand overtreffen in
het cijferen, hem am zoo te zeggen ziek maken en
vermoeien moeste hij het wagen een wedstrij d
aan te gaan. ' t Es nen eeste (eerste) cvfereere, hie
kan z' amaal doo'cifferen, - Wed. Zich uiterst
vermoeien, ziek maken door cijferen. ' k Zzt aUe
da(g)en in de ciJlers, ' k he 1n!l doo'gecijferd, Ook : doo'gecyfer(d) ziJ·n.

En : er iet (of niet) an dood doen, Oak van werk :
af.loen, SeR. C V. J. - Iemand dooddoen, hem
(in het marbelspel) doodschieten. lie ald. - Iet
dooddoen, (van eene rekening) uitschrabben. Es
dat n1u' doo'gedClan.? Oak: uitvegen. Doet da'
getal mor dood. - Uitdooven, Doet de keese
(kaars) mar dood,
- Doodgedaan worden. Hie es te dam, t' onnoozel, te sempel om dood te doene. 't Verkie es vet
genoif om dood te doene,

Dooddansen (uitspr. doottanssni, bedr, wed.
zw. ww. Verve : danstege dood, doo'gedanst. Met
hen [hebben), Bedr. remand erg (totterdood] vermoeien door dansen. ' k En kan nie meer, hie zoo
(ZOU) mf dooddansen.- Iemand in het dansen overtreffen. ' k Tur re te(g)en hern dansen, ' k zalden
(zal hem) dooddansen, Wed. Zich dooden
(hyperbolisch), totterdood afmatten door dansen.
Ze zal her nog dooddansen, - Ook : dat es doo'gedanst, dat is uiterst vermoeid door dansen.

Dooddoender(e) (uitspr, doottoendsrsi, m. Mv,
-rs. Verkl. : -ee. De eind-e valt dikwijls in de

Dooddauwen

(uitspr. doottausosm, bedr. st. of
zw. w «, Verve : dauwdege dood, doo'gedauwd
(of doo'g-edauwen). Met hen (hebben). Duwend
doo.ien, Past op, ge gaat de dtciue dooddauaoen,
Zie DAU\VEN.

Doodderschen (uitspr. doottess(ch);;n met of
zonder ch), bedr. wed. st. 'Ww. Verve : dos dood,
doo'gedoss(ch)en.l\fet hen (hebben), Bedr. remand
erg (totterdood) vermoeien door dorschen, ' k Zal
Tteste ne kee,. gaan dooddess(ch)en. - Oak :
iemand overtreffen in het dorschen. G' en kent gq'
niet (niets] van Jt dess(ch)en, 'k kan ou (u) gemallek dooddess(ch)en. - Wed. Zich zeer (totterdood) vermoeien door dorschen. Dood derschen
is welJicht beter. Laat hem r usten, ande rst dest
hte hem dood, - lie DERSCHEN.

Dooddess(ch)en, ww. Zie DOODDERSCREN.
Dooddjak.ken (uitspr. doottzakkJn), bedr. wed.
zw. ww. Verve : dzaktege dood, doo'gtdzakt. Met
hen (hebben). Bedr. Door djakken dooden. En
dzakt azoo op de koe nz"et, ge zil( t) ze nog dooddzakken. -

Iemand overtreffen in het djakken.

Onze k6ez"ere kan alkendeen

doodd~akken.

-

\Ved. Zich zeer (totterdood) vermoeien door djakken. Onze kartonk dzakt geerene : hie zal henz

'!IOg dooddzakken. Hz'e es doo'gedzakt. -

lie

DJI\KKEN.

Dooddoefen (uitspr. doottoef;;n), bedr. zw. ww.
Verve : doe/tege dood, doo'gedoeft. Met hen (hebben). remand met geweld doodsla3n. Hie greep
ne stok en hie dJeftege de katte dood. l. DOEFEN.

Dooddoen
wW.

(uitspr. doottcen), bedr. wed. onr.
Verv., zie DOEN. Bedr. Dooden. VD. Bui-

len, janken, schreemen als deen z' henz dood,
hard huilen, enz. T. - Ienzand dooddoen, hem,
door concurrentie, ten onder brengen. ' k Zal ook
wenkel kauwen en ' k zal kenl dooddoen. De
groote doen de klaine dood. Den traIn doet
d'auw' afspannengen dood. ev. Oak van steJen
of darpell : ROllse doet Anorde (Audenaarde)
dood. - Iet dooddoen, van eten of drinken : veel
etea of drinken. Pier kan iet dooddoen astie an
tafel zzl. Hie kan op zij' gelnak derteg peentsz'es
(pintjes) dooddoen. Oak: ze dooddoen. Vgl. VD.

uitspr. weg. Dooddoener, iemand die doodt. Schertsend. Mes, Ky'kt, dat es 1nY'll dooddoen-

deree .

Dooddom (uitspr. doottoms, bn. Zeer dam. Dat
en wee' van niet (niets) te spreken, dat es dooddom.
Dooddompen (uitspr. doott 11npJn), bedr. z-«,
ww. Very. : donzptege dood, doo'gedompt. Met
hen (hebben). Dooden door rooken b. v, Wat
domp, teat domp! Gade uzij hter dooddompen?
Zie

DOMPEN.

Dooddonderen (uitspr. doottondersns, onz.

zw,
ww. Very. : donderdege dood, doo'gedonderd.
Met zfjn. Sterven door den bliksem. Ons Mie was
doo'gedonderd. Der dondere »eel mainsen dood
dees faar. CV (Aank.).

Dooddorschen, w «. Wordt niet

gehoord.

Zie

DOODDERSCHEN.

Dooddraaien (uitspr. doottroU1Jn), bedrv onz,
wed. Z\V. WW. Verve : droutdege dood, doo'gedrouid. Bedr. Met ken (hebben). Door draaien
totterdood vermoeien. We drouideeen alle tune
an de sli/psteen, mor hie hee 1nq' albfj doo'gedrouui, - De lampe dooddrouien, ze al draaiende
uitdooven. - ,\iTed. l\1et hen (hebben). Zich erg
vermoeien door draaien. ' k ])rouze miJ' dood an
de slv'psteen, ge 1noet d'asse ne keer z(n)vetten.
- Onz. Met zijn. Van eenen top. Hie droztit
dood, zijne beweging vermindert langzamerhand
tot hij beweegloos nedervalt.
Dooddraven (uitspr, doottrav~nmet zovl. lange
a), bedr. wed. zw. ww. VerVe : draafdege dood,
doo'gedraafd. ~let hen (hebben). Dooden, erg vermoeien door draven. It:f&'' perd kan ,t ziine dooddraven. - Wed, Zich dooden (alsdan beter : dood
dravcn) door draven. 't Zal hem ne keer dood
draven. Dat es doo'gedraafd, erg vermoeid door
draven.

Dooddrenken, ww. lie DOODDRINKEN.
Dooddroapele:o (uitspr. doottreup(Jbn),

bedr.
wed. zW. ww. Very. : dreupeldege dood, doo'gedreupeld. l\Iet hen (hebben). Dooden door barrels te drinken. Ze dreupele malkanders dood.
Dat es doo'gedreupeld en doo'gezopen. - \Ved.
Zich dooden (alsdan beter : dood dreupelen) door
dreupe]en. Hie dreupelt hem dood, ,t es er b&"
1nee' gedaan. Dat es doo'gedreupeld, ziek door
dreupelen. - Zie DREUPELEN.

Dooddrinten (uitspr. doottrenk<Jn), bedr. wed.
st. ww. Verve : dronk (of drank) dood, doo'gedronken. Met hen (hebben). Daarnaast DOO(D)ZUI-

KEN ALLE VYANDSCHAP).

DooddrooJl.en (uitspr. doottroomsn met scherplange 0), wed, zw. ww. Verve : droomdege dood,
doo'gedroomd. Met hen (hebben). Sterven (hyperbolisch) door droomen. Ze droomt te vele, ze zal
her nog dooddroomen.

Dooddrouien, ww. Zie DOODDRAAIEN.
Dooddrummen (uitspr. doottrummens, bedr.
wed. st. ww. Verve : dram dood, doo'gedrommen.
Met hen (hebben). Bedr. Dooden door drummen.
E kind dooddrummen, DB. J. - Wed. Zich dooden door drummen (beter : dood drummen). En
drumt ozoo niet, ge zilt ou (u) dood drummen,

-

Zie

DRUMMEN.

Dooddruppelen, vr«,

Doodduivelen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DOUDDUVELEN.

Doodduvelen (uitspr. doottuv~l()n), bedr.

wed.

zw, ,vw. Verve : duveldege dood, doo'geduveld.
Met hen (hebben]. Bedr. Dooden door duvelen.
Past op, manneke, Re duuelt da' kaz'tse (katje)
dood. - Wed. Zich do aden door duvelen. Beter :
dood dtcueien, Hie werkt en d uveit hem dood.
Oak: zich zeer afmatten door duvelen. Dat es
doo'geduveld! - Zie DUVELEN.
ww. Wordt niet gehoord. Zie

DOODDAUWEN.

Dooddzakken, ww. Zie DOODDJAKKEN.
Doode (uitspr. dooe met scherpl. 0), vr.

Pier ? '/(n) zi/Jn bedde : hie es
(heeft) hem doo'geten!

doo'geten~'

Doodfiggelen (uitspr. dooji(gg),JlJn),

hie heei

bedr. zw.

vr«, Verve : fi(gg)eldege dood, doo'geji(gg)eld.
Met hen (hebbeu). Daarnaast DOO(D)FIKKELEN.
Door figgelen dooden. Ge moet da' kieken dooddoen en niet dooji/gg)elen! Zie FIGGELEN, FIKKELEN.

.

Doodftkkelen

(uitspr. doofikk;;bn), vr«. Zie

DOODFIGGELEN.

Dood:o'uimen (uitspr. doofluimsnv; wed. zw.
w«. Verve i fiuimdeg« dood, doo'gejlztz'md. Daarnaast DOO(D) ROCHELEN. Met hen (hebben). Door
het overmatige fluimen sterven, Men schrijve :
dood jluimen. Hie heet (heeft) de teerenge, en hie
fiuirn them dood. -- Zich erg verrnoeien door
fluimen, De eieken es aj : vanda(g)e heet (heeft)
hie hem doo'gejluz"md. - Zie FLUIMEN.

Doodftuiten (uitspr. doojluz't()n), wed. st. ww.
Verve : floot dood, doo'gejloten. Met hen (hebben). Daarnaast, zeer gewoon, DOO(D)SCHUIFELEN. Door het overmatige fluiten sterven. Men
schrijve : doad fiuiten, De kanarieveu(g)ele zal
hem doo' fiuiten, Zich uitermate vermoeien door
fluiten. 'k En kan nie meer ftzdten,'k ben doo'geDoodfretten (uitspr. doofretteni, bedr. wed.
zw. vr«. Minachtende term. Zie DOODETEN.
Doodfrotten (uitspr,

doofrottens, bedr, zw.
Verv, :frottege dood, doo'gefrot, Met hen
(hebben). U itvegen, Frot da' getal dood.

wW.

Doodfruten (uitspr. doofrzd()n), bedr. wed.
zW. ww. Verve : jruuttege dood, doo'gejruut.
Met hen (hebben). Bedr. Iemand of iets dooden
door fruten (wroeten ; aanhoudend broddelen en
knoeien). De mol hee' de jong' ertsies (erwtjes)
doo'gefruut. Laat die katte gerust, ge zzl(t) ze
nog doo'f'ru ten, "\\7 ed. Daarnaast DOO(D)FRUUTSELEN. Zich door knoeien erg (totterdood)

vermoeien of ziek maken. Dat en es mor broddelenda' ge doet, ge zilt ou (u) nog doo'fruten. Mv.

dooe. Vrouw die dood is. W db.

Doodelijk

zich ziek eten, zich afmatten door eten. Wor es

floten!
W ordt niet gehoord. Zie

DOODDREUPELEN.

Doodduwen,
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DOODDROOMEN

Bedr, Iemand erg (totterdood) vermoeien
door drinken; iemand dooden door drinken. Ge
moet hem laten, h£e zal ou (u) dooddrenken. Wed. Zich den dood aan iets drin ken, sterven
door overmatig drinken, Dood drenken verdient
hier de voorkeur. Sies heet (heeft) hem doo' ged:ollken. Dates doo'geten en doo'gedronken, erg
ziek door overmatig eten en drinken. - Spr. Meer
doo'eedroneen, as in de zee verzonken. - Iet
dioddrenl~en, door samen te drinken eenige veete
of vijandschap in den vergeethoek brengen. En
spreeet doraj niet, laat ons lieuer nog 'm pente
pakken en ' t dooddrenben. V gl. KIL (DOODDRINCPEN.

(uitspr. doodJly'k, soms lJk, niet

doole), bn. Wdb. 'n Doodeliike wonde.

Dooden (uitspr,

dooan met scherpl. 0), m. Mv.
doole De eind-n valt soms in de uitspr. weg; zie
K], en Vorml, Doode. W db. In dat huis ligt er

nen dool/n. (D)er zy"n al dry' doo!:'. Den dool
moest at begrave zY'n. 't Luidt veur nen dooln.
Zoo bleek (wit) as nen dooi/n.

Dooden, ww. Wordt niet gehoord. Men zegt
altijd DOODDOEN.
Doodeten (uitspr. doodetiJn), bedr. wed. st. ww.
Verve : at dood, doo'geten. Met hen (hebben).
Daarnaast DOO(D)FRETTEN. Bedr. Iemand overtreffen in het eten. Hie kan ewa' binnendoen, hie
kan iedereen doodeten. - Wed. Zich den dood
aan iets eten, sterven -door het overmatig eten.
Men schrijve : dood eten. Veel rijke l1zainsen eten
houder (henlieden) dood. Doo' gete zijn. Ook :

lie FRUTEN.

Doodfruutselea

(uitspr. doojruuts(}l,n), ww.

Zie DOODFRUTEN.

Doodgaan (uitspr. doochaan met zovI. lange
a), onz. bedr. wed. onr. »r«, Verve : zie GAAN.
Onz. Met zY'n. Sterven. VD. Oak van planten:
den oime gaat dood. - Van licht of vuur : uitdooven, De keese gaat dood. De stove gaat dood :
duet er kolen in. - Van een draaienden top. Den
top gt!nk stz'llt!kies dood, hij hield op, langzaam,
met draaien. - Bedr. ~'1et hen (hebbeo). Iemand
doo'gaan, hem door gaan (totterdood) vermoeien,
afmatten. Ge moet da' kind'm beetse dra(g)en :
j"e zz'lt het doo'gaan. Iemand in het gaan overtreffen. G?i' en keunt nie' gaan : ' k zoo (zou) ou
(u) doo'gaa(n), my" manneke. - \Ved. Sterven
(of zich vermoeien, zich afmatten, zich zick n1aken) door ovennatig gaan. 't Was ne konkoer in

't gaan; hze dee mee en hie genk he1n abij dood.
Dem boo (bode) heet (heeft) hem doo'gegaan. ~len
schrijve hier liever : doo(d) gaan.

DOODGAARNE
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Doodgaarne, bw. Wordt niet gehoord. Zie
DOODGEER(E)NE.

Doodgapen (uitspr, doochopan), wed. zw. ww.
Very. gooptege dood, doo'gegoopt. Met hen
(hebben). Daarnaast DOO(D)GEE(UW)EN. Zich door
veel gapen of geeuwen zeer (totterdood) vermoeien. 'k En ka' nie wakker hauwen,
gope mij dood.

Doodgeboren (uitspr. doochaboran), bn. Doodgeboren. W db. 'n Doo'geboren kind.
Doodgeetin (uitspr. doocheean met scherpl. e),
ww. Zie DOODGAPEN.
-W.Zi
Zi e DOODGEERNE.
Doodgeerene, h
doocheerna met scherpl.
(uitspr.
Doodgeerne

e), bw. Daarnaast DOO(D)GEEREN(E). Zeer, buitengewoon gaarne. Iemand doo'geerne zien. Zie GEE-

R(E)NE, CV. J. CL.

Doodgeeselen (uitspr.doocheesa/an met scherpl.
e), bedr. zw. ww. Very. :geeseldege dood, doo'gegeeseld. Met hen (hebben). Door geeselen dooden.
Z' hen de moordeneere doo'gegeeseld.
Doodgeettwen, ww. Zie DOODGEEEN, DOODGAPEN.

Doodgeraken (uitspr. doocharakan met zovl.
lange a), onz. zw. ww. Very.: geraaktege dood,
doo' geraakt. Met ziln. Daarnaast DOO(D)GRAKEN.
Aan den dood geraken. Men schrijve : doo(d) geraken. Hie en moet azoo wild) nie leven, hie za(l)
gemallek doo' geraken. Es tie loch doo' geraakt?
— Ook van Licht of vuur; — van eenen draaier.den top. — Van jets dat in den vergeethoek
geraakt. De twie broers en kwomen (kwamen)
nie overeen, nui es 't toch deo' geraakt.

Doodgenen, ww. Zie DOODGEUIEN.
Doodgenien (uitspr. doocheuian), bedr. zw. ww.
Daarnaast DOO(D)GEUEN. Very.: geuidege dood,
doo'gegeuid. Met hen (hebben). Door gooien (werpen) rn. t jets lets of Iemand dooden, Ze paktege
ne klopper en geuidege d' hinne dood. — Door
gooien met hetgene men dooden wit, dooden.
'k Greep den hond vaste, en 'k gen/deg' hem
te(g)en de poorte dood. Zie GEU(I)EN.

Doodgieten (uitspr. doochietan), bedr. st. ww.
Very.: Boot dood, doo'gegoten. Met hen (hebben).
Door gieten uitdooven. Wie heet (heeft) er die
asschen op de stove gegoten? G' het (hebt) ze
doo'gegoten. Giet algauwe da' vier dood. Vg).
Loquela, iVdb.

Doodgroeien (uitspr. dooehroeian), wed. zw,
ww. Very. groeidege dood, doo'gegroeid. Met
hen (hebben). Zich door groeien ziek maken, sterven door overmatig groeien. Da' manneke 201
hem doo' groeien ; '1 heet (heeft) hem doo'gegroeid. Vgl. J.
Doodgrollen (uitspr, doochrollan), bedr. wed.
zw. ww. Very.: groldege dood, doo'gegrold. Met
hen (hebben). Daarnaast DOO(D)GROMMELEN.Bedr.
Iemand vermoeien, dooden door grollen (ronken,
kijven). ZzqX50-t, grolt nab dood ! — Wed. Sterven (zich vermoeien) door overmatig grollen. Moedere — ze graft her dood I Zie GROLLEN,
GROMMELEN.

Doodgrommelen (uitspr.doochrommalgn),ww.
Zie DOODGROLLEN.
DOOdhael$311, ww.

Zie DOODHAGELEN.

Doodhagelen (uitspr. dooda(g)alan met zovi.

lange 4 onz. zw. ww. Very. : ha(g)eldege dood,
doo'g'ha(g)eld. Onz. Met zijn. Sterven (te niet
gaan) door hagele.n. 't Denks (dings) op 't veld
ha(g)elt dood, es doo'g'ha(g)eld.
DOOdhijgen (uitspr. doodijgan), wed. zw. ww.
Very. hijgdege dood, doo'g'hijgd. Met hen (hebben). Zich door hijgen dooden (hyperbolisch), ziek
maken, erg afmaken. 't Perd es dempeg ; heart,
't hijgt hem dood.

Doodhoeksten (uitspr. doodoekstan), wed. zw.
ww. Very. hoekstege dood, doo'g' hoekst. Met
hen (hebben). Zich dooden door hoesten. Men
schrijve dood hoeksten. 117ie hoekst her dood.
Halt (houdt) ott (u) 'in beets' in, ge zilt on (u)
dood hoeksten. — Hyperbolisch. Zeer erg vermoeien door hoesten. Deze nacht hee' z' her
doo' g'hoekst. Zie HOEKSTEN.
Doodhuilen (uitspr. doodnilan), bedr. wed.
zw. ww. Daarnaast DOC(D)JANKEN. Very.:
dege dood, doo'g'huild. Met hen (hebben). Bedr.
Iemand dooden (vermoeien, ziek maker)) door huilen. 'k Em blue bij die roepers niet, z' huilen
ne mains dood. — Wed. Zich dooden (vermoeien,
ziek maken) door huilen. Da' kind huilt hem
dood.

Doodhais (uitspr. dooduis, soms doellis), o.
Verkl., zeer gewoon, doo(d)huizeke. Hnisje waar
men een doode (die om de eene of andere reden
niet mag begraven worden) legt. Te Zegelsem en
ester Been doodhuizeke. Vgl. J.

Doodgoed (uitspr. doochoet), be. Zeer goed.
Dat es 'n doo'goe' wyf. Wdb.

Doodjaen, ww. Zie DOODJAGEN.
Doodjagen (uitspr, dooja(g)an met zovi. lange

Doodgooien, ww. Worth niet gehoord. Zie

a), wed. st. of zw. ww. Very. joeg (of jaegdege)
dood, doo' gejaagd. Met hen (hebben). Zich doo-

DOODGEU(I)EN.

VD.

Doodgopen, ww. Zie DOODGAPEN.
Doodgraven (uitspr. doochravan met zovl.

lange a), bedr. wed. st. ww. Very.: graafdege of
groef dood, doo' g-egraven. Met hen (hebben). Bedr.
Iemand erg (totterdood) vermoeien door (met hem)
te graven. Sies en es mar e klai' manneke, mor
hie zoo (zou) Iemand doo' graven. — Iemand in het
graven overtreffen. — Wed. Zich erg vermoeien
(ziek maken) door graven. De grond es hart, ne
mains zoo (zou) hem doo' graven.

Zuld-Oostvlaandersch

den (vermoeien, ziek maken) door overmatig jagen. Onze Pier faag(t) va"s mor(g)ens tot
snaves, hie zal hem nog doo:/a(g)en.

Doodjanken (uitspr. doojankan), ww. Z. DOODHUII.EN.

Doodjanken (uitspr. doojassan), bedr. wed. zw.
ww. Very. : jastege dood, doo'gejast. Met hen (hebben).Bedr.Iemand dooden (vermoeien, ziek maken)
door overmatig jassen (kaartspelen). M' hen al
lange genoeg gespeeld, laet er ens uitschan, ge

bOODKAARTE
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zoodt (zoudt) iemand doo'jassen. — Overtreffen
in het jassen. Turde (durft ge) te(g)e' mj ne keer
.

doen? 'k Zal ou (u) doo'jassen. — Wed. Hyperbolisch. Pier en es va' z' Leven me moe, hie zal
hem nog doo' jassen. — Doo'gejas(t) zijn, erg

Doodkeeremen, ww. Zie DOODKEERMEN.
Doodkeeremessen, ww. Z. DOODKEERMESSEN.
Doodkeeremen, ww. Zie DOODKEERNEN.
Doodkeermen (uitspr. dookeerman met scherpl.

vermoeid zijn door jassen. — Zie JASSEN.
Doodkaarte (uitspr. dookorta), vr. My. -n.
Verkl. -kourtse. Daarnaast, soms, DOO(D)BEELDEKE, DOO(D)SAINTSE. Een printje met, op de
achterzijde, naam, voornaam, ouderdom, enz. van
den overledene, alsook godvruchtige spreuken en
teksten. Men deelt dookorten uit op d'ultvord.

e), bedr. wed. zw. ww. Very.: keermdege dood,
doo'gekeermd. Met hen (hebben). Daarnaast

In herre mesboek zit?: der veel doo'kourtsies. —
Soms : doodbrief. Vgl. DB.

Doodkeermessen (uitspr. dookeermessan met
scherpl, e), bedr. wed. zw. ww. Very. : keermestege

Doodkaarten (uitspr. dookortan), bedr. wed.
zw. ww. Very.: korttege dood, doo' gekort. Met
hen (hebben). Bedr. Dooden (afmatten, ziek maken)
door met de kaarten to spelen. Hoelange korten

dood, doo'gekeermest. Met hen (hebben). Daarnaast DOO(D)KEEREMESSEN. Zich dooden (vermoeien, ziek maken) door feestvieren. Dat eet en

z' al? Vier uren! En zijn ze nog niet doo'gekort ? Iemand doo'korten, hem in het kaartspel overtreffen. — Wed. Hyperbolisch. Va' z'
Leven nie moe ? Ge zilt ou (u) nog doo'korten I —

Doodkeernen (uitspr. dookeernan met scherpl.
e), bedr. wed. zw. ww. Very. keerndege dood,
doo'gekeernd. Met hen (hebben). Daarnaast Doo(D)-

Zie KAARTEN.

Doodkaatsen (uitspr. dookootsan, koot met
zachtl. o), bedr. wed. zw. ww. Very. : kootstege
dood, doo'gekootst. Met hen (hebben). Bedr. Dooden (vermoeien) door kaatsen. Me kootsen at
twie uren, ze zillen ons nog doo' kootsen.
Overtreffen in het kaatsen. Hie koots(t) beter as
pie, hie zoo (zou) ou (u) doo'kootsen. — Wed.
Hyperbolisch. Die jonge Baste zillen houder
(henlieden) nog doo'kootsen.
Doodkaitsen, ww. Zie DOODKE(I)TSEN.
Doodkakken (uitspr. dookakkan), wed. zw. ww.

Very. kaktege dood, doo'gekakt. Met hen (hebben). Daarnaast DOO(D)SCHIJTEN. Sterven door
overmatig kakken. Men schrijve : doo(d) kakken.
Da' kind kakt hem dood. Ons koe heet (heeft)
her doo' gekakt of doo' gescheten. — Doo'gekak(t) zijn, gestorven zijn door veel kakken. Waar.
af es 't perd dood? Dat es doo'gekakt !

Doodkamer;e) (uitspr. dookomara), vr. De eind e
-

valt dikwijls in de uitspr. weg. Kamer waar
iemand gestorven is. Oft de doo' korner en sloop
(slaap) ek veur gee' geld. Loquela, Wdb.

Doodkanarren (uitspr. doo'kanarran, ka met
korte a en zonder den klemt.), bedr. zw. ww.
Schier hetzelfde als DOO(D)GROLLEN. Zie aid., ook
KANARREN.

Doodkankeren (uitspr. dookankaran), onz. zw.
ww. Very. kankerdege dood, doo'gekankerd.
Met zijn. Zzinen tee(n) kankert dood. Da' vlees
es doo' gekankerd.

Doodkappen (uitspr. dookap_pan), bedr. wed.
zw. ww. Very. kaptege dood, doo'gekapt. Met
hen (hebben). Bedr. Al kappende dooden. Hie
greep 'm bijl en hie kaptege den dief dood. —
Wed. Zich dooden (vermoeien, afmatten) door
overmatig kappen. Es dat kappen? G' en tilt ou
(u) niet doo'kappen, tilde!

Doodkarnen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DOODKEERNEN.

Doodkeelen, ww. Zie DOODKEGELEN.

D0a,D)KEEREMEN. Bedr. Dooden (afmatten, ziek

maken) door kermen. 'k Ga deure, ge keermt
hier dood. — Wed. Zich dooden (hyperbolisch)
door overmatig kermen. Herre ma(n) stierf, en zij
schreemt en keermt her dood. — Z. KEER(E)MEN.

drenkt en keermest hem dood. Z. KEER(E)MESSEN.

KEERENEN. Bedr. Iemand in het karnen overtreffen. Ze kan at de knechten doo'keernen. — Wed.
Zich dooden (vermoeien, ziek maken) door karnen. Keernt 'm beetse rappere; azoo en zild'
ou (u) niet doo'keernen. — Zie KEER(E)NEN.
Doodkegelen (uitspr. dooke(g)alan), bedr. wed.
zw. ww. Very.: ke(g)eldege dood, doo'geke(g)eld.
Met hen (hebben). Bedr. Dooden door kegelen
(of slaan). Hie heet (heeft) e kind doo'geke(g)eld.
'n Katte doo'ke(g)elen. — Iemand afmatten, totterdood vermoeien door kegelen. 'k Schee er uit,
g' het (hebt) doo'geke(g)eld. — Iemand in het
kegelen overtreffen. 'k En turre te(g)en hem nie
ke(g)elen, hie zoo (zou) nzij doo'ke(g)elen. —
Wed. Hyperbolisch. Scheedt er uit, ge goat ou
(u) doo'ke(g)elen !

Doodkeitsen (uitspr. dookaitsan), ww. Zie
DOODKETSEN.

Doodkermen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DOODKEER(E)MEN.

Doodkermissen, ww. Wordt niet gehoord.
Zie DOODKEER(E)MESSEN.
Doodketsen (uitspr. dooketsan), bedr. wed. zw.
ww. Very. ketstege dood, doo'geketst. Met hen
(hebben). Daarnaast, zeer gewoon, DOO(D)KAITSEN. Bedr. Al slaande dooden. Dem Boer kaitst
zilnen hond dood. — Al rijdende van huis tot
huis dooden. De mulder hee' zijnen ezel doo'gekaitst. — Wed. Hyperbolisch. Al rondleurende
sterven (zich afmatten, zich ziek maken). Hie was
op Bank tijlek en late; dat es doo'gegaan en
doo'gekaitst. — Zie KE(I)TSEN.

Doodkeuteren, ww. Zie DOODKOTEREN.
Doodkietelen (uitspr. dookietalan), bedr. zw.
ww. Very. kieteldege dood, doo'gekieteld. Met
hen (hebben). Iemand door kittelen dooden (vermoeien, ziek maken). Salle ! ge zoodt (zoudt)
iemand doo' kietelen. Zie KIETELEN.
Doodkijken (uitspr. dookijkan), bedr. wed. st.
ww. Very. keek dood, doo'gekeken. Met hen
(hebben). Daarnaast DOO(D)ZIEN. Bedr. Dooden
door kijken. Hie zoo (zou), min dzielk', iemand
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doo'kijken. J. D'oo(g)en doo'kijken, ze vernietigen, ziek maken door kijken. Die nouiesse (naaister) heel (heeft) her oo(g)en doo'gekeken. — Wed.
Overdrachtelijk. 'k Zoo (zou) doo'k/ken as 'k
te Brusel ben, ik kan niet genoeg kijken. (Zich) op
let doo'kijken, lets dat buitengewoon blijkt, niet
genoeg kunnen bezien. 't Was zoo ordeg (aardig),
dat dengen : 'k koest er mij op doo'kijken. Ne
mains zoo (zou) hem op da' wijveke doo'kiken,
as ze danst.
DOOdkijVell (uitspr. doodkijvdn), bedr. wed. st.
ww. Very. : keef dood, doo'gekeven. Met hen
(hebben). Bedr. Zwilgt toch, ge kylf(t) mij nog
dood! — Wed. Hyperbolisch. Da' 741 zal her
nog doo'kilven.

Doodkiste (uitspr. doo'kistd), yr. Doodkist.
Men zegt meer : LICHTERE.

Doodkladderen (uitspr. dookladdaran), bedr.
zw. ww. Very. kladderdege dood, doo'gekladderd. Met hen (hebben). Met inkt b. v. bekladden
en zoo onleesbaar maken. Da' manneke kladdert
al de letters dood. Zie KLADDEREN. DB (DOODKLATEREN).
Doodklaen, WW. Zie DOODKLAGEN.

Doodklagen (uitspr. doOkla(g)an met zovl.
lange a), bedr. wed. zw. ww. Very. klaagdege
dood, doo'geklaagd. Met hen (hebben). Bedr.
Dooden door overmatig klagen. 'k Loope deure,
ze keermt en klaag(t) m dood. — Wed. Hyperbolisch. Ze klaag t her dood, ze klaagt aanhoudend.
DOOdklaitSeil ww. Zie DOODKLETSEN.
Doodklakken (uitspr. dooklakkan), bedr. zw.
ww. Verv. klaktege dood, doo'geklakt. Met hen
(hebben). Doodslaan (met eenen klak). Hie greep
-

)

zijnen hond b1 211. . 72 kele, en klakteg' hem dood
te(g)en de muur. 'n _Katie mee 'n zweepe doe'klakken. Zie KLAKKEN.

Doodklappen (uitspr. dookiappan), wed. zw.
ww. Very.: kiaptege dood,doo'gekla_pt. Met hen
(hebben). Zich dooden (vermoeien, ziek maken)
door klappen. Es de meester ziek ? Stiff ziek : hie
heet (heeft) hem doo' geklapt. Zie KLAPPEN.
Doodkleitsen (uitspr. dooklaifsan), ww. Lie
DOODKLETSEN.

Doodkletsen (uitspr. dookletsan), bedr. zw.
ww. Very.: kletslege dood, doo'gekletst. Met hen
(hebben). Daarnaast, zeer gewoon, DOO(D)KLAITSEN. Dooden door kietsen (slaan). file klaitstege
de katte te(g)en de grond deed.

Doodklippelen (uitspr. dookkpfiabn), bedr.
zw. ww. Very. klippeldege dood, doo'geklippeld.
Met hen (hebben). Met eenen klippel doodwerpen. As ge nog ne keer eene ya' mijn kiekes
doo'klippelt, tilde mee and te doen hen.

Doodklokke (uitspr. dooklokka), vr. Mv. -n.
Doodklok. VD.

Doodklokken (uitspr. dooklokkan), wed. zw.
ww. Very. : kloktege dood, doo'geklokt. Met hen
(hebben). Van hennen. Ze klokt her deed, ze
klokt overmatig veel. Zie KLOKKEN.
Doodklappen (uitspr. dookloppan), bedr. wed.
zw. ww. Very.: kloptege dood doo'geklopt. Met

—

DOODKRABBEN

hen (hebben). Bedr. Kloppende dooden. En klop(t)
mee' den homer (hamer) azoo op 4ne kop islet, ge
zilt hem doo'kloppen.— Wed. Hyperbolisch. Da'
manneke klopt de eheelen dog, hie zal hem nogdoo'kloppen, al kioppende zich totterdood ver-

moeien.

Doodknabbelen (uitspr. dooknabbalan), bedr.
wed. zw. ww. Very. : knabbeldege deed, doo'geknabbeld. Met hen (hebben). Daarnaast, met gelijkende beteekenis, DOO(D)KNA(G)EN, DOO(D)KNAUWEN. Dooden door knabbelen. Der zitten hier
muizen in 't veld, ze knabbelen al de jonge planten dood. — Wed. Men schrijve doo(d) knabbelen. Kan 'n ratte of 'in muffs her doe' knabbelen?

Doodknaen, ww. Zie DOODKNAGEN.
Doodknagen (uitspr. dookna(g)dn met zovl.
lange a), ww. Zie DOODKNABBELEN.

Doodknanwen (uitspr. dooknauwdn), ww. Zie
DOODKNABBELEN.

Doodknippen (uitspr. dooknippan), bedr. zw.
ww. Very. kniptege dood,doo'geknipt. Met hen
(hebben). Knippend dooden. Knipt die vlie(g),-.
dood. Spr. Hie en es mor dood te knippen, hij
is zoo ziek dat een vingerknip genoeg is om hem te
dooden. Zie KNIPPEN.
Doodkoetse (uitspr. dookoetsa), yr. Doodbed.
"[feeder //Kt op her doo'koeise. Ook : koets
waarmede men, in steden, het lijk vervoert. Op
de doorpen en zijn der geen doo'koetsen. Zie
KOETSE. Vgl. SCH. DB. J.

Doodkokkelen (uitspr. dookokka/an), wed. zw.
ww. Very.: kokkeldege dood, doo'gekokkeld. Met
hen (hebben). Hyperbolisch. Van hennen. Ze kokkelt her deed; ze eel her nog doo'kokkelen. Zie
KOKKELEN.

vr. Zi e DOODKAMER(E).
Doodkomere),7i
Doodkootsen (uitspr. met zachtl. o), ww. Zie
DOODKAATSEN.

Doodkorte, yr., doodkorten, ww. Zie DOODKAARTEN, DOODKAARTE.

dmkotaran), bedr. zw.
Doodkoteren ( it
ww. Very. : koterdege dood, doo'sekoterd. Met
hen (hebben). Daarnaast, min gewoon, DOO(D)KEUTEREN. Iemand door koteren (aanhoudend
kwellen en bestrijden) ten onder brengen. Pier hee
Sies tech op den dour doo'gekoterd. — Door
koteren (in de stoof) uitdooven. Laat tie stove
gerust, ge zilt ze doo'koteren. — Zie KOTEREN,
KEUTEREN.

Doodkraaien (uitspr. dookrortian), bedr. wed.
zw. ww. Very. krouidege dood, doo'gekrouid.
Met hen (hebben).Bedr.Hyperbolisch.Door kraaien
dooden ; — in het kraaien overtreffen.
hone zoo (zou) den orté'n (uwen) doo'kronien. —
Wed. Hyperbolisch. Zich dooden (afmatten, ziek
maken) door overmatig kraaien. Den hone krourt
hem deed, hij kraait zooveel dat het hem groote
schade doet.
Doodkrabbelen (uitspr. dookrabb;ian), ww. Zie
DOODKRABBEN.

Doodkrabben (uitspr. dookrabban), bedr. wed.
zw. ww. Very, krabdege deed, doo'gekrabd,

DOODKRAKEN

DOODLIEGEN

Met hen (hebben), Daarnaast DOO(D)KRAPPEN,
DOO(D)KRABBELEN. Bedr. Door krabben dooden.
De mol fruut en krabt de suikerbuuntsies (suikerboontjes) dood. - Door krabben uitvegen. Wie
heet (heeft) er die letters doo'gekrabbeld? Wed, Zich door krabben dooden (hyperbolisch).
,k He groote jokte, ' k zoo (zou) 1nfj doo' krabben.
- Zich dooden door overmatig werken. Da' werkt
en slaaft en krabt hem dood, en dat en kOlnt er
nog niet! - Z. KRABBEN, KRAPPEN, KRABBELEN.

Doodkraken (uitspr. dookraeen met zovl. lange
a), bedr. zw. ww, Verv. : kraaktege doo d, doo'gekraakt. Met hen (hebben), Van dieren, Ze dooden
met gekraak. Lutsen, uleucn doo' kraken.
Doodkrappen

(uitspr. dookrappen),

ww. Zie

DOODKRABBEN.

Doodkrempen

(uitspr. dookremp;Jn), wed. zw,

ww. VerVe : kremptege dood, doo'gekrel1zpt. Met
hen (hebben). Daarnaast DOO(D)KRIEPEN. Zich
dooden (hyperbolisch) door aanhoudend klagen.
Da' maiske krempt en krz'ept her dood, lie
KREMPEN, KRIEPEN.

Doodkriebelen (uitspr. dookrz'eb;JliJn),
ww. Hetz. als

DOO(D)KIETELEN (zie

Doodkriepen

bedr. zw.

ald.).

(uitspr, dookrz'ep;Jn) , ww.

lie

DOODKREMPEN.

Doodkrijen, ww. Zie DOODKRIJGEN.
Doodkrijgen (uitspr. dookrfj(g)3n), bedr.

st.

ww. Verv. : kreeg dood, doo'(ge)kre(g)en. Met
hen (hebben). [Kunneu) dooden. Zilde da' verkz'e
doo'kr&'(g)en? De re(g)e' sal de pato(dd)ers wei
doo'kr&'(g)en. De schrijfwijze dood kr&,(gJen kan
gewettigd worden. VgI. J.
Doodkrochelen (uitspr, dookrochslsni, ww. Zie
DOODFLUIMEN.

Doodkronien, ww. Zie DOODKRAAIEN.
Doodknimen (uitspr. dookuz'm<Jn), bedr,

zw.
ww. Very. : kuz'mdege dood, doo'gekuz'11Zd. Met
hen (hebben). Zich dooden (hyperbolisch) door
kuimen, Da' wflf zucht en kuz"mt her dood. Zie
KUIMEN.

Doodknischen (uitspr. dookuis(ch)tJn gewoonlijk zonder ch), bedr. wed. ZVl. WW. Verv. : kuistege dood, doo'gekuz'st. ~Iet hen (hebben). Bedr.
Iemand overtreffen in het kuischen. De morte
(maarte) kuis(t) goed, ze zoo (zou) z'edereen doo'kuz'sen. - Vled. Zich doodeo (hyperboliscb) door
kuischen. As il:fieke ntag kUlsen, es ze kontent:
ze zoo (zou) her doo'kulsen. - lie KUIS(CH)EN.
Doodknisen, ww. Zie DOODKUISCHEN.
Doodknrzelen (uitspr. dookuzz;Jbn), bedr.

zw.
ww. V~rv. : kuzzeldege dood, doo'gekuzzeld. Met
hen (hebbell). Dooden door slaan. V gl. DOOD·
SLAAN, KURZELEN.

Doodknzzelen, ww. Zie DOODKURZELEN.
Doodkwakken (uitspr. dookwakk3n), bedr.

zw.
ww. Very. : klfJaktege dood, doo' gekwakt. Met
hen (hebben). Met eenen kwak (slag) doodeo. Hie
paktege de ratte, en hie kwaktege ze dood te{g )en
de muur. Zie K\V AKKEN.

Doodlachen (uitspr. doola';Jn met gerekte korte
a), wed. st. \vw. Ver,v. : loech dood, doo'gela'en.

Met hen (hebben). Zich dooden (hyperbolisch) door
lachen, Gisteren ave(n)d he ' k plezier s' had,
'k loech m&'ab&' dood. Zie LACHEN.

Doodlae, vr. Zie DOODLAGE.
Doodla'en, ww. Zie DOODLACHEN.
Doodlage (uitspr. doola(g);J met zovl.

lange a),
vr. Mv. -no Grond die op een waterlaag rust, niet
vast is, waarin men gemakkelijk verziokt. Past op,
dor es 'n doo'la(g)e. De kerre zit in 'n doo'la(g)e.
In ' n. doo'la(g)e uerzeneen, vergaan. Verg. SCH.

u»:

DB.
rVdb (DOOTLAGE). KIL. MEYER, OUDEMANS, BY'dr. CL. LY'Sl ia: HEREMANS, Wdb.
POMEY, Wdb.

Doodlappen (uitspr. doolapp;Jn), bedr, zw. ww.
Verv. : laptege dood, doo' gelapt. Met hen (hebben). Duodslaan.'k Paktege ne steen en'k laptege
den hond dood, ' k Greep den hond en ' k laptegen te(g)en de grond dood. - Doodschieten (in
marbelspel), Wacht, ' k zal hem ne keer gaan
doo' lappen. - Zie LAPPEN.
Doodlaten (uitspr. doolaten Inet zovl. lange a),
wed. st. ww. Very. : liet dood, doo'gelaten. Met
hen (hebbeu). Gebaren dat men dood is. ' k Ltete
m&'dood en dormee leve ' k nog.
Deodlavaien, ww. Zie DOODLAVEIEN.
Doodlaveien (uitspr. doolauaisn, la met korte
a en zonder den klernt.), wed. zw. ww. Very. :
lavaz'dege dood, doo'gelavaz'd. Met hen (hebbeu).
Zich dooden (afmatten, ziek maken) door laveien.
De smed gaat alie nachten c:p wild uti, hie iauait
he»: dood, lie LAVEIEN.

Doodleelijk (uitspr.

dooleelok met scherpl. e),

bn. leer Ieehjk.

Doodleeren (uitspr, dooleeron met scherpl. e),
bedr. wed. zw. ww. Verv. : leerdege dood, doo'geleerd. Met hen (hebben). Daarnaast DOO(D)STUDEEREN. Bedr. remand dooden (hyperbolisch :
verrnoeien, afmatten, overtreffen) door leeren. In
de schole leert miine zeune al d' ander dood. Wed. Zich dooden door overmatig leeren, Da'
ieert hen: dood,
Doodlenren (uitspr, dooieursnj, wed.

bedr. zw.

w\v. Very. : leurdege dood, doo'geleurd. Met hen
(hebben). Wed. Zich dooden (hyperbolisch) door
leuren. Ze leurt mee mossels, da' leurt her dood.
- Bedr. Door leur en en sleuren dooden. Laat die
katte loopen, ge zz'l(t) ze nog doo' leuren!

Doodlezen (uitspr. doolezJn), wed. st. ww.
VerY. : las dood, doo'gelezen. Me.t hen (hebben).
(H yperbolisch) zich dooden door lezen (of door
bidden), Hie leest alle boeken : hie zal hem zeker
doo'lezen. Ze zit alt&'d in de kerke .. ze zal her
dor nog doo'lezen. Zie LEZEN.
Doodlieen, ww. Zie DOODLIEGEN.
Doodliegen (uitspr. doolz'e(g)rJn), bedr. wed.

st.
ww. Very. : loog dood, doo'gelo(g)en. Met hen
(hebben). Bedr. remand in het liegen overtreffen.
Ge nuent da' ge lz'e(g)e keunt, mor Kobie kan ou
(u) doo~ lz'e(g)en. - Wed. Zich doodeD (hyperbolisch) door overmatig liegel1. De leu(g)eneere zal
he1n nog doo'l£e(g)en.

DOODLUTTEN

—

Doodlutten (uitspr. dooluttdn), wed. zw. ww.
Very. luttege dood, doo' gelut. Met lien (hebben). Zich dooden (hyperbolisch) door zuigen
door drinken. Da' kind zoo (zou) hem doo' bitten.
— In passieven vorm. Triene? Z' es doo'gedronken en doo' gelut. Zie LUTTEN.
Doodmaaien (uitspr. doomortidn), bedr. wed.
zw. ww. Very. : mouidege dood, doo' gemouid.
Met hen (h -bben1. Bedr. Dooden door maaien.
'k Hd dor nen nest van ne gesleewerker (2rasleeuwerik) uitgemouid, mor de jonkskies he 'k
doo'gemouid. Hyperbolisch iemand erg vermoeien door maaien. die morti=n al g ' heel den
-

dag zonder rusten gade nnij doo' mouien ? —
Iemand overtreffen in het maaien. Mozzi(t) mor
ne keer om 't incest ge zilt hem wel doo' mottle n.

— Wed. zich dooden (hyperboliSch) door veel
maaien. Azoo mouien, azoo mouien! ge moult on
(u) dood!

Doodmaere, bn. Zie DOODMAGERE.
Doodmagere (uitspr. dooma(g)ara met zovl.
lange a), bn. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Zeer mager. Vgl. J (Aanh.).

Doodmeitsen, ww. Zie DOODMETSEN.
Doodmalen (uitspr. doo'nzaldn met zovl. lange
a), bedr. wed. st. ww. Very. maaldege dood,
doo'gemalen. Met hen (hebben). Bedr. Overtreffen
in het malen. 't Es ne goee . molder, niemand en
kan der hem doo'malen. Andere molenaars
ten onder brengen. De milder es bier alleene
meestere : hie heet (heeft) al d'andere doo'gemalen. — Wed. Zich dooden (vermoeien, ziek maken) door overmatig malen. Dag en nach(t) malen? Gad' ou (u) doo'malen?
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Doodmeitsen, w w. Zie DOODMETSEN.
Doodmekkeren (uitspr. doomekkaran), wed.
zw. ww. Van geiten. Vgl. DOODKRAAIEN, DOODMAUWEN. Zie MEKKEREN.

Doodmetsen (uitspr. doometsan), bedr. wed.
zw. ww. Very. nzetstege dood, doo'gemetst. Met
hen (hebben). Daarnaast, zeer gewoon, DOO(D)MEITSEN (uitspr. doomaitsdn). Bedr. Overtreffen
in het metselen. Hie en ken nie maitsen : 'k zoo
(zou) hem doo'maitsen. Zeer vermoeien door
metselen. Laat ons rusten, Enziel; ge zil(t)
doo'maitsen. — Wed. Zich erg vermoeien door
metselen. Ne mains em most hem toch niet doe%
maitsen, newonre ? Zie ME(I)TSEN.
Doodmoe (uitspr. doonzer), bn. Buitengewoon
moede, doodmoede. VD.
DOOdmOOSChen (uitspr. doomooschm, gewoonlijk met ch en met scherpl. o), bedr. wed. zw. ww.
Very. : moostege dood, doo'gemoost. Met hen
(hebben). Bedr. Dooden door mooschen. Da'
mannek' hee ne nes(S) jonge mnsschen, en nui
moost hie ze dood. — Wed. Hyperbolisch. Zich
dooden door mooschen. Hie loopt altif b dokteur en apothekere, hie zal hem nog doo' mooschen.

— Zie MOOSCHEN.

Doodmorbelen, w w. Zie DOODMARBELEN.
Doodmonien, ww. Zie DOODMAAIEN.
Doodnaaien (uitspr. doonouian), bedr. wed.
zw. ww. Very. : nouidege dood, doo' genouid. Met
hen (hebben). Bedr. (Hyperbolisch) dooden door
naaien ; overtreffen in het naaien. 't En es mor e
klai' maiske, mor ze kan d' ander amaal deo"nouien. Ze nouit her oo(g)en dood, ze naait

Doodmarbelen (uitspr. doomorbalan), wed. zw.
ww. Very. : morbeldege dood, doo' gemorbeld.
Met hen (hebben). Zich dooden (hyperbolisch)
door met de marbels te spelen. Die jongies zillen
houder (henlieden) nog doo'nzorbelen. Zie MAR-

zich blind. Eig. en hyperbolisch. — Wed. Hyperbolisch. Ze noult her dood !

BELEN.
Zie DOODMARSEEREN.

niest al g' heel den dag, ge zilt on (u) nog doo'niezen.

Doodmarseeren (uitspr. doomarseran met
zachtl. e), bedr. wed. zw. ww. Very. : marseerdege
dood, doo' gemarseerd. Met hen (hebben). Daarnaast, zelden, DOO(D)MARCHEEREN (met Fr. ch).
Bedr. Iemand vermoeien door gaan. 'k En doe
Beene slap nie meer ge zoodt (zoudt) gij iemend
doo'marseeren. — Overtreffen in het gaan. 't Es

Doodnijpen (uitspr. doors pan), bedr. st. ww.
Very. : neep dood, doo'genepen. Met hen (hebben). VD. — Hie en es mor dood te njpen, hij is
zoo teer (ziek) dat hij met een neep kan gedood
worden.
Doodmonien, ww. Zie DOODNAAIEN.
DOOdOngelte eg, bn. Zie DOODONGELUKKIG.

Doodmarcheeren, ww.

ne fameuze gaandere : hie kan ons amaal doo'marseeren. — Wed. Hyperbolisch. Zich dooden,

Doodniezen (uitspr. dooniezan), wed. zw. ww.
Very. : niesdege dood, doo'geniesd. Met hen (hebben). Zich dooden (hyperbolisch) door niezen. Ge

7 (
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of vermoeien, of ziek maken door overmatig gaan.

bn. Zeer ongeiukkig. VD.

Moe' ze deur die hitte gaan? Ze zal her doo' marseeren. — Zie MARSEEREN.

Doodonnoozel(e) (uitspr. met scherpl. o), bn.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gansch
onnoozel, onschuldig.
Doodop, bn. Zie DOOD.

Doodmartelen (uitspr. doomartalan), wed. zw.
w w. Very. : nzarteldege dood, doo'gemarteld.
Met hen (hebben). Hyperbolisch. Zich dooden
door overmatig zwoegen en slaven. Dat es vul
koeroudze, da' martelt hem dood, en toch en
komt er his niet. Zie MARTELEN.

Doodpaffen, ww. Zie DOODPOEFEN.
Doodpaizen, ww. Zie DOODPEIZ EN.
Doodpalodderen (uitspr. doopa/oddaran, pa

Doodmanwen (uitspr. doomauwan), wed. zw.
ww. Very. mauwdege dood, doo'gemauwd. Met
hen (hebben). Hyperbolisch. Zich dooden door
overmatig mauwen. Die katte mazized zonder ophauwen, ze zal her nog doo' mauwen. Z. MAUWEN.

met korte a en zonder den klemt.), bedr. zw. ww.
Very. : palodderdege dood, doo'gepalodderd. Met
hen (hebben). Daarnaast DOO(D)PALULLEN. De
veu(g)el doo'palodderen, hem door herhaaldelijk
vastnemen, enz. dooden. Zie PALODDEREN.

DOODPALULLEN
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Doodpalullen (uitspr. doopalullan, pa met
korte a en zonder den klemt.), ww. Zie DOODPA-

(een zekeren tijd, een half of heel uur). Weeral
'n doo"pooze ! Wie es er dood? Vgl. DB.

LODDEREN. Ge zil(t) da' kattejonk nog doo'paJulien. Zie PALULLEN.

Doodpreken (uitspr. dooprekan), wed. zw.
ww. Very. : preektege dood, doo'gepreekt. Met
hen (hebben). Hyperbolisch. Zich dooden door
prediken. De pater preek(t) geed, mor 'k vreeze
dat hie hem zal doo'preken. Zie PREKEN.
Doodprossen (uitspr. dooprossan), bedr. zw.
ww. Very.: prostege dood, doo'geprost. Met hen
(hebben). Door prossen dooden, nagenoeg hetz.
als DOO(D)BEULEN. De keerel en kan nog gee' verken dooddoen : hie prost het dood. Vgl. CV. J.

Doodpardaffen (uitspr. doopardaffan), bedr.
zw. ww. Very.: pardaftege dood,doo'gepardaft.
Met hen (hebben). Daarnaast DOO(D)PARDOEFEN,
-PERDAFFEN, -PERDOEFEN. Doodslaan. Hie greep
da' biestse (beestje), en pardaftege 't op de grond
dood. Zie PARDAFFEN, PERDAFFEN, PARDOEFEN,
PERDOEFEN.

Doodpardoefen, ww. Zie DOODPARDAFFEN.
Doodpeensen (uitspr. doopeensan met zachtl. e),
bedr. zw. ww. Very. peenstege dood, doo'gepeenst. Met hen (hebben). Iemand of lets dooden
door peensen (nijpen met de vingernagels). Ge
peenst die teeke dood. Hyperbolisch. Em peenst
azoo niet ge zoodt (zoudt) gij iemand doo'peensen. Zie PEENSEN.
Doodpeezen (uitspr. doopeezan met scherpl. e),
bedr. zw. ww. Very.: peesdege dood, doo'gepeesd.
Met hen (hebben). Doodslaan. Zie ald., ook PEEZEN.

Doodpeizen (uitspr. doopaizan), wed. zw. ww.
Very. paisdege dood, doo'gepaisd. Met hen (hebben), Veel, aanhoudend peinzen, zich afmatten,
ziek maken door peinzen. Ge loop altil(d)mee' de
kop tuss(ch)en de beenen, ge paist ou (u) dood.
Zie PEIZEN.

Doodperdaffen. , doodperdoefen , ww.

Zie

DOODPARDAFFEN.

Doodpikken (uitspr. doopikkan), bedr. wed.

zw. ww. Very. : piktege dood, doo'gepikt. Met
hen (hebben). Bedr. Hyperbolisch. Iemand erg vermoeien door aanhoudend pikken. Mee hem, pikken, dat en es nie plezant : hie pikt iemand dood.

— Overtreffen in het pikken. Te(g)en hem pikken,
chit en ka' geen eenen : hie kan z amaal doo'pikken ! — Wed. Hyperbolisch. In azoo 'n vree'
hitte pikken ? hie zal hem zeker doo'pikken ! —
Zie PIKKEN.

Doodplaitsen, ww. Zie DOODPLEITSEN.
Doodpleitsen (uitspr. dooplaitsan), bedr. zw.

ww. Very.: plaitstege dood, doo'geplaitst. Met
(hebben). Daarnaast sours DOO(D)PLETSEN.
Dooden al pletsende. Hie greep koleereg de duive

hen

de kop, en hie plaitstege ze te(g)en de grond
dood. Zie PLE(I)TSEN.

Doodpletsen, ww. Zie DOODPLEITSEN.
Doodpletteren (uitspr. dooplettaren), bedr. zw.
ww. Very. : pletterdege dood, doo'gepletterd.
Met hen (hebben). Dooden door pletteren. Hie
pletterdege de katte Knee' zone voet dood.

Zie PROSSEN.

Doodpruitselen, doodpruitsen, ww. Z, DOODPRUTSEN.

Doodprutselen (uitspr. doopruitsalan), ww.
Zie DOODPRUTSEN.

Doodprutsen (uitspr. doopruitsan), bedr. zw.
ww. Very.: pruitstege dood, doo'gepruitst. Met
hen (hebben). Daarnaast DOO(D)PRUTSELEN. Nagenoeg hetzelfde als DOO(D)PROSSEN. De kinders
prutsen da' kattejonk dood. Zie PRU(I)TSEN.
Doodrainen, ww. Zie DOODREINEN.
Doodrazen (uitspr. doorazan met zovl. lange
a), bedr. wed. zw. ww. Very. : raasiege dood,
doo'geraasd. Met hen (hebben). Daarnaast Doo(D)-

TIEREN. Bedr. Iemand dooden (hyperbolisch) door
razen. 'k Loope desire : ge raast hier ne mains
dood. — Wed. Tieste was zat, en hie raasdeg'
hem abij (bijkans) dood, hij raasde buitenmate veel.

Doodreenen, ww. Zie DOODREGENEN.
Doodregenen (uitspr. doore(g)anan), onz. zw.
ww. Very. re(g)endege dood, doo'gere(g)end.
Met z7n. Daarnaast, zeer gewoon, DOO(D)REINEN
(uitspr. doorainan). Gedood worden door aanhou-

I

e' IN namaal
dend regenen. Ifijkt! die blommRE
N.

Zie

doo'geraind. Ze rainen dead.

Doodreinen, ww. Zie DOODREGENEN.
Doodrijden (uitspr. doorijan), bedr. wed. st.

ww. Very.: reed dood, doo'gereen (reen eenlettergrepig met zachtl. e). Met hen (hebben). Wdb.
Bedr. Iemand doo'rilen, hem dooden door met
hem te zamen te rijden. 'k En rye mee Sies nie
meer ; astie op z/ne veto zit, rijdt hie te zeere : hie
zoo (zou) iemand doo'rilen. Overtreffen in het
rijden. Geenen en kan onze Pier afrijen ; hie kan
z' amaal doo'ren. — Wed. Eig. Men schrijve :
doo(d) ri(d)en. De velogasten die in de kenkoerse rijen, rijen houder (henlieden, zich) amaal
dead. Dat heet (heeft) hem doe' gereen. — Doe'geree(n) zijn, door rijden gestorven zijn.

Doodrijdar, m. Zie DOODRIJDERE.
Doodrijdere (uitspr. door 74ara), m. Mv -rs. De
.

Doodpoefen (uitspr. doopoefan), bedr. zw. ww.

Very. poeftege dood, doo'gepoeft. Met hen (hebben). Daarnaast DOO(D)PAFFEN. Dooden met poefend geluid ; — doodschieten. Ike zag den haze,
en hie poefteg' hem dood. Mee ne steen iemand
doo'poefen. — Marbelspel. Doodschieten. Vgl.
DOOD.

Zie POEFEN.

Doodpooze (uitspr. doopooza met scherpl. o), yr.

Het luiden der doodsklok gedurende eene poos

eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg. Iemand
die doodrijdt. Velogasten zijn amaits doorfers.
Zwijgt tech van die otenzobiels! Mender (die
er) mee rijen, zijn doorijers ! Zie DOODRIJDEN.
Doodrijen, ww. Zie DOODRIJDEN.
Doodrijer(e), m. Zie DOODRIJDERE.
Doodrijpe (uitspr. deo' jpa), bn. Zeer rijp. DB,
CV. J.

DOODROCHELEN
Doodrochelen (uitspr. doorochslsn),
DOODFLUIME~

DOODSKALEUR
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171.&'

DOODKROCHELEN.

Daodroefelen

(uitspr. do IroejJlJn), bedr. zw.
ww. Very. : roefelde~e dood, doo'geroejeld. Met
hen (hebben). Doodslaan. Z, ald., ook ROEFELEN.

Doodroeien (uitsor. dooroeirns, bedr, zw. ww.
Verv.: roez'dege dood, doo'geroeid. Met hen (hebben). Door roeien (werpen) dooden. D/e dicueis
va' jongies Z90n (zouden) iemani doo'roeien, lie
ROEIEN.

Doodroepen (uitspr. dooroepsny; wed. st. ww.
Very. : riep dood, doo'geroepen. Met hen (hebben). Eig. (men sehrijve alsdan : doo(d) roepen).
Da' 1nossel7vgf hee her doo' f!eroepen. OJk hyperbolisch : ' k 1noes(t) lng' doo'roepen, anderst en
hoordeg' hie 't niet. Vgl. J.
Doodroeven [uitspr.

dooroeumi, wed. ZW. ww.
Very. : rot/dege duod, doo'verocfd. 31et hen
[hebben), Daarnaast, sorns, DOO(D)TROEVEN. Z~.o
, dikwijls troef spelen dat men al de troeveu kWIJt
geraakt en am die reden 't spel verliest. G' en het
(hebt) mar dom gespeeld,g' het ou (u) doo'geroejd.
Zie ROEVEN.

Doodrooken (uitspr. dooroobsn met scherpl. 0),
bedr. wed. 011Z. zv». ww. Very. : rooktege dood,
doo'gerookt. Met hen (hebben). Daarnaast DOO(D)~
SMOOREN. Bedr. Iemand dooden (hyperbolisch)
door rooken, TVa' rook, tea' rook / ge rooet hier
zemarui dood I - Overtreflen in het rooken. G' en
ziit het te(g len hen: nie uitltau toen, hie zal otc (u)
doo'rooken. - Wed. Zich dooden (afmatten, ziek
maken) door rooken. Dat ell kan de pgpe nie
Zaten, da' rookt he1Jl dood. - Onz. Met zfjlZ. Van
vuur of licht. Uitdooven door rooken. De stove,
de laJnpe zal doo' rooken.
Doodsaintse, o. Zie DOODSANIJE.
Doodsantje (nitspr. d10santsd, -saintsd),

schiven. 'k Moet ophauwen, anderst schau« Jk

o.

Doodbeeljeke, doodkaarte (zie ald.).

Doodsantse, o. Zie DOODSANTJE.
Doodsbedde, vr. ~lv. ~n. Doodbed. Hz'e ligt op
z!ln doodsbedde, hij is bezig nlet sterven.
Doodsbeen (uitspr. doadzbeen met scherp!' e), o.

M v. -en (niet -deren). Been van een dood In~nsch.
VD (die het enk. niet heeft). KIL (DOODS-BEEN).

Doodsbleek, bn. Wordt niet gebezigd. l\Ien
zegt : zoo bLeek as nen daoln.
Doodsch, bn. \Vordt niet gehoord. Zie DOOD.
Doodsoharten (uitspr. dooschartJn), bedr. wed.
zw. ww. Very. : scharttege dood, doo'geschart.
Met hen (hebben). Bedr. D,}oden door scharten.
D' hinne schart de fonge planten dood. Onz' erte
(erweten) zg'n doo'geschart. - Uitvegen. WOroln
schartte die schreve dood? - \Ved. Hyperbolisch. Da' kind hee ' t roofonk: ' t schart heln
dood. - Zie SCHARTEN.

Doodschaven (uitspr. dooschavJ/l met zovl.
lange a), bedr. wed. zw. ww. Very. : schaafdege
dood, doo'geschaafd. Met hen (hebben). Bedr.
Overtreffen in het schaven..t t Es dent beste schaver die er es: hie kan z' alnaal doo'schaven. Wed. H yperbolisch. Zich erg vermoeie n door

dood,

Doodsohieten
\V vV.

(uitspr. dooschietsns, bedr. st.
Verv. ; schoot dood, doo' geschoten. Met hen

(hebben). Dooden door schicten. VD. - Marbelspel, Den marbel van eenen mededinger raken en
dezen aldus beletten voort te spelen, Wie doodgeschoten is, moet de marbels (of centen) die hij
reeds had gewonnen, den doo.lschieter afbeven.
lVz'e meer te speien! ' k H(: au (u) doo'geschoten.
Ook wed. : zich in de 0 schieteu. Vgl. DOOD. CV.

Doedsehletene, (uitspr. dooschietdrJ), m. Mv.
-rs, De eind-e valt dik wijls in de uitspr. weg.
Iemand die doodschiet ; - ook in marbelspcl, Zie
DOODSCHIETEN.

Doodschijten [uitspr. dJoschg'tcJn), wed. st.
ww. Zich o oo.Ieu door schijten. Ons koe schy't
her dood, Vgl. DOODKAKKEN.
Doodschokken (uitspr. duo r;clzokkdll) , bedr. wed.
onz. zw, ww. Very. : schoktege dood, dco'geschoet, I3edr. Met hen (heobeu). Door schokken
dooden (hyperbolisch), De eerre sclzok(t) ne mains
dood, - Wed, Overdrachtelij k. ' k Schokke my'
dood Of die steenen. - Soms onz. In die kerre
zoo (lOU) iemand doo'scho eeen,
Doodschoppen, ww.

\Vordt niet gehoord. Zie

DOODSCHUPPEN.

Doodschou (voor de uitspr. dezer OU, zie Kl.
en Vor mi.i, bn, Zeer (totterdood) schuw, bang.
,s Naclz(t)s ben ek doo' schou . Zie SCHOU.
Doodschreemen (uitspr, dooschreemen met
scherpl. e), wed. zw. ww. Very. : schrei?Jndege
dood, doo'geschreetnd. 1\let hen (hebben). Zich
dooden (hyperbolisch) door schreien (weenen).
Sedert dat her moeder dood es, schreenz(t) z' her
dood. lIe SCHREEMEN.
DoodsGhrijven (uitspr. dooschrg'vJll), \ved. st.
ww. Very. : schreef dood, doo'lreschreven. l\;let
hen (hebben). Zich dooden (hyperbolisch) door
overmatig schrijven. Hie zal heln nog doo'schrfjvent
Doodschuifelen

(uitspr. dooschuifdldlZ), ww.

Zie DOODFLUITEN.

Doodsohuppen (uitspr. dooschuppJn), bedr.
zW. ww. Very. : schuptege dood, doo'geschupt.
~:Iet hen (hebben). Doodschoppen. VI). Sckupt
den hond dood!
Doodschuren (uitspr. dooschuran), wed. zw.
wW. Very. : schuurdege dood, doo'gesclzuurd.
l\let hen (hebben). Zich totterdood yermoeien door
overmatig sehureo. Ons 1naisen heet (heeft) her
vanda(g)e doo'geschuurd.
Doodsieken (uitspr. doosz'ekJn), wed. zw. ww.
Very. : sz'ektege dood, doo'gesiekt. Nlet hen (hebben). Zieh dooden (hyperbolisch) door pruimen
(tabak).IIie sz'ekt te vele, hie schendt zg'm ma(g)e:
hie siek! hCfll dood. Zie SIEKEN.
Doodsijferen, ww. lie DOODCIJFEREN.
Doodskaleur (uitspr. ka met korte a en
den klemt.),
KALEUR.

O.

zander
Zouder my. Doodskaleur. Zie

DOODSLAAN
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Doodslaan (uitspr. dooslaan met zovl. lange a),
bedr. onz. onr. ww. Very. : met hen (hebben). Zie
SLAAN. Bedr. Door slaan (met iets) iets of iemand
dooden. Den hane mee ne steen doo'slaan. Dooden
door met het gedoode zelf te slaan. Hie greep den
hane, en hie sloeg hem te(g)en de grond dood,
Wdb. — Hie kan ze doo' slaan, hij kan veel eten,
veel drinken. Vgl. VD. — Onz. Met zijn. In het
bolspel. Wordt gezegd van eene bolle die door een
hoopje zand, een kleine verhevenheid, een stroo,
enz. in eens stil valt. Der lag dor e kaike, en de
bolle sleeg dood. Vgl. DOODVALLEN.
DOOdSlaalider(e) (uitspr. dooslaandara met
zovl. lange a), m. Zie DOODSLAGER(E).
DOOdSlaer(0), m. Zie DOODSLAGER(E).
Doodslag (uitspr. gewoonhjk dootslach, soms
dooslach), m. Mv. zelden, -sla(g)en. Wdb. Veur
doodslag vereurdeeAd) zijn.
Doodslager, m. Zie DOODSLAGERE.
Doodslagere (uitspr. dooslaara met zovl. lange
a), m. Mv. -rs. Daarnaast, soms, DOO(D)SLAANDER(E), De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Doodslager. Wdb. Laat ze gerusl, 't z/n doo'slaers.
Doodslaven (uitspr. dooslavan met zovl. lange
a), wed. zw. ww. Very. slaafdege dood, doo',g eslaafd. Met hen (hebben). Zich dooden door slaven. Men schrijve doo(d) slaven. Sies heet (heeft)
hem doo' geslaafd. Ook hyperbolisch : op dat hof
moet iedereen hem doo'slaven!
Doodsienren (uitspr. doosleuran), bedr. zw.
ww. Verv. : sleurdege dood, doo'gesleurd. VIet
hen (hebben). Door sleuren dooden. Hie trekt en
sleurt d' orme beeste dood.
Doodsmakken (uitspr. doosmakkan), bedr. zw.
ww. Very. : smaktege dood, doo' gesmakt. Met
hen (hebben). Dooden met eenen smak (slag). Hie
greet de katte, en hie wildege ze te(g)en de muur
doo'smakken. Zie SMAKKEN.
Doodsmeden (uitspr. doosmeen, smeen eenlettergrepig en met zachtl. e), bedr. wed. zw. ww.
Very. : smeeddw (uitspr. smeettaga met verkorte
zachtl. e; zie Kl. en Vorml.) dood, doo'gesmeed.
Bedr. Dooden (hyperbolisch) door smeden. Tieste
de smed smeedt at zijn knechten dood. — Overtreffen in het smeden. Kendegij ne smed die beter
es ? Hie smeedt z' dl dood! — Wed. Men
schrijve doo(d) smeen. Zich dooden door overmatig smeden. Ne smed kan hem doo' smeen!
-

Doodsmeen, ww. Zie DOODSMEDEN, SMEEN.
Doodsmijten (uitspr. doosmijtan), bedr. st. ww.
Very. : smeet dood, doo'gesmeten. Met hen (hebben). Doodslaan. lemand mee ne steen doo'smijten. VD.
Doodsmodderen(uitspr.doodsmoddaran), bedr.
zw. ww. Very. smodderdege dood, doogesmodderd. Met hen (hebben). Door smodderen (pletteren) dooden. De MitiS lag dor doo' gesmodderd.
De wielen lie_pen over hem en z' hen hem doo'gesinodderd. Zie SMODDEREN.
Doodsmooren (uitspr. doosmooran met scherpl.
a), ww. Zie DOODROOKEN.

DOODSPINNEN

Doedsneeen (uitspr. doosneean met scherpl. e),
ww. Zie DOODSNOURN.

Doodsneenwen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DOODSNEER N.

Doodsnijden (uitspr. doosnilan), bedr. st. ww.
Very. : snee(d) dood, doo'gesneen (sneen eenlet.
tergrepig). Door snijden dooden. De dokteurs en
kijken der nie naor om iemand dood te snijen.
Do o dsnij en, ww. Zie DOODSNIJDEN.
Doodsnikken (uitspr. doosnikkan), wed. zw.
ww. Very.: sniktege dood, doo'gesnikt. Met hen
(hebben). Zich dooden (hyperbolisch) door snikken
(of hikken). 'k Kre(g)e de snik, 'k meendege da'
'k mij genie doosnikken. G' heel de weke moe.
ders dood, paisdege 'k da' zuster her genk
dooschreemen en doosnikken. Zie SNIKKEN.
DOOdSliOeien. (uitspr. doosnoeian), bedr. zw.
ww. Very. snoeidege dood, doo'gesnoeid. Met hen
(hebben). Dooden door snoeien. Den hovenier
snoeit at de boomen dood.

Doodsnokken, ww. Zie DOODSNUKKEN.
Doodsnonen (voor de uitspr. dezer ou, zie Kl.
en Vorml.), onz. zw. ww. Very. : snoudege dood,
doo'gesnoud. Met ziln. Daarnaast DOO(D)SNEERN.
Door sneeuw sterven. De lauwerier snout dood,
es doo'gesnoud. Zie sNouRN.
Doodsnniven (uitspr. doosnukkan), wed. st. ww.
Very. : snoof dood, doo'gesnoven. Met hen (heb-

ben). Hyperbolisch zich dooden door overmatig
snuiven. Da' meetse zal her no doo'snuiven.

Doodsnukken (uitspr. doosnukkan), bedr. wed.
zw. ww. Very. : snuktege dood, doo'gesnukt. Met
hen (hebben). Daarnaast, min gewoon, DOO(D)SNOKKEN. Bedr. Door snukken (rukken) dooden.
En trekt azoo an 't kordeel niet, ge zilt 't perd
doo'snukken. — Wed. Hyperbolisch. Den bond
snukt hem dood a' ketene. Zie SNOKKEN,
SNUKKEN.

Doodspauwen (uitspr. doospauwan), wed. zw.
of st. ww. Very. : spauwdege dood, doo' gespauwd
(of -gespauzeyan). Met hen (hebben). Zich dooden
(hyperbolisch) door spuwen (daarnaast DOO(D)SPEEK(EL)EN) of door braken. As Mielke rookt,
spauwt he hem dood, hij spuwt buitenmate veel.
't Moest uit de ma(g)e, 'k meendege da' 'k
genk doo'spauwen. Zie SPAUWEN.
Doodspeekelen, doodspeeken (uitspr. doo.
speek(al)an met scherpl. e), ww. Z. DOODSPAUWEN.
Doodspelen (uitspr. doospelan), bedr. wed. zw.
ww. Very. speeldege dood, doo' gespeeld. Met hen
(hebben). Bedr. Door spelen (in al de bet.) dooden
(hyperbolisch). 'k En korte (kaart) nie meer : ge
zoodt (zoudt) iemand doo'spelen. Overtreffen
in het spelen. Hie es iedereen te sterk : hie kan
z' amaal doo'spelen. — In het marbelspel. Doodschieten (zie ald.). — Wed. Zich dooden (hyperbolisch) door overmatig spelen. Tiest en es va' z'
Leven nie moe, he zoo (zou) hem doo'spelen.
Doodspinnen (uitspr. doospinnan), bedr. wed.
st. ww. Veiv. spon dood, doo'gesponnen. Met
hen (hebben). Bedr. Dooden (hyperbolisch) door
spinnen. Keunde te(g)en her op ? Neen ek, ze kan

DOODSPRENGEN
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ons doo'spinnen. — Wed. Hyperbolisch. Da'
spint g'heele nachten, ze zal her nog doo' spinnen!

Doodsprengen, ww. Zie DOODSPRINGEN.
(u.tspr. doos_prenean', hedr.
Doodsprin geni
weo. st. ww. Very. : cpronk (of sprank) dood,
doo'gespronpen. Met hen belphen). Beth . Dooden
door sprirgen. 'k S'pronk van den delte, 'k viel
op de katte : 'k he ze doo'gesprongen. — Wed.
Zich dooden (hyperholisch) door sprirgen. illeetse
-

zal her nog dooddansen en doo'sprengen.

Doodspuwen, ww. Wordt niet gebezigd. Zie
DOODSPAUWEN.
DOOdStaMpeli (uitspr. doostampan),

bedr. wed.

zw. ww. Vet v. : stamptege dood, doo'gestampt.
Met hen (hebben). Bedr. Doodsompen. VD. —
Wed. Zich dooden (hyperbobsch) door stampen.
As da' kind in de wie(g)e lip, zoo (zou) 't hem
doo'stamisen.

Doodsteke (uitspr. doosteka), yr. (niet m.).
Mv. -n. Verkl. -steekske. Doodsteek.
Doodsteken (uitspr. doostekan), hedr. wed. st.
ww. Very. stak (of stook) dood, doo'gesteken
(soms pestoken). Wdb.
Doodsteker(e) (uitspr. doostekara), m. Mv. -rs.
De eino-e %Tait iikwijls in de uitspr. weg. Doodsteker. Wdb.
Doodstekken (uitspr. doostekkan), bedr. st.
ww. Very stok dood, doo'.oestokken. Doodwerpen (met stok, steen, aardklomp of eenig ander
voorwerp). 'k Paktege ne groote kai en 'k stok
d'hinne dood. — In marbelspel. Doodschieten
(zie ald.). Vgl. STEKKEN.
Doodstekken (uitspr. doostekkan), bedr. zw.
ww. Very. .ctektege dood, doo' gestekt. Met hen
(hebben). Dooden door stooten met eenig scherp
voorwerp. Hie wierp mee' zijn ope' mes en hie
stektege ?tiff dood. Zijnen hone stektege de
mijnen dood. Zie STEKKEN.

Doodstille(uitspr. doostilla), bn. Doodstil.Wdb.
Zie s t iLLE.
.

Doodstoormen (uitspr. doostoorman, stoor met
zachtl o), becir. wed. zw. ww. Very.: stoormdege
dood, doo'gestoormd. Met hen (hebber ) Bedr.
Dooden door stormen (hollen). 't Perd stoormdege 't dood — Wed. Men schrijve : doo(d)
stoormen. 't flee hem doo' gestoormd. Zie STOORMEN.

Doodstormen, ww. Wordt niet gehoord. Zie

DOODTRAPPELEN

AMMO

Doodstrijen, ww. Zie DOODSTRIJDEN.
Doodstrijken (uitspr. doostrijkani, hedr. wed.
st. ww. V, r,. streek dood, doo'gestreken. Met
hen (liehben ) Bedr. Ierriand dooden byprrbolisch)
door ,trijken. Ze werk(t) mee strijkessen, mor ze
strifk(t) z' al dood - Oyertreff r in het sttijken.
Niemand en kan der her doo'st' (/ken — Wed.
Hyper bolisch Do' striik(t) zonder ophauwen,
da' zoo (zou) her dno'strilken.
Doodstrunkelen (uitspr. doostreunkalan), ww.
Zie Do( ) DST R RUN KELEN.

Doodstudeeren (uitspr. doodstuderan), ww.

Zie Doom FFREN.

Doodquiken (uitspr. doostuikan). hedr wed.
onz. zw. W NA' . Very.: stuiktege dood, doo'gestuikt.
Met hen (hebhen). Bedr Dooden door stuiken
(met hoofi). Hie liep er nortoe en stuiktee' hem
dood. — Dooden door stooten. The greep hem bij
de kele, en hie stuikteg' hem te(glen de muur
dood. Oyertreffen in het stuiken maken (van
koorn). Fielke stuik(t) goed, hie zal ons nog
doo(d)ctuiken. — Wed. Men schrijve : dor(d)
stuiken. Hie lief) mee' zone kop te(g)en 't hekkie,
en hie stuzkteg' hem dood. — Onz. Met zijn. Met
hevigen slag doodYallen. Hie viel von 't tak (dak)
en hie stuiktege dood. Vgl. J. CV (Ranh.). — In
bolspel. In eens doodvallen. De bolle kwam op
'm bergske, en dor stuiktege ze dood. Zie
STUIKEN.

Doodsukkelen, ww. Zie DOODTSUKKELEN.
DOOdS1111r, o. Wordt niet gehoord. Men zegt :
d'ure van de of va' min (4n, enz.) dood.

Doodsvijand, m. Mv. -en. Doodvijand.
Doodsvonnes,n
Zi4 e VONNES.
—e
DOOdtert011 (,uitspr. doottertan), bedr. wed. st.
ww. Very. : tort dood, doo'getorten. Met hen
(hebben) Bedr. Door treden dooden. Tert die teeke
dood, — Wed. In het hinkspel. Met den voet op
eene lijn van bet hinkelperk treden of ze lichtjes
raken : wie het doet, is dood en moet de speelbeurt aan de tegenstre€f'rer afstaan. Sieska heet
(heeft) her doo'getorten. Zie DOOD.

Doodtieren (uitspr. doottieran), bedr. wed. zw.
ww. Z1

,

DOODRAZEN.

Doodtoefelen (uitspr. doottoefabn). bedr. zw.
ww Very.: toefeldege dood, doo'getoefeld. Met
hen (hebben) Doodslaan. Hie en zoo (zou) er
me nor kijken om iemand dood to toefelen. Zie
TOEFELEN.

DOODSTOOR MEN.

DoodstrafFe (uitspr. doostraffa), yr. Doodstraf.
Wu b.

Doodstreunkelen(uitspr.

doostreunkalan),onz.

zw. ww. Vt rv.: streunkeldege dood, doo'gestreunkeld. Met zip/. Al strunkelencie doocivatlen
de tsukkelesse streunkelt ginter dood. Z. STREUN-

Doodtoppen (uitspr. doottop pat,), wed. zw.
.

.

ww. Very. : toptege dood, doo'getopt. Met hen
(hebben). Lich dooden (hyperbolisch) door overmatig toppen. Da' manneke zoo (zou) hem doodtoppen.

Doodtrampelen (uitspr. doottrampalan), bedr.

XELEN.

zw. ww. Zie DOODTRAPPELEN.

Doodstrijden (uitspr. doostrijan), wed. st. ww.
Very. stree(d) dood, doo' kestreen (streen eenlettererepie, met zachtl e). Lich doode (hyperbolisch) door looci enen. Da' will kan her doo'-

Doodtrappelen (uitspr. doottrappabn), bedr.
zw. ww. Very. trappeldege dood, doo'getrap-

-

strijen. Zie STRIDDEN.

Zuld-Oosivlaaftelorsch Idioticen.

peld. Met hen (hebben t. Door trappelen dooden.
't Kind lag ondere,en't per d trappeldege't dood.
Er was zoodaneg veel yolk, dat er twiei doege-
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DOODTREKKEN
tramfield z‘in. Zie TRAPPELEN, TRAMPELEN. VD
(DOODTRAPPEN).
Doodtrekken (uitspr. doottrekkan), bedr. wed.
st. ww. Very. trok (of trak) dood, doo'getrokken. Met hen (hebben). 1:3(ir. Door trekken doo

En trekt azoo an de koord" met, ge zilt de beeste
doodtrekken. —Wei. Hyperbolisch. Zich doo.
den door trekken. Da' perd es al to g-ew Ideg : as
't i(n);espannen es, zoo (zou) 't hem oprecht
doodtrekken.

Doodtriebenalen (uitspr. doolriebanalan met
zovi. iange a), oeiir. wed. zw. ww. Very. : triebenaaldege dood,doo'getriebenaald. Met hen (hebben). Bedr. Door procedeeren ten order brengen.
'k Zal hem doo'triebenalen. — Wed. Overdrachtelijk. Hie es altild in d'hande' van d'ovekaten
(advokaten) : hie zal hem (zich) doo'triebenalen.
Zie TRIEBENALEN.

Doodtroeven, ww. Zie DOODROEVEN.
Doodtrommelen (uitspr.doottromma/all), bedr.
wed. zw. ww. Very. : trommeldege dood,doo'getrommeld. Met hen (hebben). Bedr. Door troinmelen (slaan) dooden. Hyperbolisch : Tonle es nen
eesten (eersten) trommeleere : hie zal z' amaal
doodtrommelen. — Wed Overdrachtelijk. Hie zoo
(zou) hem, min dzielke, doodtrommelen.

Doodtruntelen (uitspr. doottruntalan), ww.
Zie DOODTRUN TEN.

Doodtrunten (uitspr. doottruntan), wed. zw.
ww. Ver,. : trunttege dood, doo'getrunt. Met
hen (hebben). Hyperbolisch zich dooden door
weeklagen. Ionia en es nie leuteg: ze trunt her
dood. Zie TRUNTEN, TRUNTELEN.
Doodtsoefelen (uitspr. doottsoefalan), bedr. zNix.
tsoefeldege dood, doo'getsoefeld.
ww. Very.
Met hen (hebben). Dooden door tsoefelen (tie
ald.). Da' monneke tsoefelt al zijn ronkers dood.
Doodtsollen (uitspr. doottsollan), bedr. wed.
zw. ww. Very.. tsoldege dood, doo'getsold. Met hen
(hebben). Bedr. (Nagenoeg) doodbeuien (zie ald.).
Hie tsolt al zijn per(d)en dood. Da' meetse was
doo'gewerkt en doo'getsold. — Wed. Hyperbolisch. Den tsukkeleere tsolt hem dood! — Zie
T.SOLLEN.

Doodtsnkkelen (uitspr. doottsukkalan), bedr.
onz. zw ww. Very. : tsukkeldege dood, doo'getsukkeld Bedr. Met hen (hebben). Daarnaast, soms,
DOODSUKKELEN. Door gesukkel dooden. Ge zilt
den bond nog doodtsukkelen. Onz. Met zikz.
Sukkelend sterven. Ze tsukkelen dood, sterven
langzaam als sukkeis. Ze doo'getsukkeld. Zie
TSUKKELEN.

Doodvaen, ww. Zie DOODVAGEN.
Doodvagen (uitspr. doo'vaan met zovi. lange
a), bedr. zw. ww. Very.: vaagdege dood, doo'gevaagd. Met hen (hebben). Uitvegen. Vaagt die
schreve dood. Da' vaagt alles dood, (in j isspel)
dat veegt de gansche boom (zie ald.) uit. Fig. Dat
doet alles vergeten. Tien jaar bleveme viand;
mor he hee' zin onselijk bekend en da' vaagt
alles dood. Laat ons dat mor doo'va(g)en, last
ons dat vergeten. Vgl. DB.
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DOODVLOEKEN

Doodvallen (uitspr. doofallan), onz. bedr. wed.
st. ww. Very. : viel dood, doo'gevallen. Onz. Met
zijn. Door vallen sterven. Wdb. Hyperbolisch.
'k Viel dood as ek 't hoordege! — Van eene bol.
Tegen een kleinen hinderpaal (steentk!, hoopje
zand, stroo, enz.) rollen en daardoor in eens nedervallen. KVkt, de b9lle volt dood; wor te(g)en hee'
ze Relooben? Bedr. Door vallen dooden. 'k Viel
op nen bond en 'k viel hem dood. — Wed. Da'
kind zal hem nog doo'vallen.

Doodvasten (uitspr. doofastan), wed. zw. ww.
Very. vasttege dood. doo' gevast. Met hen (hebben). Zich dooden (hyperbolisch) door overmatig
vasten. Da' maakt hem (zich) ziek, da' vast hem
dood!

Doodvechten (uitspr. doofechtan). wed. st. ww.
Very. : vocat dood, doo'gevochten. Met hen (hebben). Hyperbolisch. 't Es ne kae (kwade) vaint,
hie zoo (zou) hem doo'vechten.

Doodvegen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DOODVAGEN.

Doodvergeten(uitspr.doofargetan),bn. Gansch
vergeten. 'a En he der nie rover op gepaisd :
't was doo'vergeten. Zie DOOD. Vgl. J.
Doodversleten uitspr.doofarsletan),bn.Gansch
versieten. Da' rokske was doo'versleten. Nen
doo'verslete vengerhoed. Sies es doo'versleten.
J. CV ("lank).

Doodveutile, m. Zie DOODVEUGELE.
Doodveugele (uitspr. doieu(g)a/g), m. Mv. -ls.
De eind-e vait dikwijis in de uitspr. weg. Vogel
die den dood aankondigt. Nen uil es nen doo'veu(g)ele. Vgl. Loquela, Wdb (DOOVEUGEL).

Doodveunken (uitspr. doofeunkan), ww. Zie
DOODY UNKEN.

Doodvij and, m. Wordt nt geh. Z. DOODSVIJAND.
Doodvleuen, ww. Zie DOODVLEUIEN.
Doodvleuien (uitspr. doofruian), bedr. zw.
ww. Very. vleuidege dood, doo'gevleuid. Met
hen (hebben). Daarnaast DOOtD)VLEUEN. Dooden
door slaan. Z' hen der weer as e'enen doo'gevleuid. — Marbelspel. Doodschieten. — Zie
vi..EuMEN,

Doodvlieen, ww.

Zie DOODVLIEGEN.

DOOdVliegell (uitspr. dooflie(g)an). bedr. wed.
st. ww. Vey v. vioog dood, doo'gevlo(g)en. Met
hen (hebben). Bedr. Dooden (hyperbolisch) door
vliegen, overtreffen in het vliegen. Mijn duive zal
(uwe) doo'vlie(g)en! — Wed. Zich dooden
door vliegen. Men schrijve doo(d) vlie(g)en.

Hette die grauw duivinne nog ? Neen ek, z' heet
(heeft) her doo' gevlo(')en. De kanarieveu(g)ele
vloog hem dood te(g-)en de ruiten. Hyperbolisch.
Zich erg vermoeien door vliegen. Laat de duive
zitten : z' heet (heeft) her doo'gevlo(g)en.

Doodyloeken (uitspr. doo'floekan),' wed. zw.
ww. Very.: vloektege dood. doo'gevloekt. Met hen
(hebben). Daarnaast DOO(D)ZWEEREN. Zich dooden (hyperbolisch) door vloeken. Die beeste van
ne vaint zal hem no doo'vloeken.

DOODVONNIS

—
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Doodvonnis, o. Wordt niet gehoord. Z. DOODSVONNES.

Doodvrengen, ww. Zie DOODVRINGEN.
Doodvriezen (uitspr. doofriezan), onz. zw. ww.
Very. : vroos aood, doo'gevrozen. Mrt zijn. Door
vorst sterven. Doet die blommen as 't ka were
werdt, binnen, anderst vriezen ze dood. Onze
lauwerier es doo'gevrozen. Ook van menschen.
Pier lag doo'gevrozen in de gracht. Vgl. CV
(Aanh.).

Doodvrijven (uitspr. doofrilvan), bedr. st. ww.
Very. : vreef dood, doo'gevreven. Met hen (hebben). Door wrijven dooden. E klaim bzes/se (kiein
beestje) doo'vrilven. Uitwrijven. Wriyt die
cffers nui mor dood. — Zie VRIJVEN.
Doodvringen (uitspr. doofrengan), bedr. st.
ww. Vet vronk (soms vrank) dood, doo'gevrongen. Met hen (hebben). Door wringen dooden. Hie paktege de katte vaste, en hie vronk ze
dood. 'k Greep hem an de kele. en 'k meendeg'
hem dood te vrengen. Zi VRINGEN.

Doodvroeten (uitspr. doofroetan), bedr. wed.
zw. ww. Very. : vroettege dood, doo'gevroet. Met
hen (hebben). Daarnaast, zeer gewoon, DOO(D)FRUTEN. Zie aid.
Doodvanken (uitspr. doofunkan; zeer gewoon:
doofeunken), bedr. wed. zw. ww. Very. : veunkte?e dood, doogeveunkt, Met hen (hebben). Doodslaan. Zie ald.
Doodwaaien (uitspr. doowouian). onz. zw. ww.
Very. : wouuiege dood, doo'gewouid. Met 4n.
Door waaten sterven. De peereleere staat te veel
in de wend, hie zal doo'wouien. — Van iets dat
brandt. De keese (kaars) wouzdege dood.
Doodwainschen, ww. Zie DOODWEINSCHEN.
Doodwasschen (uitspr. doowasschdn gewoonlijk me ch), Dedr. wed. st. ww. Very. wastege
dood, doo'gewasschen, Met hen (hebben). Bear.
Iemand dooden (hyperbolisch) door o ermatig
wasschen. 't En es nie pleziereg mee her an de
waskuipe staan ze zoo (zou) ?emend doo'vasschen. In het wasschen overtreffen. Da' nzaiske
pla.s(t) geerene ze zoo (zou) her doo'wasschen!

Doodweeden, ww. Zie DOODWEEN.
Doodween (uitspr. dooween, ween met scherpl.

e en eenlettetgrepig), wed. zw. ww. Very. : weeddege(uitspr. wee ttaga met verkorte scherpl. e) dood,
doo'geweed. Zich aooden (hyperbolisch) door overmatig Brazen. As ons toe in de mees es, zoo (zou)
z' her doo'ween. Zie WEEN.

Doodweiden, ww.Wordt geh. Z.DOODWEEN.
Doodweinschen (uitspr. doowainschan, gewoonajt, rn,_t en), bedr. wed. zw. ww. Very. :
wainstege dood, doo'gewainst. Met hen (hebben).
Bedr. Ietnand den dood toewenschen. 'k Wee' wel
dot hie mij ailarze doo'wainst.— Wei. Hyper bolisch. 'k Zoo (zou) me nog Bever doo'wainschen
as dat te doene ! —Zre

WEINSCHEN.

Doodwenschen, ww. Wordt niet gehoord. Zie
DOODWEINSCHEN.

Doodwerken (uitspr. doowerkan), wed. bedr.
zw. ww. Very. : werktege dood, doo'gewerkt.

DOODZAT
Met hen (hebben). Wed. Zich dooden door overmatig werken. Eig. (alsdan doo(i) werken, of

hyperboli•ch. Es zif moeder al dood? Jaas, da'
vranuzins heet (heeft) her doo' gewerkt. 'k Aloe
mij doowerken, en 'k en kom er toch niet! Vanda(g i e hemm' ons doo'gewerkt J. CV (Aanh.).
Bedr In he werken overtreffen. 'k Zoo (zou)
'k ik on (u) doo'werke, manneke !

Doodwerpen (uitspr. doowerpan), bedr. st.
ww. Very.: wierp (of woorp) dood, doo'gewoorpen. Met hen (hebben). Door werken (met iets)
lets of iemand dooden. Mee ne steen e kieken
doo'werpen. — Door met iets (of iemand) te werpen dat iets (of iemand) dooden. 'k Creep den
hond en wierp hem te(g)en de muur dood.

Doodweven(uitspr doowevan),bedr.wed.st.ww.

Very : weefdege (soms woef) dood, doo'geweven.
Met hen (hebben). Bedr. In het weven overtreffen.

't Es ne fijne wevere : hie kan iedereen doo'weven.— Wed. Zich dooden door overmatig weven.
Eig. (alsdan : doo(d) weven) of hyperbohsch. Rust
nui maar (ge zilr. ou (u) nog doo' weven.' k
rusten,' k he oprecht doo'geweven.

Doodwiezen (uitspr. doowiezdn), bedr. wed.
zw ww. Vet v. : wiesdege dood. doo'gewiesd. Met
hen (hebben). Bed. Pooden (hyperbohsch) door
overmatig whistspelen. 'k En kan nie meer,
'k schee er nit ge zoodt (zou it) iemand doo'wiezen. In het wiezen overtreffen. — Wed. Oyerdrachtelijk. 'k Wieze geeren, 'k zoo (zou) m/
doo' wiezen. — Zie WIEZEN.

Doodwoelen (uitspr. doowoelan), bedr. wed.
zw. wvv. ery. woeldege dood, doo'gewoeld. Met

hen (hebbee). Bedr. Door woeten dooden De zog
heet (heeft) al drij vi(goens doo'gewoeld. —
Wed. Hyperbolisch. 'k En he van den nach(t)
nie' geslopen (geslapen), 'k he in doo'gewoeld. —

Zie WOELEN.

lloodwonde (uitspr. doowonda), yr. My. -n.
Doodwonete. Wdb. — Spr. 't En es peen doe'wonde, het is zuik groot kwaad of ongeluk Met.
SCH (2Ianh.).

Doodwonien, ww. Zie DOODWAAIEN.
Doodwrij ven, doodwringen, doodwroeten,
ww. Zlc

DOODVRIJVEN, DOODVRINGEN, DOOD-

VROETEN.

Doodzabn, ww. Zie DOODZAGEN.
DOOdZii gen (uitspr. doosa(g)an met zovl. lange
a), beer. v,eu. zw. ww. Very. zaagdege dood,
doo'gezaagd. Met hen (hebben). Bear. (Eig. of
hyperbohsch)dooden door zagen. Mee hem za(g)en
en es me meu(g)e/ijk : hie zaag - t iemand deed,
hij vermoeit tem.,nd erg (tottetdoo,t). De dokteurs
snij&n en za(g)en de ma/Ilse,' dood. — Wed. Zich

dooden (nyper6olisch) door overmatig zagen. Tiest

de za(g)er zal hem nog doo'zaig)en.

Doodzakken (uitspr. doosakkdn), onz. zw. ww.
zakt, ge stood, doo'gezakt. Met zijn. Langzaam nederzakkend sterven.
zaktege dor

\,

doo' veur m i n oo(g)en. Zie ZAKKEN.

Doodzat (uitspr. doosat), bn. Smoordronken.
Fr. izire-more,

DOODZEEVEREN
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Doodzeeveren. (uitspr. dooseevaran met scherpl.
e), beat. we t. zw. ww. Verv. : zeeverdege clod,
doo'gezeeverd. Met hen (hebben). Bedr. Dooden
(hyperbt)lisch) door aanhmdend g;:tater en gezeever. 'k En lea' zijnen tater nie meer hooren, hie
zeever(t) ne mains dood. — Wed. Zich dooden
(hyperbolisch) door zeeveren. En hoe dat hie hem
niet dood en zeevert, dat en versta' k niet. Zte
ZEEVEREN.

Doodzengen, ww. Zie DOODZINGEN.
Doodzenken, ww. Zie DOODZINKEN.
Doodzien (uitspr. doosien), bedr. wed. onr.
ww. Very. : zap- dood, doo' gezien. Met hen (hebben). Zie DOODKIJKEN.
Doodzingen (uitspr. doosengan), wed. st. ww.
Very. : zonk of zank) dooi, doo'gezongen. Met
hen (hebben). Z ch dooden (hyperoonscn) door
zingen.De koster zengt hem dood.Gisterenav,(n)d
hemm' ons abij doo'gezongen!

Doodzinken (uitspr. doosenkan), onz st. ww.
Very. : zonk (of zank) dood, doolgezonken. Nederzinkend sterven. 'k Was bezag mee 40 hem to
klappen, en hie zank dor doo' ze (zie !) veur
Doodzoeken. (uitspr. doosoekan), wed. onr. ww.
Very. . zocnt dood, doo'gezocht. Met hen (hebben).
Zich dooden door zoeken. Hyperboltsch. 'k
dornor doo'gezocht en 'k en he 't tech nie'
gevonden.
DOOdZOIld0 (uitspr. dootsonda en Met doosonda),
yr. Mv. -n. V erkl. -ke. Wdb. — Witte, onregel-

matige vlek op de vingernagels (met de maauvormige grondvlek). Men heeft zooveel zulke vlekjes
als men doodzonden heeft bedreven. Trients'
hee tien doodzonden! Vgl. CV (Aanh.).
Doodzuchten (uitspr. doosuchtan), wed. zw.
ww. V erv. : zuchttege dood, doo' gezzicht. Met hen
(hebben). Zich dooden i hyperboiisch) door zuchten. Z' en doe niet as kuimen en kriepen, ze zal
her no doo' zuchten.
Doodzuipen (uitspr. doosuipan),ww. Zie DOOD•
DRIN KEN

Doodzweepen (uitspr. doosweepan met
e), heir. zw. ww. Verv. zweeptege deed, doo' g-ezweept. Met hen (neboen) D )olen (eig. en hyperbolisch) door zweepen. E peril doo'zweepen.
Vgl. DOODSLAAN.
Doodzweeren (uitspr. doosweeran met scherpl.
e), ww. Zt DOODVLOEKEN.
Doodzweet (uitspr. doosweet met scherpl. e), o.
Zander II1 V Het zweet van eenen stervende. DB.
J. CV (Aanh )
Doodzweeten (uitspr. doosweetan met scherpl.
e), we, t. zw. ww. Very. : zweettege deed, doo' 'esweet. Met hen (hebben). Buitengewoon veel zwee,

ten. VD. 'k Zweete vanda(g)e dood!
DOOdZWijOn., ww. Zie DOODZWIJGEN.
Doodz wij gen, (uitspr. dooswj: g)an, be ir. wed.
st. ww. Very. : zweeg dood, doo gezw 'Hen. Met
hen (hebbe ,). Bedr. Er met over spreken. Laat
ons da' leelek dense' mor doo'zwij(g ►en. — Wed.
Buitengewoon veel zwijgen. lifor 'k en sprak

geen enkel word, 'k zwe(g)e mij dood.

DOOL

Doogen(uitspr.doogan. soms dooen, met scherpl.
o), zw. ww Very. : doog lege, gedoogd. Met
hen ►lebben) Mnl DOGEN. Gedoogen (dat het
gewone woori i , ) En moet ek dat doogen? 'k En
doo(Oe dat nie langere. Vgl. B.
Dood, vr.
DOODE.
Doodn, m. Zie DOODEN.
Doof (uitspr. met scherpl. o). bn. Trappen doever(e), doofst. — Zoo doof as ne pot. as ne moor,
zeer _toot. — Zelfst. vr. doove ; m. dooven. Zie

ald.

Doo'fi'gg)elen, doefikkelen., doo'fluimen,
doo flaiten, doo'fretten, etoo'frottea, doo'fraten, doo'fruutselea, w vv. Lie DOODFIGGELEN,
DOODFIK,ELEN, DOODFLUIMEN, enz.

Doofstommen, m. Mv. doofstommen. Doofstomiuc. S es es nen doofstommen.

Doo'gaan, doo'geeselen, doo'gee(uvren,
doo g e raken, doo'gen(i)en. dood gieten,
doo'gopen, doo'graven, doo'groeien, doo'grollen, doo'grominelen, ww. De ► et ungesproke ► , d ri,eft evenwei
venden inyloed op de
yolgende g; men zegt dus : doo' chaan, doo'chee-

selen, enz. Zie Kl. en Vorml. Zie
DOODGEESELEN, DOODGEE(UMEN,

DOODGAAN,

enz.

Doo'geboren, bn. doo'geer(e)ne, bw. Zie
DOODGEBOREN, DOODGEER(E)NE.
DO0i, m., dooien, ww. Worden niet gebezigd.
Zie DEUI, DEUWEN (ook voor de afl. en samen-

stellmgen).

Dooier, m. (van een ei). \Vordt 11' geh. Z. DOOL.
Dool a(g)en, doolanken, doolassen, ww.
Zie DOODJAGEN, DOODJANKEN. DOODJ.ASSEN.
Doo'kaitsen, doo'kakken, doo'kanarren,
doo'kankeren, doo'kappen, doo'ke g elen,

doo'keer e men, doo'keer e tnessen. doo'keereinen, doo'keuteren, dou'kietelen, doo'kijken, doo'kijven, doo'kladderen, doo'kla4 en.,
doo'klaitsen, doo'klakken, doo' klappen, doo'klippe I en, duo'klokkell, doo'ktoppen, doo
doo'kn t g en, don'knauwen, doo'blipped, doo'kokkelen, doo'kootsen, doo'korten, dou'koteren, doo/krabbelen, doo'krabben, doo'kraken, doo'krappen, doo'krempen, doo'kriehelen, dooYkriepen, do.)'krij g)en, doo'krochelen, doo'krouien, doo'-

kaimen, doo'kuis ch en, doo kuzzelen, doo DOODKA.1TSEN, DOODKAKKEN,
kwakken, ww.
,

,

DOODK kNARREN, enz.

Doo'kiste, yr., doo'klokke, yr., doo'koetse,

yr., doo'korte, yr. Le

DOODKESTE, DOODKLOKKE,

DOODKOErsE, DOODKAARTE.

D00i. (uitspr. met zachtl. o), m Zonder my. ;
zon t-r verkl. Het dolen. VD. Op den dool zijn,
op den dool g'rakel : I° op den verkeerden weg
zij:i of geraken ; — 2° sukketen, op den wep, der
eilen i, en der arm tede zijn of geraken. — In den
dool zijn of lz(gg)en, ijlen (van een zieke). Vgl.
-

-

DOLEN.

Dool (uitspr. met zachtl. o), m. Mv. -s, soms

dolen. Verkl. -ke. Dooier (van een ei). Doet er

DOO'LAGE
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DOOPMUITSE

nen dool van 'n ai in. Pakt twie dools, Dat ai

gansche stoet van personen bij den doop aanwe-

en hee mor ' n k!ain duo!ke. Zoo geleve (gee}; as
den don! vall 'n ai. zeer gr2el. V gl. .vI.

't gemeentenhuis. ' t

Doo'la g)e, vr. Z1P DOODLAGE.
Doo'Iappen,doo'laten, doo'lavaien, w w. lie
DOODLAPP~N,

DOuDLATKN, DOuDLAVALEN.

Doolder, m. Zle DOOLDERE.
Dooldere (uuspr. met zachtl.

0), m. Mv. -rs.
De e1l1(j-t' valt dikwijis in de uitsnr . weg, I,'rnand
die op den verkeerd:n weg ~eraal{f; - i:mand
die d waalt (zich verglSt ; - remand die IJIt. lie
DOLEN.

Doo'leelijk, bn. Z\e Df)ODLEELIJK.
Doo'leeren, doo'leuren, doo'lezen,

W\v.

Zie

DOODLEEREN, DOODLEUkEN, DOODU':ZEN.

Doolhof, !D. (nooit 0.), \Vdb. ev.
Deo'Iiegien, doo'lutten, vr«, Zie

DOODLIE-

GEN. () 'OOLUTTEN.

Doolstrate .u.tsor. met zachtl. 0 en zovl. lange
a), vr ...vI v, -n. Waarschij nlijk : dhoolstrate, <!e
holle straat. V}!l desserts, dceesessen, enz. Zie Al.
en Vormi Naam eener holle, eenzame, aC.~de~en
straat van Zegelsem. - AIle holle straat. De doo!strate blj' Keezere (Kerselare). "k En ga nie' geere
snaues in 'n doolstr ate.
- Sore Straat waar men doolt [verdwaalt). Hier
van dolen, Fiv. In de doolst r ate
zich vergissen, dwalen~ Ook: op den dompelweg zijo ,

zy'n,

Doolweeg (uitsnr.

met zachtl.

m. Dool wez. Wdb. Rig. en fig.

de

0

Op

en scherpl. e),
den doolweeg

zijn of g(e)raken, op
suk kel baan zij n of geraken, op den weg der ellende zijn of geraken. Zie
WEEG.

Doom (uitspr.

met scherpl. 0), m. londer m,·.;
zaOGer verkl. Verg. DOMP. Damp van kokend of
heet vocht (vanral van water). Kokend 7f.!aterg'eet
(geeft) dooln. Den doom van heete soepe. Den

doom van e perd da' zweet DOOl1Z 7 1a ' kr1Jie Er
ligt doom of> de ruiren. SCll. DB. KIL. J. OUDL{MANS. Btiar • 1.11nl Wib.

Doo'maitsen, doo'malen, doo'marseeren,

doo'martelen, don m,iuwen, doo'mekkeren,
ww. Llc D )·)V~\lEr~EN, D00D.MALcN,
SEEREN, enz.

D0uLJ~i,-\1:{

Doomen (uitspr.

met schorpl. 0), onz. zw. wW.
Verve : do ,)'lndege , gedoolnd. ~1er hen (hebuen),
Doom geven. ~t Water doolnt. Lel{t )n soorze
(sargie) gauw Of) 't perd, 't doomt. SCH. DB.
KIL.

J. OUDE1\fANS,Blj'dr.

Doo'moe, Dn. Zle DOODMOE.
Doo'mooschen, doo'morbelen, doo'mouien,
ww. Zie DJ00MOOSCHEN, OOOU'\1ARB~LEN,OOODMAAIEN.

Doo'niez}n,doo'nijpen doo'nouien, ww. Zie
I

DOOD."i l1~ZEN, LJOOU.'HJ PE .... , D00U.'L\.AtEN.

Doop (uitspr.

\1 v. -en Daad
vail UO"pell. Es dpn doop gedaanP Ze g'f1an nor
den donp. Ze k01nIJte Vrln dnz doop. Den onierpaster hee' den doop gedaan. -- Het gedDopte
met sch >rpl. 0), m

kind, de vroedvrouw, den peter en de meter, de

zi~.

Ki/ktl dar es den doop Den doop es in

-

WrIS

ne rfjken doop.

Door-, UOOPSRLE On ierscneid. Her doopsele

is net sakrament, de doop de daad Van her doopsele
toe te drene n. Het kind Olltvange het doopsele,
niet den doop, Men zegt wei; den doop es gedaan,
doch met: het doopsei es gedaan. ~len zegt niet :

het saerament van den hailegen !Joop, wel : het
saerament uan "t hazleg Doopsele. Vgl. VD. i. v.
DOOP.

Doo'paffen, don'paisen, doo'palodderen,
doo'palullen, doo p.irdaffen, doo'pardoefen,
doo'peeusen, doo'peezen, w w. LIe 1JovDPAFFEN. DOOVP.b:IZEN, DUODPALODDEREN, DOODPALULLEN, enz,

Doopen tuitspr.

met schernl. 0), bedr. zw. ww.

Verve : dooptege, g~doopt. i\fet hen (hebben). Het
Doop-ei toedienen. Fr. baptlser. \Vdb. - Eenen
naarn geven. Z' hen hem Emiel gedoopt. - GedooP(t) zl/n, renen spot naam ontvangen hebben,
Iemand doopen, hem eeuen spotnaam geven. DB.
ev. J. - (Iernanu) met water begleteo. lemand
doopen. - De meli: doopen, er water hij doen. 1J H.
C V. J. - In het marbelspel. 't Puitse (putje)
doopen , met een mes rand het maroelpurje gaten
steken, zoo dat de marbels niet meer benoorlijk
kunnen rollen en de spelers het spel moeten sraken. Omdat hie uerioren heet iheefr}, moet hie
't p~tl'cJe aoopcn. Va' koleere dooptege Sies 't
pUltse. - Pato(dd)ers doopen, met de tafelvork

siuk.iu wen. De sause kruipt in de pato(dd )ers,
as ge ze doopt;
- Doopen, fro tremper, indompelen, wordt niet
gebezig'l. ~1en zegt doppen. Zle ald.

Dooper, m. Zie DOOPERE.
Doo'perdaffen,doo'perdoefen, ww. Z. noonPEROAFFEL\,DOODPh,kDO.H.Fh.N.

Doopere (uitspr. met scherpl. 0), m. ~1 v. -rs.
De ellld ..e valt dIkwijls in de ultsor. wee. Iemand
die doopt. W db. Dzowannes den Doopere. _
Iemand dIe de gewoonte heeft spolllamen te geven. - Iemand die het marbelputie doupt. ' k ZOO
(.~()U) , k zk den dooDer wei ne stamp onder zy'm
broek drouz'en! - Zie DOOPEN.

Doopgeld, n. Zonder m v. Geld dat men priester
of ktJ~ler n t het doopen schenkt. CV (AanJz.).
Doopinge(uttspr. doopengJ) , vr. Verkl. -enkske.
dUUp;:;, (f u e e water begletelJ) Iemand'n {{De
('n ferme) doopenge geen, iemand 'n doopenkske

f-let

geen. SCH (Aank.).

Doopmantele, m. De eind-e valt dikwijls in de
ultspr. weg. \Viue mantel die men het te doopen
kind omhangt. CV (Aanh.).
Doopmeetje :uitspr.

-Ineets,}), o. Verkl. van
Zie

DOOr.\lEIE ~,I;le METE) dat men Illet gebrUlkt.
DC)OPM i<:TERt~.

Doopmeetse, '). Zie
Doopmeter(e I, vr.

DOOPMEETJE.

M V. -rs. lJaatnaast, z-eer-

gewu,JIl,

DJJP.\iEETSE. Meter van net gedoopte
kind In t.'g ~llstellwg .~'1et: VOORM~IETERE (z. ald.).

Doopmnitse, vr. Zie DOOPMUTSE.

DOOPMUTSE

DOORNEKSCH

Doopmutse

(uitspr. gewoonlijk -muz'ts;;), Yr.
M v. -n. Verkr. zeer gewoon : -mutseke, -muitseke.
Doopmuts. YD.

Doopnaam

(uitspr. -noom met zachtl. 0), m.

M v, -no men. \V db.

Doopnoom, m. Doopnaam.
Doo'poefen, ww. lie DOODPOEFEN.
Doo'pooze, Yr. lie DOODPOOZE.
Dooppeetje (uitspr. dooppeetsiJ). o. Verkl.

Doorenblomme

van

zeer gewoon, D00PPEEl'SE. Peter van het gedoopte kind.
ID tegenstelling met: VOORMPETERE .zie ald.).

lloo'preken, doo'prossen, doo'prnitselen,
doo'pruitsen, ww. lie DOODPREK~N, DOODPROSt'lil.

Doopvonte

(uitspr. doopfontJ), Yr. Doopvont.
kleine, meestal afgezonderde plaats,
waar de vont staat, Loopt, zet at die uanen in de
doop oonte,
.If'

Door, v z, bw.
DEURE

Wordt niet gebruikt. Zie DEUR,

(ook voor de sarnenstellingen).

Door (uitspr. met zachtl. 0), m, londer mv.]
zonder verkl. Dotter (waarvan het eene sarnentrekking is), zekere plant (Camel£na saiiua L). M~e'
de stele' van den door maeen ze bessems. ' k Zoui
alty'd "n ho~kske door. - Bleeken door, Franschen door, tuinkers (Lepz'dium sattuu m L). Mee'
de droo(~)e stele' keund' ook bessrms maben: Wilden door,een stijfsrengelig akkerkruid , Thlaspz'
aruense L. - Vgl. Loquela, Wdb (DORE).
Door (uitspr. met zachtl. 0), m. Persoonsnaam.
(Zle PERSOONSNAMEN.
Doo'rainen, doo'razen,

(uitspr, doorsm-s, vr. Zie DOO-

Doorenboom (uitspr. dooremboom, de twee
scherpl.), m, Mv, -en, Doornboom. Wdb.

Dooppeetse, o. lie DOOPPEETJE.
Dooppeterte), m, Mv. -rs. Daarnaast,

W uo. Uuk:

DOORE-

BEZI:!..
REBLOMME.

DOUPPEl:'.T (uat men niet gebruikr). Z. DOOPPETERE.

SEN.

Dooreleerie, bn. Zie DOORELEEREN.
Dooren, m, Zie DOORENE.
Doorenbeze (uitspr, doorsm-v, yr. Zie

ww. Zie DOODREI-

NEN. DOODRAZEN.

Doorebeze (uitspr. met scherpl. 0), Yr. Mv. -no
Verkr. -ke. Lraarriaast, min gewoon, DOORENBEZE
(uitspr doorsmbezss, Bes van den doorn. D~ 19'sters zoeken de doorebezen. De bet. (kruisbes), bij
V D. opgegeven, is in mijn dialect niet bekend.
Dooreblomme (uitspr. met scherpl. 0), Yr. ~fv.
..'n. Daarnaast DOORENBLOMME. Bloem van den
hagedoorn. De doorebloml1le' rieke' goed.
Doo'regenen, ww. Zie DOODREGENEN.
Doorekroone (uitspr. d(lo en kroo met scherpl.
0), vr. Elg. doorenkroone (n valt weg voor k).
Daarnaast soms DOOR(E,NEKROONE. Doornenkroon (van Christus). W db. - Gevlekte rupsklaver (iv.tedicago maculata L), die soms in de tuinen
word t gek weekt. Aldus genoemd naar de spiraalvormige stekehge peultjes.J. DB.

Dooreleere (uitspr. met scherpl. 0 en e), m.
Eig. dOJrenleere (n vah weg voor I) M v. rs.
Verkl. : -rke. Doorn boom. Dey staat an de deure
nen aUWen dooreleere. V gl. SCH. J .DB.
Dooreleeren (Ultspr. dooriJleeriJn, zeer gewoon
dooreteerz"e, met scherpl. 0 en e), bn. Van doornhout. 'n Doorele~rie ha(g)e (meer: doorenha(g)e).
Nen dooreteerz'e stok (soms : doorestok). J.

0'5

Doorene (uitspr. doorsn», doorns met scherpl,
0), m. Mv. -ns, Verkl. : -nee. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Doorn. Vl db. - Bepaaldelijk : stekel van den doornboom. -

Spr.

Moeilijkheid, bekommering. Dat es nen dooren
(soms : grooten of scherpen doarens uit my'ne
uoet (of uit mlj'nen teen, tcit m&'ne venRere).
Ook weI: 't Es nen dooren z'(n) my'ne 7JOet (teen,
vengere). Op doorens sitt en, in nesten zitten. In
nen dooren terten (treden), eene moeilijkheid
tegenkomen. Mt~' zlj" gat in de doorens lz(ggk n
of vallen, groote m.-eilijkheden hebben of er in
geraken. Vgl. SCH.
- Doornboom. Den dooren es al an 't bloeien,
de Zomer komt. V gl. Mnl. Wdb (DORN). - Volksmeteorologic. Den dander en kan oj> nen dooren
nie' uailen ; of: onder nen dooren en keunde nte'
verdondf'ren.
Doorenekroone, vr. lie DOOREKROONE.

Doorenhae, vr. Zie DOORENHAGE.
Doorenhage (uitspr. doorsna» met
en zovl.

lan~e

scherpI.
a), vr. Mv. -n; Doornhaag. W db.

0

Doorenhaut, o. lie DOORENHOUT.
Doorenhout (uitspr. doorsnaut met

scherpl,
0), o. Zonuer mv. Hout van hagedoorn. Va' wak
(welk] "n haut es diene stok? Van doorenhaut;

Doorenhul (uitspr. doorsnul met scherpl. 0),
m. 11 v. -so Alleenstaande hoop doornstruiken, De
wuttie weundeRe in nen doorenhul. Z. HUL. DB.
Doorenkroone, Yr. Zie DOOREKROONE.
Doorenleere, m. lie DOORELEE~E.
Doorenstok, m, Zie DOOR ESTOK.
Doerenstruik, m. lie DOORESTRUIK.
Doorestok, m. 1iv. -ken. Eig. DOORENSTOK (n
valt weg "oor s). Stok (gaanstok) van doornhout •
Nen doorestok es sterk.
Doorestrnik, m. Mv. -en. Eig. DOORENSTRUIK
(n van weg \loor s). Struikvormige doornboom.
YD. heeft het w. met een andere bet.

Doo'rijen, ww., doo'rijere,

m. lie DOODRIJ-

DEN, DOODRIJDERE.

Doo'rijpe, bn. lie DOODRIJPE.
Doorn, doorne, m. lie DOOR ENE.
Doornbeze, \If., doornblomme, vr., doornboom, Z I:; DOOREl\-.
Doornek (uitspr. doortliJk met scherpl. 0), o.
II

DO(f1II.!k. LIE'

PLAATSNAMEN.

Doornekroone, Yr. Zie DOOREKROONE.
Doorneksch (Ultspr. doorniJks met scherp],

0,

met ch your il), bn. Doorneksche kalk, kalk van
de omstreken van Doornijk.

DOORNHAGE
Doornha(g'e,

vr.,

m., doornkroone,

-

doornhant, o., doornhul,
doornstck, iu., aoorn-

VL,

strai.k:, m, LIe DuuRENw.
Doo'rochelen, doo'roefelen, doo'roeien,
doo'roepe.n, doo'roeven, doo'rooken, w w. Lie
DOODROCHELEN, DUOU1<.OEll.iLEN,

DOODROEIEN,

enz ,

Doorp (uitspr,
naasi DORP.

met zachtl. 0). o. Mnl. DOORP,
Verkl : -ke [rnv, -kes, -kz"es).

Mv. -en,

Dorp. "n Doorp es "n groote /[f1neente : Brakel
es "n doorp, - Bepaat.ietijk : dorpspiaats, huizengroep drcht bij de kerk. Gg' weunt op den uitkant, mor zle weune nia op 't doorp . SCH. C V. J.
CL. M. - Spr. Ge moet zten dat de kerkf te mirre (midden) van 't doarp staat, ge moet alies
met reden en maat doen, ge moogt niet te veel
verteren. Vg1.

J.

Doos, vr. Wordt niet gehoord. Zie DOOZE.
Doo'saintse, doo'santse, o. Z. DOODSA(I)NTSE.
Doo'scharten. doo'schaven, doo'schieten,
doo'schij ten, dos'schokken. doo'schreemen,
doo'~chrij Yen, dou'schnifeten, doo'schuppen,
doc'scnuren, dou'sieken, doo'sijftH en doo'slaau, doo'slaven, doo'sleuren, doo'smakken,
doo'smeen, doo'smijten, doo'smodderen, doo'smooren, doo'sneeen.doo"toInij en, doo'snoeien,
doo'snikken, doo'snokken, dou'snouen, doo..
snuiven, doo'snukken, dcu'speek.el en, doo'·
speleu, doo'spi «nen, doo'sprengen, doo'stsmpen, doo'steken, dou'srekkea, doo)·
streunkelen, doo'strijen, doo'strijken, doo'studeeren, doo'stuiken, doo'sukkelen, ,\ w. LIe
DOJDSCHARTEN, uOOOSCHAVEN, DUODSCHIETEN,

enz.

Doo'schieter(e), m., doo'slaander,e), m.

Zie

DOODSCHlb-TERE, DUODSLA_'\NDEl{E.

Doo'schon, bn. Zip DOODSCHOU.
Doo'slag, Tn., doo'sla g)ert9), m.

Zie DOOD-

SLAG, DOOIJSLAG)E:RE.

Doo'steke,

vr.,

doo'steker,e,

DOPPEN'

359
Doo'vergeten,

bn. Zie DOODVERGETEN,
de a flrn"'rKI'Il-! op DOO'VAEN.

ook

Doovigheid (u itspr , dOf1V<Jchiet met scherpl. 0),
Vf.

I.t)fi·!er

11IV.

Doof'heid.

J. YD.

Doo'wasschen, doo'ween, doo'werken doo'werpen, doo'weven. doo'wiezen, doo'woelen,
doo'wouien, WW. lle DOODWASSCHEN, DOOD\VEEN, DOODWERKEN,

enz.

Doo'wonde, vr. Zie DOODWONDE.
Doc'sag-en, doo'sskken, doo'zeeveren,
doo'zengen, doo'zenken, doo'zoeken, doo'·
zuchten, doo'zuipen, doo'zweepen, doo'·
zweeren, doo'zweeten, doo'zwij(g en, ww,
Zie DOODZAGf1-:N, DOODZAKKEN. DOOlJZEEVFREN,

enz. De niet uitgesoroken d heeft eVf'nwel blijvenden in vloed 00 z : men zegt dus : doosasn, doosakkn7, enz. Z 'e Kl. en Vorml.

Doo'zat, bn .. doo'zweet, o. Zie DOODZAT,
DOOlJZWEET, oak de aan m, op DOO'ZA(G)EN.
Dooze

(uirspr. met scherpl. 0), vr.

Mv. -n,

aoosee (rnv, -kes, -kzes). Doos. Wdb, - In
"n dooze (op)g-fkweek(t) zlj'n, met te veel bezorsd..
heid opgekweekt zijn. Da' manne ee tnertit in
)n dooze gfkweekt. en dat en deug( t) niet, Vgl.
Verkt

DB. - Schaa md-elen der vrouw. Wiif, in :
'n auw dooze, "m beschemmclde dooze. SCH CV.
]. - Aars, achterst-. Hie uie! op ziin dooze. Spr,
Hf't 01> zl./n dooze krV'lg en, bekeven worden; gee
kastijd worden; bedrozen worrien ; veel verliezen
(in spel b v.j ; ~;]agen krileen. Ook : he! ieman d op
zV'n dooze Reen (drouzen, lappenl. V gl. T. CV
(Aanh) - Gevanzenis. Hle zit nog altild z'JZ de
dooze. ev. J. - In het gie~gijsspel (zie aid). De
afstand tusschen de plaats, van waar men de gzeze
versmijt, en die, ,Vdar de gieze gesmeten werd,
wordt met den stok. waarmede men slaat, gemeten; ieder stoklengte is e~ne dooze. ],·,t{en teft met
doozen. ' k He al drrtf/( doozen. On de nooroelijke
dialectgrens(Eillel. Z. Volken Taal,jaarg. IV, 102.

Dooze

m. Zie DOOD-

STEKE, DUODSTEKERE.

Doo'stille. bn. Zle DOODSTILLE.
Doo'straffe, vr, Zie DOODSTRAFFE.
Doo'vaen, doo'valleu, doo'vasten, doo'vachten, doo'vennken, doG vlenien, doo'vUegen. doo'vloeken, doo'vrengen, doo'vriezen, doo'vrijven, doG vroeten, doo'vnnken, ww. Zle DOODVAGEN, UOOOVALLEN. DUODVASTEN, enz. De lllet uit~esproken d heeft even-

wei invloed op de volgende v, men zegge dus :

doo'faen, doo'falbn, enz. Zie Ki. en Vor1nl.

Dooveghied, Yr. lie DOOVIGHEID.
Dooveman (uitspr. met scherpl. 0),

m. Zander
my. Spr. An lof oP) doovelnans deure kloppen,
niet gehoord (of verhoord) worden. V gl. J. Zie
DOOVEN.

Dooven (uitspr. met scherp!. 0), m. Mv. dooven. uoove. Tieste den· dooven. Qok als spotnaam. - Spr. Dor en Z?f' ge~n doover dooven as
dediel die nie hooren en willen. Oak: de doofste
dooven en willen nie hooren.' Vgl. CV.

(scherpl. 0), tu~schenw. Vloekwoord.
Dieu, VeeJal in samenstelHngen : ]{ondedooze, akkerdonze, enz.
Verb:t~tering van Fr.

Dop, m. Mv. -pen. Verkl. -k~ (mv. -kes, -kzes).
De oaad van eens te doppen (dompelen, doopen).
Hoe dikkels moe' 'k dat doppen? Twze dopt>e':
mee' de sponse eille' genoeg zq·",. DB. J. - Hetgene met eens te doppen genomen wordt. Nen
dop verve, )n dopk' ent (mkt). DB. - Stoot (met
yinger. hand. vUlSt, zelden met voet). Iemand nen
dop f(een.'k Kre(g)edor e klain dopke,mor 'k was
weeg. zille.' DB.

Dop, m. Mv. -pen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
EierJop. Spr Veel doppe maken, eig. veel eieren
gebrutken. FIg. Rijkelijk. breed leven, gaede sier
maken. In dat huzs maken ze te veel doppen: 't en
zal nie blij'ven duren.' Vgl. QUDEMANS, Bq·dr.
(DOPMAECKER

=

doorbrenger).

Doppen,

bijdr. zw. ww. Very. : doptege, gtdope, ~Vlet hen (hebben). Doopen, dompelen. Hie

aop(t) zijn hand in 't warere. Brood in de kaffie
doppen. KIL. SCH. lJ B. C V. R. J. - Aigemeener : steken met korte en ra sse beweging - hetgene met het eenmaal in een vocht doppen kan

DOR

DRAAD

vergeleken worden, Hie doptege my' e.franksk' in
't hand. In de zak dc p pen, In 't zaut dnppen.
DB. - Vandaar : betalen Vgl. even we] DOKKEN.
Triene moest doppen. 'k M(}est uele doppen. ev.
J. Loqu-La, J,fab. - Al doppende wegnemen.
Hie paktege "n doekske, en hie doptege 't bloe'
va' my" »enrhoofd, DB. CV. J,

Dorst, m. Wordt niet zehoord. Zie DURST.
Dorte g en, dortenden, dortoe, dort(s uss(ch en, dorvan, dorveuren, ow. Zre DAAl<TEGEN. DAAkTENDEN, enz,

Dos, m. (kleedinp], Wordt niet gebruikt.
Dot, v. (kleine samenhangende hoeveelheid).
\VOf<1t niet gehoord.

Dor, bn. W o nit weinig of niet gebruikt; als
slotwoord DORRE. Men zegt meer : droog. Droog
land, droolg)e uis, droog haut, enz.

Dottenijs (uit-pr. dottsnijs met den klemt, op
ny·s). (). j)c}ttlgnies. lie PLAATS~AMEN.

Dor, bw. Zeer gewoon. Daar, Dor es iemend.
,k Z»! dor ook kommen. Zie DAAR.

Dotterbloem, vr, (Caltha) Wordt niet gehooru. ~jen zegt : groote boterblomme. Zie ald.

Dora. Yr. Vrouwennaam. Z. PERSOONSNAMEN.

Doraan

.uirsnr. dor-aan met zovl lange a),
dorachter e, dorafrnit"nr dnr-aj) dOran(Ult~Dr.

dor-a, ). dorbeneen, dorbinnen, dorbin-t, dorboven, dorbuiten, dordeurte), dordzuust, ow,

Zre DAARAAN, DAARACHTERE,

D.\Al<AF, eDZ.

Dore, tusschenw. Daarnaast DORIE. Verbastering van Dieu ? Vloekwoord Wel, dore dare tochl
Veelal in samenstellingen : fandore, poddore, enz,
V gl. Loquela, 11-db.
Dorekruid, o. Dotterkruid. ' t Dorekruid staat
al rljpe. LIe DOOR.
Doren, bn. Daarnaast DORTE. Van door, d. i.
lijnnouer. Nen dorem (of dOrle) besseme, Z. DOOR.

Doreaaad, o.

Dotterzaad. Zie DOOR.

Dorie, bn. lie DOREN.
Dorie, tussch-nw. Zie DORE, ook M.
Dorieverst, dorlangst, bw. Z. DAARIEVERST,
DAARLANGST.

Dorlaten [uitspr. met zovl. a), ww. Zie DAAllLATEN.

Dorme,

'11.

Zie DARME.

Dormedeenent, dormee, dornaar oi dornor,
dornaartoe ,·f dornortoe, dorneffes (f dor·
neftles(t\, dorom·mel (ults"r dor-nmmtJ), doromtrent, doronder(e), dorontrent, dorop,
dorovere, bw. Zle UAARMEDEENENl', DAAkMEE,
enz
Dorpel, m. \Vordt niet gehoord. Zie ZULLE.
Het gewone mnl. woord is SILLE, SULLE, zegt
Mnl. Wdb (i, v. DORPEL).
Dorre, bu. Weinig gebruikt. Dor (zie ald.).
Dorreme, m. Zie DARME.
Dorren, ww. Wonit niet gehoord. Men zegt
DROO(G)EN, VERDROO(G)EN, VERREUNSELEN. Zie

ald.
Dorrenboven (nitsor. d(lrram-). dorrente rg en,
dorrentrent, dorrent s )DSS ch)en, ow. Zle DAARENBOVEN, DAAL<.ENTJ'GEN, enz.
Dorrond, dorrondomme, bw. Zie DAARROND,
DAARkONDOMME.

Dorsch, m. (visch). Wordt niet gehoord.
Dorschen, ww. 'Vordt niet gebruikt. Zie DERSCHEN (i)( k de aft. en samenstell.).

Dorseffes, dorseffies,t), bw. Zie DAARSEFFE(N)S, DAARSEFFIES\T).

Dotteren. zw. onz. ww. Very. : dotterdes», gedottera, Met hen [hebben]. f)averen, huiveren,
Niet zeer gewron. Van de kauwe dotteren. DB.
- Met daverend gelll1rl loopen, hotsen. Met zy·n.
Hie dotter! den trap G:(, hie es den {1'aj> afgedotterd. - V gl. DOBBEREN, DODDEREN.
Douane (uirspr. doeuianns met den klemt, op
wan I. vr Fr. douane, lie YD.
Douanier (uitspr. doeuianruer met den klemt,
op lller) m. :\1 v. -so Tolgaarder. V gl. YD.

Dnuw, m., douwen, ww. Z. DAUW,DAUWEN.

Doxaal, m.

lie DOKSAAL.

Dozijne (uitspr. met den klernt. op zy'). vr,
(niet 0) Dozijn. let per dozifne oerkoopen, - Spr,
Zoo en R"aan (of zijn) der geen twalev' in 'n dozq'ne, oat is iets of iemand buitengewoons, daar is
heel wat bijzonders aan. Veelal spottend gehezigd.
Hie mag op zy' maiske boffen ; zoo en gaan der
geen twalev' in 'n dozy'ne!
Dra, bw. W ordt niet gebruikt.
Draad (uitspr. met zovl. lange a), m. (nooit 0.).
Mv, draen, Verkl. droodse (uitspr. met zachtl. 0;
mv. -ses. -szes). Draad. \V db. - Spr. An nen
draad (of an 'n droods') hangen, Fr. ne tenir
qu' un fiZ/ in zulken neteligen toestand verkeeren dat het minste ongeval of vernieling, of doad, of
ongeluk. of ondergang,enz. teweegbrengt.ZY·' leven
en hangt mor an 'n droodse, hij is zeer ziek, hij
bevindt zich in cioads~evaar Mie es b&'kansgerentJweerd, ' t en hangt mor an nen draa' meer.
Vgl.DB. YD. ~ Er en es geenen draad a(n)
gebroken, het heeft geen belal1g, er is weinig of
niets aan gelegen. DR. ev. - Van nouldeke
(naaldeke) tot draad, gansch, met aIle bijzonderheden, van het begm tot ht:t einde. let vertelle
van nouldeke tot draad. Vgl. YD. DB. CV. J. Op nen draa(d) kennen, zeer goed kennen. Van
personen.'k Kenne 1nlj'neman op nen draad(of op
'n droodse). Hle kent die zaak op nen draad. Hie
weet het amaal op 'n droodse. - Geene langen
draa(d) meer spz"nnen, het niet lang meer uithouden (niet lang meer leven, of niet lang n1eer rijk of
welstellend zijn, niet lang meer kunnen spelen
omciat men 't geld kwijt geraakt, enz.). - Den
(goeln) draa(d. vast hen lhebben), de zaak beet
hebben, ze verstaan, 'k En wist eest (eerst) nt'e
wat hle 7)a' zz"nne wa~, mor nuz" he ' k den draa'
vaste. De rechten draa(d) vast hen (hebben), de
juiste toedracht eener zaak ker nen, de waarheid
over iets (of lemand) kennen. V gl. CV (Aonh.)
- Den draad afwenden, spreken, babbelen.

a

DRAAGKLEED

DRi\AIEN

As Triene begint, kan z' her ren draad af»
nnende, zille. Ook, min gewoon : den draad
optnenden, eindigen, zwijgen. Toe, Siesl:a, inendt
nut' mor ouen draad oj.'
--Nould (naaId) en draad, kinder-, vooral meisjesspel. De kinderen gaan, loopen, springen of

dansen, twee aan twee, onder de opgeheven annen
van twee stilstaande meisjes, terwijl zij zingen :
Nould en draad es alt&'(d) /(oeti,
Vievan de noulde; uieuan de noulde !
Nould en draad es alt?l'(d) /(oed,
Vievan de nould en ve11/{erhoed.'

Zie DE COCK en
11,160.

TEIRLIKCK,

Kinderspel, I, 1..5 8,

- Vezel (van hout, van boonpeulen, van vleesch,
van stof). Mee' draad, volgens de richting van de
draden. Te( R")en draad, in tegenovergestelde riehtinge DB. ev; J.- Richtsnoer, Fr. co rdeau, Den
draa' spanncn. Maitsers en ander ambachU)smans gebruiken den draad. DB. ev. J.
Draagkleed(uitspr.d1'aachkleet met zovl.lange
a en scherp1. e), o. Mv. -kleeren. Groot kleed
waarmede men het gedorschen graan of zaad (b. v,
kooIzaad) van 't veld naar huis draagt. 0/) , t draa,gkleed dess(ch)en (dorschen) de boeren / dorom heet
het geweuneliik deskleed. Zie DERSCHKLEED.

Ilraagkuipe, Yr. 1\11 v. -n. Groote. hooge kuip
met twee : zeren haken aan elke zijde. Alee twie
draagstokken d1'a(g)en tune mans de draagkuzpe
't veld. ev. J.
Draagstok, m. Mv • • ken. Ieder van de twee

vut zeeee nor

stokken waarmede men de draagkuipe draagt.

cv.j,

Draai (uitspr.

drouz'), m. Mv. -en, Verkl. : -ke.
\V db. - Daad van eenmaal te draaien. l-lie paktege de duiue uaste bil herre kop, en mee nen
drouz' was ze dood. Es de v~'ze diepe /[t'lZCef?
Neens (neen, zij), gee' (~eef) nog nen droztz' o.l
twz'el. - Slag met draaiende beweging van h1nd,

stok, kluppel, eroz. Vandaar : slag (in het algemeen). Iemand ne fer77ten drozu' ge(~n (~even),
Hie kreeg nen d1'ouz' dat hie op de /.rrond stuiktege. Vgl. VD. (draaz' om de ooren = oorvefg).
- Van wegen, beken, gebouwen, enz, Ho'll/en en
drouz'en, niet recht, met vele bochten (of schuinsche muren en hoeken). In dat huis en Zooid er
gtene mUUY rechte, 't zifn al hou/en t!n drouzen.
De weeges mee houz'en en drouien. lie HAAI. ,In 't hoofd : duizeling, Fr. vert <R'(', Daarnaast,
zeer gewoon, drouii:'nge. ' k lIt) nog of dikkpls nen
droui z" mv'ne kop : del' es do1'b/nnen Zt't do' niet
en deugt. De maitser kreef[ nen droui en hIe 7Nel.
DB. - Nen droui wee,[( hen (hebben) of nen
d1'oui hen, Diet wei bij zijn verstand zijl1. /n dze
Jamield' hen z' amafll nen drou/ 7P'ee/j, Arabie
klap(t) zoo dom : heet (heefl) hit! ?len drou/? DB.
- !emand in den drozti hau71.Jen, hem paaiE~n en
verlokken door beloften en leugenDraa'tjes,
J. R. - OJ> den droui z?i'n, gaan, loopen : zwieren en zuipen. Ook weI zonder lidwoord : oj
droui/ of met bezitswoord (min gewoon) : op
z~'nen drou£. DB,
Loq. VI/db, VD (aan den
draai zlj·n). - J./en droui an iet (n1. een gezegde)
geen (geven), eene zonderlinge wending geven aan

ev.

ev.

hetgene men zegt. Vandaar (zeer gewoon) : iets

Zuid-OostvlaandlYsch I d';otz"C8n.

anders vertellen of voorstellen dan het waarlijk is.
Vgl. DB. J, YD.

Draaiachtig (uitsnr. drouiachtecn met klernt.
dr our). bn, Zender trannen van verzeliikinz.
Van nersonen. Duizeliz. J.lfll'ne kop es vandal;' zoo
drouiarhte«, CV. J. CL !B?i'7-1, ) . Eenizszins krankzinnig. Vader toerrit "m bret se drouiach tep; Tot
zwieren gpzind. As 't mondasr es, ben f'k drouiachteR". Neir6ng tot braken hebbende. Dat teten
en vertent;) niet; mV'll herte uler(dt) zoo drouiaclzte.[(. V21. DB. - Van eenen weg die veel
draaien h-eft. {/e mort Iuer tra(g)e rlj'en .. de
wf'e,l( es st?il drouz'achteg. - Van draaienden

OD

win~. De wend es zoo drouiach teg : ' k geloove

dat t zal r ainen,

Draaiberd (uitspr. drouiber tv, o. Op kerrnissen en fooren : een rond wiel met nummers dat
men draait orn te weten wie winner is. V gl.

J. ev.

Draaiboom (uitspr. drouiboom met scherpl. 0),
m. Mv, -en, Verkl, -ke. Afsluitboorn aan boomgaard, voorhof, tuin. weide. Den drouiboom kan
open- en tocdrou.ien, J. VD (1: afsluitboom aan
snocrw-een » ; dat heeten wij BARREERE, zie ald.),
KIL.

u»:

wsi.

GATLLIARD, !'Ce2lre van Haze-

brore, III, 356. V, 296.

Draaielings, bw. Zie
Draaielijk (uitsnr.

DRAAILINGS.

drOU1Jlzj'k, meestal met

&.),

bn. Daarnaast DROUTLITK. Kunnende gedraaid
worden (op de draaibank). Palmenhaut (buksboomhout) en es albv' niet drouieliji:

Draaieloos, bn. Zie
Draaien (uitspr.

DRAAILOOS.

drouzJn), onz. bedr. zw. ww,
Verve : drou ideo», xedrouid. Met hen (hebben),
soms met z&·n. Wdb. -- Onz. Drouien en keerot / daarnnast. min gewoon : droztz'en en wenden
(of 7l!endol en drouz'en ).Der en krwamj gee' 7fJord
ltd zzj'ne mond ,. Ide en dee anders t nz"et as
drozn'f'n f'11 kf'ernl. C\'. J. Ook wed. : Hz"edrou£df'X' en hz:c: keerdeR' !z('}n Ke1zj'k ne j>alenk in de
panne, - Van zaken. In schijn ronddra3ien. As
ek Z(lt ben, bt~~rz'nt lzet al te drouz'en (en te keeren).
- Van e"nen top. EIz'edro1u{t) schoone, zoete. lief latf71 drOUZf71 en 11'ouz'en (of 7fJOuz"en en drouz'en), het bten gebel1ten zcoals het wi], zander actieve t~~s~chenkomst, llz'e en keek nor z&'n herberge
111~'Jt OJJllJle. 127'(, Net het mor drouz'en en 7R.Jouz'en.
1>17k (geiijk) het drG7dt ('77 7,"01o't, zooals 't komt.
.of En es mor ne losse kop : hie laat aUes gaa(n)
lenR het droud en 7R}OUz"t. Ook : gansch, met alle
bijz0nderheden. Sics 7}ertelt de zake gel&'k ze
drozdten 7i!ouz't.Vgl. CV.J.-·fio2Uen en drouz'en,
VelD lijner, beken, \vegen, enz, De stratI! drouzl
en k~eyt, 't f'S altv'd houz'en en d1'OUlen. lie
HAAIEN. Vel. DR. - Spr. Rond de pot d1'ouz"en,
Fr. tourncy autour dl' +'n,' de za3k waarover
moet gesrroken wendt n, niet aanraken, t~r nevens
sprel,e;;. J. -- Toq!8an, gelJf't:ren. Hoe drouz't de
zake.? Sf/cht. 't Zal nOR l(0f'd drouz'f'71, hze zal
no,!! g07ezfl1, G' em JJlfU,R·t dot azoo in OUt;'(uwen)
knp nz'et sleken. ge moel dat 17lOr laten drou/en.
.llei Zaten dr07llen. er niet n:1ar cmzien. Oak:
laten drouien dat drouil, zich met niets bekommeren. God schept den dag en ik s1n~j't e1' mij

DRAA.IEN
deure, J R late drouie« dat
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d'1'ouit! V gl. J. -

Goed gaan (van zaken, nering, stiel, enz.). Z' hauwen herberge, mar s' en drouit niet, Zfjn smesse
drouit. Ook : het drouit er, of: het en drouit er
met,
T. R. J. - Op iemand drouien, er op
berusten, steunen, tij' vader es dood, Pier es den
au:(d)sten. en 't drouit al op hem, SCH (Bq'v.), J.
' - Met z!jn. Van meening veranderen. ' k En kan
op Tonie nie steunen, hie drouit te gemallek.
Eest toaren der tiene ueuren en drq'e te(g)en;
acht da(g}en dornaar tuaren der uiere gedrouz'd,
en 't 'ZlJer(dt) gestem(d) mee zeuene te(g)e zesse.
Drouie gely'k de wend, gelijk ne wendwq'zere,
gel#k 't hoontse (haantje) van den torre. Nor
(o~J' aIle wenden drouien, bij VD, : met alle
winden draaien. V gl. ev. - Min of meer duizelig worden. ' k Em ben nie wel, ' k drouie, ' k 1Jegz'nne te drouien. My'ne kop drouit: Vgl. YD. Min of meer krankzinnig zijn. Moeder es aud en
se begz'nt te drouien, En let niet oj al da' ze
zegt: ze drouit m beetse. DB. - Min of meer
geneigd zijn tot braken, ' k Begoest te drouien en
,k moest overgeen. My'n herte drouit, oak, min
gewoon: het drouit over mijn herte. DB. - Op
zwier zijn. 't Es mondag en da' moe' Fielke
drouien, Hie es weer an ' t drouien - Een
draaiorgeI draaien en naar de gespeelde deun tjes
dansen, 't Es keeremesse : in de Zzuane toerdt er
gtdrouz'd. Dor drouien Ze' daar dansen ze. - Op
een draaiend speeltuig spelen. Op da' kroom
(kraam) ester ~n drouz'berd : ZiJl:ml1te ne keer
drouien? OJ'n makraankasse drouz'en. - Er
'Van deur~ drouz'en, weggaan.
- Bedr. (Van vrouwen vooral) : al gaande den
aars min of meer heen en weer draaien, Ze kan
her gat her konte, her rokskz'es drouien, ze kan
fier en tr0tsch voortgaan. - Toebrengen, toedienen(met ongunstige beteekenic;), Iemalld 'm perte
drouien, bij VD : £emand een loer draaien,
iemand eene poets bakken. Het iemand drouien
(ook weI : iemand z'ets dr()uien), henl slaag geven; bern kastijden, bekijven; hem foppen, bedriegen; hem doen verliezen (in spel b, v.). Pier hee'
gz'steren gejast, mor z' hen (hebben) hem iet
gedrouid. 't "Ulas gisteren ave(n)d ' n algemee' gevecht, en z' hen 't Pier ne keer gedrouzd! ZeR"t
hem mor de waarheid en drouit het hem goed!
- Gooien, smi)ten, slaan. Iema1'ld e1" van deure
drouien. Tz'este 'maaktege va' zlj"nen neuze, mor
hie wierd uitenhu':ze gedrouid, (of ' t hUls uzl
gedrouz'd). - Het op iemand drouien, het op
iemand steken, min of meer door slinksche bewijsvoering. Alwat hie mesdoet, weet hie op 'n ander
te drouien. J. - let drouien, iets winnen op een
draaiberd. 't U/'as keeremesse, ' k he der e schoo'
glas gedrouid. J. Daarnaast AFDROUIEN. - Er
eenen drouz'en, zijn groote behoefte voldoen, Oak:
zeelen drouz'e(n) zonder vlas. Op muren van
secreten vindt men soms : Hier in dit kompas,
drouz't men zeele(n) zonder vIas,
- Wed. EI" hem deure drouien, er zich door
duwen, stooten. Er was veel volk, me moesten
e, ons deure drouz'en. Ook fig. ' k En he ' t i' mij'
leven nie at te schoone g' had, en toch he ' k er
mfideure gedrou£d.
- D,ou.zende kop, drouiende wend, drouz'ende

ev.

i

J

we,k, Zie DRAAIENP,

DRAAIINGE
- Drouie, drouie, wz"tlke! Draaispelletje. V.
der of moeder draaien de handen rond elkaar voor
de b,orst; het kindtje tracht het na te doen. Al
draaiende zingt men:
Drouie, drouie, wie/ke!
Tave(nld kom(t) Machie/kt;
Kom(t) Machielke t'ave1n)d niet
Hie '« kom(t) ua' g'heel de 1lJtke~£et!

,Draaiend (uitspr. drOUl3nt), bn. TegenwoordIg deelw. van draaien, Drouiende werk, al de
beweegbare deeIen eener machine. Het drouiende
werk van de meulene. - Drouiende wend zeer
gewoon : draaiwind (dat ook wordt gebezi~d en
drouiuiend wordt uitgesproken), KIL. - Drouiende kop, duizelig hoofd. ' k He s' heel den dag
nen drouiende kop.
DraaieB8SSe (uitspr. drouimessn, yr. My., niet
gewoon, -n. Draaiing in het hoofd. ' k Kreeg mee
eene keer "n drouienesse, en ' k viel beneen, Zfjne
kop en deug( t) niet : de man hee nogal ueel
drouienessen. V gI. ev.
Draaienis(se), vr. Zie DRAAIENESSE.
Draaier, m. Zie DRAAIERE.
Draaiere (uitspr. droul~r(}), m, Mv. -rs. Verkl,
-rke. De ,eind-e ,valt dikwijls in de nitspr .. weg,
Iemand dIe draalt. W db. - Iemand die een weinig krankzinnig is. Tonz'e en es mor netl drouz'er
van ne 'vaint. ~ t Es nen kalven drouiere. Iemand die zwiert en zuipt. De drout"ers zitten 'in
.de Zwane. - Iemand die op een draaiend speeltuig (draaiberd, makraankasse) speelt. Er moeten
te minsten tz'en drouiers zY'n. - Iemand die snel
van meening verandert. In onze gem~enteratr' zfjn
,tat drouz'ers en knz"kkers. - Spotnaam. Inwoner
van Aalst. Het volk vertelt : Kalzer Karele
kwamp ne keer Aals(t) bezoeken. "t Was 'ngroot
eere veur de stade Eene 1'an d'heere van 't magiestraa(t) moest hem wellekom heeten. Kaizer
Ka1"ele kwamp an de poorte' van de stad; hie
zat in ' n rlj'ke koetse, Den Aalsteneere' lJegoest :
« Siere, we zlj'n... :t Mor hie en koes(t) nie voort:
d~ reste va' zlj'nen dieskoer en kwamp hem niet te
bt.nnen. En alpazzende droul'deg' hie hem ne keer
rondo En toons zai hie were: ~ Siere, we zY'n... ~
Mor hie bleef nog ne keer steken. En al paizende
drouideg' hie hem nog ne keer ronde En toons
zaz' hie were: « Siere, we z&'n... » Mor' t en ~enk
nog niet. En hie drouideg' hem veur den derde
keer ,:ond. Kalzer Karel wer(dt) kaad (kwaad}
en hze sprak : « Weette wa' da' g-e zijt? Drouiers! » En hie keerdege zy'm per(d)en en hie reed
deure, - Zwengel, Fr, manivelle. An ne slqpstee' z!jn der geweunelfk twie drouiers. J.

Draaiinge (uitspr. drouiengJ), Yr. Mv. en. Het
draaien. Van straat : wending. Hier hee' de strate
'n ferme drouieng~. - Van hoofd : duizeling.
,k En wee' nz'e waar da' ,k ben, ' k he zuk (zulk)
~ n d1"ouien~ £' mq'n hoofd. KIL. - Van hert (in
de bet. van maag): neiging tot braken. Z' en es
nz'e well ze voelt 'n drouz'eng' over her herte,
zeg(t) ze. - Afranseling. 'n Drouz'enge krij(g)en.
Iemand ' n droulcnge geen, lappen, iemand een
ranseling geven; - hem foppen) bedriegen; -

DRAGEN

DRAAIKERRE
hem bekijven, kastijden; liezen (in spel b. v.).

hem vee! doen ver-

Draaikerre (uitspr. drouikerrov; vr. Driewielkar, kar die draait. Zie DRIJWIELKERRE.
Draailengs, bw. Zie DRAAILINGS.
Draailijk, bn. Zie DRAAIELIJK.
DraaiIings (uitspr. drouz"lengs), hw. Daarnaast,
zeer gewooll, DROUILOOS, sorns DROUIELENGS,
DROUIELOOS. Duizelig, draaierig. Drouilengs zy'n
of inerden. Pak(t) mlj' vaste, ' k wer(d)e zoo drouilengs.

Draailoos (uitspr. drouiloos met scherpl, 0)
bw. lie DRAAILINGS (waarvan het een verbasterde
uitspr. schijnt te zijn).

J.

Draaimeulen, m. Zie DRAAIMEULENE.
Draaimeulene (uitspr. drouimeulenss, m. Mv.
-ns (soms -meuliesi. Verkl. -leke. De eind-e valt
zeer dikwijls in de uitspr. weg. Daarnaast, zeer
gewoon, PER(D)EK(I)ESMEULEN(E). Mallernolen.
Er zlj'n rijke dr ouimeulens. Op den drouimeule'
zz'tten. Zie MEULEN(E).

Draainael(e), m. Zie DRAAINAGELE.
Drsainagel, m, lie DRAAINAGELE.
Draainagele (uitspr. drouina(g);;liJ met

zovl.
lange a), m. M v. -Is. Verkl. -Ike. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Soort van omgeslagen
nagel of haak die in het voorwerp waarin hij vastzit, lean ronddraaien. Fr. emerillon, DB. ev. J.

Draaioorgel, m. lie DRAAIOORGELE.
Draaioorgele (uitspr. drouioorgsls met zachtl.
0), m. (niet 0.). Mv, -ls. Verkl. -Ike. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr, weg. Draaiorgel.

Draaiplate (uitspr, drouiplat» met zovl. lange
a), Yr. Mv. -n, Bij wagenmakers. Blok welke op
den asblok ligt en waarop de schamelblok draait.
De drouiplate drouit oj den asblob, V gl. DB.
(DRAAISCHAMEL).

Draaite (uitspr. drouite], vr, Niet zeer gewoon.
Men zegt meer DROUIENESSE (zie ald.). 'n Drouit'
in de kop. V gl. DB.

Draaiwend (uitspr. drOulwent), m.Min gewoon
dan: drouiende wend. Zie DRAAIEND.
Draaiwind, m. Zie DRAAIWEND.
Draak, vr. Zie DRAKE.
Draakkoorde (uitspr. met zovl.

lange a en
scherpl. 0), Yr. Touw van eenep vlieger.

Draan, ww. Zie DRADEN.
Drab, vr. (droesem). Wordt niet gehoord.
Dracht, vr. ~lv. -en. Het dragen van kleederene Dz'e stojJe, dat es 'n goe dracht. Vanhier :
eigenaardige kleeding. Dem blauwe kiel es 'n
Vlaandersche dracht. V gl. YD.

Draden (uitlSpr.draan, eenlettergrepig met zuvl.
lange a), bedr. zW. ww. Very. : draaddege (uitspr.
draatt;;gd met verkorte zovl. lange a/ zie Ki. en
Vorml.), gedraad (ook met verkorte zovl. lange
a). Met hen (hebben). Van eene naald: 'n Noulde
draan, een draad in de naaid rijgen, eene naald

vadernen. Fr. enfiler une aiguill~. DB. -- Van
peulen : ze ontdraden, ze afhalen, Erten (erweten), boonen, suikerboonen draan, DB. VD
(c gew. )). - Onz. Gedraad worden. Van naalden
of peulen. Die nould' Iiee e gllotse (gaatse) dat te
klain es, z' en draadt nie' gemallek. De suikerboonen draa' moeilijk dees faar.

Draelijk, bn. Zie DRAGELJJK.
Draen, wW. Zie DRAG-EN.
Draere, m. lie DRAGERE.
Draf,
m. Zonder mv. VerkI. -ke. Het draven,
J
Da perd hee ne schoonen draf, Op drat loopen,
V gl. VD: - .C?P den draf zq'n, op den loop zijn;
-

op zwier zlJn.

Draf, m.

Zonder mv. Verkl. : -k«. Borstel (van
brouwerijen), Mee' draf uoeren (voederen). Vgl.
YD. KIL. - Slechte spijs (in het algemeen). In
dat huzs en eten ze ntet as draf, Dat es tnalen

draf,

DrafJrnipe, vr. ~1 V. -n, Kuip waarin men draf
bewaart of doet. J.
Drafmande, vr. Mv. -no Groote mand waarin
men draf doet en hem verdraagt.
Drafpntte, m. Mv. -n, Put nevens de boerenwoning waarin men draf doet en bewaart. V gl. J.
Dragelijk (uitspr. dra(g)<Jllj'k
if), bu. Draagbaar. Die tonn' es

gewoonlijk met
te zsoaar; z' en
es ntet dra(g)elq"k. Die kazakke meugde weeg..
geen (weggeven), z' en es nte meer dra(g)elg'k.
Ook van verdriet, pijn, enz. V gl. Mnl. Wdb
(DRAGELI]C).

Dragen (uitspr. dra(g),n met zovl. lange a),
beer. onz. st. wow. Verve : dreeg (soms droeg),
gedre(g)en [nooit gedragen). Met hen (hebben].
Bedr. Halen en dra(g)en, herhaaldelijk halen en
dragen. J. ev. - Nen dooen dYa(g)en, hem uitdragen. Vgl. Mnl. Wdo, - Van fruitboomen,
Vgl. VD. Mnl. Wdb. ev. J. Ook, schijnbaar, onz.
Onzen appeleer en draag(t) ntet meer. Ook van
andere planten. Die suikerboonen dra(g)e goed.
- Van ijs. Oak schijnbaar onz. J t IJs draagt ale
ev. J. YD. - Dra(g)en over hem [zich), Eig.
bij zich hebben. ' k Dra(g-)e duus(t) frank over
mq". Vgl. Mnl. w:». FIg. Hie es toch zoo be..
schoomd (beschaamd), ge keunt dat zten : hz'e
draag(t) dat over hem. - Kennesse dra(g)en,
iernand herkennen. Geen kennesse dra(g)en. Er
zq"J mainsichsen die [[oe" kennesse dra(g )en, mor
ik en dra(g)e geen kennes se. Nen hond draag( t)
J
goe kennesse. Vgl. DB. ev.J. - leer gewoon :
van dingen dle geen zwaarte hebben, ndl. bren ..
gen. Fr. porter of apporter. Draagt hem dem
brief, de renk (ring). Ook : draagt hem da' nuus
(nieuws), dze boodschip, alhoewel men toch ook
zegt : doet hem die boodschip, doch nooit : doet
J
hem da nuus. Mnl. Wdb (<< in afwijking van ons
spraakgebruik »).
J
- Onz. Zoo ver as d oo(g)en dra(g)en, zoo ver
als men kan zien, heel vera J. - Dra(g)en an
iet, iets dragen. De steen es zwaar en 'Zte zz'llen
dey gedry"en an dra(g)en. e V. - Gedragen wor ..
den. 'n Kzste zander ooren, dat draag(t) zoo
moez"elijk.

DRAGEN

DREEGER

Dragan (uitspr. dra(g)Jn met zovl. lange a), o.
Zonder my. Verantwoordelijkheid, last, zr)rg. Van
iet geen dra(g)ens (sorns dra(g)t'es) hen (hebbeu).
k En wille mq' dor mee nie bemoeien, }k en sal
der geen dra(g)ells aj lz!!n ook niet. CV. DB.
SCH. sr«. r;Vdb.
Drager, m, Zie DRAGERE.
Dragsre (uitspr. draLR")Jr;; met zovl. lange a),
m. Mv. -rs. Verkl. -rke. D~ eind-e valt dikwijls in
de uitspr, weg. Ieman(~. di,e d.~aClgt. \V,jb.. - (In
't bijzonder), persoon Ol~ de lijkk.st hel~~ 'lLtg?Il.
YD. - PerS00!1 die zeeke (aai) naar net veld
draagt. VgL DRAAGKUfPE, DRAAGSTOK. L:zat de
dra(g)ers "m beetsc rusten, - Pl.mt die veel
vruchten vooribrengt. De peercieer en hee' uu' z'
level geenen dra(g)~r,feweest,smi.Jt hun mor uit .
_ Brenger. jifnl. ?-~tb. Vgl. BRIEFDRAGER, \Vdb.
J

Dragon, Yr. (plant, stof). Niet bekend.
Dragonder, m. Zie DRAGONDERE.
Drarondere (uitspr. met korte a en l~len~t.

Draineerbuize (uitspr.drijneerbuiz:i met zachtl.
e en klernt. op neer), yr. Daarnaast, zeer gewoofl,
KANNEBUIZE. Draineerbuis. \V db.

Draineerdere (uitspr.

drijneerdor» met zachtl.
e en klemt. neer), m. ~fv. -1'S. D~ eind:e va!t dikwijls in de uitspr. ·weg. Persoon die lana draineert.

Draineeren (uitspr. dry'nerJn, ne met zachtI. e
en den klemt.), bedr. zw. ww. '!erv.: draineerdege, gedraineerd. ~Iet .!zen (heboen). \Vdb. Land
dra£neeren.
Draineeringe(uitspr.drV·n~rf'11cfd,ne
~~et zachtL

e en met den klemt.), vr. DralOeenng. \\ db.
draitsach~ig, bn.;

draits.en,

ww. ; draitsenge, vr.; dral~ser\e), m.; dralts·

gat,

o. ;

draitsig, bn.; draltsre g)ene, vr.

Zle

DREITS. DREITSACHTIG, DREITSEN, DREITSINGE,
DREITSER{E), DREITSGAT, DREITSIG, DREITSRE(G)ENE.

Drake (uitspr. met zovL lange a), vr. (niet m.).
Mv. an. Verkl. draakske. Draak. Wdb. I(n) sammegte vtrtelselkz'e~ sprek;n ze nog van draken.
_ Vlieger. De koezer hee JZ schoon drake. DB. G.

Dralen, ww. (talmen). Word t niet gehoord.
Dram m. Mv. -so Drama. Het w. behoort niet
tot de

ei~. volksta:\L {YaY speZe z:l op 't konser
J

(concert)? Ne schoonen drarn.
Drang (uitspr. drank), m. Zander my. G:?rang
(van volk). 'k Was in den drank en alby ver·
smacht. In den drank van 't volk. Vgl. Jfnl.
Wdb.
Drank, m. ~Iv. -en. Vt~rkl. -ske (mv. ..skes,
-skies). W db. - Kurten dranl" sterke drank. DB.

Te(g)en den drank. keunen, (veel) l{unne~
drinken. - Hie stenkt (nekt) 1lor den drank, hy
drinkt veel. - Op zijnen dra 1zk zy'n, goed zij n
om gedronken te worden. I?a> bier es .~zuust. op
_

iil9nen drank. DB. J. -

Spr, Den drank

drank gereed? C V. -

Geneesrniddel dat moet

gedronken worden, leer gewoon : drankske. \V db.
Bepaaidelijk : zeker geheimzinnige artsenij die
men de koe, voor ze naar den stier gaat, doet innemen. Gee! (geeft) de koe nen drank, en ee za(l)

we! »u! z[jn.

Drank, m. Zie DRANG.

Drankbermiete, drankbermietse, vr. M v,
(eerste woord)-n;(tweede w.}«. DaarnaastDRANKKETELE. Ketel waarin men den drank (van de
stalbeesten) kookt, Zet de dranebermiete van de
stove. Zie BERMIETE) BERl\fIETSE.

op
gon), m , Mv, -rs, De eiud-e valt dik wijls In de
uitspr. weg. Dragonder. Wdb, Vloet» (of
zweere) geli/k nen dragondere. YD. Zoo sat as
nen dragondere, zeer zat. J.

Draits, m.;

zins drunken zijn. DB. CV. -

loopt tlit zq',z oo{g)en. Ge keunt den drank uit
zfjn oo(R)e scheppen. - Her nat voedsel der
koeien (varkens of andere stalbeesten), bestaande
gewoonlijk uit rapen, wortels, beeten, paraten, enz.
in water gekookt. Den drank werdt in 11e groote
ketel gekookt. Den drank kookt ouere. l~s den

By drank zZjn, eemgs-

Drankeemer, m. Zie DRANKEEMERE.
Drankeemere (uitspr. met scherpl. e), m, Mv,
..rs. Verkl. -rke. Daarnaast DRANKKUIPE. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Groot houten vat
waaruit de stalbeesten bunnen drank nemen. Den
dr aneeemer es bree(d)er as hoo(g)e. Zie DRANK,
EEMERE.

Dranken, bedr. zw. ww. Very. : dt'ankteg~,
gedrankt. Met hen (hebben). De koeien den drank
toedienen. Ge moet de koeien dranken, J t es tfjd.
Zlj'n z' at gedrankt? lie DRANK. T. R. Mnl.
Wab (met uitgebreider beteekenis),
Drankketel(e), m. Zie DRANKBERMIETE.
DrankklIipe, vr. lie DRANKEEMERE.
Dras, vr. \Vordt niet gebruikt.
Draven (nits-pr. met zovl. lange a),

aDZ. 21V.

ww. Verv. : draa.fdege. gedraa.fd. Met hen (hebben). Wdb. - Drave geZlj'k e perd, hard loopen.
- Er 'l'an deure draven, wegloopen (van paarden
en person en ).

Draver,

In. Zie DRAVERE.

Dravere (uit-;pr. met zovl.

lange a), m. Mv. -rs.

Verkl. -rke. De eind-e vult dikwijls in de uitspr.
weg. \V db. - PersooD {man of vrouw) die bard
loopt. Da' wijf es nen eesten (eersten) dravere.

Dravik,vr. (plant). Behoort niet tot mijn dialect.
Dreecht (uitspr. met scherpI. e), vr. Z. DRICHT.
Dreeement, 0.; dreeen, ww.; dreeenge, vr.;
dreeer(e, m. lie DREEGEMENT, DREEGEN DREE·
t

GINGE, DREEGER(E).

Dreef, vr. Zie DR EVE.
Dreegement (uitspr. dree(g)Jment met scherpl.
e en klemt. op 17zent), o. l\1v. -t:n. Dreigement,
bedreiging. At die dree'g)etnenten en doe' mfj
nz'et (uiets).

Dreegen (uitspr. dree(g)'Jn met scherpI. e), bedr.
zw. ww. Verve : dree(g)dege, gedreegd. Met hen
(hebben). Dreigen. W db. /emand dree(g)en. Mee
z'et (iets) dree(g )en. - Ook wei OUZo : Ge dreegt,
mor g' en sZaa' niet. 't Dreegt te raz'nen. Z. YD.
Dreeger, m, Zie DREEGERE.

DREEGERE

DRESSEERINGE

Draegere (uitspr. dree( g-)JYJ met scherpl. e), m,
Mv. -rs. Verkl.: -rke. Dreiger. Oak van vrouwen,
Zq" wijl es e kaad denk : mar J t en es to~,~ mor
nen dree(g)ere. - Spr. Dree(g)ers en zlJ geen
slaanders.
Dreeginge (uitspr. dree(g)engJ met scherp1. -),
vr. Mv. -n. Dreiging. Al die dree(g)engen, dat eli

Draitsregene (uitspr, draitsre(g);;n;;), m. Mv,
-ns. Daarnaast, min gewoon, DRETSRE(G)EN( E).
De eind-e valt dikwijls in de uitspr, weg. Plasregen. Zie DREITSEN.

dtent »eur niet (niets).

Dreet, vr. (buikontlasting); dreg, Yr. (anker).
Worden niet gebruikt,
Dreigen, ww. \Vordt niet gehoord. Zie DREEGEN (oak voor de afl.).
Dreits (uitspr. draits), m. Mv. -en. Verkl. -ke.
Daarnaast, min ge\voon, DRETS. Vgl. dras, W~b.
Heteenmaal dretsen (spatten);:' k Kree(g) op fngne
kop nen draits iaatere. - Pl.~sre?en. Da: es e
goed draitske. - Modder, slijk. t Es h ier al
draits ! SCR. - Op den draits zq'n of gaan, op
den draf [ioop) zijo. Ne .. leurder es altq'd,op d..en
draits. DB, J. Sen (BlJv.). Oak: op zwier zlJn.
Die vuil sloore van e w&j es iocerai op den drets,
- Zie DREITSEN.
Dreitsachtig (uitspr. draitsach.tschs; bn. Daarnaast, min gewoon, DRETSACRTIG. Loopachtig.
Mie es toch zoo draitsachteg:
Dreitsen(uitspr. draitssru, onz. zw. ww.Verv. :
draitstege, gedraitst. Met hen [hebben]. Daarnaast,
min gewoon, DRETSEN. Spatten. De m?re draitst
op my'm broee. - Plassen, loopen (10 natte of
slijkerige dingen) In 't water ~raz'tsen. De kinders draitsen toch zoo geeren In de more (madder). - Loopen, drillen. De fakteur dr aitst van
's mor(g)ens tot snave(n)s. Hie verkoopt mossels
en hie moe' nogal'm beetse dretsen 0171, zy'n brood
te verdienen. Ze draitst van d' een herberge nor
d' andere. Er deure draitsen, er door loopen, Er
van deure draitsen, wegloopen. - Op zwier zijn.
Ze zq'n an 't draitsen. - V gl. SCR. T.
_ Soms bedr. Plassend smijten, werpen, storten. Water, bier op de tiloer draitsen,
_ Onp, Het r atn t dat 't draitst ; het draitst ,
het plasregent, het regent dat het spat.
Dreitser, m. Zie DREITSERE.
Dreitsere(uitspr. draits3rtl), m. Mv.-rs. Verkl.
-rke. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Daarnaast, min gewoon, DRETSERE. Iemand (man
of vrouw) die plast, Ioopt in water; - die Ioopt
en drilt; - die op zwier is; - die vocht werpt of
stort.Jongies zijn draz'tsers. Zy'n dochter es nen
draitsere. lie DREITSEN.
Dreitsgat (uitspr. draits-), o. Zander mv.

Daarnaast, mIn gewoon, DRETSGAT. Loopster, vrouw
die altijd dreitst. Dat draitsgat en es va' z' leven
niet thuis. Zle DREITSEN.

Dreitsig (uitspr. draits3ch), bo. Daarnaast, min
gewoon, DRETSIG. Drekkig, modderig. Draitseg
were. 'n Drazlsege bane. 't En es mor 'n draitseg gaan. Loq., Wdb.
Dreitsinge (uitsIJr. draitsengiJ) , vr. Zander
mv. Daarnaast, min gewoon, DRETSINGE. Het
dreitsen (zie ald.).
Dreitsreen(e), m. Zie DREITSREGENE.

Drek, m, Wordt weinig gebruikt. lie STRUNT.
Drempel, m. Is niet bekend, Zie ZGLLE.
Drengen, ww. lie DRI~GEN.
Drenk, m.: drenkebroere, m.; drenkelenk,
m.; drenkelijk, bnv ; drenkere, m.; drenkgela(g)e, 0.; drenkgeld, 0.; drenkgoeste, vr.;
drenklieken, 0.; drenkwatere, o. Zie DRINK,
DRINKEBROERE, DRINKELING, DRINKELIJK, DRINKERE, enz.

Drenkeling, m. en vr. Wordt niet geboord.
Men zegt VERDRONE::ENE{N).

Drenken, ww. Zie DRINKEN. DRENKEN = te
drinken geven, is niet bekend.
Drentelderije (klemt.

op rq'), vr. Het drente-

len (zie ald.).

Drenteleere (uitspr. met scherpl. e.), m. Mv.
-rs. Verkl. -ree, Daarnaast TRENTELEERE. Drentelaar. V D. - Persoon (man of vrouw) die traag
en lui werkt. Ons maisie (meid) es nen drenteleere. Zie DRENTELEN.
Drentelen, onz.

zw. ww. Daarnaast TRENTEMet hen (hebben). Langzaam heen en weer
gaan. \Vdb. - Met zy·n. Langzaam weggaan. Ze
zy'n der van deure gedrenteid. Nor huis drentelen. Vgl. YD.
- Traag en lui werkeu. Met hen (hebben ). Hie
en werk(t) niet: 't en es mar drentelen dat hie
doet,

LEN.

Drentelgat, 0.; drentelkerte, vr. ; drentelkonte, VI".; drenteltriene, vr. Vrouw die traag
en lui werkt. lie DRENTELEN.

Drentelkloot (uitspr. met scherpl. 0), m. Persoon die traag en lui werkt, lie DRENTELEN.
Dresse, vr. Mv. -no Verkl. -ske (mv. -skes ,
-skies). V gl. Fr. dressoir; mnl. DRETSOOR. Schapraai, Pakt het brood ui: de dresse. De spind' en
es de drt!sse niet. DB. - Spr. Dor en es geeJn
brood in de dresse, er is armoede. Oak: de 1r"u£ze'
li(gg len er dood in de dresse, er is daar veel armoede. - Het raadsel van de zan: ' t Konzt in
huz's en 't en spreek(t) rtiet / 't gaa' nor de dress'
en 't en eel niet,' 't gaat in de keeremelkkuipe,
en 't en drenk(t) niet.
Dresseerder, m. Zie DRESSEERDERE.
Dresseerdere (uitspr. seer met zachtl. e en den
klemt.). m. Nlv. -1's. De eind-e valt dikwijis in de
uitspr. weg. remand die dresseert.

Dresseeren (uitspr. drcsserJn, met zachtl. e en
klemt. op se), DedI. zW. ww. Verve : dresseerdege,
gedresseerd. .\1:et hen (hebben). Wdb. - IeJ1zand
dresseeren, fij0, al te sUm maken (met een bij..
denkbeeld van minachtiag). Z' es nor Brusele, ze
zillen ze dor dresseeren. Z' es al g' heelegans
gedresseerd.
Dresseeringe (uitspr.

dresserengJ met zachtl.

e en den klemt. op se), vr. Het dres.,eeren.

blt.ETS

-

Drets. m.; dretsaohtig, bn.; «:retson, ww.;
clr(ttser(e), m.; dretsgat, 0.; dretsig, bn.; dretsinge, vr.; dretsre\g)en(e), m. Zie DREITS,
DREITSACHTIG, DREITSEN, DREITSER(E), DREITSGAT, DREITSIG, DREITSINGE, DREITSRE(G)EN(E).
Drenm, drenmel, m. (draad); drenm, vr. (stof);
drenmes, m. (ventje). Worden niet gehoord.

Dreun,

m.; drennen, ww. Worden schier niet

gebezigd. Men zegt gewoonlijk DEUN, DEUNEN.
Zie ald.
Drenpel, m. Zie DREUPELE.
Dreupelachtig [uitspr. dreupiJlacht;Jch), bn.
Zander trappen van vergelijking. Van borrels houdende. Es Triene nie 'm beetse dr~upelachteg?
Zie DREUPELE.
Drenpelderije (klemt. op r&'), vr. Zonder mv.
Minachtende term. Het jeneverdrinken. In da'
kabberdoesk' es ' t ' n dreupelder&'e zonder ophausoen,
Dreupeldrenker(e), m. Z. DRKUPELDRINKERE.
Drenpeldrinker(e) (uitspr. -drenk,r,). m. Mv.
Mrs. Verkl. -ee, De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Jeneverdrinker: in tegenstelling met bierdrinker(e). Tiest en drenk{t) nie' uee] bier: 't es
nen dreupeidreneere,
Dreupele, m. M v. -ls. VerkI., zeer gewoOD, -Ike
[mv. -lkes, -l.~ies). De eind-e valt dikwijls in de

uitspr. weg. Nen dreupel zoatere, nen dreupel
zweet, nen dreupel bloed. ' t Raint mee' dikke
dreupels. Der hangt nen drezcpe! a' zfjnen neuze.
- Spr. Geenen dreupel zoatere, niets. Hie en zoo
(zou) m&' nog geenen dreupel water geen. - Zooveel as nen dreupe] water in de zee, niets. - op
eleander trekken geli/k tzme dreupels uiatere.
_ Borrel. Schenk(t) m&' nog , n dreupelke. Hie
mag 'n dreupelke. Hie kan te(g)en nen dreupele,
hij kan een borrel verdragen. Hie rieet, hie stenk(t)
nor de dreupeis, - 'n Dreupelk' op hen (of binnen hen), een weinig zat zijn (door jenever). Vlg.
SCH. - In den dreupel 1~z'e spauwen (spuwen),
gaarne een borreltje drinken. - 'n Dreupelke
schenken, daarnaast e mO:Jtse (maatje) schenken.
Tergspelletje. Hevig en herhaaldelijk de kin van
een kind tusschen dUlm en vingeren wrijven. Komt,
manneke, ' k zal ou (u) 'n dreupelke schenken.
Dreupeleere (uitspr. met scherpl. e), m. ~Iv.
Mrs. Jeneverdnnker. DB.
Dreupelen, onz. ZW. ww. Verv.: dreupeldege,
gedreupeld. Met hen (hebben). Droppelen, in
droppels vallen. 't Bloed dreupelt op de grond.
DB. - Onp. Het dreupelt,· 't begint te dreupelen, te regen en.
- Borrels, jenever drinken. Ze dreupelen al
gJheelden dag. DB.
- DREUPELEN, DRUPPEN. Dreupelen is onder
den vorm van droppels nedervallen; druppen is
druipen, doorzijgen. Het vocht dat dreupelt, is
droppelvormig; het vocht dat drupt is het of is
het niet (bet bijdenkbeeld droppel is meestal verdwenen). Men zal dus zeggen : het bloed dreupelt,
als het droppel voor droppel nedervalt ; het drupt
deur de kleeren, als men enkel aan het doordringen en nedervallen denkt. Men zal Dooit zeggen
~als 't regent) : het drupt, altijd : het dreupelt.
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DREVELEN
DreupeIgast, m. ~I v, -en. Persoon (jongeling)

d~~ jenever drinkt, Hoorde de dreupelKasten? Ze

zlJn an J t zeeueren I

DrenpeIgat, o, Zonder mv. Iemand (vooral
vrou w) die gaarne of vee} jenever drinkt. Sieska,
dat dreupelgat!
Drenpelglas, o. M v. -zen. Verkl., zeer gewoon :
-glazeke. J eneverglas.
Drenpelhoofd (uitspr. met scherpl, 0), o. Persoon die gaarne of veel jenever drinkt,
Drenpelhuis (uitspr. dreupdluzs), o. Mv. -zen,
Huis waar veel jenever wordt gedronken. Z&'n
huzs en es geen herberge, mar 't es loch. I n dreupelhut's.
Drenpelinge (uitspr. dreup;;leng,), vr. Zonder
mv. Het droppelen. Der valt h£er zoatere, ' k uoele
'n dreupelenge. - Ret jeneverdrinken. Tsfeurnoens es 't dor alt&'d 'n ferme dreupelenge! Zie DREUPELEN.
Dreupelkerte, dreupelkonte, dreupellutte,
dreopeltriene, vr, Vrouw die gaarne en vee!
jenever driakt.
Drenpelkloot (uitspr. met scherpI. 0), m. Mv.
-en, Platte uitdrukking. [eneverdrinker.

Dreupellueht, m. Zonder mv. jeueverlucht.
G' het (hebt) dzenuiuer gedronken," 'k rieke nen
dreupellucht.
Drenpelman, m.; drellpelveint (uitspr.-vaz'nt),
m, M v, : -mans : -uatnten. Verkl., zeer gewoon :

-manneke : -uaintse, Jeneverdrinker.
Drenpelsmaak (uitspr, met zovl. lange a), m.
Zonder mv. Jeneversmaak. Ge zoodt (zoudt)
ze(gg)en dat da' bier nen dretcpelsmaai: heet
(heeft).
Drenpelzat, bn. Zonder trappen van vergelijking. Zat door jenever. Bierzat zi/n, dat en es niet
(niets); mor dreupelzat z!in, dat es ergere.
Drenpelziekte, Yr. Jeneverziekte. Zfjn ziekt'
es gevaarlek, "t es de dreupelziekte! - Onverzadelijke dorst naar jenever. Hie en ka' gee' gel(d)
sparen : hie heet (heeft) de dreupelziekte.
Drentel, m. (keutel); drentelen, ww. (talmen).
Worden niet gehoord.
Dreve, vr. Mv. -no Verkl. dreefke. Dreef. Dat
es ' n schoon dreve van hoo(g)e buken. De dreve
van 't kasteel. Vgl. Mnl. Wdb. KIL.
Drevel, m. Zie DREVELE.
Drevele (uitspr. drev;J!tJ) , m. Mv. -Is. Verkl.
-Ike. De eind·e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Dril, loop. op den drevel z&'n. SCH. DB. J. Jonge dochter die al te veel op den loop is, lichtekooi. Zzedegy'd'lenen drevele? 't Ware beter da'
ze thuzs ble7:Je. 't Es nen drevel van e w&f.
Trients' en es mor e vuz'l drevelke. Al zi/n dochters waren eeste (eerste) drevels. 't Is een m.
naamwoord dat enkel op Vlouwen van toe passing is.
Drevelen,onz. zw. ww. Verv.: dreveldege, ged,.eveld. Met hen (hebben). Hard en snel loopen.
Enkel van personeo. Eenigszins minachteode

DREVELGAT

DRIJE

term. De beerels dreuelen rand ket dDo,-,. E,. van
deure dreuelen. Vgl. DEUR(E)DRRVELEN. - Van

Drift, m. (niet vr.). Mv. -en, Wdb. Nen drift
nor (naar) de urauinen, Zijne« drift nor den
drank es al te groot, -In driAt) zijn, toornig zijn.

lichte vrou wen. Slordig als eene slons loopen; zich
slecht gedragen. ' t Zy" g~meene maiskies ; kijkt,
ze dreuele van d' een herberee nor d' andere, En
gedraag(t) z' her nie' goed? Wa' zoo' (zou) ze/
Dat en doe niet (niets) as dreueien! Vgl. YD.
SCH. DB. KIL. J.

Drevelgat,

o. Zander mv. Daarnaast DREVELLoopster. En trau uit er
nie mee.· 't en es mor "n drevelgat.

KERTE, DREVELKONTE.

Drevelinge

(uitspr. drevt7leng;J), Yr. Zander

mv, Het drevelen. Wa' veur'n dreveleng' es dat
hier? Zie DREVELEN.

Drevelkerte, vr. drevelkonte,

vr. Zie DRE-

VELGAT.

Dribbelen, ww.

Wordt niet gehoord.

Drieht, Yr. Zonder my. De graphie dreecht
(met scherpl. e) kan, te oordeelen naar de nitspraak, gewettigd worden. lIe Xl. en Vorml.
Het beploegen en bezaaien van bou wlaud ; vandaar : zaaitijd. De Mor(t)sche (Maartsche) dricht,
de lentezaaitijd. Es de Mor(t)sche drich(t) gedaan ? SCH. DB. Mnl. Wdb. Volk en Taal,
Ie jaarg. blz. 34.
Drie, tel w. WOldt niet gehoord. Zie DRIJE.
Drieen, w wv ; drieenge, vr. ; drieer(e), m.
Zie DRIEGEN, DRIEGINGE, DRIEGER(E).

Driegen

(uitspr. drie(g)dn), bedr. zw. ww. Zie

Wdb.

Drieger, m. Zie DRIEGERE.
Driegere (uitspr. drie(g);Jre),

m. Mv. -rs. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die
driegt. Zijdegij nen drz'eRere? Ou (uw) werk en
deu,f{(t) niet,

Drieginge (uitspr. drz'e(g)eng(}), Yr. Zander
my. Het driegen. Z' en kan flog geell, drie(g)enge
doen!

Driegsteke, Yr. Eig.

een steek als men driegt.
Oak: het driegen zelf, Doet dat aneen mee
,n driegsteke. DB. Zie STEKE.

J, -

Driegtwijn, m. Drieggaren. Dritgtwijn en es
mor gemeenen tw!jn.
Dries,

m. Mv., niet gewooo, drz'ezen. Naam
van wijken of landen. Te Zegelsem ester ne Xannakendries (of nen Dries), te Brakele nen Driestem-broeke. Tieste weunt op den Dries. Zie
PLAATSNAMEN. De eerste bet. van het woord is
verdwenen; doch het voorzetsel oj>schijnt een hooger gelegen plaat.; aan te wijzen, De zeer verspreide familienaam Vanden Driessche laat den ken aan
den vorm driesch (mv. drieschen). Zie over het
w. Mnl. Wdb. KIL. YD. DB. SCH. ev. J., enz.

Dries,

m. Mv. Drz'eZU1. Verkl., zeer gewOdn,
Andries. lie PERSOONSNAMEN. - Drieske, klein ventje, veelal als bijoaam. - Drz'eske de
NfiPere, bekende volksdokter. In het algemeen :
iemand die beweert de ziekten te kunnen genezen. Da' keerelke, dat es nen drieske de nljpere.
Driesk~,

Driest, bo.

'Vordt Diet gehoord.

Drij, tel w, Zie DRIJE.
Drijaar (uitspr, met zovl.lange

a), o. (niet vr.),
Vertakt aar (gewoonlijk van tarwe) bestaande uit
drie aren. lie AAR.

Drijbeen (uitspr. met scherpl. e), o. Drievoet
in een bekend raadsel. Twiebee(n) (mensch) zat op
drf/been, en vz'erbe~(n) (hond) kwam om twiebeen
te by'ten~' mor twiebee(n) paktege drijbeen om
nor uieroeen te smiiten, Been wordt dikwijls door
poot, sorns door uoet vervangen. Verg,

J.

m. ~I v, -een, Verkl. -see. Tros van
drie noten (okker- of hazelnoten).

Drij bok,

Drijdaagsch (uitspr. drijdaas met zovl. lange
a : voor eenen klin ker hoort men ch), bn. Derdendaagsch. De drijdaag sche kur(t)sen. J. CV (Aanh,).
Drijdaasch, bn. Zie DRIJDAAGSCH.
Drijderhande (uitspr. dry'd(}randJ) ,

onverbuigb. bn. Drijerhande, W db, Dat es goe(d) van
drijderhande kaleur.

Drijdikke, bn. Driedik. W db.
Drijdobbel(e), bu. De eind-z valt

dikwijls in
de uitspr, weg, Driedubbel. De koorde was drq'.
dobbele (bestaat uit drie bij elkaar gevlochten
koorden), en ze brak toch. Legt dat drijdobbele.
Zie DOBBELE, Drijdobbel bier, zeer sterk bier. Ook
zelfst. m. : drij.iobbelen, Te Gent hen (hebben)
ee driidobbeier: of triepelen,

Drijdobbelen, m , Zie DRIJDOBBELE.
Drijdok, m. In het dokspel. Dok (zie

ald.) die

drie boorneu raakt.

Drijdraad (uitspr. met zovl. lange a), m. Zander m v. Beste twijn bestaande uit drie te zamen
gewrongen draden, - Beste linnen (elke draad
bestaat uit drie draden). Vgl. VD, - Beste touw
bestaande eigenlijk uit drie saamgevlochten touwen. - SOOft van sterk bier. In ~t Noorde va'
Vlaanderen, dar brauwen ze drijdraad, SCH.

ev. J.

Drijduimer, m. lie DRIJDUIMERE.
Drijduimere, m. l\Iv. -rs. De eind-e

valt dik.
wijls HI de uitspr. weg, Wa~'2n waarvan het wlelbeslag drie duim breed is (ongeveer 8 em,). Dat es
nog ne schoonen dry·iuz"lnere.

Drije, tel w, Drie. Zdfst. gebruikt : drije; bij ~
voegliJk gebruikt: drq'. lie ACHTE, 't Es al drij'e;
~ t es al dry' uren. Dr[j stuz"7Hrs; , t kost er drY'e.
Hoeveel koeln heet (heefr ) hz"e ?Dry'e, en't zy'n
dry'schoone, enl, - Dry' keers (of keeren), Dnemaal. - l\tlv. van 't zelfst, gebruikte dry'e: drv'en;
verkl. : dry'ke, Da' kz'nd lnaakt dor twz'e schoon
drlj'en.· dat dry'ke was nO,-!{al weI geJnaakt. Spr. Geen dry'e keunen tellen, zeer dom zijn; ook :
onthutst, beteuterd,beschaamd zijo, V gl. YD. CV.
J. R. - Meer as dry' da(f{)en au(d) zq'n, niet dam
zijn, weten wat men te doen of te laten heeft.
V gl. SCH, - Veur eeu71.1eg en dry' dai g)en. schertsend;. voor altijd. J. - Gelijk eene van dry' keers
(zeldeo maal) zevene, gelijk een jonkmensch. M!i'
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moeder zoo (zou) nog danse gely'k eene van
beers zeuene. - Alle goe' dengen bestaan in dry'e
(Diet drY'en. vgJ. VD). J. - Ten dry'en, te drie
uur. Den tr ai' (trein) van ten drtj'en, de trein van
drie uur; ook : den t rai van dr# uren. - Rond
den drijen, om trent drie uur. Te(g)en den drijen,
dicb t bij drie uur, Veur den drY'en. naar den
dry'en, voor (na) drie UUT. Over den driien, over
drieen. Van den dry'en, van drie uur. Ze was al
van den dr&'en op, - In dry'e, in drieen. Deelt
het mor in drife. - Mee' dr&'e, mee ons dry'e,
met ons drieen. - Regel van d"lj'e, regel van
drieen, - Drije, drie opeenvolgende kaarten van
dezelfde kleur. ' k He der drg'e, ik roem er drie.
Er dry'e wg'zen. - Half (soms halver) dry'e,
doch ook, zeer gewoon : drtf en half. - De drij
Keunengen, de drie Wijzen uit bet Oosten. VeTspreid uithangbord : In de drg' Keunengen (doch
men schrijft op het uithangteeken : In de drij
Koningen). De drg' Keutlengen, de drie glinsterende sterren van het sterrenbeeld Orion.

Drijhoek (uitspr, dry'oek), m, M v. en. Verkl.
..see, Driehoek, YD. - lets wat den vorm van
een driehoek heeft. Dat htds en es mor nen drlj'hoek. Da' land en was mor nen ongemalleken
drijh0ek.
Drijhoekig (uitspr.dry'oektJch), bn. Driehoekig.
Wdb.

Drijhonderd (uitspr. dry'ondfJrt) , telw.; drijhonderdste (uitspr, dry'ondfJr(t)stiJ), ranggeta1.
Driehonderd; -

driehonderdste.

Drijjaar (uitspr. met zovI. lange a), m. Mv. -so
Verkl. eke. Paard van drie jaar. Hie kwe~kt: hie
hee' van de jare nog twie dr&/aars uerkocht,

J.

Drtjjaarlijks (uitsnr. gewoonlijk -ltJks), bw.;
drijj aarlijksch, bn. Driejaarlijks; driejaarlijksch.
Wdb.

Drijkaart (uitspr. drffkort) , o. Zonder mv,
Berd dat drie kwart duim breed is. Verkoopenge
van drijkort. Zie KAART. J (DRIJKWAART).
lJrijkalenr

(uitspr. ka met korte a en zonder
den klemt.). bn. Enkel als slotwoord. Anders drijkaleurz'e, Driekleurig. Da' kleed es drq'ka/eur. Zie
KALEUR, DRIJKALEURIE.

Drijkalenren

(uitspr. drq'ka leu rie, ka met
korte a en zonder den kJemt.), bn, lie DRIJKA..
LEURIE.

DRIJSCHEUTE

Drijkeuningen (uitspr. -engtJn), m. Zonder
mv. Driekoningendag. 't Es zomersch were ueur
nen drijkeunengen. J:"

Drijkenningendag

'

(uitspr. -engdn-), m. Drie-

koningendag.

Drijkenningesterre (uitspr. -eng;;-), vr. Draaiende ster van papier waarmede men omtrent Driekoningen rondloopt.
Drijklaver, vr, Zie DRJJKLAVERE.
Drijklal ere (uitspr. met zovl, lange a), vr.

Mv,
Verkl. -r ee, De eind-e valt dikwijIs in de
uitspr. wez, Gewoon klaverblad, in tegenstelling
met vierklaver(e). ' k Zoek al lange, mor ' k en

.r.s ,

uende mar drY'klavers.

Drijkort, o. Zie DRIJKAART.
Drijkwaart, o. Wordt niet geh. Z. DRIJKAART.
Drijlenk, m. Zie DRIJLING.
DrijIing (uitspr. drlj'lenk), m. (nooit vr.). Mv,
drijlengen. Verkl. drl/lenkske, Ieder van de drie
kinderen van een zelfde zwangerschap. Niet ge ..
woon ; men zegt meer : van nen drfjlenk. Anna
es van nen drY'Zenk. - Zeer gewoon : de drie
kinderen van zulke dracht. Z' hee nen dr9'lenk.
Z' heet (heeft) at tune drflenge' e'had. 't Es weer
"n drlj'lenkske.

Drijloop (uitspr. met scherpl. 0), m. Mv . ..en.
Verkl. eke. Geweer met drij loopen. DB.
R.

ev.

Drijmaal [uitspr,

met zovl. lange a), bw. Behoort niet tot de eig. volkstaal, Men zegt : dry
keers (of keeren). Drijmaal 'l'q've (dat) es vqf..
tiene : doch de tafel van vermenigvuldiging is een
aangeleerd ding. Zie KEER.

Drijmaandelings (uitspr. drq'maandebngs
met zav1.1ange a, of, zeer gewoon, drfjmond;;lengs),
bn. Om de drie maanden terugkeerend. De meester
werdt drijmondelengs betaal.i,
Drijmaandelingsch

(uitspr. zie 't vorige

w.:

ch wordt gehoord voor ()), bw. 'Vat alle drie
maanden gebeurt, driemaandelijksch. Dat es ' n
dry'mondelengsche betalenge.

Drijmikke, vr. Tak met drie kleinere takken
die uit hetzelfde punt ontspringen. ev. Zie MIKKE.
Drijneerbnize. vr.; drijneerder(e), vr.; drijneeren, ww,; drijneeringe, vr. lie DRAINEER-

Drijkalenrie (uitspr. ka met korte a en zonder
den klemt.), bn. Onverbuigbaar, Enkel gebruikt
voor bet naamw. Driekleurig. Nen dri/kaleurie
halsdoek. V gl. DRIJKALEUR.

BUIZE, DRAINEERDERE, DRAINEEREN, DRAINEERINGE.

Drijkant, m. (niet 0.), Mv. ..en. lets wat drie·
kantig is. Dz'e herberg en es mor ne leeleken drg'.
kant. Vgl. DRIEKANT. VD.
Drijkant, bn. Drijkantig (zie a1d.). Vgl. It:fnl.
Wdb (DRIECANT).
Drijkantig (uitspr. dry'kant;Jch), bn. Zonder

De waschkuzpe staat oj nen drypikkele. VD.

trappen van vergelijking. Daaroaast DRIJKANT.
Driekantig. Wdb.

Drijkenningeliekske

(uitspr. •eng()·), o. Mv.

·s. Driekoningenlied, lied dat de verkleede.drie
Koningen, omtrent 6 Jan. zingen. Zie LIEKSKE.

Drijpikkel, m. Zie DRIJPIKKELE.
Drijpikkele, m. l\fv. -Is. Verkl. -Ike. Drievoet.

ev.

J. - Bepaaldelijk : toes tel
met drie pikkels, Waarop men de tremen der kar
laat rusten.
KILo SCH. DB,

Drijpoot

(uitspr. met scherpl. 0), m. Zie DRIJ-

BEEN.

Drijschente, vr. ~1v. -no Schot dat drie zaken
in eeos treft. De ja(g)er ka drii patriisen .' 't was
'n drlj'scheute, Dri;' gouze (gaaien) mee eene keer
afschz"eten oj 'In perse, dat es 'n dry'scheute. In
't morbel~pel telt 'n drijscheute. Zie SCHEUTE.

DRINK

DRIJSLAG

Drijslag, m. Zonder mv, Ret regelrnatig slaan
met bun drieen (met hamer op het aanbeeld of op
eene klok, met vlegels op den dorschvloer, met
djakken, enz.), Hoorde den drijslag in de smesse?
De koell'S hauauen (houden) den drfslag. - Het
deel van de djakke (zie ald.) dat uit drie kleiner
koordjes gevlochten is. V gl. TWIESLAG.
Drijstaadje (uitspr, dri/stoodzJ met zachtl. 0),
vr. Mv, -n. Huis met drie verdiepingen. Sies hee
hem dar 'n dry'stoodze gezet. Zie STAADJE. DB.
Drijstoodze, vr, Zie DRIJSTAADJE.
Drij8trate (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -n.
Daarnaast, min gewoon, DRIJwlfiG. Plaats waar
drie straten uiteenloopen,

Drijtanc1, m. Mv. -en, Drietand. Wdb.
Drijten, ww. (den buik ontlasten). Wordt niet
gehoord.

Drijtenke, vr. Zie DRIJTINKE.
Drijtinke (uitspr. drijtenk;;), vr .

Mv. -n. Riek

met drie tanden. Zie TINKE.

Drijtip, m. Mv, -pen. Hoed der geestelijken.
J. - Spotnaam. Geestelijke zelf.
Drijven, bedr, of onz. st. ww. Verve : dreef',

DB.

~edreven. Met

hen (hebben) of

zY'n.

Wdb. lets kan in ('t) water drijver , bouen ('t) water drijven, onder ('0 water drijven. - Van nering,
Vooruitgaan. Zy'n herberee, zy'ne toenkel dryj(t)
goed. Loq; Wdb, - Spr. Olie dr&f(t) bouen, het
goede verwint, zegepraalt.

Drijver, m. Zie DRIJVERE.
Drijvere, m. Mv. -,.S. Verkl.

-rke. De eind-e

valt dikwijls in de uitspr, weg, Drijver. Wdb. dat men mesten wit De
dr9'vers Eeune goed eten. Verkoopenge van tien
drq'vers. Vgl. SCR. DB. J. - Magere persoon die
weI kan eten. Zwy'gt! ge zij' nen dry'vere: ge

Jong, doch mager verken
slaat het al bz'nnen!

Drijvoet, m.

Drievoet. Wdb. Zie DRIJBEEN.-

Krikkemik, Fr. chevre. DB.

Drijvnldeghied, \'r. lie DRIJVULDIGHEID.
Drijvuldigheid (uitspr. dry'vuld()chz'et), Yr.
Zander mv. Drievuldigheid. D' haz'lege Dr!/vul-

deghied.

. Drijweeg (uitspr. dry'weech

met scherp!. e), m.

lle DIUJSTI<ATE.

DrijweuDste, vr. Mv. -n. Huis vaor drie huisgezinnen. Zip WEUNSTE.
Drijwielkerre, vr.

M v. -no Daarnaast DROUISeR. DB. J.

KERRE. Kar met drie wielen.

Zonder mv. Op den drz'l z~'jn, op zwier
gewoon : oj; den dril gaan of loopen /
- z'emand op den dril zetten, hem doen drillen,
loopen. - Oak van dieren. De katte, den hond
zy'n oj; den drz'l, ze loopen rond (vooral in den
bronstijd). Zie APRIL. CL., L9stKil.

..Dril, m.

zlJn.

J, Min

Dril, vr. (gestold vIeeschnat); ariI,
sisch linr'en). Worden niet gehoord.
Drilboen(e), m. lie DRILBOGENE.
Drilbogen, m. Zie DRILBOGENE.

O.

(Rus-

Drilbogene (uitspr,

drilbo()nJ), m. Mv. -"S.

De

eind-z valt dikwijls in de uitspr. weg. Drilboog,
boog van de drille (niet, zooals bij VD : pees aan
de drilboor), V gl. hier DRILKOORDE, DRILPEZE.

Drilboor (uitspr. met scherpl. 0), O. (niet vr.].
Mv. -en, Wdb. Pakt het drilboor, lie BOOR.
Drilder, m. Zie DRILDERE.
Drildere, m. Mv, -rs. Iemand die

drilt, gaten
maakt met de drilboor. - Iemand die zwiert en
zuipt. Tsmondaas ('s maandags) zijn hier altlid
ne s' heelen hoop drilders. Ook van vrouwen :
da' maisi:' en es mor nen drildere. Zie DRILLEN.

Drilgat,
drilkerte,

o. (nie t m. r-och vr.}, drilkause, vr.;
vr.; drilkonte, vr. Vrouw die veel
ronddrilt; ook, lichtekooi. Zie DRILLEN. Vgl.
SCH (B&·v).
Drilkoorde (uitspr. met scherpl, 0), vr, Mv . ..n.
Verkl. -ee. Daarnaast DRlLPEZE. Koord waarmede
men de drille doet draaien, Dat es <n drilkoorde
van e palenksvel.
Drille, vr. (bi] VD: DRIL, m.), Mv. -n. Verkl.
-Ike. Drilboor. Drouien gelq'k "n drille, zeer snel
draaien. Oak: eenigszins krankzinnig zijn.

Drillen, onz, zw. ww. Verv. : drildeg», gedriid, Met hen (hebben). Met de drille werken,
VD. - Wild en woest loopen, zwieren. De zatteries drilie rand de gemeente. Er deure drillen, door iets (b. v. gewoel) loopen, Wed. Er hem
deure drillen, eig. en fig. Mie en heet Jt nie
schoone, mor ze zal der her toch deure drillen,
Er van deure drilien, heenloopen, Van vrouwen : slordig als eene slops loopen ; ook : zich
slecht gedragen. En trauw(t) mee Triene niet :

se dril(t) s' heele da(gkn. -

Op iet gedril(d) zijn,

voor lets gedrild zijn, er in of voor afgericht zijn,
VgJ. YD. - Bedr. Foppen, bedriegen. Tonie JUt
my' gedrild, mot' hie zal ' t were kry'(g)en. Oak :
veel doen verliezen (in spel b. v.).

Drilnote,vr.Mv. -no Kinderspeeltuig. De deelen
zijn : eene holle ol<kernoot met drie gaatjes, eene
kleine as in twee van die gaatjes en een touwtje dat
door het derde gaatje wordt gestoken en rond de
as zich wtndt. De drz'lnote gaat op en nere, en ze
drouz't schoone, Zoo zot as 'n drilnf'te, zeer zot;
ook : verzot op meisjes (jongens). Fielmene was
gistere ZI.JO zot as 'n drilnofe. - Meisje dat veel
drilt; lichlekooi. - Vgl. SCR. KIL. SCH. DB. J.
lie DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel en Kinderlust. VI, blz. 199 en \'lg.
Drilpeze, vr. lie DRILKOORDE.
Drilstaart, m. Word t Diet geh. Z. DRILSTER T.
Drilstert, m Mv. -en. Man of vrouw die veel
drjlt. lie STERT. DB. SCH (BY'v.) .

Dringen (uitspr. dreng3n), onz. bedr. of wed.
st. w w. V erv.: dron k (zeer gewoon drank), gedrongen. Met hen IhebbeIil), Men ze~t meer :
DRUMMEN. 'Vdb. Er deure drengen. Wed. Er
hem deure drengen, eig. en fig. Br es veel volk.
me zitlen der ons moeten deure drengen. Mee'
veel te werken en te slaven heet (heeft) er hie hem
tockdeure gedl'ongen.
Drink (uitspr. drenk), m. Zonder mv. Van personen. op z~j'nen drenk zfjn, met lust, met smaak

DRINKEBROERE

-

drinken. En z&'d' op ouen (uwen) drenk niet,
Tieste ? Neen ek, ~ k em ben op 1n&'nen eet en oj
m&'n~n drenk niet,

Drinkebroere

(uitspr, drenksbroerss, m, Mv,
..rs. Verkl , zeer gewoon, -rke. Drinkebroer.

Drinkelijk: (uitspr. drenk:Jlij'k, gewoonlijk met

q\ bn , Dnnkbaar.

Da' bier en es niet drenkelY'k.
ev. J. CL (BY·v,). Mnl, Wdb. KIL.

Drinkeling (uitspr. drenk:Jlenk), m. M v, ·lenks

of -lengsn. Verkl. : -lenkske. Jong kalf dat niets
dan melk krijgt, dus enkel drinkt Da' drenkelenkske zal "n schoon koe wer(d len. - Dreneelz'ng, drenkeHnge, verdronkene, zijn in mijn dialect niet bekend.
Drinkelink, m. Zie DRINKELING.

Drinken (uitspr. drenbons, onz. zw. ww. Very, :
dronk of drank, gedronken, Met hen (hebben).
Wdb. - Drenke gel~ik 'm oeeste, e kaif, 'n koe,
ne snoeb, e verkie (of verken), e zwlin (min gewooo); - drenee g-elq'k ne Polonees, nen tempelier,' - drenke gel&'k 'n sponse, geli./k nen trechtere. - Bier, dzenuiuer drenke geli/k 'n koe
soatere. Drenben en klenken,' drenken en
schenken : dreneen em brassen.
Drinken (uitspr. drenk:nz) , o. Wordt schier
Diet gehoord. Men zegt gewoonJijk TE DRENKEN.
Zie ald. - Eten en drenben, volledig voedsel, Ik
kreeg dor eten en drenben.
Drinker, m. lie DRINKERE.
Drinkere (uitspr. drenkJr:J), m, Mv. -rs. Verkl.
-rke (mv. -rkes, -rkies). De eiod-e valt dikwijIs in
de uitspr. weg. Drinker. W db. Drenkers en klenkers. Drenkers en schenkers. ~t En zi.f' geen
werkers, -'t zi.fn drenkers en klenkers! - Ook
van vrouwen. Zi.f' wi;j es ne grooten drenkere.

Drinkgelae, O. Zie DRINKGELAGE.
Drinkgelage (uitspr. drenkch;;la(g)d),

0,

Zan-

Drinkgeld (uitspr. drenkchelt), o.

\V db. Drenkgel(d) kry'(g)en, door een klein kind dat
men draagt of op den schoot houdt, bepist of bekakt worden; - bedrogen, gefopt worden; gekastijd of gestraft worden; - slagen krijgen.
Vgl. CV (Aanh,).

Drinkgoeste (uitdr. drenk-), vr. Drinklust. Da'
w&f hee alty'd dre',kgoeste. Zie GOESTE.

Drinklied, o. \Vordt n t geh. Z. DRINKLIEKEN.
Drinklieken (uitspr. drenklz'ek:Jn), o. ~I v. -liekens, -lz"ekes. Eig. verkl. van drinklied (dat men
Diet gebruikt). Verkl., zeer gewoon, drenkliekske.
Hie zank e schoon drenklz'ekske. lie LIEKEN.

Drinkwatere (uitspr. drenk'wattJrJ met zovi.
O.

DROLLEURDERE
Droefhied, Yr. Zie DROEFHEID.
Droefzak, m. Mv, -ben, Droef mensch. Nen
droefeae »an ne jongene. Loq., Wdb.

Drees,

m. (duivel ; snot). Wordt niet gebruikt.

Droes, droesem, m. (afzetsel). Worden Diet
gehoord.

,.Droeve,

bn. Mnl. DROEVE. Trappen van verge-

hJklllg : DROEVER(E), DROEFST. Van personen,
Droef. W db. Worom bl&fde toch zoo droeve? Droefheid verwekkend, voortbrengend ; stout, ondeugend. Den droeue keerel drenkt hem alle
da(g)e' zat, Ge z&'t toch "n droef kind, gije! VD
(c gew. ~), - Ellendig, rampzalig, engelukkig, Mie
en es mor "n droeue sloore, Den droeuen duits es
dood : Jt ioas 't droefste manneke van de toeereld.
Ziekelijk, Dat droej kind en zal nte' opkont-men.
, - Van zaken (gebaren, toestand, enz.). Treung. W db. - Droefheid verwekkend, bijgevolg :
slecht, ellendig, onaangenaam. Droef were. ~t En
es mor nen droeue zomere. "t Was nen droeue
toentere : -'t was altoos snee of re(g )ene. 't Kooren es meslukt: 't en zal mor nen droeuen oekst
(oogst) z?j·n. 't Es "n droeue keeremesse. dees
./aa~. ~t Ra~'nt gedureg.· 't en es mor 'n droef
zouten [zaaien). - Arm, dwaas, in : droeue zinnen, Wor staa' m&'n droeue ztnnen toch!

Droeveghied, vr. lie DROEVIGHEID.
Droevig (uitspr, droevtJch), bn. W db. Men
zegt gewoonlijk DROEVE. Zie ald.

Droevigheid (uitspr. droeVdchiet), vr. Zonder
mv. Droefneid. lie ald.
Dragen, wW. Wordt niet geh. lie DROOGEN.
Drogiest (uitspr. met klemt. op giest), m. Mv.
-en. Verkl. -eke. Drogist.

der my. Drinkgelag. lie GELA(G)E.

lange a),

370

Mv. -rs. Drinkwater. \Vdb.

Drip, Yr. (vreemd zaad). \Vordt niet gehoord.
Droe!, bn. Zie DROEVE.
Droefenesse, Yr. Droefheid, droefenis. Worom
toch at die droifenesse? KIL.

Droefheid (uitspr. droejiet), vr. Zonder mv.
Zonder verkL Daarnaast DROEVEGHIED, DROEFENESSE. W db. De dl"oe/hied es al te groot.

Drogiesterije (uitspr. met klemt. op

IY!-v. -n, DrogistenwinkeI. -

rij), vr.
Bedrijf van den ciro-

giSt. De drogiestery'e doen.

Drogist, m" drogisterije, vr. Zie DROGIEST,
DROGIESTERIJE.
Drot, druk, bn. bw. (vol leven). Niet bekend
in mij n dialect.

Drol, m. (niet vr.). Zonder mv. Zeer grof weefsel. Ne vussch~o(t) van droll Den drol en es nie'
veel werd (waard). VD. CV. DB. J.
Drolgast, m. l\lv. -en. Daarnaast DROLKEERELE, DROLLEURDERE. remand die leurt met drol
(zie ald.). ' k En he nz'e' veel trauw in die drolgasten.

DroIgoed, O. Zonder mv. Drol. Zie ald. Da'
goed es nog slichter as drolgoed. - Oak: drolyolk. Zie ald.
.
Drolkeerel(e) (uitspr. met scherpL e), m. M v.
-Is. De elnd·e vah dikwijls in de uitspr. weg. Zie
DROLGAST.

Drolleghied, vr. lie DROLLIGHEID.
DroHen (uitspr. droIHe), bn. Zie DltOLLIE.
Drol1enrdere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikw~jls

in de uitspr. weg. lie DROLGAST.

DROOGEN
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DROLLIE

Drollie,bn.

Onverbuigbaar. Van drol (zie ald.).
Nen drollie uusschoot (voorschoot). ev.

Drooe, bn.; drooen, ww.; drooere, m.: drooe..
wiel, m. lie DROOGE, DROOGEN, DROOGERE,

Drollig (uitspr. droll~ch), bn. Trappen van
vergelijkmg : dro lliger(e) , drolligst. Fr. droie :
zie hierover LITTRE. Van personen en zaken, Zonderling, met het bijdenkbeeld van kluchtig, koddig. Dat es nen droilege keerele. Da' was 'n

DROOGEWIEL.

drolleg dengen. Wa' da' ge dor zegt, es drolleg.
Vgl. YD. - Lastig. Ge zy" zoo drolleg 'vanda(g)e. - l(n) zy'nen drollege(n) zy'n, zonderling
(of kluchtig, of lastig) te werk gaan. ' t Kleerl1zakerke was weer ne keer i' zy'nen droUegen.

Drolligheid

(uitspr. droiischtets, vr, Zonder
my. Zonaerhngheid.let tieur de drolleghied doen.

Vgl. YD.

Drolvolk, o. Zonder my. DaarnaastDROLGOED,
Yolk dat drol spint en weeft. In -' t Land va'
Waas es er nog drolvolk. - Yolk dat met drol
leurt.
Drolwevere, m, Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de unspr, weg. Iemand die drol (zie ald.)
weeft. Bfj ons en zy'n der geen drolwevers.
Drom, m. Verzameling draden die door den
kamslager in eenen nieu wen kam worden gestoken of z'ngereden,. - ook : de uiteinden van het
garen die, na elke afgeweven keten, in den kam
blijven zitten. De kamsla(g)er gaf 11ZY' dar ne kU1'ten drom, Mnl. Wdb. KIL. SeR. DB, CV: J, Volk
en Taal, V· jaarg. blz, I 17. VD (DROMGAREN).
Dromdraad (uitspr. met zovl.lange a), m. 11v.
-draen. Draad van eenen drom. DB. CV.
Drommel, m, (duivel). Wordt niet gebezigd.
Drommen, ww. \Vordt nt geh. Zie DRUMMEN.
Dronk, m. Mv. -en, Verkl. -ske. Teug, slok,
W db. Geenen dronk watere, niets, 'k Em besta
veur hem met, ' k en zoo (zou) van hem nog geenen dronk water krY'(g)e1'l.

Dronk, bn. lie DRONKE.
Dronkaard (uitspr. dronkort),

m. Mv. dronkor{d}s. Velkl. dro-nkor(d)eke. \Vdb. Soort van
(Jnkruid, dolik, Lolzu1n te111,ulentum L. Ret kruid
bedwelmt, maakt dronken. In da' koore staat
er nogal dronkord. DB. KIL.

Dronkaardspraat (uit~pr. dronkorspraat met
zovl.lallge a), m. Zonder DIV. Dronkemanspraat.
Dronke,

bn. Zonder trappen van vergelijking.
euk. (voor het nw.) : dronk. Dronken.'n
Dronk kznd/ doch: da' kind es dronke. 't En

ODZ.

was mor 'n dronke lutte. Sm&'t dz'e dronke beeste
buz'ten. Nen dronke man en wee' nz'e' wat hie
zegt of doet. Nen dronke lap, dronkaard.

Dronkelap, m. Dronkaard. Zie DRONKE, LAP.
VD (DROl\KkNLAP).
Dronkelutte,

Yr. Mv. ..n. Vrouw die veel

drinkt. lUze en es 1nor 'n vuz"le drollkelutte. lie
DRONKE, LUTTE.

Dronkeman, m. Mv. -s. Dronkaard. lie
KE. VD (DRONKENMAN).

DRON-

.

Dronken, bn. Wordt niet gebezigd. Z.DRONKE.
Dronkord, m. Zie DRONKAARD.

Droog, bn.
Droogdag

Zie DROOGE.

(uitspr. met scherpl. 0), m. Mv,
-dmg )en Dag waarop de wasschersen het waschgoed te drogen hangen. De zonne schenkt : 7.R)a'
schoonen droogdagl

Droege

(uitspr. droogiJ met scherpl, 0), bn.

Mn]. DROGE. Trappen van vergelijking : droo(g)e-

r(e), droogst. De grond ligt drooge. 't Es 'n droog
were (weder). W db. - Zoo droo(g) as poer, ook
poerdroo(g)e, zeer droog. - Van rijp graan : zoo
droo(g)e dat 't kraakt. - Spr. Me zitten hz'er
hoo(g) en droo(g)e, en uerr e van ons gt' luk,

schertsend : we ZIt ten hier veilig, doch zonder eten
of drinken. VgI. VI>. - Van personen. Niet
spraakzaam, al te ernstTg. ' i En es mor nen droo(g)c
vaint, nen droo(g)e stek of stok, nen droo(g)e
kloot. Mie was' n droog 'urarnains, CV. - Ook :
magee mensch. Baaske was "n droog keerelke,
ma(g)er en lank: dat zy" steree naturen. _
"n j~roo(g)e kele, nen droo(g)e lever hen (hebben), veel en gaarne drinken. DB. ev. J. - Van
melkgevende dieren." Droo(g)~ staan, droo(g)e
uaiien, geene melk meer geven. V gl. VD. DB.
ev. J. - Droo(g)en harenk, bokking. In tegenstelling met natten haren e. KIL. Ook : droog
mensch. ZiP vader es nen droo(g)en harenk : da t
en spreek(t) noch en lacht. V gl. GAILLlARJ),
I(eure z.an Hazebroek, IV, 374, 3i9 en V, 297.
- Van land. Droo(g)e It (gg)en, droogleggen,
draineereu. DB. - Droo(g)e vust (verst), verst
zonder nat (snceuw of regen), IJrou(g)c 7JUS!
kat;' (kwade] trust, - Droo(g)efll boternam, borerham zonder vleesch, kaas of eenige andere spijs. An iet gcen droog broo(d) keune »crdienen, er
bijna mets aan winnen.
- Ze lfst. m. droo(g)en,. - vr. droo(g)e / onz. droog of droo(g)e. Z'z'('st es nen droo(g)en,
een droog (niet spraakzaarr1) mensch. j111"e es 'Jl
droo(g)e. Ook : een mager mensch, Nen droo(g)ell
en krijg(t) geen geraaktlzz'ed. - Op ·t droo(g)c,
op droogen grond. Ate zzlten hz'er 0/) , t droo(g)e.
Ook : nlets te drinken krijgen; - geene sans

genoeg hebben bij droog eten; - geen geld meer
hebben. J. - in 't droo(g)e, bevrijd van regen,
onder dak (van personen, van nieuw gebouwde
huizen); - in het gevang. In't drooge zy'n of
zzlten. Ie1Jzand z'n't droo(g)e zrtlfn, stekf'l1. Vgl.
J. DB. CV. T.

Drooge (uitspr. droo(g)iJ met scherp1. 0), vr. o.
Zie DROOGE, bn.
Droogen (uitspr. droo(g)Jn met scherpl.
lie DROOGE, bn. J. R.

0),

m.

Droogen (uitspr. droo(g)Jn met scherp!' 0, nooit
drogJn met zachtl. 0), bedr. of OOZe zW. WW.
Verve : droofg)dege, gedroogd. Bedr. lVlet hen
(hebben). Drogen, droog maken. De zonne droogt
de grond. W db. - Ouzo l\let z&"n, Droog wor~
dell. Dc grond droog( t) sty! (zeer). W db. Onp. l\tIet hen (hebben).' t }lee-' gistere ferm gedroogd. W db.
- W oordenspel. Te droo(g)en hangen bet. :
0
1 Het waschgoed op de waschkoord han~en opda t

-

DROOG-GA-\VEEG

bet droge; 2' Op de waschkoord gehangen zijn en
aldus drogen. Men kan bi/gevotg het waschgoed
te droo(g)en hangen, en het waschgoed kan te
d1'oo(g)en hangen. Als nu een kind herhaaldelijk
naar moeder vraagt en het zoo iemand lastig maakt,
luidt het dubbelzinnig antwoord : zwijgt, moeder

hangt te droo(g)en/

Droog-ga-weeg (uitspr, met scherpl. 0, zovl.
lange a til scherpt, e), bw. Daarnaast DROOGWEEG.
Droogweg, droogjes. Droog-ga-weeg antsuoriden.
Droogewiel (uitspr. droo(g)Jwz'el met scherpl.
m. Zonuer my. Fijne drol. Ze maken de 7.JUSschoote (voorschooten) ua' maisies en enech.ten

0),

van droo(g)ewiel.

Droogheid, vr.

Wordt niet gebezigd. lie

DROOGTE.

Droogkoorde

(uitspr. droochkoord», de twee

o's scherpl.), Yr. Mv. -n, Koord waarop men het
waschgoed laat drogen.

eV.

Droogperse (uitspr.

met scherp1. 0). Mv. -n,
Droogstos boven de stoof. lie PERSE.

Droogsel, o. Zie DROOGSELE.
Droogsele (uitspr. droochssls

met scherpl. 0),
o. Zonner mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Al wat droog maakt, b. v, : zekere stof die
men bij de verf doet om ze snel te doen drogen. Fr.
siccatif. DB. ev. T. R. J.

Droogspelle (uitspr, met scherp1. 0), Yr. M v• ..n.
Nijpenue nouten speld waarmede men het wasch..
goed aan de droogkoorde hecht. DB. Zie SPELLE.

Droogte (uitspr.

met scherpl. 0), Yr. Mv. -n;

W db. iW' hen (hebben) dor deze zomer itoie

groote droogte' s' had.

Droogwoog

(uitspr. met scherpl.

DRUIVEBLARE
droomen, Ook wei zonder object. Van iemand ,
van iet droomen, - Spr. Droomen es bedrog; en
as s' in ou (uw) bedde kakt, Zigt't er nog. lie
BEDROG. Van den duue] (of van al de (helsche) duuels droomeny; van den duivel droornen,
FIg. Van den duivel als bezeten zijn. Om zuk
(zulk) 'n dengen uit te steken, moette van den
duvel droomen. DB. - Denken, voorzien. Wie
koest dat droomen dat 't vanda(g)e zuk schoo'
were zoo (zou) g emeest hen (hebben)? ev. J. It Me tniiie gedroomd hen, het niet willen denken,
in 't gedacht krijgen. Mee' zuk were nor de mor(t)
gaan? 'k En wille 't nie' gtdrOofnd hen. Loq.
Wdb. - Bolspel.De bolle droomt, als ze langzaarn, zeer langzaam voortrolt. Tteste ka' zfjm
bolleke doen droomen, Van 'n mensch die lanvzaam en dubbend voongaat, Iuidt het : hie loopt
al droomen tangs de strate,

Droomer, m. lie DROOMERE.
Droomere [uitspr. droomer»

met scherpl. 0),

m. Mv. -rs. Verkl, -ree. Droomer. Wdb. Ook
van vrou wen. )1£&" zuster es toch nrn droomere /
- Persoon (vooral kind) die niet veel zegt, heimelijk zwijgt en alles langzaam verricht, Da' man-

nek' en es mor nen droomere : der en steekt niet
Dzoosep den droomere. Z DJOOSEP.
Droui, m.; drouiachteg, bn.; drouiberd, 0.;

(niets) in. -

drouiboom, m.; droui e.lengs, drooielljk, bn.,
drouien, ww.; drouiend, ou.; drouienesse, vr.;
drouiere-, m.; drouienge, vr.; dreuikerre, vr.;
drouiloos, bw.; dronimeulen:e), m.; drouina(g,el ei, m.; drouioergel.e), m.; drouiplate,vr.;
drouite, vr.; drouiwend, m. lie DRAAI, DRAAIACHTIG, DRAAIBERD, DRAAIBOOM, enz,

DrOOpeD,

ww. (doen druipen), Wordt niet

gehoord.
0

en e), bw.

Zie DROOG-GA-WEEG.

Droogzak (uitspr. droochsak met scherpl. 0),
m. Mv, -en. Verkl. -ske. Droog mensch. SCR. DB.

ev. T. R.J.

Droogzoldere (uitspr. met scherpl. 0), m. M v.
-1's. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. ZoIder waar rnen iets (graan, mout, waschgoed) droogt.
Vgl. YD.

Droom (uitspr. met scherpl. 0), m. Mv. -en.
Verkl. -ke. Wdb. - lets buitengewoon schoons.
Da' kasteel es al wat da' schoon es: 't es oprecht
nen droom. Vgl. Fr.: c'est un revel
Droomachtig(uitspr.droomacht""ch met scherpI.
0), bn. N eiging tot droomen hebbende. ' k Droome
b!inor aUe nachten, ' k werde zoo droomachteg.

Droomboek (uitspr. met scherpl. 0), m. (niet 0.).
Mv. -en. Verkl. -ske. Wdb. Den droomboek em
meugde nie' gelooven.
Droomelijk(uitspr.droomiJl&·kmet &'enscherp1.
0), bn. londer trappen van vergelijking. Kunnende
gedroomd worden. Vooral in de bet. van: denkbaar. Wat da' ge dor zegt, en es zelfs niet droomellik. V gl. KIL (DROOMELICK).

Droomen
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(uitspr. droomiJn met scherpl. 0),
bedr. zw. ww. Very. : droolndege, gedroolnd.
~let hen thebben). W db. Iet droomen. Nen droom

Drop, m.; droppel, m. Worden niet gebruik t.
Zie DREUPELE.

Drossaard, m. (baljuw); drossen, ww. (zeemansterrn), Zijn in mijn dialect niet bekend,
Ilruif, vr. Zie DRUIVE.
Dro.ifachtig (uitspr. druivacht""ch),

bn. Zonder trappen van vergelijking. Veel van druiven
houdende. ' k Ben nogat druifachtig,. , k zal mor

nog e krapke pakken.

Druil, m. (zeemansterm);
men). Worden niet gehoord.
Druipen, wW. Wordt niet

druilen, ww. (talgebezigd. lie DRUp..

PEN.

Druischen, wW. Wordt niet gehoord.
Droivachtig, bn. lie DRUIFACHTIG.
Druive, Yr. l\1v. -no Verkl. -jke (mv. -jkes,
-jkies). Druif. W db. Druz'ven trekken, druiven
plukken. Blauw druz'ven. - Spr. De druz've zijn
ie groene, bij VD : de druz'ven z9'n me te zuur.
Ook: de druiven hangen t' hoo(g)e. Men voegt
er weI eens bij : za£ de vos. Aan de bekende fabel
ontleend.

Druiveblare (uitspr. met zovi. lange a), vr.
M v. -no Daaroaast, min gewoon, DRUIVENBLARE
(uitspr.druiv""m-). Druiveblad. Mee' druiveblare'
keunde goed de glaze' wasschen. Zie BLARE.

DRUIVEBLOMME

Druiveblomme,

gewoon, DRUIVENBLOMME (uitspr. dru.iusrn-].
Druivebloem. Hettegq' al drutueblomme' gezien?
Ze zy" sty! eiain«. Zie BLO~fME.
Druiveboom (uitspr. mct scherpl. 0). m, Mv,
-en, Daarnaast

DRUIVL~NBOO:\1 (uitspr,

druius m-s,

Zie DRUIVERE.

Druivejaar (uitspr.

met zovl. lange a), o. Mv.
Jaar dat een ruirnen o'Jg:-,t van druiven
oplevert. Er en zii' gee'll druiueiaren nit meer,

-faren,

Druivekeerele (uitspr. met scherpl. e), m, NI v .
-ls. Verkl. -le«. Druivekorrel, lie KEERELE.
DraiYekrap,
tros. Zre

m. Mv. -pen, Verkl. -ke, Druiven-

KRAP.

Druivekweek (uitspr.

met scherpl. e), In. lander mv, londer verkl. Het kweeken van druiven.
Daarnaast DRUIVEKWEEKEN.ln ons land en ester
geenen druivekweek.

Druivekweeken
Zonder verkt, Zie

(schernl. e), o. Zonder mv.

DRUIVEK\VEEK,

Druivekweekerije

(scherpl. e en hoofdt. op
ry), Yr. Het kweeken van druiven. De druruekweekerije brengf veel op i(11} FrankrY·k. - ~f v.
-no \Vijngaard. Zijn dru£(vekwe~ker&'es s' heel te
niete,

Druiveleere (uitspr. met schrrpl, (:), m. 1,,[ v,
-rs. Verkl. -rke. Wijnstok. Dat es at nen atcuien
druaueleere .'

Druiven,

bedr. zw. ww. Very. : drulfdege,
gedruifd. Met hen (hebben). Ironisch. De druiven opeten. jlle gaan ze ne keer druZ7Jen, wij gaan
aI de drui yen opeten. Staan der nog d1'uiven?
Neell 't: ze zy'n amaal gedruifd (geplukt en opgegeten). - Bekijven, kastijdeo, enz,; 't wordt gebezigd als een kind herhaaldplijk druiven vraagt en
aldus den aangesproken al te zeer verveelt. lJ7iide
zwy'(g)en? Anderst zal ik ou (u) ne keer druz'ven.'
- Gedruif( d) zq'n, veel van drul yen hauden.
Mz'ek' es g' appeld en gedruifd. - lle APPELEN
en KI. en Vor1nI.

Druivenblare, druivenblomme, vr. lie DRUIVEBLARE, DRUIVEBLOMME.

Druivellboom, m. Zie DRUIVEBOOM.
Druiventak, m. ~Iv. ·ken. Verkl. -ske.

Tak
van eenen wijnstok. Snijdt den drulventak af die
oz'er de panne' kruipt.

Druiventand, m. Zonder mv. Lust naar druiven. Nen druiventand htn (hebben), gaarue druiyen eten. - Spr. Gf' zilt ouc"n (uwen) druhJentand nzeu(s)en uz'ttrekken, ge zult geene druiven
meer eten, ze zijn op. - Vgl. J. APPELTAND.
Druiventijd, m. Zonder my. Seizoen gerlurende
helwelk de drulven rijp worden of zijn. Ende Sep.
tember em begin Oktober, d/d es den druivent!jd.

Dmiver, m. Zie DRUIVERE.
Druiveranke, yr. ~Iv. -n. Druivellrank. D/it
zy'n druiveranken die over 't tak (dak) krztzpen.

Druiveras,
50ort.

DRUl\1MEN
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Yr. 11 v. -no Daarnaast, min

o. Mv. -sen. Verkl. -h'r. Druiven-

Druivere,

m. Mv, -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De etud-e valt dik wijls in de uitspr. weg.
Zeer gewoan. Daaruaast, gewoon, DRUIVELEERE ;
min gewoon, DRUIVE(l\I)BOO~I. Wijnsrok. Dat es
nesrooten en ne schoo run dr uiuere. S Infjt dienen
auteen drltz''ll~r mar u it, V gl. KEEZERE, KRIEKER~PRUIM[RE, enz.

Druiveren (uitspr. druiv,rie), bn. Zie

DRUI·

VERIE.

Draiverie (hoofdt.

op drui). bn. Onverbuig-

baar. Enkel in : druiuerie haut, hout van wijn-

stole Druiuerte haut en es ueur niet (niets) goed.

Druiveserre, vr. M v, -n. Verkl. -rke. Broeikas voor uruiven. lie Fr. serre.
Druivesoorte,
Druivezap, o.

vr.1Iv. -n, Druivensoort.

Zender my. Druivensap. Dat
drtcn.czap es st&.!zoete. 't Wordt zelden gebruikt

voor : wiju. Zie VD.

Druivezot,

m. NI v. -ten. Iemand die zeer veel

van drui ven nou 1t. Ook van vrou wen.' k Em b(~

geentn druiuezot ... ' k ete lieuer ' n goe peere as ne
krap druiuen. Sofie es nen druiuezot:

Druk,

m. Zander mv. Wdb. -

droefhie~d)

zijn. Vgl. u«: Wdb.

In druk en

Drnk, bn. \Vordt niet gehoord.
Drukfaute, Yr. Mv, -no Verkl. -tse.
VV do. lIe

Drukfout.

FAUTE.

Drukkelijk (uitspr. gewoonlijk met &'), bn.
Benau wu, be.irukt, treurig. Ge zie' zoo drukkely'k,
zoatten ester gebeurd? "n Drukkely'k gezt~·hte.
't Es drukkellik om ziene! J7Jnl. Wdb. KILo OuDEMANS, By'ir. SCR. DB. ev. J. VD (( luidn. »).
Drukken, bedr. zw. ww. Very. : drukteg'" ,
gedrukt, ..\let !zen (hebben). Wdb. - Uitvmden,
dichten, liegen. Ge druk(t) Kif g' heel goed, 7nor
'k en geloove 't toch nzet. SCH. DB.
J.

ev.

Drukker, ill. lie DRUKKERE.
Drukkere, m. ~1 v. -rs. Verkl.

·rke. De eind-t
valt lllH: wijls in de uitspr. weg. Drukker. W db. Lengenaar, uitvinder. lie DRUKKEN.

Drnkkerije (klemt. op rlj'), vr. Drukkerij, het
bedrijf van ueil drukker. Hie doet de drukkerije.
- ~lv. -no Plaats waar een drukker werkt. VU.
Drum,

m. ~1v., niet gewoon, -men. Het een..

maal (lru:nmen. Laat ons ne fermen drum doen,
en 1ne zillen der deure zijn. il1"ee twie .!erJnr
drltJnnze~

warem' er deure. - Zeer gewoon.
Volksmenigte, samengedrongen volkshoop. ' t Er
lzier nen eesten drum. In den drutn zij'n, in 't ge~
woel zijn. Uit den drztln graken. - FIg. In. (uit)
den drunz zy'n, in (uit) moeilijkheden zijn. Ze
werke goed en toch zv'n z' aitq"d in den drum.
Vgl. DB. Mnl. Wdb (DROOM). VD (DROl\f).

Drnmmen,

bedr. of OOZe st. ww. Verve dronz,
.\1ct hen (hebben). BeJr. VerJringen. Fr. presser. IeJJvlJ1d la't den huize drulll1n"lJl.
Oak fig. lemand ud zy'm plootse (plaats) drutnmen. - \Ved, Er hem deure dru1nmen, zich door
eene menigte dringen of duwen. Fig. lIen uit een
slechten toestand werken of strijden. I/oi' gaat 'L
nut' mee' dent boer? Goed, hIe za l der helll nOlJ

gedrom~w,en,

DRUMMER
deure drummen. - Onz. Hie drom deur het volk.
Ze drummen er deure. En drumt azoo niet, ge
ziit ons nog dooddrummen, - W ordt ook gezegd
van menschen die heimelijk en langzaarn han delen en te werk gaan. Sies kan toch zoo drummen,
Er van deure drummen, al drummende, langzaam en heimeIijk weggaan. - Kinderlust. Als
't koud is, plaatsen de kinderen (meestal op den
speelkoer der school) zich nevens elkander en duwen, dringen en drummen om het meest. Dat
heeten ze drummen. 't Vriest, laat ons ne keer
drummen, Willeme ne keer drummen i - Onp.
Het drumt hier, bier is veel volk. Was er veel

7}olkop de keermesse? "t En drom er niet, Vgl. Mnl. Wdb IDROMEN, DROMMEN). KIL. OUDEMANS, Bijdr. SCH. DB. J.

Drummer, m. Zie DRUMMERE.
Drummere, m. Mv. -rs, Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-e valt dikwijIs in de uitspr. wez.
Iemand die drumt. De drummers zi/' weer an de
gank. - Kinderen die drummen als 't koud is.
- Zwijger, droomer; iemand die heimelijk en
laogzaam handelt en niet spraakzaam is. Altijd
met minachting. Diene jongen en es mor nen
drummere. Nen drummer van ne »aint, Ook
van vrouwen. Hie en hee mor nen drummer van
e wYf. - Zie DRUMMEN.

Drnmminge (uitspr. drummengJ), vr, Zonder
mv. Het drummen. 'k Ben toch zoo bly'e da'
,k uit die drummenge ben. Wat drummense,
mijne God, watdrummenge! Zie DRUMMEN.

Drnp, m.; druppel, m.; drnppelen, ww. Worden met gebezlgd. Zie DREUPELE, DREUPELEN.
Drup, m. Zonder mv. Het druppen (zie ald.),
de dnnp. Den drup uan d' euzie. CV.
Drupneuze, vr. Mv. en. Druipneus, druipende
neuse - Spr. Er mee nen drupneuz' af kommen,
in zijne verwachting bedrogen zijn. DB. Ook :
beschaamd, beteuterd zijn. ~ien zegt nog : mee nen
drupneuze staan (te ky·ken). J. - Persoon (man
of vrouw) die een druipneus heeft. Sleske den
drupneuze. Sz'eska den drupneuze.

Drnpneuzen, onz. zW. ww. Meestal in de
onbep. wijs. Eenen druipenden neus hebben. DB.
SCH. T. Beschaamd, teleurgesteld, beteuterd
zijn. Nui stade (staat gel dor Ie drupneuzen!
SCR.

DB.

ev. T.

Druppeere

(uitspr. met scherpI. e), vr. Mv.,
zeer gewooD, -n. Daarnaast DRUPPERE, mv. DRUPPERS. Soon van peer: kalebasvormig, zeer sappig.

l)e druppeere' zyOn ty'Zek rype, mor z' em bewaren 1zz"et. ' k Ete geeren ~n druppeere. Wellicht
naar haresappigheid aldus genoemd; als men
zulke peer eet, drupt (druipt) de mond.

Drnppeereleere tuitspr. pee en

lee met scherpl.
e), m. 1\11 v. -rso Boom die druppeeren voortbrengt.
Zie DR UPPEERE.

Drnppen, bedr, of onz.

zw. ww. Verv. : druptege, gtarupt. Met hen (hebben). Bedr. In droppels laten nedervaHen. Drupt er ewat azy'l Ope
- -'n Hespe druppen, he~p in zeker vocht (azijn,
peper, bakelaar, laurier, enz.) gedurende eenige
dagen le~gen en ze daarmede zoo dikwijls als

DUEL
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't mogelijk is, begieten, Er en zy'n der nie' vele
die keunen'n hespe druppen. 'n Gedrupt' hespe.
- Onz, Met zY'n. Druipen. 't Water drupt deur
de plafonk. De re(g)en es al deur 't tak (dak)
gedrupt. De broele drup(t) van 't nat. Zij' mes
drup(t) nog uam bloed, De buize drupt. - 't Zal
van den neue' in de mond druppen, het kwaad
dat gij iemand wilt doen, zal u zelf aangedaan
worden, gij zult van 't zelfde laken een broek
krijgen. - Onp. Het druptege, er vie len droppels. - Druppende nat, diuipnat. - Vgl. KIL.
ev. R. J. DB. VD (DRUIPEN). Mnl. Wdb (DRUPEN).

Drupper, m. Zie DRUPPERE.
Druppere, m. Mv. -YS. De eind-e valt

dikwijls
in de uitspr, weg. Nen drupper van nen neuse,
een druipneus. - Soort van peer. Z. DRUPPEERE.

Druppinge (uitspr. druppengiJ), vr. Zonder
mv, Her orLupen. 'k Hoore "n druppenge, er es
zeker e gat in de butze, Zie DRUPPEN.
Drupsel, o, Zie DRUPSELE.
Drupsele, o. Zonder mv. De

eind-e valt dikwijls in de uitspr, weg. Het afgedruipte. De grond

es nat van "t drtcpsele. Kias: dat drupsel
DRUPPEN; DROPSEL (OUDEMANS, Bijdr.).

Ope

Zie

Du, vn, Ret leeft niet meer voort in mijn dialect. Zie Kl. en Vorml.
Dub, m, ; dubben, ww.; dubbere, m.; dubbinge, vr. Z. DUP, DUPPEN, DUPPERE, DUPPINGE.
Dubbel, bn. W ordt niet gehoord. Zie DOBBELE
(oak vaor de aft en samenst.).

Duchteghied, vr, Zie DUCHTIGHEID.
Duchten, bedr. zw. ww. Verv. : duchttege, geducht. Met hen (hebben). Vreezen. VD

(<<

dicht. »).

"t Es ne roekelooze vaint, hie en duch(t) niet(oiets)
ofniemend.
Dnchtig (uitspr. duchtJch), bD. TrappeD van
vergeiiJkmg : duchtiger(e), duchtigst. Tochtig
(van koeien). 'n Duchtege koe. Die duchtege
kerte (of konte) van 'n koe. ' k En kan ze niet
duchteg kri/(g)en. - Ook wel.eens van vrouwen ..Minachtende ternl. Da' 1nazsk' es zoo duchteg as 'n koe. Duchteg loopen.
Dnchtigheid (uitspr. duchtJchiet), vr. Zonder
mv. Tochllgheid (van koeien). De koe burrel(t)
van duchteghied. - ~linachtOend. Van vrouwen.
Z' en ka" nzee her duchtethzc' geene weeg.
V gl. DUCHTIG.

Dndder, m. Zie DUDDERE.
Dndderachtig (uitspr. -acht,ch),

bn. Bibber..

schug. Zie DODDERACHTIG.

Dnddere,

ro. Zonder mv. De eind-e valt dikoe uitspr. weg. Zie DODDERE. 'k Lz{gg)e
mee~ den duddere. Den dudder hen (hebben). DB.

wijls

III

Dndderen,

ww. Zie DODDER EN . Ai dudderen

e1nbeven. DB.

Dndderinge

(uitspr. duddJrengJ) , Yr. Zonder

roV. Zle DODDERINGE.

DniH (uitspr. min of meer op zijn Fr. met den
klemt. op ~l), m. (niet 0.). Mv. -s. Het woord
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kornt in zwang. Daarnaast, wel meer, DUWEL. Zie
ald. Ze zoon (zouden) den duwel moete oerbien;
Twie duwels. SCH (Blj·v.). CL (Blj·v.).

Duf, duflig, bu. bw. Worden niet gebezigd.
Duffel, m. Zie DUFF ELE.
Duffele, m. Zonder mv. De ein::.e valt dikwijls
in de uuspr. weg. Langwollige, dikke, warrne stof.

Vgl. DB.

Duffelen, bedr. zw. ww. Verv. : dllj}eldeg~,
geduffeld. ~let hen (hebben). \Var;n in w.l.kkelen.
Duffelt 014, (u)goed in de mantele, t es st1J.f kaud.
- Slaan. Duffett hem mar op de stratc, V gl.

duim hen, men moet hun den duim (of eenen
vinger) in den muil steken, als men ze wil leeren
drinken, Van bier zegt men van iemand die goed
kan drinken : hie em moet den dta»: (of de venger)
nit! hen; hie en hee' den duim nie noodeg (of
»andoenev: g em moet hent den duinz nie' ge(~n,
enz Vgl. CL (SI/'i),). - Den dteim (of de duimen)
in -'t hand !zaU7fJen (houden), gierig zijn : zonder
den duim kan men geen geld tellen. YD. Geeft
een andere bet. op. Men zegt oak : dui,nk' in
·t hand h atctoen; Vgl. OUDEMANS, Bq·dr. Onder den dunn, in 't geheim, be.iektelijk. Hie doct
't at onder den duim; ~~fnl. l¥db. Vgl. C V.
~
Ic mand 0P ziill durme gee'n (gcven) of kloppen,
iemand aframmelen; ieman.i erg berispen, kastijden; iemand veel doen verliezen (in spel b. v.);
iernand erg Ioppen, bedriegen. Oak: op zzjn duimen hen [hebben) of kr(j"( g)en, slaag krijgen,
berispt of g"fopt worden, veel verliezen, Vgl. DB.
SeH {lil/V,) CV. J. - Iet u it zinen dtarn (of zlj'Jl
dut'lne 1 ' ) zuz(s' en of trekken, hegen, verziuneu.
V g1. V D. J. - [et op ziin duimi:« kennen of keunen of toete n; iets zeer goed weten. Vgl. V D. J.
- Zekere lengtemaat. \V db. JVe voet hee' tien
duimen (te Gent twaleve) en nen duim tien lienies (linien) of lienen (te Gent twaleve). - Geenen durm; niets. ' k En zoo (zou) veur hem gee/zen
duim u.it m&'ne wag gaan. Dat en hee geenen
dutm grond en da' maaeit; zooveel beslag. V gl.
YD. J. - Alk (elk)'n duimke geschoven es e
manneke gewonnen, indien iedereen een weinig
opscbuifr, is er een plaats meer. J.
- Uiteinde eener as. Fr. tourz"lloJZ. De dllJlJze'
'['an dem bUlkboom. De duime' van de rolle. Volk
en Taal, I
jaarg. bIz. 13 I, en
jaarg. bIz, 99.
-- DUz"lnke, duimpje, held uit eeo welbekend
sprookje. - Duimke, daarnaast duimie : klein
ventje. Verspreide spotnaam. - DUi1Jzke, naam
van den duim in vingerrijmpjes. Duimkes (of
duz"mkzes) knape, naam van den wijsvinger. ZlChier een paar vingerrijmpjes : Duimke, duimkes
knape, ia/zge rape (of rope),jner-la-peu{ \Vaalsch:
Plerre-la-peur) kruipt in )t helt, of : Duimke,
duz'nzkies knape, lange rape, pier-la.puit, kur te
knuz"t.
- Tergspelletje. !\len zegt, min of meer zilJgende, tot een weenend kind, terwijl men den
omhooggestoken duiIn been en weer wipt : Al
wie op dat duimke kq'kt, zal SOB geeren dansen
(of la(ch )en) !
- Dansspelletje. De kinders dansen in de ronde
en zingen, terwijl zij achtereen volgens yinger en
duim in de hoogte steken :

J.

DUFFELINGE.

Duft'elinge (uitspr. duj}tJleng:J),vr.

Inwikkeling.
Mv. -no Afrause-

Dat es nog'n f[oe dutfelenge. ling. Iemand "n dulfelenge gec'n, drotaen, 'il GOt'
duffelenge krij( R)en, slaag krijgen; veel veiliezen
(in spel b. v.) ; berispt, gekastijd worden; gefopt,
bedrogen worden. Zie DUFFELEN.

Duidelijk, bo.; duiden, ww. Worden n' gt-:h.
Duif, vr. Zie DUIVE.
Duifachtig (uitspr. du£vGclzttJch), bn. Zonder
trappeu van vergelijking. Van duiven houdende.
- Van duivevleesch houden.ie. As 'k jonk was,
en was'k nie' duifachteg, ntc: wei.

Duifkesnote. duifkiesnote, vr• Mv,

on. Verkl.

-nootse, lie DUIVE.

Duig, vr, Wordt niet gehoord.
Duik, o(?). In : piepken of pieperken

duik, Zie

ald.

Duikeende, vr. Mv. -no Duikeend. YD. ~Ien
zegt meer DUIKERE. lie ald.
Duikelaar, m. (lischdodde);
\Voruen DIet gebezigd.

DUIMBERD
zlj'n duimke, hij bestuurt er alles, hij is er de
meester. SCH \Blj'v.). - De kalvers moeten den

duikelen, ww.

Duiken, hedr. of aDZ. wed. st. ww. Verv. :
daok, gedoken. ~let hen (hebben). Bedr. Ber~en,
verbergen. Iet duzl~en. J-Ize duz'k( t) zfjn hand. Wor
hette da' gel(d) ge-ioken? D' eekster duz"kt al 7iJat
da' blenkt. Ze ka' goed her kaad (kwaad) duz"ken.
Tergspel. Duz'kt da' bloat es, roepen de kinderen,
terwijl zij op bloote lichaamsdeelen (hand, aaogezicht) trachten te slaan. 0 B. Schoolke dUl"ken of
de schole dUl"ken, helmelijk de school verzmmen.
Iemand dztiken. Zq'n kz"nd~rs en 1Jlochten nz"e uz'tgaan, hie dook ze. SCH. DB. J. Mnl. fVJb (DUKEN). Wed. Zich verbergen. Hie duikt he71l
(zich),Me spelepz'epkenduik~'lnegaan ons schoone
duz'ken. - Onz. Zich dompelen in eene vloeistof.
W db. D'eende duikt. Onder water duiken.

va

Duiker, m. Zie DUIKERE.
Duikere, m. Mv. -rs. VerkJ.

.rke (mv. . rkes,
-rkzes). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Soort van eend, nag vrieseellde en duikeende
geheeten. Fr. morillon. Vgl. YD. J. - Kap of
sluier voor bijeo teleIs. Ze gebruzlun den dUlkere
wanneer ze de zeel1l wille pakken.

Daim, m. l\tlv. -en. VerkL duz'mke (mv. -kes,
-kies). Vergrootwoord (zie KI. en Vorml.) : duimie. \Vdb. - Den duim le(gg)en, zich ten onde..
ren geven. DB. J. - 't Drot-tit (draait) er cilop

va

Duim, duiJJz, hanepluz'Jn,

Hier es ?ny'ne venger
En dor es mlj'nen duz'm!

OJ

mfjn hoofd staat m bonnetse :
J

Duim, duz'm, haneplulm,
Hz'er es tn/ine 'U'enger
En dor es lny'nen duimJ
V gl. DE COCK en TEIRLINCK, Kincierspel ~n
Kinderlust, II, bIz. 176 en vvg.

Dnimberd,

o. Zonder mv. Berd (zie ald.) dat

DUIMELAND

-

eenen duim breed is. SCH. DB. CV. J. CL (Bijv.).
_~fnl.

Wdb (DUUMBERT).

Dnimeland, m., duimeloo (uitspr, met zachtl,
0), m. Zonder mv. Naam van den duim in een
vingerrijmpje van Zegelsem :
Nor 't bedde, nor Jt bedde, zai Duimeland (of
[Duimeloo) ;
Eest (eerst) nog etoat eten, zai Lekkerpot/
Wor ziileme dat halen, zat Langelenk,·
I(n) grootvadero kasse, zai Rengelel1k,k Zal Jt amaai uerklappen, zai 't klaine denk!
J

Zie over soortgelijke vingerrijmpjes. DE COCK
en TEIRLINCK, Kinderspe! e't Xinderiust, llle
dee).

Duimen, onz. of wed. zw. \\'W. Verv, : duimdege, geduimd. Met hen (hebben). Onz. Betalen.
Ge zil(t) moeten duimen, Doorke. SCH. DB. J.
- Wed. Marbelspelterrn. Daarnaast POOTEN (zie
ald.). Jt En tel(t) met, gJen duimt ou (u) niet,
Hie moet hem duimen, Volk en Taal, VP jvarg,
blz. 149..
Duimie (uitspr. klemt. op dui), m. Kleine vent.
't Is een vergrootnaam , Zie Kl. en Vormi. Jt En
es mor nen duimte, Duimie es at lange dood,
Duimkeskap, dnimkieskap, m.Topspelwoord.
Meesial zouder now. Het es duimkeskap, als de

topper niet verder dan eenen duim van den legtop
mag kappen; kapt hij verder, zoo moet hij zelf
zijnen top leggeo. Duimkzeskap speien, Zie LEGGEN, LEGTOP, KAP.

Duine, vr. Mv. -no Verkl. -Ee. Jk Kroot op
n dutne. Elj ons en zijn der geen duinen, Dat is
de reden waarom het w. niet algemeen bekend i".
Duist, telw. ODgewooD. Zie DUUST.
Duist, vr. (onkruid); duist, o. (stuifmeel).
Worden niet gehoord.
Duister, bD. Zie DUISTERE.
Dnistere, bn. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Trappen van vergelijking, niet gewoon : duzsterder(e), duz'sterst. Duister. \V db.
Jt JtVz"erd al duz'stere. Zoo duzster as n helle, as
e graf. Zoo duister as in nen ovene. In 't duz'sterste van den nacht. Jt Was zoo duister da J ge
geen steek en zaagt, da J ge geen hand veur ou
(uw) oo(g)en en zaagt. - De zes duister 71.1eken.
Zie DONKERE. - Zelfst. m. Zle DUlSTEREN.
I

I

Dnisteren,

m. Zonder mv. De eind-n blijft
bewaard vaar eenen klinker, h, d of t,' vaor b
wordt ze m (gedeeltelijke assimilatie); vaor andere
medeldinkers valt ze weg, Zie Kl. en Vorml.
Duisternis. Den duz'steren, hie maak(t) my'schou
(schuw). In den duzsteren tasten~ Vgl. DONKEREN. Het zal wel oorspronkelijk den datiefvurm
van 't onzijdig duister(e) geweest zijn(?). Zie YD.
Mnl. Wdb.
Dnisteren, onp. zw. ww. Verv. : dUlsterdege,
gedulsterd. ]vIet hen (h~bben). Duister worden.
't Begint al te duzsteren. DB.
Dnistemesse, vr. Mv. -n. Duisternis. W db.
Mnl. U ab (DUUSTERNESSE).

Dnit, vr.

Zie DUITE.
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DUITSEN

..Duite, vr, (niet m.). Mnl. Wdb. (rn.), Ook vr,
bij CV. J. Mv. -n, Verkl. niet gewoon, -tse. Geldsruk van weinig of geeD waarde. J k En he mor
e'en duite nit! meer, Dat es "n slichte duite, J n
ooleke dude, I n ka (kwade) duite. I n Blende dude,
een geldstuk dat gansch is afgesleten. - Spr. Hie
zoo (zou) n dud in tunee»: by'ten, hij is zeer gierig. Gtken(d) zij'J gel~i"k n ka (of "n sllch te, of
I n
ooleke) dude, overal bekend staan. - Geen
(halve) dutte, of geen roo duite, niets, Pier es
or-me (arm), hie en hee' geen dtate nie meer,
Geen dude we'l(d) zfjn, mets waard zijn. Jk En
zoo (zou) hem ueur geen duite betrauraen. - Mv,
Geld. Mee de duite' lz'(gg)en of sitten. Duiten
hen [hebben), 2y'n duue' zilJ gaa J vlie(g)en. De
duiten (uitspr. -tilm) by'ten hem (of bijten i' zfjm
been), hij kan geen geld sparen, alles wat hij bezit,
moet verteerd worden. - Vgl. CENT, CEr\S.
I

I

Duits, m. Mv, -en. Verkl. du its (e)ke. Daarnaast, min gewoon, DUTS. Wordt meestal uit
medelijden gebezigd. Sukkel, stumperd, dornpelaar, "t Hee aItlld nen or men dutts getuces]. Slachtoffer. Den duits van Jt spel zY'n. - Klein
kindje. Troetelwoord. Da J klaz'n duttske van e
kind! SCH (BY'v,). - Ook van vrouwen. Daarnaast wel eeus DUlTSE, DUTSE. J t En es mar nen
duits van e wYj. - Vgl. DB. eV.J. VD (e gew.»].
Dnits, m. Zie DUlTSCH.
Duits, tusschenw, Zie ANGELUS.
Duitsachtig (uitspr, duz"tsacht/Jch),

bn. Daarnaast, min gewoon. DUTSACHTIG. Sukkelachtig.
Ons tante was altiJd J m beetse duitsachteg, Zie
DUlTS. SCH. DB. J.

Duitlch (men hoart ch vaor .7), bn. 'Vdb. De
duzlsche tale. - Duz'tsch~ schopere (schaper) : in
menige sage spreekt men van den Du£tsche schopere,oie tooverwerken kOD uitvoeren. - Duitsche ropen (rapen), naam der rutabaga's, Brassica
napus rapfera.
- Ais nw.: Vr. n Duitsche. eene Duitsche
vrouw. VD. - O. Jt DUl'tS, de Duitsche taal. Op
z!in Duz"ts, naar Duitsche manier.
I

Duitsch (uitspr. du its) , m. Mv. (niet gewoon)
duzlsche (veelal met ch). Zie DUlTSCHMAN. Jt Es
nen Duits va J geborte. J.
Duitsche (uitspr. met ch), vr. Zie DUITSCH.
Duitschland (uitspr. duitslant), o. Zie PLAATSNAMEN.

Duitschman (uitspr. dudsman), m. Mv. -s.
Daarnaast DUITSCH (niet gewaon). Duitscher. Rondreizende \'reemde muzikant (al of niet uit
Duitschland herkomstig). Er ztjn drtj Duz'tsmans
in Jt doorp .' ze spele schoone!
Duitse, vr. Mv. -n. Daarnaast DUTSE. Van
vrouwen, Sukkel, dompelaarster. Zie DUITS.
Duitsen, onz. zw. ww. Verve : duz'tstege, geduzlst. Met hen (hebben). Daarnaast, min gewoon,
DUTSEN. Sukkelen, dompelen. ZJ heet (heeft)
't wel gesteld, mor nut' begin(t) ze te dut'tsen.
Nen auwe lnains moet dzkkels duzlsen. Ze moe J
van d Jeen gemeente nor d Jander duitsen. SCH.
DB.J. VD.

377

DUITSLAND

Duitsland,
LAND.

0.;

duitsman, m. Zie

DUIT~CH

DUITSCHMAN.

Dniv&chtig, bn. Zie DUIFACHTIG.
Dnive, vr. Mv, -no Verkl. du~fke

(mv. -jkes,
-fkz'es). Duif,
db. Dat es "n schoon duiue. Duive(n) mee lobben, zij hebben lobben onder den

,V

snavel ; Fr. pigeonsjabotes ou cr auatcs, Duive(n)
mee kauJen, zij hebben pluimen op pooten en
teenen; Fr. p-igeons pattus. Engelsche duiuen,
met grooten neus en groote oogringen. - Van
haar en baard, Zoo grifs as I n duive. - Duiven
hauwen, eenvoudiglijk duiven kweeken; - duive'
melken, duiven kweeken met het doel er mede in
prijsvluchten te spelen. - Duifke, o. Daarnaast
duifkes-, duifkiesnote. N oot die in stee van vier

billen er maar twee heeft; deze bestaan uit twee
vergroeide billen. N aar den vorm aldus geheeten.
V gl. J. - Vingerspelletje. De middelvinger wordt
met geweld over den wijsvinger gelegd, de ringop den rniddelvinger en de pink op den laatste.
Zoo bekomt men een duifke en 't spelletje heet :
"n duifke maken. Het duifke wordt nu op bet
topje van den duim geplaatst en het kind kust zijn
duifke. Daarna smijt het de hand vooruit, terwijl
al de vingeren loskornen : het duifke vliegt weeg.
Vgl. DE COCK en TEIRLINCK, Kindersjel en Kinderlust, III, bIz. 206.
Samenstellingen. In den vorrn duiuenvoor eenen klinker, h, d en t : eveneens voor b
met gedeeltelijke assimilatie (nb wordt mb) of in
den vorm duive- / oak in dezen laatsten vorrn
voor al de andere medeklinkers.

Duiveboone

(uitspr. met scherpl. 0), vr. Mv.
-n. Verkl, -buuntse [mv. -tses, -tsiesi. Daarnaast,
min gewoon, DUIVENBOONE (uitspr. duivCJm-).
Duiveboon, W db. De duiueboone Z(T klaz'nder
as de per(d)eboonen.

Duivejong (uitspr. ~joJ1k). o. Mv. 1·ongen.
Verkl., zeer gewoon, -jonkske. Jong eener duif,
'n Duz'vejonkske mee ertsies (erweetjes), dat es
lekkere. iJ1nl. Wdb (DUVE(N)JONC).
Duivejonk, o, Zie DUIVEJONG.
Duivekeete (uitspr. met scherpl. e), Yr. Mv. -n,
Duivenhok op een hoogen staak geplaatst. OJ
Jt hof van de schepen ester "n duivekeete. Zie

KEETE.

Doivekijkere,

m. Mv. -rs. Velkl. -rke, De
eind-e valt oikwijls in de uitspr, weg. Duivenkijker. Wdb. E-lie zit aUijd oj zij'nen duivekij·kere.

Duivekot, O.

Mv. -koten (nooit -kottel1). Duiventil. Is niet hetzelfde als DUIVEKEETE. Zie ald.
Jt Du:ivekot is an 't huis voste.

Duivekweek (uitspr. met scherpl. e), m. Zander

lJUIVhR

Duivel, m. \Vordt niet gehoord. Zie DUVELE
(oak voor de afl, en samenst.).
Duiveliefhebber(e) (uitspr. dzdvtJb'efeblnr;;),
rna Mv. -rs. Vei kl. ..rke. De eind-e valt dikwijls in
de ui tspr. weg. Iemand die duiven voor prijs..
vluchten kweekt.
Dniveliefhebberije (uitspr. duivtJlzifebbtJrijtJ
met kiernt. op rij) , vr. H et kweeken van duiven
voor priisvluchten. De duz'veliefhebbe1"fje kos(t)
ueel geld.

Dnivemarkt, vr. Wordt

niet gehoord. Zie ntn..

VEMART.

Dnivemart (uitspr, -mort), vr. Mv. -en. Duivenmarkt, Wdb.
Dnivemelken, o. Het melken van duiven, Zie
DUIVE.

Duivemelker.ej, m. Mv. -rs. Verkl. -rke. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die
duiven melkt. Mq" vader es nen resten (eersten)
duruemeieere. Zie DUIVE.
DnivemelJrerije (uitspr. met klernt. op
Ret melken van duiven, Zie DUIVE.

r&'j,

vr,

Dnivemes, o. Zonder my. Duivenmest. Wdb.
Duiucmes es sterk mes. Mnl. Wdb (DUVENMES).
Dnivemort, Yr. Zie DUIVEMART.
Duivenai, O. Zie DULVENEI.
Duivenboone, vr. Zie DUIVEBOONE.
Duivenei (uitspr. -ai), o. Mv. -aiers.

Verkl.
-aike. W db. Zoo groot as J n duiuenai (h. v. van
hagelsteenen ).

Duivenhauwen (uitspr, du£vtJnauwtJn), o. Zonder my. Het houden van duiven. G J en kent
niet (niets) van' t dutuenhauseen, Zie HAU\VEN.
Duivenhauwer(e) (uitspr,

duivCJnauwCJr.J), m,

Mv. -rs. Verkl. -rke. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Iemand die duiven houdt. Zie DurVE.

Duivenhouden

(uitspr. -auw;;n), o. Zie DUI-

VEN HA U\VEN.

Dnivenhouder(e)

(uitspr. -auwCJrCJ), m. Zie

YD.
m. (niet 0.). Duivennest. Wdb.

DUIVENHAU\VER(E)

Duivennest,
Zie

NEST.

Dnivenooe, vr. Zie DUIVENOOGE.
Dnivenooge (uitspr. -oo(g)CJ met scherpl.

0), yr.
Mv. -n. Verkl. -oo(g)ske (rnv. -skes, -skies). Gog
eener duif. - Van zachte oogen. Da' mazsk' hee'
du,z'7)enoo(g)skles.

Dniventeten, o. Zonder my.

Voedsel voor dui-

mv. Zie DUIVENKWEEKEN. Veur den duJvekweek

ven. Zie TETEN.

zY'n.

Dnivekweeker(e) (scherpl. e), m. Mv. -1"s,
Iemand ole duiven kweekt.

Duivepakker(e\, m. l\1v. -rs. De eind·e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Al wat duiven pakt.
Ons katie? J twas ne leeleken duz'vepakkere I (In 't bijzonder) roofvogel die duiven pakt, steekvogel. Ginter vlz"eg(t) nen duz"vepakkere! Vgl.
Loq, Wdb.

Duivekweekerije (uitspr. met scherpl. e en
klemt. op rlj"), yr. Zonder mv. Ret duivenkweeken.

eener dUlL

Dnivekweeken (uitspr.

met scherpl. e), o. Zonder my. Daarnaast DUIVEKWEEK. Ret kweeken
van duiven. Hie es sterk in 't duivekweeken.

Hze hee

altfj~

veur de duivekweekerfje geweest.

Dniveplnime,
Dniver, m.

Zie

vr. lVlv. -no Verkl. -mke. Pluim
DUIVERE.

DUNNELING

DUIVERAS

Dniveras, o.Mv, -sen, Daarnaast DUIVESOORTE.
Ras van duiven, Er zy" ueel duiuerassen.
Duivere, m. M v, -rs. Verkl. -rke. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr, weg, Doffer. Dat es ne

schoonen duiuere, ' k He lieuer den duiuer as
de duiuinne. DB. cv.j, CL., L&'st st: VD
(c Zuidn. »). Mnl. .Wdb (DUVER).

Duivesoorte, vr. Zie DUIVERAS,
Duivestront, m. Zonder my. Duivendrek. W db.
Duivevlees, o. Zonder my. Vleesch van duiven. Duiueulees verteer(t) gemallek..

Dnivevlucht, Yr. Mv, -en, Prijsvlucht voor
duiven. Er es vanda(g)e'n duiueulucht op Arras.
Vgl. VD. Zie VLUCHT.
Duivezak, m. Mv. -ken, Verkl., zeer gewoon,
-ske. Linnen zakje met houten bodem, waarin men
duiven draagt. J.
Duivezot, m. 1\tI v, -ten. Iemand die veel van
duiven houdt, Zie ZOT.
Dnivinne, Yr.Mv, -noVerkl. duivinneke. Wijfje
der duif. KIL. SCR. CV. J. CL" Lijst .lUI Vi)
(c Zuidn. :.). - Meisje, Trientse, dat es toch e
schoon duivinneke.

Duizelement (uitspr. met den klemt. op ment),
o, Altijd in 't mv. : duizelementen, De kaets es in
duiselemente' uaneen. Hie smy't het al in duizelementen, Vgl. GRUIZELEMENTEN (waarvan het
eene verminking is ?).

Duizelen, ww. Wordt niet gebezigd

(ook niet

de afl.),

Duizend, telw. \Vordt niet

gehoord. Zie DUUST,

DUZEND (ook voor de samenst ).

Dukaat, m,; dukaton (uitspr, dukatonk), m,
Worden zelden gebrulkt. lie \V db.

Dul, bn.

Trappen van vergelijking : ~ttlder(e),

dulst. Buiten zich zelf van drift, gramschap, woede; dol. Dul va' koleere, Dze k£nders make my·
dul. 't Es ~n dul wilf. Er af dul wer(dJen.
KIL. SCR. DB. ev. J. CL (Bq'v.), JONGENEEL. VD
(DOL). Spr. Blont haar es pront haar, krulhaar es dut haar. - Ook als nw. Dul/en, m.
Den dullen es weer an d~ gank~· - dulle, yr.
Zij' wyf es 'n dulle.
- De bet. razend, krankzinnz¥ zijn niet bekend in mijn dialect.

Dulden, bedr. zw. ww. Wdb. Wordt niet veel
gebruikt. Men zegt gewoonlijk VERDRA(G}EN.
Dulle, vr. Zie DUL.
Dulleghied, Yr. Zie DULLIGREID.
Dullen, m. Zie DUL.
Dulligheid (uitspr. ditllJchz'et),

vr, Zon~er
my. Daarnaast, soms DULTE. Woede, hevlge
gramschap. Hie sprank omhoo( g)e van dulleghied.
Da' wiJf en ka' me~ her dulleghie' geene weeg.

Zie DUL.

Duls, m.

V~ur

Mv. -z~n. Verkl. -ske, Slag op den rug.
dulze' spelen. Volk en Talll, Ie jaarg. bIz.

83. Aldus te Asper, op de noordelijke dialectgrens.

DB

(DULST).

Dnlte,

Yr. Woede, gramschap.

Ze best (berst)

van dulte. Zie DULLIGREID.

Dun, bn. Zie DUNNE.
Dunken (uitspr. deunk:Jn), onr, onp.

ww. Daarnaast DENKEN. Verv.: mg' (ou = u, hem, her, ons,
ouder = ulieden, houder
hunlieden) deunkt of
denkt, docht, deelw. gedocht. Met hen (hebben).
Het kan op het ww. volgen of niet : my· docht of
my· docht het. Komen deze voornaam woorden na
het ww. zoo is dit gewoonlijk voorafgegaan door
het : het doch(t) my' dat 't raindege. Het kan
even weI hier wegvallen als geen andere zin voIgt.
,t Raindege, doch(t) my'. Enkel de derde pees.
enk. wordt gebruikt. Watten zoter (zou er), salter
(zal er) ou at de(u}nkenF 't Deuneit) my da' ge
ka (kwaad) toerdt, Hem docht dat de weerel(d)
vergenk,'t Hee m!jgedochtdat er 'n sterre blank.
Her ha 't gedocht dat den donder op 't huis was

=

gevallen. Vgl. YD. Mnl. Wdb.

Dunne,

bn. bw. Trappen van vergeIijking :

dttnder(e), dunst, Mnl. DUNNE. Dun. W db. Van vlakke voorwerpen. Zoo dun as ' m blare, as
pa(m)pier. Van staaf- of draadvorrnige voorwerpen. Zoo dun as nen (twg'n)draad, as (e) garen,
as ~ n haar(ke), as ne penkelenk, as ne pgpsteel.
Van vochten. Zoo dun as pompwatere. - Dunnen afgank, buikloop die dun vocht geeft. Zoo
ook : dunne kakken of dunne schijten, Ons koe es
zeeer ziek : ze schy't zoo dunne. KIL. heeft DUNNESCHIJT en DUNNE SCHIJTER. Dunne zouien,
dun zaaien. VD. Fig. Van personen, dieren en
zaken. Er dunne gezouz'd zy'n, zeldzaam zijn.

Eerleee mainJ(ch)en? ze zy'n der dunne gezouid.
Zukken (zulke) ptr(d)en en zy'n der mor dunn»
g~zl)uid. Boome gely'k dediee' dor en zy'n der mar
dunne gezouzd. In de volgende uitdrukkingen
heeft dunne ook de bet. van zeldzaam, (D)er
dunne zq'n, er dunne loopen, er dunne staan, Ze
zq'n der dunne, dle nzet en stelen, Z~ loopen er
6iunne, dle zoo geleer(d) zg·n as onzen dokteur.
Kasteele~ geiq'k dat van de graaf staan der
dunne. Vgl. ev.J. YD. Mnl. Wdb. - Niet rijk.
't En es mor nen dunnel1l boer. Er mot" dun i{n)
zitten. V gl. DIK. - Vruchten (b. v. ropen, rapen,
dzuz'n, ajum, paraie, prei, enz.) dunne zetten, ze
dunnen, er een deel der planten wegnemen. -

Dik en dunne,· te dik of te dunne,. nem boterham, dunne 'flam brood en dikke vam botere, Zie
DIK. 1'Ien zegt nog: Sng'dt m!1 nem bote'/'ham
dunne, em breedt hem dikke. - Spr. An 'n dunne
koorde (of'n dun zeel) moette (moet ge) zachte
trekken, wie niet veel heeft of wint, moet sti!
leven. - Orme (arme) mains(ch)~ koken dunne
pap.
- Als nw. M. : nen dunnen, een dun mensch;
een niet al te begoed mensch. - Spr. Dormee
blyf ek nen dunnen, dat helpt mij niet. - Vr. :
'n dunne, een dun vrouwmensch.-Onz.: dun(ne).
Dun. ' t Dunne van de m~ lie. Schep mg' 'm beetse
dun. Deur dik en d~ur riunne. Vgl. DIK.

Dunne, vr. ; dunne, o. Zie DUNNE.
Dunnelenk, m. lie DUNNEUNG.
Dunneling (uitspr. dunn;;l~nk), m.

Mv. -lengen. Plant dIe men uittrekt, ais men dunt. Smfjt
die dunntl~ngen in de ltoedrank. SCR. ev. J.

DUNNEN
Dannen, m. Zie DUNNE.
Dunnen, bedr, aDZ. ZW. ww.

DUVELE
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Durstaohtig (uitspr.

Verve : dundege,
gedund. Bedr. Met hen (hebben). Dun(ner) rnaken. VD. Boomen dunnen, er takken uit snoeien.
VD. - Er eenige (planten 01.) uitkappen of uittrekken, Die buke' staan te diciue by'een, ge moet
ze dunnen, Rady'zen, parate, enz, dunnen. Onz, Met zY'n. Dun(ner) worden. YD. Oak :
verminderen. Vgl. Mnl. Wdb. D'appels btgz'nncn
te dunnen, de voorraad vermindert. Ze z&" st&f
gedund. M&'nfrankskz'es dunnen toch zoo rap.

dustacht,ch), bn. Dorstiz, Nen harenl: maakt dustachteg: ' k Be vanda(g)e zoo dustachteg.

Durstig (uitspr. dust;;ch), bn. Dorstig, W db.
- Dorst gevend. Harenk es dusteg teten, - Vgl.
OUDEMANS, Bijdr.
Dnrren, bedr, st. ww. Wordt door bet volk
DIet gebezrgd. Zie TURREN.
Dns, vgw. bw. Wordt niet gehoord,
Dusdanig, vnw. bw. Wordt niet gebezigd.

Dunsel, o. Zie DUNSELE.
Dunsele, o. Zonder mv.

Zonder verkl. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Al de planten door dunnen uitgetrokken of uitzekapt. Sm&'t
da' dunsel mor op de messenk, Dat haut es dunsele. - Ook het snoeisel. - Vgl. SCH.
J.
CL (Bijv.).
Dunte, vr. Zonder mv. Dunheid. Z' es leelek
'Van dunte.

ev.

Dust, m. lie DURST. Vgl. OUDEMANS, B9'dr.
Dustachtig, bn. Zie DLJRSTACHTIG.
Dustig, bn. Zie DURSTIG.

Duts, m.;, dutsachtig', bn.; dntse, vr.; autsen, wW. lIe DUITS, DUITSACHTIG, DUITSE,
DUITSEN.

Dutten, wW. (sluimeren ; stempelen), Wordt
niet gehoord.

klemt, op du), m. (niet 0.), CV. J. CL (B!iv.). Mv.
-ts. Verkl, -ke. Duet. Dat uiaren tune schoon

en

Duur, rn. Zonder mv. Zander verkl. Wdb.Ruste noch duur hen (hebben). VD. Daarnaast :
rus te noch geduren hen.

dutooots. Gee' nog "n duwook' aft Nen dusuo
zengen.

Daur, bn. \Vordt niet gehoord. Zie DIERE (ook
voor de afl.),

Dup, m. Zander mv. Zander verkJ. De daad
van dubben (aarzelen), OJ den dup z&'n, in twijfel
zijn. Vgl. DB (DUB). - Daad van mijrneren, peinzen. Vader es weer op z&'nen dup. - Z. DUPPEN.

-

Doo (uitspr.

gewoonlijk duwo met zachtl.

0

Duppen, onz. zW.ww. Verv.: duptege,gedupt.
Met hen (hebben). Niet gewoon. Aarzelen, twijfelen. - leer gewoon. Mijmeren, peinzen, Moede,.
es uieer an 't duppen. Hie dupt de s' heelen dag.
- SCH.DB. ev. VD (t gew. ».
Dapper, m, Zie DUPPERE,
Duppere, m. Mv. -rs. Verkl.

-rke. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die dubt,
veel mijmert en denkt. Hie toerdt aud, 't es nen
duppere. Zie DUPPEN.

Duppinge (uitspr. duppengJ),vr. Zonder mv.
Bet dubben (mijmeren, peinzen), Tf7att en ester
were? Worom die duppenge? lie DUPPEN.

Duren,

onz. zw. ww. Verve : duu1"dege, geduurd. Met hen (hebben). Wdb, - I n Beuweght'ed duren, zeer lang duren. - Spr. Duren es
I n
schoone stad, mor bl&'ven duren es nog 'n
schoondere,· Duren is een Duitsche stad; 't wordt
gezegd als iets zeer goed gaat, doch waarschijnlijk
Diet zal blijven duren. CV. J. SeR. T. - Van
zaken. Bewaard blijven. De stoel duur(t) zeker te
lange? De kasse dor es meer as twz'e honder(d)
faar aud, en ze zal nogal duren, - Spr. Schoon
lz'ekskies (liedekens) en duren nie lange,· oak:
schoon dengen en duren rde lange,

Durk, rn. (zeernansterm).

Bestaat niet in mijn

dialect.

Durst (uitspr. dust), rn. Zander mv. Zander
verkl. Dorst. Wdb. Den du~(t) 'verslaan, hem
lesscben. Sterve van (den) dztst. - ' k He zoo~'eel
!zonger (goest', appety't, enz.) as de zee dust, ik
heb geenen honger.

Dunst, telw. DaarnaastDuzEND.Duizend. Wdb.
Dtcust en nog, zeer veel. DB. Telt mor, telt
mor : er z[jn der duust en nog!
--: O. Zender mv, Een duizend. Gee' ze mor
"n duust appels. B&"t duus(t) verkoopen. Eenen
uit J n duust, een die uitneernt, die al de andere
overtreft. Ja, fa, Pierke, dat ester eenen uit 'n
duust ! - Op z&'n (m&'n, enz.) duus(t)gemakken,
zeer gernakkelijk, zonder de kleinste moeite. Ouk
weI: op zy'n honderd duus(t) gemakken.
- Duust is DOg het gewone telw., alboewel
DUZEND meer en rneer in gebruik learnt. Ais
zelfst. ow. my. bezigt men uitsluitend duzende,
Er zy'n duus(t) mainsichsen, doch : er zy'n duzende va~ mains(eh)en; er zfn der duzende (niet
duuste), - VgL Mnl. Wdb, OUDEMANS, Bijdr.
DB,].
Duvel, m. Zie DUVELE.

Duvelachtig (uitspr. duviJlacht;ch), bn. Zonder trappen van vergelijking. Duivelachtig. ~t Es
I n duvelachteg wiJf.
Duvelarije,

vr. Wordt niet gehoord. Zie

DU·

VELDERIJE.

Duvelderije (uitspr. met klernt. op "y'), vr.
Mv" niet gewoon, -n. Ret duvelen (in al de betee~
kenissen). J k Es dar 'nferme duvelderge (geraas,
getier). Jt Z&'n duvelderiJen (tooverwerken, duivelswerken). Zie DUVELEN.

Duvele, rn. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -l1us,
-Zkies), De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Duivel. - Voorafgegaan door helsch, ter verster~
king: helschen duvele,. (at) d' helsche duvels. Zoo zwa,-t as nen duvele, zeer zwart. Zoo leelek
as nen duvele. Zoo kaad (kwaad), zoo verf'oet
(\'elwoed) as ne12 duveZe, zeer gram, Zoo vals(ch)
as nen duvele, Zoo shin, zoo fiin as nen duveie,
zeer slim. Zoo ste,.k as ntn duvele. - GII,k "en
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(helschen) duuele. Hie vloekt (raast, tiert, gaat te
werke, doet, enz.) gel&'k nen duuele, gel&'k nen
helschen duuele, gellik ne gestampten duuele,
gel&'k. nen brandenden duuele, hij vloekt verschrikkelijk. Vgl. BRANDEN. - As nen duuele,
zeer, hard, ijselijk, 't Es as nen duvel kaud / of:
kaud as nen duuele. "t Was as nen duvel donkere, heet, enz. of : donker, heet as nen duuele.
Jan es as nen duvel sterk, of: zoo steri: as nen
duuele, - Iemand den duvel andoen, hem erg
plagen, kwellen. Da' kind kan iemand den duvel
andoen, 't Es al tien jaar da' da' w&f mij den
duvel andoet. DB. C v. Min gewoon : iemand
den duvel a(n)ja(g)en. - Zq'nen duuel ontbenden, als een duivel (wild en woelig, woest en
razend) te werk gaan, DB. - Iet gewend zq'(n)
gel&'k den duvel't branden, iets sedert lang gewend zijn. J. - Den duvel te slim, te ji/n, te
rap, te sterk zijn, zeer slim zjjn. ev. J. - Iemand
»luchten of schautoen (schuwen) gelzj'k den duvel
't kruzs of 't w&'watere. - Van tet schotc (schuw)
z(i(n) gel&'k den duvel van 't kruis of van 't wiiioatere, zeer bang voor iets zijn. - Kq'ken of er uit
zze(n) gelq'k nen duvel die wq'water gelekt heet
(heeft), er zeer misnoegd, ontevreden uit zien, DB.
J.- Spartele gel&'k nen duvel in e wq'watervat,
in zeer onaangenamen toestand verkeeren. Loope gelijk nen duue! die wliwater gezien heet
(heeft), hard loopen. - Te leelek, te dom, te
tomp, t' onnoozel, te stom zlin om ueur den duvel
te dansen, zeer leelijk, zeer Jom zijn. - Van nen
engel nen duvel maken, van een goed mensch een
boos mensch maken. Zw&'gt toch, wyf! ge zoodt
(zoudt) van nen engel nen duvel lnaken! Nen
engel zoo (zou) hier nen duvel ·wer(d)en. - Ge
zoodt (zoudt) den duvel tanteeren (plagen), ge
zoudt ledereen boos en toornig maken. Oak: ge
zoodt nen duvel doen uit zy" vel sprengen, Den duvel ligt dor mee Jongen (of Jonkskles),
daar wonen slechte menschen, daar wordt veel
kwaad gedaan, dat is een slecht gezelschap. Dor es meer as eenen duvel in d' helle, gij wordt
niet bedoeld. T. -- Duvel noch helle vreezen,
niets vreezen. J. - Er an hauwe(n) gellj'k den
duvel an ~n zz'ele (of e zielke), er sterk aan verkleefd of gehecht zijn, eene zaak niet gemakkelijk
loslaten. Ook : er op uit zy'(n) geiy'k den duvelop
,n ziele. - As ge van den duvel spreekt (of klapt) ,
ziede zlj'ne stert, spreekt men van iemand, hij
vertoont zich. - As den duvel au(d) werdt,
werdt hie e(e}remy't, of : gaat hze onder de preekstoel zitten, of: drenkt hze wfwatere, of: leert
kie lezen (bidden), een slecht mensch die oud
wordt, wordt godvruchtig. ev. J. - As ge mee'
den duvel keezen (kersen) eet, schzet hz'e mee~ de
steenen, het is gevaarlij k met sterker of rijker
menschen in 't gezelschap te zijn. - Ge moet al e
kee-s~ (kaarsje) veur den duvel :;msteken, men
moet, in 't leven, al iets onaangenaams doen, sams
tegen 't geweten ingaan. Schertsend : veur den
duvel e keesk' omsteken en 't ackter z!jne ru(g-g)'
uitblazen. Of: den duvel e keesk' z" zij' gat steken en dilt nog- wet al branden! ev. J, - E
keeske veur Sente J.l1acl#el en ee(n) veur den
duvel omsteken, allemcios vriend Willen zijo. Den duvel zal de kees' (kaars) hauwen (houden),
de duvel zal er zich mee beUloeien. ' t Zal dezen
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ave(n)d g'heel gedaa' zq'n, of den duvel zal de
kees' hausuen, Ge silt dat doen nog ueur mor(g)en, 0./ den duuel zal de eees' hauteen. ev. J.
Ook : den duvel kauwt (of hait) de keese, ik versta niet hoe de zaak niet vooruitgaat, enz. V gI. J.
- Dor en es geenen duue] in d' helle die ..., er is
niemaod die ... Der en es geenen duvel in d' helle
die dat kan, Der en es geentn duvel in d' helle
die azoo heet, nl. die zulken zonderlingen naam
heeft. Geenen duvel in d~ helle koest die tale uerstaan. - Nor den duuele, te niet, kapot, verloren. Iemand of let nor den duvel halpen, "t Raint
al ueel te lange, al 't kooren es nor den duuele.
Pier es nor den dutreie, hij IS niet meer te genezen. Me ziin nor den duvele, we zijn (in spel, in
wedstrijd, in verkiezing, enz.) verloren. - Iemand
nor den duvel zenden, hem laten loopen, met hem
geen gemeens willen hebben. - Waar onze Lieyen Heere '11, kerke bautot, bauwt den duvel e
kapelleke, nevens aIle goede zaak, vindt men een
slechte; waar eene kerk staat, is een kroeg. Soorte zl'ek(t) soorte, zai den duvele, en hie paktege ne sclzauwva(g)er vaste (of b&' den nekke, of
by'de kele, of bi;' de kop, of blj' zlj'n haars. V gl.
C V. J. - Brandt da' brandt, zai den duuele,
en hie paktege dem brandel uit den herd (haard).
- Da' ken ek, zai den duvel, en hie vaa(g)dege
zii~ gat an nen tengele. - Den duvel zit op nerre
schautoere (schouder), tot een meisje dat voor den
spiegel staat, En spzegelt ou (u) zoo lange niet,
den duvel zal op oue- schauuer (komme) zitten.
- Opstaan, werken, slaven, enz. van as den
duvel z&" panneel schudt, zeer vroeg opstaan,
werkeo, enz. - Er op slaan (lappen, vallen,
zitten) gt!lijk den duvel oj; Geerord (Geeraard), er
hevig, duchtig op slaan. ev. R. J. - ~t Es den
duvel en zy'm 1noere, het is iets zonderlings, buitengewoons, groots, enz. Ge zoodt (zoudt) gezaid
hen dat ~t den duvel en z!jm moere was, en der
was nzet (niets) te zz'ene. DB. ev. T. J. In een
aftelrijm wordt gesproken van het moerke van
den duvel:
Den duvel die op zy'n torreke (elders: e wy'[watervat) zat,
Hie vroeg wor da' z&" moerke was:
Z&'~ moerke was in den hemele
Beter of in de kemele!
Pief poef paf,
Slaat dem boer z&'n koeds' af.'
Aldus te Eine, te Zottegem en weI elders. Zie
TEIRLINCK, Kz'nderspel en Kinderlust, VIII, bIz. 256.
- Enkel in het mv. De duvels hauwe' (honden) keerelnesse, het regent en 't zonneke schijnt.
J. - Al de duvels uz't d' helle b[jee'vloeken of
zweeren, ijselijk vloeken. - Al de duvels z&"
losgelaten, het is een helsch weer. - Van al de
duvels opg'heft (opgepakt) zy'n, zeer woedend
zijn, - Van (at) de duvels, van d'helsche duvels,
zeer groot.'t Was e gevloek van al de duvels.
Triene mee her lnuile van d' helsclze duvels. J.
Oak met ww. 't Wouit (waait), 't dond~rt, enz.
van al de duvels (of alle duvels), het waait, enz.
verschrikkelijk.
- In het enk. en, ter versterking, in het mv. In
de klauwe(n) (of d' han(d)en) van den duvele (of van
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al de duuels) in de macht des duivels, Den duvel
hee klauwe;'" em per(d)epooten, zegt 't volk. Vloeken, suieeren, sakkeren, roepen, tieren, razen,
enz, gely'k nen duvele (of gely'k al de du~~ls).
Drenken,zuipen,enz.gellj'k nen duvele(ofgelz;k at
de duvels), - Van den duue] (of van al de duvels)
inhen (inhebben),den duivel in zich hebben,als een
duivel te werk gaan; geneigd zijn om iets te doen.
Oak: van den duvel (of van de duvels of van al
de duvels) bezete zijn,· en : den duvel (of al de
duvels) in 't liff hen. - Van den duvel (of van
al de dU7)els) geleed zijn, door den duivel geleid
worden, slecht doen, slechte neigingen hebben. Den duuel (of de duuels; of al de duvels) op
zijnen nekk' hen (hebben), van den duivel bezeten
zijn. Ook : den dutie] (of al de duvels) hen hem
a' zy'nen nekke (of a' zijn kele, of hen hem vaste)
of : zitten op zy'nen nekke. - Den duvel (of de
duvels, of al de duvels) en heet ~heeft) er gee'
recht an de duivel zelf kan hem DIet overmeesteren (zoo 'boos, zoo slecht, zoo woedend is hij). Van den duvel (of van al de dtcuels, van aile
duvels) droomen, woest en boosaardig zijn, handelen als een bezetene, DB. R. CV. lie DROOMEN. - By' den duvel (of al de duueis) te oiechte
gaan, bij den vijand te rade gaan. SCR. C V. J.
R. - Den duvel (of (al) de duvels) heet (heeft)
er zfn achterste, zg'n achterende, zfj' gat a(n)gevaagd; wordt gezegd als men een werk (oak een
spei) niet goed kan uitvoeren, als er lets, dat men
niet 'kent, hapert en men dus ongeduidig wordt.
,k En kan de knoop nie loskrlj'(g )en, den duvel
heet er zy·' gat a'gevaagd. ' k En he ua' z' leue'
geene roef, at de duvels hen der hou der (hun)
achterst' a'gevaagd. Ook : den duvel (of (at) de
duvels) heet (heefc) er zijne stert i(n)gedrouid;
en : den duvel (of (al) de du<vels) zlj'n der mee
gemoezd. - Loopen as oft hie den duvel (of at
de duvels) gezien ha, zeer hard loopen. Ge beejt
azoo? Hette den duvel gezien? J. SCR. R. Lie(g)en, vloeken, drenken, enz. dat de duvels
om de brokke' kommen, hard liegen, vloeken,
enz. J.
- Uitroepen, verwenschingen, verzekeringen.
-'k Wille, 'k moete nen duvel wer(d)en of zy'n, as
't nie waar en es/ 'k Moete, 'k witle nen duvel
wer(d)en, zoo groot as de kerke, zoo groot as
'n huzs, enz. Te Braivelde (Grootenberge) werd
de kerk afgeworpen ten einde ze door een nieuwe
te veranderen; er was dus een tijd dat er geen
kerk was; toen hoorde men, schertsend : ' k Will~
nen duvel z!jn, zoo groot as de kerke va11l Bratvelde/ - Den duvel (of de duvels of al de duvels)
mag mil haZen,. - mil opheffen (of oppakkeil);
- mee my' nor d' helle varen,o - my' rekken
of my' den nekke vrengen! - Da' weet (of da'
kent) den duvele, ik weet het niet. Vgl. YD. "WeI, duvel toch/ Of: wat den (uitspr, ten) duvel
tock! Of : aile duvels toch! Hetzelfde als : drommels toch! - Om den duvel niet, in 'l geheel
niet. YD. J. - LooP(t) nor den duvele. YD. Of:
100P(t) nor den duvel om e kruiske, En, schertiend : looP(t) nor den duvel en g' en zzl(t) geenen
hailegen omverre loopen! - Wat God toch den
duvel laat doen, God is lankmoedig!
- Van personen. Nen or1nen duvele, een
arme duivel (in medelijdenden zin), VD. Z'warten

duvele, zwart mensch. Leeleeen duuele. Gieregen
duuele. ' t Es ne kai/n (kwaden), ne tierroetten
[verwoeden), ne razegen duuele. Nen duvel uan
ne uaint, Mz'e was nen duvel van e wfJf. Ne
gestampten duvele, nen helschen duuele, wild,
duivelsch mensch. 't Es nen duuel in e mains(ch)e7Jel (menschevel). - Soms zonder lidw. 't Es
duvel ua' volk, het is slecht, woest volk. Dat es
ordegen (aardigen) dtcue! ua' volk, dat is zonderling volk. - G' em meugt den duvel nie' gelooven, ge moogt den slechten mensch niet gelooven.
- Iemand die uitmunt door slechte of goede hoedanigheden. ' t Es nen duuel om te werken. As
't op 't drenken a(n)kom,t, es 't nen duuele. Da'
manneee was e slim duvelke. Vgl. DB. ev. J. Van de duueis zijn, gejaagd zijn, aangespoord
zijn, geneigd zijn (In goeden en slechten zin]. Stes
es van de duvels om te werken. Ze was van de
duueis om by' her lzif te zlj'ne. Hie es uan de
duvels om te dreneen. Misschien weI wordt bezeten of iets dergelijks onderverstaan. - Iedereen
es duvel i' zljne stiei, iedereen is dief. J. - Va(n)
z[jnen duvel maken, razen, tieren, vloeken, enz.
Hie was gzstere sat, en kie hee va' zy'nen dU'Ziel
gemaakt. R. - In sommige kinderspelen zijn er
twee kampen: d'engels en de duuels. Zie DE COCK
en TEIRLINCK, Kinderspei en Ki'nderlust.
- Van dieren, Dier dat door bijzondere (goede of
slechte) hoedanigheden uitmunt. 't Es nen duue!
van e perd. Den du ueI van de koe zit weer in de
klavere. Zy'nen hond es ne kae'n (kwaden) duuei«,

DB.CV.J.
- Van zaken (veelal in slechten zin). Wat uitmunt in zijnen aard. '1 Was dor nen duvel van e
lawlj't, van e geraas, van e getier, enz., 't was
daar een groot lawijt; daarnaast: lawfJ'(t) van den
duvele (of van de duvels), van den helschen
duvele (of van d'helsche duvels), van at de (of
van aile) duvels. Nen duvel van e werk, een
lastig werk ; daarnaast : e werk van den dU7Jele,
van at de (aUe) duvels. Nen duvel van e vier,
van nem brand, van ne wend, van e were, eoz.,
een groot helsch vuur, enz.; daarnaast : C 'iIlCr,
nem brand, enz. van den (kelschen) dU~Jele (of
van de (helsche) duvels), van al de (of van allc)
duvels. CV. DB. J. Met stofnamen, zonder lidw.
't Es duvel va' mostord (mostaard), van azlj'l,'Z}Glft
bier, van dzenuivere, enz. ' t En es mor touz"en
(taaien) dU~lel va' vlees. Duvel va' land, moeilijk
te bewerken land. Ook : 't es brandenden duve/e
va' mostord, pepere, dzenuzvere. lIe BRANDEN.
Doch, met lidw. : moslord 7Jan den (helsellen)
duvele (of van de helsche duvels), 7Jan al de (of
aUe) duvels. - G' heel den duvele, alles. ' t Es
mor(g)e verkoopenge va' g'heel den duvele. Huz's
en sc/1,ure, g'heel den duvele staat z'mbrand. CV.
- Op eenen duvele, op een enkel oogenbhk. Op
eenen duvel was hie w'f'eg. - Wat den duvel(e),
wat zonderlings, slechts, enz.? Wat den duvel
doede dor? - Lichaam, lijf. ' k Goot nen ee7ner
water op zy'nen duvele. Hie viel mee' E;'heel
zy'nen duvel op de grond. Mee' zijnen duvele 0 p
strate vlz'e(g)en. 't Zal z&'nen duvel varen. Hie
giet (lapt, staat) het al zen) zy'nen duvele. Hie
kan iet ud zfjnen duvel slaan of lappen, hij kan
iets zonderlings zeggen of vertellen. Ret op zq'nen
duvel kry'(g)en, slaag krijgen; gekastijd worden ~
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bekeven, berispt worden; bedrogen worden; in
spel, enz. verliezen, Het temand op z&'nen duoe]
geen (geven), drouien (draaien), lappen. 't Zalop
z&'nen duuel donderen ! Zie DONDEREN. DB. Achterste, Ne schup, ne stamp onder zfjnen duvel
krfi(g)en. Hie en es geene schup onder zy'nen
duue! tuerd.
- Bepaaldelijk : 500rt van eg met zeven of
negen dikke, kromme tanden (als kouters) die men
hooger of lager zetten kan, Fr. scarificateur.
Land mee' den duue] hewer/un. - Klein, ijzeren
stoofje. V gl. VUYLSTEKE, Amb, smid (i, v. DUIVELKEN).
- Attributief. Daarnaast DUVELS. Duivels, zeer
kwaad, woedend, 'k Make mij dorin duuele, Ge
waart duvel omdat hie zeurdege. DB. J. Ook :
duuel-en-hetie z&'n.
- Samenstellingen. In den vorm duuels- .. duuelsbete, duvelshuzs, enz,
Duvelen, onz. bedr. wed. zw. ww. Very. :
duueldeg», geduveld. Onz, Met hen (hebben),
Razen, tieren, op zijnen poot spelen. As Jan thuzs
komt, en 't es etoa' late, uendt hie de deure
gesloten .. mar toons durelt hie, zille. De zatteriks zfj' weer an 't razen en 't duvelen! SCH.
DB. ev. R. J. CL (Bi/v.). - Vloeken. In dat
huis en doen ze niet as vloeken en duuelen !
Worom duoeld' azoo op ou (uw) kinders? VD
(« gew. »). - Slaan met geraas en geweld. Op
iemand duuelen. 't Bet. ook : bekijven, beknorreno Hie kan op zfn kinders duuelen. - Veel
moeite doen. Hie doet en hie duuelt al s' heel den
dag, en 't en gaat toch met, Hie werkt en duvelt
zonder ophauwen, en ' t en auenseeri t) niet. Knoeien, prutsen. Da' manneke was dor ieelei:
an 't duuelen en 't broddelen, Dat es moos(ch)en
en duuelen] - Onz, Met zijn. Met geraas heengaan, De wz'lder£ks duoelen er van deure. Ze zijn
der 'Van deure gedu'Veld!
- Bedr. Met ken (hebben). Van personen.
Iemand erg kwellen en tergen. Ze kan he"re man
duvelen. 'k Wer(d)e van aUe kantetl en z&'e'
geduveld. DB. - Iemand verdrijven, verjagen
met geraas en geweld. Duvelt ze mor amaal huiten den huize, Er iemand van deure duvelen. Van zaken. Slaan met getier en geraas. Hie greep
ta/els en stoelen, en hieduveldeRe 'tamaaldeur
de va£stere. - lets knoeien. Watten duvelde dor
u,Iere? - Land du'Velen, het met den duvel bewerken. Ook zonder object. Wor es dem boer?
Hz'eduvelt. Zie DUVELE. - Wed. Hie duvelt hem
ziek, hij knoeit zich ziek. - Er he111 deure duvelen, zich door iets (volksmenigte b. v.) slaan, werpen met geraas. Ook : zich uit eenen moeilijken
toestand redden. Zfjn zake staan nui goed .. hit
heet (heeft) er hem term deure gedu'Veld.
Duvelin, vr. Zie DUVELINNE.
Duvelinge (uitspr. duv;;le"g~), VI. Zonder mv.
Zonder ,'erkJ. Getaas, getier. In die herberge 'li)as
't Zondag'n duvelenge! - Gevloek. Worom ~a'
zweeren en al die duvelenge? - Groote moeHe.
't Es e g'heel werk en 'n groote duveltnge! Ret geweldig slaan. Ze smeten hem de straa top,
en dor was 't e geklop en 'n duvelenge! Geknoei. Zfj' we,.k en es mor brcddel en du'Vetenee. - Bet duvelen van-land. Ge moet heroe-
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ginnen : die duveleng' en es niet (niets) toerd, _
Zie DUVELEN.
Duvelinne, Yr. hIve -11. Verkl. : -ke. Duivelin,
W db, "n Durelinne van e w&f. Ze doe' gely'k "n
duueiinne. 't Was li/k "n dtcuelinne. Mnl. Wdb,

Duvelkeskeer(e/meSSe(uitspr,keer met scherpl.
e, hoofut. op kee), vr. Zonder mv. Daarnaast DUVELKIESKEER(E)MESSE, soms DUVELSKEER(E)MESSE. Als het regent en terzelfdertijd de zon
schijnt, zegt men : 't es duvelk£eskeere1nesse I Vgl.
SCH. J (BY'v,).
Duvelkieskeer(e)messe, vr. Zie DUVELKESKEEREMESSE.
Duvels, bw. Daarnaast DUVELE. Woedend,
razend. Tieste was dutiels, Duuels wer(d)en.
Iemand duueis maben. J.
Duvelsbete, Yr. Kunstige snede, met randen
en hoeken, in appel of aardappel : de vrucht
wordt, door de duuelsbete, in twee deelen gesneden, die juist in elkander passen, - Zulke in
tweeen gesneden appel of aardappel. Zie hierover : DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel en
Kinderiust, VI, blz, 178.
Duvelsch (uitspr, met ch voor eenen klinker),
bw. Zonder trappen van vergelijking. Duivelsch.
VD. Den dutielsche jongen! - Ook van zaken,
Dat es duuelschen toebak, duuelschen dzenuiuere. - Mnl, Wdb (DUVELSC).
Duvelsgedoen, o. Zonder my. Duivelswerk.
Duvelshaar (uitspr. duusleaar met zovl. lange
a), O. Zonder my. Zonder verkl. DODS van vogeljongen, SeR. CV. R. J. CL (B&'v.). - Aankomend
baardhaar. Zw&g(t)~ manneee, g'en het (hebt) nog
mar duuelshaar, VgJ. CV. J. CL (B9"v,).
Duvelshuis (uitspr. duo» lzuz's), O. Mv. -zen,
Verkl, -ske. Huis van den duivel, slecht huis. Die
herberge? Dat es 'n duvelshuis. CV. - Spr.
'n HUls (of hUlske) zonder kruis (of krulske) es
'n duvelshuis (of -huiske).
Duvelsjong (uitspr. duvtJlsjonk), o. Zonder
mv. Duvelskmd, woelig kind. Dat duvelsjonk en
laat my' nie' gerust. Wilde dat late staan, gie
duvelsjonk! Vgl. Mnl. Tfdh.
Duvelsj onk, O. Zie DUVELSJONG.
Duvelskeer\e)messe, Yr. Zie DUVELK(I)ESKEER(E ,MESSE.
DU'Yelsklauwe, vr. (niet m.). Eig. Klauw van
den dUlvel. Ze ZIt in de duvelsklauwen, ze is in de
mach t van den duivel. Zie KLAUWE.
Duvelskop, m, Mv. -pen. Duvelskop, kop van
eenen dUlvel.- Kwaadaardige, woelige vent (min
of meer in verzachtenden zin). 0 gz'eln (gij)
duvelskop, ge breekt at my"n glazen! Ook van
vrouwen. Den duvelskop van e 71)YI hee 't teten
laten al1zbranden (aanbrandeD). Van kinderen,
zeer l!ewoon. Dienen dU'lJelskop hee mee ne steen
al de peeren afgesmeten. Tve, duvelskop! en
kom t an my'} werk niet. - BiJ uitbreiding :
lichaam, lijf. Op zijnen duvelskop vb"e(g)en,omver
vlifl2en, valIen. Hu sprank nor 111y·, mar'k ontweek hem en hie vlovg op zffnen duvelskop, Op
zy'nen dutlelskop kri/(g)en, slagen (of scheldwoordc-D, of vermaningen) krijgen; ook verliezen (in

DUVELSOOE

DWAASACHTIG

spel); gefopt, bedrogen worden. Mee 'y'nen duvelskop in 't water uallen,
Duvelsooe, vr. Zie DUVELSOOGE.
Duvelsooge (uitspr. dUVJlzoo(g)J) met scherpl,
0), Yr. (met o.), Mv. leer gewoon, -n. Verkl.
-oo(g)ske (rnv. -sees, -skies). Eig. Gog van eenen
duivel. Ziln oo(g)e' gloez'en as dU7Jeisoo(g)en. Slim, betooverend aog. Jlf£eke mee her duuelsoo(g}skes. - Hofplant, Adonisroosje, Adonis an-

- Als naamw, O. Mv. duzende (niet duun·
den). Verkoopt mv' 'n duzend noten, E klain
duzend, nauwelijks een duizendtal. E groot duzend, meer dan duizend. ' k Spreke van duzende,
- Men zegt : dtczende va' mains(ch)en, en soms,
doch zelden : du.zende mains(ch)en, ell, hyperbolisch : du.zend en duzende (va') mains(ch)en. Zie

nua MILLER. De dU
he»: (hebben)
bloeroo blommen, as brandend oo(g))'kies. Vgl.VD.
fl1elsoo(g)skieJ

Duvelsperte,
naast

vr, M v, leer gewaon, -no Daar-

DUVELSSTREKE,

DUVELSTOER.

streek. Iemand "n duueisperte spelen.

Helsche
Dat zi/'

hiero ver : DE VREESE, Gallicismen, biz. 512. Mee' dueende, veel, zeer veeI. Hie lig(t) mee'
duzende va'franks. Waster veel volk? Mee J duzende ! Oak: mee' duzcnd en duzende. - Eenen
uit "n du zend, iemand die uitrnunt, Hie studeer(t)
ueur doeteur en 't es eenen uit n duzend. V gl.
ev (Aanh.) : eene van de duzend. Zie DUUST.
i

Dusendpcoter.e)

(uitspr. met scherpl. 0), m.
-rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr, weg.

leeleke duvelsperten. Zie PERTE.

~1 V.

Duvelssause, Yr. Mv, -n. Verkl. -ske. Dikke
saus met eieren en azijn gereed gemaakt. Ne

Duizcndpoot,

kalfskop mee J n duuelssause, ' t es al da' /I1'n es !

Zie SAUSE.

Durelsschele, Yr. M v, -11. Slechte school. En
zendt da' kind nor die duvelsschole niet, Slechte vergadering. In die herberge was 't snaves
duuelsschole. Z' hee op dtcuelsschole geweest.

Dllvelsschure, Yr. Mv, -no Schuur door den
duivel opgebouwd. Men spreekt er van in menige
sage. In 'n duueisschure bIvft er e gat da' niemend eft kan toemaitsen, I' miin doorp en zijn
der geen duuetsschuren.
Duvelsstreke, Yr. lie DUVELSPERTE.
Duvelstoer, m. Zie DUVELSPERTE.
Duvelsvel (uitspr. duvJlsfel), o. Zender

mv,
Elg. Vd van eenen duivel. Ge zz"t z'n 'n du'velsvel, ge zijt een duivel. - Daarnaast AKOEl SOE,
KAOETSOE. Caoutchouc. . .7\jeln bal vall duvelsvel.
Duvelsvel rekt. SCH.

Duvelsvellen (uitspr.

duvJIs.feIlz'e), bn. GnverVan duvelsvel (zie ald.). Nen dUlIels1JeUie kootse1nbal (kaatsbal).
Duvelsvellie, bn. Zie DUVELSVELLEN.
bulgba~lr.

Duvelswere,

o. NI: v. -n. Verkl. -'Weerke. Duivelsch, helsch weder. Zie WERE.

Duvelswert,
-en. anderst
Werk van
den(niets)
duien doet
nz'et
vel,
slechte daaC1. o.G' Mv.
vel, slechte daaC1. G' en doet anderst nz'et (niets)
as duvelswerken. - ~loel1i)k, lastig werk. YD.
- Verwenscht werk. VD.

pllW,

winge,

m.; duwen, ww.; duwer(e), vr.; duyr. lIe DAUW, DAUWEN, DAUWERE,

DAUWINGE.

Duwel

(uitspr. met den klemt. op weI), m. -Zie

DUEL.

Duwo

(uitspr. met den klemt. op du), m. Zie

DUO.

Duzend,

telw. Daarnaast DUUST (zie ald.). 1\ln1.
Duizend. Wdb. Duzend of duust keers.
DrV' duust of drV· duzend. E paar duzend, t wee
duizend. - Op mv'n (ou, zfjn, her, ons,ouder,
houder) duzend gemakken, zander de minste
moeite, zeer gemakkelijk. Iet op zijn duzend
gemakken doen. l\Jlet nag grooter overdrijviug
DUSENT.

Op zq"n honderd duzend gernakken.

ev.
Duzendste, bn.

Duizendste, Het duzendste
dee I. - Zelfst. 01. vr. o. Mv. duzendste. Dat zy'JZ
de driJ diczendste,

Dwaal, Yr. lie DWALE.
Dwaas (uitspr. met zovI. lange a), bn,

Trappen
van vergelijking : dwazer(e), dzoaast, Van personen. Dom, onverstandig, \V db. - Onbesuisd, wild,
uitgelaten, loszinnig. C V. T. R,. - 200 dwaas as
'm beeste / ook, zeer gewooll : dwaze beeste. Zoo dwaas as "n eeestere (ekster); ook (van vrouwen) : dtoaaz' eekstere. - Dtoazen duuele, dom
en dwaas mensch. - Zoo dwaas as 'n ganze ,.
zeer gewoon {van vrouwen) : dwazeganze. - Zoo
dwaas as I n geete,o zeer gewoon (van vrouwen) :
dwaze geete. - Zoo dumas as e kalj,o zeer gewoan : dtoaas kalj. - Zoo dumas as e kieken (of
kiekze); ook : dwaas kzeken (of kiekie). - Zoo
dwaas as 'n koe,' ook (van vrouwen) : dwaze koe.
- Zoo dwafLS as ne kulie (meerkol); ook (van
mannen) : dwaze kulz"e. - Zoo dwaa\ as e verken
(of verkie); oak : dom verken (of verkze). Dwazen uz'l, dwaze kloot, van mannen. - Dwaze
kerte, dwaze konte, van vrouwen. - Ook weI,
min of meer pleonastisch : dwaze zot en dwaze
zottz"nne. -

Dobbel dwaas. -

Nen dwaze kop

(van mannen en vrouwen), een dwaashoofd. Den
dwaze kop van e wi;j hee' de soepe Laten ambranden. - Die dwaaz oore,dat dwaas vrouwmensch.
Soms van mannen. Tonze,g' en zV" mor 'n dwaaz'
oore. - Dam, afgemat van zinnen, siaperig. C V.
'k He mil desen nach(t) dwaas Reslopen (geslapen). Mijne kop staa' zoo dwaas, 'k ben dwaas.
In de stad keund' ou (u) dwaas kV·ken.
J

-

Van zaken. Onverstandig, zot, gek. VD. Dat

es 'n dwaas dengen. Wa' da' ge dor doet,en es
mor dwaas. Doka hee' dwaze manz'eren. Dwa2e
praat. - Ongestuimig, wild. 't Es 'n dwaas
were. De wend es dwaas.
- Als zelfst. ow. M. dwazen; mv. dwaze. Losbol, wild mensch. Tieste dod as nen dwazen. V r. dwaze,o mv. dwaze. De dwaze krij'gt weer her
toeren. - O. niet gewoon : dwaas, my. dwaze.
Het' kind?'t Es zuk (zulk) 'n dwaas. -In zlj'nen
dwaze(n) zV·n, dwaas zijn, als een wilden losbol
handelen. Laat hem gerust, hie es 1JJeeral ne kter
z"' zijnen dwazen. ev.

Dwaas, o. Zie D\VAAS, bn.
Dwaasachtir (uitspr. dwazacht,ch,

dwa met

DWAASGAT

DWEILEN

zovl. lange a), bn. AIs een dwazerik. Ge doet het
amaal zoo dwaasachteg.

mv. dtoeese. Tonie es nen dtoeesen. Mz'e en es mar
'n dumas' en 'n dtoeeze. Zy' manneke, 't es 'n dom
en 'n dwees! - fen) zy'nen dweeze(n) z&'n, in
slechte luim zijn, onverdragelijk doen en handelen.
As de man i' z&'nen dtoeezen es, moet 't will
zw&·(g)en.

Dwaasgat (uitspr. met zovl. lange a~, o. Zonder my. Van mannen en vooral van vrouwen.
Dwaze (loszinnige] persoon. Dat dwaasgat uerpruz'tst het al!
Dwassheid, vr. Wordt n' geh. Z. DWAZIGHEID.
Dwaashoofd (uitspr, dwazooft met zovl. lange
a en scherpl. 0), o. (nooit m. of vr.], Mv, -en.
W db. Oak van vrouwen : loszinnig vrouwmensch.
J1Iz'e, dat duiaashoofd; en kan niet (niets) goed

doen.
Dwail, m.; dwaiIder{e), m.; dwailderije,
vr.: dwailen, ww.; dwaiJgoed, 0.; dwailinge,
vr, lie DWElL, DWEILDER(E), enz,
Dwale (uitspr. met zovl. lange a), Yr. Wit
altaardoek. DB. CV. Vgl. Alnl. Wdh.
Dwalen, ww. Wordt niet gehoord [ook niet
de afl. en samenst.). lie DOLEN.
Dwang (uitspr. dwank), m. Zonder mv, londer
verkl. Mnl. Wdh (DWANC). Wdb. Uit dwank.
Deur dwank. Vgl. BEDWANG.
Dwangaarbeid, -arebeid (uitspr, dwankaarbait, -arsbait met zovl. Jange a), m. Dwangarbeid.
Hie es niereurdeeld tot tien jaar dtoanbarebaid.
Dwank, m. dwankaarbaid of -arebaid, rn,
Zie DWANG. DWANGAARBEID, -AREBEID. JONGENEEL(DWANK).
Dwarrelen, ww. Wordt niet gehoord (ook niet
de aft. en samenst.).
Dwars, bn. bw. Wordt n' gebezigd. Z. DWEERS.
Dwazachtig, bn. Zie DWAASACHTIG.

Dweers, o. lie DWEERS, bn, bw.
Dweerslchtig (uitspr . dzneezacbtsch. met
scherpl. e), bn, Eigenzinnig, koppig. ' k En he Fie]
nog zoo dweesachteg nie' gezien. J.
Dweersdeur (uitspr. dtoeezdeur met scherpl.
e), bw. Gansch, door en door. Z' es dzoeesdeur
nat. Vgl. J, Vaar een stem rust DWEESDEURE.
Z&'de nat? Dtoeesdeure!
DweershOOfd (uitspr. dtneezoof: met scherpl, e
en 0). o. (nooit m. of vr.). Daarnaast DZWEESHOOFD,
ZWEES-, SWEES-, TSWEES-. Dwarshoofd. \V db.
Van mannen en vrouwen. Pier, da' leelei: duieeshoofd, Dat dtoeeshoofd van e wYj. Zie DWEERS.
Dweerze, vr.; dweerzen, m. Zie D\VEERS.
Dweerzerik (uitspr. dweez(Jrz'k), m. M v, -s,
soms : -en. Verkl. -ske. Daarnaast DZWEEZERIK,
ZWEEZERIK, SWEE-, TSWEE-. Tegenstrevend, ei~enzinnig, koppig mensch (man ofvrouw). Zw&gt,
Triene, g' en zij' mor ne grooten dweezerz'k. Man
en wyf, 't zy"n tune d'liJeezerz'ks.
R. T. ].
Zie DWEERS.

ev.

Dweerzigheid(uitspr. dtoeezschiet met scherpl.
e),Yr. Zonder mv, Zonder verkl.Daameast ozwsaZEGRIED, ZWEEZEGHIED. SWEE-, TSWEE-. Eigenzinnigheid, koppigheid Die dweezegkz'ed? dat en
es niet om uit te stane! lie DWEERS.
Dwees, hn. bw.; dweeshoofd, 0.; dweezaeh-

Dwaze, vr.: dwazen, m, lie DWAAS.
Dwazeghied, Yr. Zie DWAZIGHEID.

tig, hn.; dweeze, vr.; dweezen, m.; dweezeghied, vr., dweezeri.k:, m. Zie DWEERS, DWEERS-

Dwazerik (uitspr. met zovl. lange a), m, M v,

HOOFD, D'VEERSACHTIG, enz.

as, sorns : -en. Verkl. -ske. Dommerik. - Losbol,
wild mensch. Nen dwazerik van ne vaz'nt.Ook
van vrouwen : Sieska en es mor nen dzoazerie.
DB. CV. J. CL (Bijv.).
Dwazigheid (uitspr, dzuazscluet met zovl. lange
a), vr. Zonder mv. Zonder verkl. Dwaasheid. Hie
deed'n groote dwazeghted. Van dwazeghie' sm&'t
hze de glazen al. CV. J. T. R.
Dweers (uitspr. dwees met scherpl. e,o s wordt
z voor eenen klinker), bn. bw. lJ/nl. DWEERS.
Trappen van vergelijking : dweezer(e), dweest.
Daarnaast. zeer gewoon, DZWEES, ZWEES (min
gewoon SWEES),TSWEES. Dwars. Dwees over de
wee (weide). Swees over 't veld gaan. Er zwees
deure gaan, fig. : er met geweld door gaan, nageDoeg hetzelfde als Fr. mettre les jneds dans Ie
plat. Hie en zal mfi nze lange meer den duvel
andoen, ' k zal der ne keer gaan tswees deure
gaan. HIe liep er dwees deure. Noes en dwees,
schuins en dwars, door elkaar. DB.
J.
- Tegenstrevend, eigenzinnig (van iemand die
geen reden wi! verc;taan). Nen dweeze vaint.

ev.

~n

Dweeze konte. Nen dweeze kop. My" wyf was
gzstere zoo dzwtfes. Tswees te werke gaan. VD.

eV.J.

- Als zelfst. nw. M. dweezen; my. dl1,'eeze. Yr.
dweeze; mv. dweeze. O. (niet gewoon): d71Jees~'

Dweil (uitspr. dwail), m. (niet vr.) Mv, -en.
Verkl. -ke. W db. Pakt den dwail en neemt de
uloer Opt Zoo vuil as nen dzaail, heel vuil. Eig.
en fig. - Nietswaardig persoon, vod. Iemand veur
zy'nen dsoail pakken, hem niet achten, hem vernederen, hem slaafs behandelen. Meendeg q'e da'
'k ouln (uwen) dwail hen? SCH (Bfjv.). J. Slechte vrouw, die zelden thuis is en veel op straat
en in kroeg loopt. 't Es nen dwail van e maz:"ke.
Wordt niet van mannen gezegd. V gI. SCH. YD. O.
Dweilder, m. Zie DWEILDERE.
Dweildere (uitspr. dwaildiJr:J), m, Mv. -rs.
De eind-e vall dikwijls in de uitspr. weg. Iemand
die dweilt. Es dat nui gedwaild? Wa' veur nen
dwaz'lder z&'degije?
Dweilderije (uitspr. dwaildJry':J), vr. Zonder
mv. Van vrouwen. Het slonsachtig ronddrentelen.
Moeder zaz' : ge ziti thuis hly've, mazske,o die
dwaildery'e steek(t) m&' sty! te(g)en.
Dweilen (uitspr. dwail:Jn), bedr. onz. ZW. WW.
Verve : dwaildege. gedwaz"ld. Met hen (hebben).
Bedr. Wdb, De vloer dwailen. - Onz. Als eene
lichtekooi, op onbetamelijke manier ronddrentelen. Da J mazske moe' Sil~'h(t) varen : dat dwailt
van J s 1nor(g)ens tot snaves. - Onz. ~1et z&'n.

DWEILGOED

EC]-IEL

Als eene slons weggaan. Er van deure dmailen,
Wor es Mie.~ ZJ ester van deure gedwaz"ld.
Dweilgoed (uitspr, dwail.), o, Zonder my.
Grof goed waarvan men dweilen maakt. - In
't algemeen. Grove, gemeene stof. Es zy'J kostuzun
van dwa£lgoed?
Dweilinge (uitspr. dwailengJ), Yr. Zender my.
Ret roodslenteren als een lichtekooi. Hetz. als
DWEILDERIJE. lie ald.
Dwengeland, m.; dwengelandije, vr.; dwengelijk, bn.: dwengen, ww; dwenger(e), m.
Zie DWINGELAND; DWINGELANDIJE, DWINGEN,

Dynamiet (uitspr. op zijn Fr. met verkorte ze),
m. (niet 0.). \Vdb. CV. J.
Dzak, m.: dzakke, vr.: dzakken, WW.; dzak·
kena, m.: dzalap, m.; dzaloestch), bn.; dzanne,
vr.; dzannewarie, dzannwarie, m.; dzanuus,
m.: dzaponk, m.; dzaponnees, m.; dzava, 0.;
dzee, tusschenw.; dzeef, m.: dzeele, tusschenw.;
dzeemen(i)es, dzeete, tussrhenw.; dzeezes, m.;
dzef, m.: dzek, ill,; daelai, m.; dzelariom, m.;
dzeloes(ch), bo.; dzenas(i)e, vrv ; dzeneeren,
ww.; dzeneraaI, m. bn.; dzenereus, bn.; dzene-,
dzenoveva, vr.; dzenie, m.: dzennie, m.: dzent,
bn.: dzenniver(e), m.; dzeografte, vr.; dzeome..
ter(e), m.; dzernzalem, 0.; dzeunuiver(e), m.j
dzeva,. vr.: dzezewiet, dzezniet, m.; dzezuus,
m.; dsie, tusschenw. Zre DJAK, DJAKKE,DJAKKEN,

DWINGERE.

Dwepen, ww. W ordt niet gebruikt (ook niet
de afl. en samenst.),
Dwerg, m. Is niet bekend in mijn dialect (ook
niet de aft. en samenst.).
DWingeland (uitspr. dwengJlant), m. Mv. ..en.
Iemand die dwingt. De graaf es nen dwengeland. Wdb.
Dwingelandije (uitspr. dwengJlandq'J klemt.
op dy'), Yr. Zonder mv. Dwiogelandij. Wdb./n de
kiezenge uierdi de dwengelandq'e te groote

DJAKKENA, DJALAP, DJALOES(CH), enz.; oak de
aft. en samenstellingen.
Dziele, vr. Mv. -n, VerkJ., zeer gewoon, dzz'elkt!
(mv. -kes, -kies). Ziel. Meestal in uitroepen, verze..
keringen en verwenschingen. My'n deiele ! ltllj'n
dzielke Gods toch! Het es my'n dzz"elke waar! Zie
7 0r m I.
ZIELE en Kl. en T

Dziemnaas, m.; dzi(e)raffe, vr.; dzillen, m.;
dzob. m.: dzoe, dzoele, tusschenw. ; dzok, m.;
dzokkee, m.; dzokken, ww.; dzol, m.; dzole,
tusschenw.: dzollen, ww.; dzollie, m.; dzom..
pele, m ; dzompelen, ww.j dzonas, m.;dzoo,
tusschenw.: dzool, m.; dzoole, vr. tusschenw.;
dzo0l1!en(i)es, tusschenw.; dzoore, vr.; dzooren,
dzoone, m.; dzoos, m.: dzoosep, m. ; dzoote,
tus-chenw, ; dzooze, tusschenw.j dzoozeke, 0.;
dzoozek(i)es, tnsschenwv ; dzoozemiene, vr.;
dzoppie. m; dzouk, tusschenw. ~ dzowanne,
vr.; dzubelas(i)e, vr. ; dznbelee, dzubilee, m. ;
dzudas: ill.; dzuin, m~; dzula.i, m.: dzuI~p, m.;
dzulanom, m.; dznh, dzunl, m.; dzune, m.;
dzuust, Ln.; dzuusties(i)e, vr.; dzuweel, O. ;
dzuze, m. lie DJIEMNAAS, DJI(E)RAFFE, DJILLEN,

Dwingeliji: (uitspr.

dweng3l(jk met 9'), bn.
Zonder trappen van vergelijking. Wat kan be..
dwongen worden. Da J perd en es ntet dwengel!J'k.

Dwingen (uitspr, dwengJn), bedr. onz. st. ww.
VerVe : dwonk (of dwank), gedwongen. Met hen
(hebben). Bedr. W db. Iemand dtnengen. E perd
dwengen, het overrneesteren, bedwingen. Ook weI
zonder object. Nood dwengt. - Onz. Drukken,
knellen, nijpen, Die vy'ze zal deur Jt dwengen in
tunel breeen. I n Spie dWe1?gt. Dat dwengt, zegt
men van iets dat voortdurend knelt en knijpt en
meer plaats wil verkrijgen. Het dwengt, op iemand
toegepast die aan een natuurlijke behoefte moet
voldoen. Het is de grondbeteekenis van het woord.
Zie FRANCK, Etym. Wdb / - Mnl. "ifTdb.

DJOB, DJOE,

Dwinger, m. Zie DWINGERE.

enz.; oak de afleidingen en ·samenstel..

lingen.

Dwingere (uitspr. dwengJr(J) m. Mv. -rs. De
eind-e vatt dikwij!s in de uitspr. weg. Iemand die
een ander dwingt. As Jt kz'ezeng es, zy'n der veel
dwengers. Vgl. Mnl. Wdb.

Dzwees, bo. bw.; dzweesachtig, bn.; dzwees..
hoofd, 0.; dzweeze, vr.; dzweezen, m.; dzweezeghied, vr.; dzweezerik, m. Zie DWEERS,
DWEERSACIITIG, DWEERSHOOFD,

enz.

E
E (uitspr. e, zachtlange e), vr. Mv. efts: hzt
maakt dor twie schoon eets. Verkl. eetse (mv.
-ses, -sies) : doet er nog 'n eetse by'. Zie W db.
E (uitspr. J), oobep. lidw. Zie EEN.

e

E (uitspr. op zijn Fransch, of e met zachtl. e),
bv. Zie HE.
Ebbe, vr. (afloopen der zee na den vloed);
ebbeboom, m.; ebbenhout, 0.; ebeniet, o. Worden in mijn dialect niet gebruikt.
Ecarte (uitspr. op zijn Fransch), m. (niet 0.).

Zuid-O()stvlaanders h I difJticsn.

Niet zeer gewoon. ])en learte, wa J veuf' e sptl es
datte?

Eccehomo (uitspr. ekS3 omo), niet ECCE HOME
(VD.). Wordt spottend gezegd van eenen mensch
die dom, onthutst, verbluft staat toe te kijkeo.
Ecce homo! aanzut den mains! De uitdrukking
behoort niet tot de eigenlijke volkstaal.
Echel, m. (bloedzuiger). \Vordt niet gehoord.
lie

LEEKE.

Echel, m. Zie ECHELE.

EEGDE

ECHELE

Echele (uitspr. echsls, de eerste e kart, doch
een weinig gerekt), m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv.
-lees, -lkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr,
weg. DennenaaId, pijnnaald, ' s Wenters echels
branden. - Kafnaald, fro artie. De ro(gg-)e
krijg(t) lang' echels, - Puntige vischgraat, Vgl. DB. SCH. Volk en Taai, Ie jaaig. blz. 34.
Echo (uitspr. eko met zachtl. e en 0 en klernt.
op ko), m. (niet vr.]. Mv, ekoots. Wdb. Het w. is
niet gewoon en behoort niet tot de eigenIijke
volkstaal. lie J.

Eeht, m. (huwelijk). W ordt schier niet gehoord
en behoort met (evenmin de afleidingen en samenstellingen) tot de volkstaal,

Echt, bn. bw, Behoort niet tot de eigenlijke
volkstaal. Zfjn echte vrauwe. 'n Handteeken
ech(t) »erklaren, Men zegt gewoonlijk goed : dat
es goe' (niet echt) gaud, goee' wfjn / hIe es ua'
goe' bloed, ua' goe' ras, euz, Zie de W db.
Echter, vw.

bw. (niettemin). Wordt niet ge-

bruikt,

Eclips, vr. Zie EKLIEPSE.
Bconemie, vr. lie ECONOMIE.
Economie (uitspr. met den klemt. op

mie), vr.

Daarnaast EKONEMIE (uitspr. ekondmie). Zuinigheid, spaarzaamheid, M&" wijj IS ueur d' economic.

Edel, bn.

Wordt niet gehoord. Zie EEL (ook de

aft. en samenst.],

Edelare, o. Zie EELAARD.
Eden, o. (paradijs). Word t niet gebruikt.
Edies(i)e, vr. Zie EDITIE.
:Edik, m. (azijn). Wordt niet gehoord.

Men
zegt azfjt (zie ald.).
Editie (uitspr. ediesie of soms ediess, met klemt.
op die), vr, Mv. -siets, -ses. Niet gewoon. Uitgave.
lie Wdb.

Edoch,

vw. Wordt niet gebezigd.

Eed (uitspr. eet met scherpl. e), m, Mv., niet
gewoon : eeen, W db. Zfjnen ted doen. - Zq'nen
eed er op doen, bij eede bevestigen. ' t Es zeeer
waar ,. , k wil dey mij"nen eed op doen. - Zq'nen
ee(d) moeten doen, gedwongen zijn, in zaak van
contestatie, zijnen eed voor den rechter af te leggen. Hie zegt da' ,k hem nie betaatd en he (heb),
mor hie zat zfjnen ee' moeten doen,' ook weI:
h£e zal der zij'nen ee' mo~ten op of veuren doen.
- Op mij'nen eed! ik wil er mijnen eed op doen.
Vgl. Mnl. Wdb. - Van den auwen eed, van den
ouden eed. Hie en wilt van at dze nu (nieuwe)
dengen nie hooren,. 't es iemand van den auwen
eed! DB. ev. R. J. VD (t Zuidn. »). - Vloek.
Ne teeleken eed doen. Vloeken dat hze deed: 't was
den eenen eed achter den anlieren.V gJ. jJ;fnl.
Wdb, 2.
- Aanm. De samenstellingen EEDAFNEMER,
EEDBREUK, EEDGENOOT en andere nog (zie VD.)

worden niet gebezigd.

Eed (uitspr. met zachtl., soms met scherpl. e),
m. Verkl.: Eedse. Verkorting van Edemond, Eedmond, Edeward, Eedward.

~. PERSOONSNAMEN.

Eefer(e), eefrauwe, vr. Zie EEFFER(E),

EEF.

FRAUWE (ook voor de afl. en samenst.).

Eeffer, Yr. lie EEFFERE.
Eefferachtig (uitspr. eeforachtech, ee

met
scherpL e). bn. Daarnaast EEFFRAUWACHTIG. J ufferachtig. Z' hee nor 't klooster geweest, en

z' esg' heel eefferachteg- gewor(d)en. Z. EEFFERE,
EEFFRAUWE.

Eefferbalke (uitspr. met scherpl. e), m. Daarnaast EEFFRAUWBALKE en, zeer gewoon, JOEFFERE (zie ald.).
Eefl'ere (uitspr.

eefsr» met scherpl. e), vr. M V.
VerkI. -rke (mv. -rkes, -rkies). De eind e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Daarnaast, zeer gewoon, EEFFRAUWE. Eeffer» staat nevens eeffrauwe, gelijk juffer naast juffrouw, jonkvrouw. KIL. heeft EEFFROUWE. De schrijfwijze
IFFERE, IFFRAUWE kan gewettigd worden. Juffrouw (altijd ongehuwd, vgl. VD.). Zij" maise' es
-YS.

at 'n g'heel ee.ffrauwe. In de stad es de mort
(meid) ook'n eeffere of 'n eeffrauwe. 't En es azoo
niet; eefferke of eetfrauwke. - Eeffers-in-'t haar,
of eejJerk(z")es-in-'thaar, daarnaast eeffrauioen- of
eeffrauwk~z')es..in-t t haar, altijd in 't mv.: bekende
hofplant, bij V D. julfertje-in-' t groen, Nz'gella
damascena L. D' eefferk£es-z'n-' t haar he (hebben)
schoone blauwe blommen, die te mirre (midden)

ua' s' heel/ijne groene blaarkies staan,
- Samenst. EEFFERBALKE of EEFFRAUWBALKE
(zie ald.), m.; EEFFERS- of EEFFRAUWENHAND-

SCHOEN, m.; EEFFERSHOED of ERFFRAUWENHOED, m. ; EEFFERSHOND of EEFFRAUWENHOND
(zie ald.), m.; EEFFERSKLEED of EEFFRAUWEKLEED, 0., mv. -KLEEREN ; EEFFERSMANIEREN of
EEFFRAU'VEMANIEREN, vr, mv.j EEFFERSMODE
of EEFFRAUWEMODE, vr.; EEFFERSCHOEN of
EEFFRAU\VESCHOEN, ill", verkl. mv. zeer gewoon :
-SCHOENTSES of -SCHOENTSIES.

Ee:fferen

(uitspr. eefsrsn met scherpl. e), onz,

zw. ww. Verv.: eefferdege, g'eefferd. Met hen
[hebben). Daarnaast EEFFRAUWEN. Dikwijls het
w. eeffere of eeffrauwe gebruiken, met het doel te
vleien en eenig voordeel te bekomen. De sam-pet ter
kan eefferen astie (as hij) mee beur(f{)emeesters
dochter spreeet; Zie EEFFERE, EEFFRAUWE.

Eefferk(i)es-in-'t haar, mv. Zie EEFFERE.
Eeffershond (uitspr. eefdrzont nlet scherpl. e),
m. l\:Iv. -en. Verkl., zeer gewoon, -hoontse (uitspr.
-oontSJ met zachtl. 0); my. -hoontses of -hoontszes.

Juffershond, schoothond.

Eetrers-in-'t haar, o. mv. lie EEFFERE.
Eeffrauwachtig, bn.; eeffrauwbalke,m.; eeffrauwe (uitspr. eejrauwJ met scherpl. e), vr.;
eeffrauwenhandschoen, m. of -wanta, vr.; eeffrauwenhoed, Ill.; eeffrauwenhond, m.; eeffrauwekleed, 0.; eeffrauwemanieren, vr. mv. ;
eeffrauwemode, vr ; eeffrauweschoen, m.;
eeffrauwen- of eeffrauwk(i)es-in-'t haar, O.
mv. lIe EEFFERACHTIG, EEFFEltBALKE, EEFFERE,
enz.

Eega(d)e, m. en vr. Bestaan niet in mijn dialect.
Eegde (uitspr. met zachtl. e), vr. hive -n. Verkl.
-ke. Egge. Gaa' mee' d' eegde nor 't veld. Hie

EEKSTERE

EEGDEN
Eekenboom

werk(t) mee' d' eegde. Mnl. Wdh. KIL. OUD.
(B&·dr.). SCH. DB. T. R.J. O.

(uitspr. eektJmboom, met scherpI.
e en 0), m. Mv. -en, Verkl. -ee. Eikebaom. Wdb,

Eegden (uitspr. met zachtl. e), bedr. zw. ww.
Verv. ; eegdege, {(eegd. Met hen (hebben). Eggen,
met de eg bewerken. ' t Land eegden. DB. J. O.

Eekenbosch (uitspr. eeesmbos met scherpl. e),
m. (niet 0.). Mv. -bosschen (met ch). Verkl. -bos-

Eegdentand (uitspr. met

zachtl. e), m. 1\'1 v. -en,

Ta~d eener egge. DB (EEGTAND).

J.

!(IL.

T.

Eegdeschee

(uitspr. eeg met zachtl. e, schee
met scherpl. e), vr. IVI v. -scheeen, Dwarshout der
egge, waarin de tanden steken. J.

Eegdealee (uitspr, eeg en slee met zachtl. e),
vr. Mv. -sleeen, Slede waarap men de egge vervaert. DB.
Ee'jaar, m.; ee'loop,

m.;

ee'pijIig,

bn. Zie

EENJ AAR, EENLOOP, EENPIJLIG.

Eekappel, m. Zie EEKAPPELE.
Eekappele (uitspr. met scherpl. e),

m. Mv,

noot van den eik, vaoral de grootste soort die de
grootte van eenen appel heeft. KIL (EECK-APPEL).

Eeke (uitspr, eek» met scherpl. e), vr. (niet m.).
Mnl. Wdb.: vr. en m. « Met veranderd geslacht ),
zegt FRANCK. Mv. -no Verkl. -kske (mv. -skes,
-seies), Eik. Dat es 'n schoon eeke, doe' ze 11Z0Y
uit, V gl.
Jfdb. KIL. SCH. DB. J.

u»:

EEKELE.

(uitspr. eebslachtsch; eek met
scherpl. e en den klemt.), bn. Van eikels houdende. De verkies zy"n stY1 eekelachteg.

Eekele (uitspr. eekJb met scherpl. e), m. Mv.
-ls. Verkl. : ·lke (mv, -lees, -lkies). De eind-z valt
dikwijls in de uitspr. weg. Eikel. Zoo groot as
nen eekele. Eekels ropen (rapen). Mnl. Wdb, Ku..
SCR. DB.
J. - Valksmeteorolagie. Veei
eeeels - ne strenge zoentere. Vgl. J.

ev.

Eekeleere (uitspr. eek en lee met scherpl.
lie HEEKELEERE.
Eekeleeren
scherpl.

e), bn.

e), m.

(uitspr. eekJleerie, eek:J en lee met
Zie EEKELEERIE.

Eekeleerie,

bn. Onverbuigbaar. Eiken. Nen
eekeleerze stok es sterk. Eekelel'rz'e haut. V gl.
EEKELEER = eik bij J. DB (EEKELAREN).

Eekelen (uitspr. eekJbn met scherpl. e), ww.
lie HEEKELEN. Oak va or de afl., als EEKELINGE,
EEKELEERE.

Eekelmeel (uitspr. tek met scherpl., 1neel met
zacht1. e), a. Zander mv. Zander verkl. l'vleel van
eikels. Eekelmeel es goe' veur de verkies.

ev.

Eekelpijpke

(uitspr. met scherpI. e), o. M v.
-kes, -kies. Eikelnapje. De kinders rooken ud
eekelpijpkies.

Eeken

Eekendreve, Yr. Mv. -n, Verkl, -dreefk«, Eikendreef. \V db.

Eekenhaut, o. Zie EEKENHOUT.
Eekenhout (uitspr. eeemaut met scherpl, e), o.
Zonder my. Eikenhout. Daarnaast EEKIE HAUT
en EEKELEERIE HA UT.
Eekeschurse (uitspr. eeesschusss met scherpl,
e), yr. ~1 v, -no Eikenschors. lie SCHURSE.

Bekesohusse,

-ls. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gal-

Eokel, m. Zie
Eekelachtig

schelee (uitspr. bOSSJlkJ gewoanlijk zonder ch).
Eikenbosch. Verkoopeng' in den eekembos. In
,t rekembosseike tneunt er e schoo' 'l'eu(g-)elkiJ.

(uitspr. eekie met schErpI. e), bn. lie

EEKIE.

Eekenblad (uitspr. eekJmblat met scherpl. e),
o. Ongewoon; men zegt meer eekemblare. Zie ald.
Eekenblare (uitspr. eekJmblare, met scherp!. e
en zavI. a), Yr. (Diet 0.). Mv. -n. Verkl. -blaarke.
Eikeblad. D'eekemblare 7'erdroo(p:)en op don
bOO1Jl. Zie BLARE.

vr. Zie EEKESCHURSE.

Eekhooreke, o. Zie EEKOOREKE.
Eekie (uitspr. met scherpI. e), bn.

Onverbuigbaar. Daarnaast, soms, EEKELEERIE. Eiken. Eeeie
haute "n Eekze planke.

Eekooreke (uitspr. eekoorsb» met scherpl. e
en 0, met klemt. ap ee), o. Verkl. van eeeooren
dat men niet gebruikt. Mv, -kes, -kies. Het is niet
zeker dat de h tot het oorspronkelijke w. behoort,
Zie FRANCK. Eekhoorn. 'k Zte "n eekooreke van
den eenen tak op den andere sprengen.
Eeksedent, o. ; eekselent, eeksellent, bn. ;
eekselensdje, eeksellensd)e, vr.; eekseps(i)e,
vr.; eekses, 0.; eekskommnniekas(i)e, vr.;
eekskuzas(i)e, vr .: eekskuze, vr.; eekskuaeren, ww.; eekspedieren, ww.; eekspediesdje,
vr.; eekspediteur, ill.; eeksper, m.: eeksperiens(i)e, vr.: eeksperten, m.; eekspertiese,
vr ~ eekspliekas(i~e, vr.; eekspliekeren, ww.;
eekspletas(i)e, vr.; eekspleteren, ww.; eeksplotas(i)e, vrv ; eeksploteren, ww.; eeksportas(i)e, vr. ; eekspozant, m.; eekspozee, ill.;
eekspozeren, ww.; eekspozies\i)e, vr.; eekspres, bw.; eekspropriasti)e, vr.; eeksproprieren, ww. Zie EXCEDENT, EXCELLENT, EXCELLEN·
1 IE, EXCEPTIE, EXCES, EXCOMMUNICA. TIE,

Eekster, Yr. lie EEKSTERE.
Eekstere (uitspr. eekstJr, met

enz.

scherpI. e), vr.
Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkz'es). De eind ..e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Ekster, aakster.
Dor weunt 'n eekstere. 'n Eekster uittrekken,
haar nest met eieren flf jangen wegDemen, raoven.
D,eekster scheetert. Vooral van vrauwen.
Babbele, prat€ gelijk 'n eekstere, dom en dwaas,
luid babbelen. - Klappe gelijk 'n eekstere, gaed
klappen of spreken. - Scheetere gely'k 'n eekstere, luid schaterend praten en babbelen. - Zoo
dom as 'n eekjtere, zeer dom. - Domm' eek.
stere, dwaas vrouwmensch. - Babbelziek, lawaaimakend vrauwmensch. Die eekster en kan nz'e'
zwij(g)en.
Volksmetearologie. As d' eekste,. s hoo(g)
houderen (hunneD) nest maken zal 't e n~t
jaar zijn. - Almanakrijmpje : '
Op Sente Matth&'s
Lt(gJ[)en d'eekstef's houder (hun) leste rijs;
En op Lzch(t)messe
Houderen e~stem balke.

EEKSTERIEUR

-

Hetgene zeggen wil dat de eksters hun nest
beginnen te maken op 2 F ebr. d. i, Lichtmis
(begin der maand) en hem voleind hebben op 24,
dag van 51. Matthias (laatste der maand), Ofwel enkel de eerste twee verzen en eeste iplv.
teste, Zie Volk en Taal, III, 261.

Eeksterieur, m.; eekstern, m.; eltsterne,
Yr. Zie EXTERIEUR, EXTERN, EXTERNE.

Beksterooe, vr, Zie EEKSTEROOGE.
Eeksterooge (uitspr, eekstiJroo(g);; met scherpl,
e en 0), vr, (met <I.). Eksteroog, Iikdoorn. ' n Eeksteroo(g)e snijen, Mijn eeksteroo(g)e steebt, Volksmeteorologie. As d' eeksteroo(g)e' steken, sal
't ramen (of: zal't were ueranderens. lie OOGE.

• tsteroogzalve(uitspr. eekstsroochsaius met
scherpl. e en 0), vr. lalf waarmede men ekster..
oogen geneest. KIL : EXTER-OOGH-SALVE.
Eekatersai, o. Zie EEKSTERSEI.
'I:ekltersei (uitspr. eekstsrzai met

scherpl. e),

o. Mv. -aiers. Ei eener ekster,

Eeksiersnest (uitspr. eekstsrsnest met scherpl,
e), m. (niet 0.). Eksternest.

Eekstiemeren, ww.; eexstierpateur, m.;
eekstra, bn, bw.; eekstrakt, m. Zle EXSTIMEEREN, EXSTIRPATEwR, EXTRA, EXTRACT.

Eekzekutant, m,; eekzeku8(i)e, vr,; eekzempel(e), 0.; eekzerseren, ww.; eeksersies(i)e, vr.; eekziesteren, ww.; eekzomme, vr,
Zie EXECUTA NT, EXECUTIE, EXEMPELE, EXERCEEREN, EXERCITIE, EXISTEEREN, EXOMME.

Eel (uitspr. met zachtl. e), bn. Niet zeer gewoon. Edel. Hie es eel , men zegt veel meer : hz'e
es van eeldom, Zie EELDOM.
Belaard (uitspr. elort, de I· lettergreep met
klemt. en met zachtl. e), o. Daarnaast, naar
de. noordelijke dialectgrens, EELORDE en EEL·
ARR. Edelare. - Volkszeg, ' t Eelord' en ktunen ze niet tellen, De wet (;z:a gemeenteraad)
van Eelord en kan niet teilen; ' t Es al lange
lten, vertelt het spottende volk; de wet van
Eeiord moes(t) vergaren en de zeve lede kwom.tn
t"n ' n wee b&'een. En as ze dor amaal waren,

wildege dem beur(g)emeester Zt ne keer tellen.
En hie btgoest: « Ik es ikke, en g&' es twz'el ~;
en al telle(n) wees hie op d'andere:« drf/e, viere,
vijve, zesse. Wie en ester hzer nzet? ~ vrieg hze.
Mor niemand en wist het. Hle teldeg' 01' I n
nuut: «lk es ikke, tg' es een, twiee~ drife, vt"tre,
vfjve, zesse! ;) l)er en waren der wert mor zesse!
c ' t Es orde¥, zaitie (zei hij), ' k meene pertank
da' m' hter amaal zi/n! ;) No(g) ne kee" geteld,
en no(g) ne keer ~esse! Der lag dor ne koestront.
c Wacht, zaz'dem beur(e)em~estere, mt zz"llen hier
amaal ne venger i(n) steken, en toons de gootsies
(gaatjes) tellen. ~ En ze deen 'I, en ze teldegen de
gootszes. ld9'n dzzelke! der waren der achte.'
Eene van de keerels hater (had er) twit vingers 1;'
gesteken! De vergarenge werdgesloten, omdanzt
nie en wisten met hoevele dan ze wart•. En
szchttnd ze(g-g)en de mains(ch)en dat de wet van
Eelord niet tellen en kan! Vgl. Volk en Taal, II,
131. -

Zie PLAATSNAMEN.
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EEN
IJelaardsch (uitspr. elor(t)s, met ch voor e)
bn. Van Edelare. 't Es 'n eelor(d)s maiske. ~
Zelfst. Eeloridsschen, m.; Etlor(d)sche, vr.;
Eelor(d)sclze, mv, Persoon van Edelare.
:Relaad, o. lie EELAARD.
Eeldom (uitspr. met zachtl. e), m.

Zonder mv.
Edeldom. - Van eeldom zq"n, tot den adel behooren. Sorns weI zonder van. D'heere' ua'

Leeuergem (Leeuwergem) zg'n eeldom.

Eellllan (uitspr, met zachtI. e), m. 11:v.eeimans
(nooit eeliieden of etllz"tn), Edelman. Hie es eelman; 't zq'n eelmans, n Eelmans kz'nd. Ja fa,
't es waarachteg n eelmans kintl. G' en z&" g&.
¥een eelmans kind, zille.
I

I

EelDe (uitspr. met zacbtl. e), o. Gemeente Elene.
lie PLAATSNAMEN.
Eelneere [uitspr. eel met zachtl. e, nee met
scherpl. e), m. Mv. -rs. Inwoner van Eelne. Eene
vrouw wordt eene van Eelne, soms 'n Eelsche
genoemd.
Eelnsche, vr. lie EELNEERE.
Eelord, Eelort, o. lie EELAARD.
Eelt, 0, [hardigheid). Wordt niet gehoord,
Eemer, m, Zie REMERE.
Eemerainze, (sorns) eemeraize, vr. M v. -n.
Zie EEM:EREINZE,

Eemere (uitspr. eemsr» met scherpl. e), m. Mv.
-rs. Verkl. : -rke (mv. -r ees, -rkl~s). De eind-e valt
dikw LJls in de uitspr. weg, Emmer. Nen eemer
zuatere. KIL (EEMER). B. - Dor drenken ze bier
mee eemers, er wordt veel bier gedronken.'t Rain:
mee eemers, het regent zeer hard.
Vgl. YD.
- Op dat nof tappen ze nogal dz'kkels ne keer
in den eemere, op die hoeve wordt er nogal bier
ge~ronken. - H yperbolisch. Pint, glas. Schenk(t)
m1J nog nen eemere of 'n eemeree. J. - VgI.

ev.

AKERE.

- Verspreid uithangteeken. In de vier eemers,
Eenigen verklaren door : in de vier Heemers

=

Heemskinderen. J. Te Zegelsem waster 'n herlJerge: in de 711eretmers.

Elmereinze (uitspr. -ainz~), soms eemereiZ8
(uitspr. -az"z~), vr. Mv. -no Hengsel van den emmer. Zie EINZE.
Eemter,

m. (zwenghout). Bestaat niet in mijn

dialect.

Een (uitspr. met scherpl. e), tel w. (alsdan met
den klemt.), M. enk. (al de naamv.): iene kee" /
ie11,e frank,· etne mond,' etne peere leere ,. ienen
hond; ienen eed; eenen tand; eenem boer. Vr.
enk. (al de naamv.) : een vrauwe; een oore; ten
httle; eem lJteste,. iem moedere, eem peere. Onz.
enk. (al de naamv.) : ie' kind; ie' perd; len ai
(ei); een toerke,. etm boerke. Over die vormen,
zie Kl. en Vorml. - Spr. 't Es al of alti:f(d)
koekotk lene zank (zang). - Deur eene mond
klappen of spreken, (van twee of meer personen)
altijd dezelfde meening uitdrukken. V gl. J. Hyperbolisch. 't Es iene rook, eenen domp, alles
is rook, damp. 't Branddeg-e, en 't en was mor
een vlamme, alles brandde! Vgl. YD. Ook met
at .. 't Was at {em bloed; 't es al ee' watere.

EEN

EEN

Vgl. Mnl. Wdb. i. v. AL, kol. 325. - In plaats
van: een ure, zegt men gewoonlijk: len uren,
,t Slaat len uren. ' k Hoore den trat' (trein) van
een uren, Rand, b&', te(g)en, ueur, over, van een
uren, - Geen ee(n), 0.; geen een, vr.; geenen
eene{n), m.; niet een (dat rnen niet gebruikt). Der
en was geenen eenen OSSt te koope of geen een
koe of geen ee' kalf·
- Zelfst. Verkl. eentse (uitspr. ientss, Vgl. B :
zen~je). Ee' van de twzee" (nooit van beide). Ge
moet bl!iven of gaan, Ie' van de tWlei/. V D.
- De werklieden die het loof zetten (dat wil
zeggen : de jonge raapplantjes op gepasten afstand
zetten), hebben den volgenden stelregel :

pakken; er eenen op zetten, n1. (meer dan) eenen
barrel. Oak van pinte I' er eene pakken, enz. Er
eene(n) lassen; ajlappen, afgaan, late vlie(g)en,
late schieten, nl. vloek. Oak van wind (van ingewanden).
- Onbep. vn. zonder bijzonderen nadruk.
Eenen, m., eene, vr., een, O.
iemand. Dor klopt
eenen op de deure. Vgl. DB. R. M. VD. ev.
Mnl. Wdb, - Waar men iemands, iemandze,
iemandzen (zie Kl. en Vorml.) zegt, kan eens,
eenze, eenzen in de plaats gesteld worden. Hie zoo
(zou) eens (= iemands) Rel(d) stelen. De wend zoo
eenzen hoed afsmijten. Eenz' auwers (ouders)
eeren es e gebod. Zie DB. i. v, EENS; Kl. en
Vorml.; rEMAND. Bij HUYGHENS, Korenot. I,
730 : eens achter-poort, Zie OUD" B!Jdr. - Er
eene(n) zy'n, in iets (goeds of kwaads) uitmunten.
Onze jonge' studeer(t) goed, "t es er eenen ! Sies
kan hem amuseeren, ' t es er eenen ! CV.
- Bijvoeglijk (voor persoonsnamen). Een zekere. ' k Gelooue dat er hier ne Gauwblomm~
zueunt, ' k Paise dat 't "n Siesea De Block es. O.
Wederzijdsch vn. Elkander, malkander
(voarafgegaan van een voorzetsel). Ze wandele mee
een. Ze zitten naast een, Ze k&'ke nor een, Ze
maakt het al achier een af, Deuree(n)looptn.
Actuereen : Aneen : By'een; Boueneen , Deureen :
Ineen : Neffes(t)een (of neffies(t)een),· Ondereen ;
Opeen , Ouereen : Rondeen , Te(g)eneen; T(s)uss(ch)eneen; Uiteen , Vaneen. - Onderscheid. Ze
k!iken nor eenen, ze kijken nor iemand; - ze
ky'ken nor een, zij kijken naar elkander. iWe steruen ueur eenen, d. i. voor eenen bepaalden persoon. j1fe sterven veur een, de eene voor den
andere. Zie hierover Mnl. Wdb. kol. 529.
- Lidwoord van onbepaaldheid. Bijna toon100s. 1\'1. : nen (voor medeklinker, uitg, h, d, t :
ne; voor b : nem). Vr. 'n (v60r b, p, nz : 'm).
O.'n (vaar b : 'm, vaor andere medeklinkers: ~,
uitgenomen vaor h, d, t), Zie Kl. en Vorml. Nen
eed, nen heere, nen duvele, ntn tand~' nem bo~r /
ne 1nan, ne patere. 'n Vrauwe, 'n eer~; 'm boerinne, 'm peere, 'm moedere. E kind, e pterke,

Ientse trekken,
Ientse dekken,
Ientse late staan,
En voortgaan.
(Aldus te Asper, Volk en Taal, IV, bIz. 62).

of (aldus te Denijs-Baekle) :
E kruidse trekken,
E krul'dse dekken,
En ientse late staan
En azoo uoortgaan.
- Spr. Een en es geen, een (glas, ei, enz.) is al
te weinig, wordt niet geteld. Zie EI.
- Geen een (nooit niet een), Geenen eenen en
koest datte, Vgl. VD. J. - Ee(n) of ientse seffes
(of seffies), een met eenen keer. Daarnaast : een of
ientse teenega re. Eet die krieken tentse seffies.
Ientse teenep are trokken de kinders u it de schole,
Vgl. DB. CV. J. Oak : zeer gewoon, ee' ueur
een. Laat de schopen ee' veur een in de stal gaan.
- Op fen naar, uitgenomen een. CV. R. J. Hie
eet at de peeren op, op fen naar. ' k Ben al mijn
koelkwijte, op len naar. Ge zit er, op fen naar,
gij zegt bijkaus de waarheid. 't lls at een, nl. een
uur. 't Was rond den etnen, by'den tentn (uiet by'
eenen, VD); te(g)en den eenen; veur den tenen;
naar den eenen, over den eenen~' van den etne(n)
werkt hze ai, Soms wordt t aangehecht : over den
etnent. - Een en half; sams half een (uitspr.
alveen) of halver een. - Koop len, de eerste
koop. Numero een, bet eerste nummer. Oak: de
(het) beste. Hie studeer(t) go ed, h£e tS numero
fen. Onze kaffie es numero een. - Spr. In ' t faar
len as d'uz'le' preiken, nooit. J (Aanlf.). - op
een-twz"e-dr!ie, op nen oogwenk. Op een-twlt:-dry'e
zal ' t gedaa' zy·n.
- In tegenstelling met ander. ' tEen en ' t andere, niet een en ander~' 't een of 't andtre;
't 'en nor 't andere, het eene na het· andere.
't Eine veut"en en 't ander naar. Hie smtet z' al
buiten, den etnt veuren en den andtre naar. Den
eentn (d'eene, 't tent) deur den anderen (d'andere, 't andere), door elkander, dooreengenomen.
CL (BY'v.). - 't Ee' (of 't eene) gezaid gel[jk
't andere, manier van spreken. jllor 't et' gezaz"d
gel&'k 't andere, gt moet toch bekennen dat 't
'n deu(g)enietewerk es.
- Spr. Dat esttr eene, zai Uilespie(g)ele, en
hie smeet zij' moeder de trappen af. Vgl. T. Spotzegsel. Dat ester eene(n), zai den duvelt, tn
hl~ trak ne paster £n d' heitt. G' em moet ze nz"et
teile(n), zai Lucifer, ~e moeten det" toch amaal
kOl1l1llen. ev. - Elliptisch. Br eene kn£ppen,

=

t

moederke/ 'm

bo~rke/ 'n

uurke,'n hee1'ke,'n du-

velkt, 'n topke. - Een korot vaar sommige ww.
die thans als abstracta zander lidw. worden gebruikt. Er kwamp m!i 'm pf/ne, 'n vreeze, n~
vaak, enz, overe, Vgl. Mnl. l¥db. 532.
- Eenige aftelrijmen beginnen met ftn. Ik geef
er hier een paar (uit Zegelsem).
Een, twi"?, drq'e, viere, vlj've,
Zes, ztven, achte, ne(g)en, tien, ellev~!
Elltv' tn elleve gengen over't watere,
Mee' de zee va' gauwie klatere,
Mee' de zee va' gauwie trompet,
Al de schept' zq'n der over gezet.
Keert dem briefkrom en Si0171-,
Zet dtll dag wederom.
Hertse,pief poefpafl
Schiete, .Jt;.farie (of een ander k\ndernaam),
Gt zy't eraf!
Een, twie, drq'e, vzere, vfve, zesse, zeven,
Wor hettegy'e (hebt gij) zoolange gebleven?
Hzer en daar,
'k Wee' weI waar,
Bfj den apotheker in de Pep~rstraat/

EEN
-

-
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Eendenhuis

(uitspr. eendmuis met zachtl. e),
o. Mv. -zen. VerkI., zeer gewoon : -hUlzeke (mv,
-kes, -kies). Klein huisje, bij vijvers, waarin eenden, ook weI zwanen kunnen overnachten.

Een telrijmpje :
Een
Breek(t) zijm been;
Twiel
Knoop(t) 't aneen :
Drije
Gaat te vrgen;
Vi"ere
Zet zfjm piere ~.

Eender, bn, bw. Zie EENDERE.
Eendere (uitspr. met scherpl. e), bn.

bw. londer

trappen van vergelijking. De eind-e valt dikwijls

V&·V~

Gaat al ky·ven;
Zesse
Gaa' nor de messe:
Zeve(n)
Zit te toeuen ;
Achte
Loopt er achtere :
Ne(g)e(n)
Gaa' ze te(g)en ;
Tiene
Staat te ziene :
Elleve
Trekt de klokke~'
Twaleve
Pakt de beste brokke!
V gl. DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel en
Kinderlust, VII.

Een (scherpl. e), vr, Mv, -en, Verkl. : ientse
(mv• ..tses, -tsies). Cijfer; stip of merk (op kaarten, dobbelsteenen, dominosteenen, enz.). Zie VD.
- Ientse, het Ie vak van den henkord (hinkel-

in de uitspr. weg. W db. - 't Es m&·eendere, bet
is mij gelijk. - Ten eenderen, op hetzelfde. Da'
komt ten eenderen uit. CV.

Eenderhande,

bn. bw. Onverbuigbaar. Eener-

bande. Vol db.

Eendevijver, m. Zie EENDEVIJVERE.
Eendevijvere, m. 11v. -rs. VerkI. -rke.

De
eind-e vall cikwijls in de uitspr. weg. Vijver waar
eenden zwemmen en leven, - Bepaaldelijk. N aam
van zekere vijvers, zonder het bijdenkbeeld van
eenden,

Eendracht (uitspr. met scherpl. e), vr. Zander
rnv. \V db. - In d' Eendracht, verspreid uithangboord. Fr. la Concorde.

a

Eendveuel(e), eendveugel, m. lie EENDVEUGELE.

EendTeugele (uitspr, eentfeu(g )Jl(}), m. 11v.
-Is. Verkl. -ike (rnv. -lkes, -lkies). De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Eendvogel. Z. VEUGELE.

perk). ' k Ben nog i' my·n ientse. Hie es uit z&·n

Eeneghied, Yr. Zie EENIGHEID.
Een-en-twentegen, ww.; een-en-twenteger(e), m , Zie EEN-EN-TWINTIGEN, EEN-EN-

ientse.

TWINTIGERE.

Eenaamsch

(uitspr. eenooms met scherpl. e,
zachtl. 0 en met ch voor e), bn. Van Eename. Dat
es Eenoomsche mode. Op z&·n Eenooms. - lelfst.
Eenoomschen, m. M v , Eenoomsche
Eenoomsche, vr, Mv. Eenoomsche.Inwoner(man ofvrouw)
van Eename.
I·

Eenaamsche,

vr]

-

Eenaamscllen,

m.

lie

EENAAMSCH.

Eename (uitspr, eenom», met scherpl. e), o.
Dorp op de Schelde. Eene van Eenome, een
inwoner (man of vrouw) van Eename. De feeste
t' Eenome, wijdvermaarde jaarmarkt. Spr. 't Zal
veurb&gaan, gely·k de feeste t' Eenome, het zal
wel eindigen, het zal weI beteren, Zie PLAATSNAMEN.
Eend, vr. Zie EENDE.
Eend, vr. (plant). Niet bekend in mijn dialect.
Eende (uitspr. met zachtl. e), vr. Mv. -n,
Verkl.: -ke. Eend (zwemvogel). 'n Schoon eende,
Wdb.
Eendelij k (uitspr. met scberpl. e en ~e~oonlijk
met fj), bn. Zonder trappen van vergelijking, Benauwelijk, naar. Vooral van plaatsen. Dat es nen
eendelijke wug, 'n eendely·ke bane. 's Nach(t)s en
es nem OOS mor eendelfjk. SeR. DB. CV. J.

Eendenai, o. lie EENDENEI.
Eendenei (uitspr. -ai), o. Mv.

-aiers. Wdb.
'n Eendenaies groater as'n hinnenai.

Eendenest, m.
Wdb. lie NEST.

(niet

0.). l\1v. -en. Eendennest.

Een-en-twintigen (uitspr. een-~n-twintJg3n
met scherpl. e, soms -twent(}g(}n), onz. ZW. ww.
Very. (niet gewoon) een-en-ttointigde, g) een-en ..
twz"ntigd. Met hen (hebben). Kaartspel, Fr. vz'ngtet-un, Daarnaast vijnt-ee-eunen (naar de Fransche
benaming). Onbepaald aantal spelers ; S2 kaarten.
Er is een bankz'er; hij houdt de bank. Hij geeft
elken speler eene kaart, ook zijn eigen zelven.
Iedereen beziet zijne kaart en zet er op een zekere
som gelds (10 cent., een halve frank of meer). Als
dit gedaan is, geeft de bankier een tweede kaart.
De kaarten worden nu blootgelegd. Aas = I I of I
(naar goeddunken ) ; heer, vrouw, boer, tien
10;
negen = 9; acht
8, enz. De speIer die met
zijne twee kaarten een grooter getal heeft dan de
bankier, wint den inzet ; die evenveel heeft of
minder.verliest. Het grootste getal is I 1+ 10= 21;
van daar de naam. Dat is de hoofdregel; maar er
zijn er ook andere voor bijzondere gevallen. Wi'!leme ne keer een-en-tunnteoen i' - Ook als o. nw.
Ze zfjn an 't een-en-twintegen. Een-en-ttoentegen
es e leelek gel(d)spel.

=

=

Een-en-twintiger(e) (uitspr .een-tJn-twintJg~r()
met scherpl. e, soms -twent;;gtJ1'e), m, Mv. -rs,
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand
die een.en-twintigt. Rond de tafeZ zaten der tien
een-en-twintegers. lie EEN-EN-TWINTIGEN.
Eenhandeghied, vr. Zie EENHANDIGHEID.
Eenhandig (uiispr. eenandtJch met scherpl. e),
bn. Zonder trappen van vergelijking. Van personen of dieren. Eenkennig : die maar door cen persoon of door eigen volk wil behandeld worden.

EENHANDIGHEID

EERE
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E kind es altemaits eenhandeg: E perd kan oak
eenhandeg zY'n. DB. J. Vgl. EENREHANTSC in
Mnl. Wdb.

Eenhandigheid (uitspr. eenandsch iet met
scherpl. e), v r, l »ider III v, Bet eenhandig zijn,
Ge moet da' perd die eenhandesh icd afleeren, D n.
Eenheid, vr. Behoort eigenlijk met tot de
volkstaal. Kinderen die nor de schole g zan, spreke uie! van eenheden, mor 't 'l'oZk niei,
s;

Eenig

(uitspr. eenscn met scherpl. e), oubepaald tetw, Fr. quelque. 't Bestaat niet in mijn
dialect. Men zegt EENIGT (lie ald.). Men hoort
niet : eenege vrauwen, wel eenegte vrauwen.
- Onbepaald vn. Fr. aucun of quelque. Men
zegt insgelijks EENIGT (zie ald.). Zender, mee
eeneg te moeite, niet : zonder, mee eenege moeite.
- Bw. Waarvan er maar een is. Fr. unique.
\Vdb. Van kinderen. Dat es nen eenege zeu ne.
Jl1/e en Siesea z!in twie nichten en twie eenege
dochters, - Doch men zegt eenegst als er geen
sprake is van: eenige einderen. Fr. seul, Dat es
mfn eenegst' hope, Hie en es den eenigsten die
dat kan. lie EENIGST.
- Bn. bw. Nagenoeg Fr. solitaire. Eenzaam,
verlateo; benauwelijk, naar. Van plaatsen, Dat es
hier nen eenege wfik, 'n eenege streke, I n eenege
plootse (plaats), Tieste leef(t) zoo eeneg. Dat en es
hier mor I n eeneg uieunen, Mnl. Wd». I(.IL. SCH.

DB. CV.J.

Eenigheid (uitspr. eenechiet met scherpl. e),
Yr. Zonner my. Eenzaamheid. Wdb. 'k Schatctoe
d'eeneghied. OJ zy'n eeneghied, aileen, eenzaam.
Op z!in eeneghie(d) leven. Hie wandelt 01' zy'n
eeneghied. Vgl. J. C V (Aanh.). - Verlatcnherd ;
naarheid, akeligheid. D'eeneghie' van nem bos,
}s nach(t)s, es al te groot. J k En weune dar nte'
geeren : d' ecnegh.ie' J1zaak(t) m[j ziek.

Eenigst (uitspr. eenochst met scherpl. e), bn,
Eemg, waarvan er maar een is (doch 't wordt
niet gezegd van: eenige kinderen). G' en z!i' gq'
den eenegsten niet die ry'k es. J.l£[jn eenegst hope,
dat es nog eenegte jaren te lneu(l[)e levell, e(n)
mq'nen eenege zeune getrauwd te ziene. J. CL
(By'v.). lie EENIG, EENIGT.

Eenmaal (uitspr. eenmaal met scherpl. e en
zovl. lange a), bw. Wordt weinig door het volk
gebruikt. Men zegt meer : eene keer.
Eenome, 0, Zie EENAME.
Eenoomsch (uitspr. eenooms
0,

met scherpl. e en
met ch voor ;;). bu. lie EENAAYSCH.

Eenpaarlekhied, vr. Zie EENPAARLIJKHEID.
Eenpaarlijk (uitspr. eempaarlak met scherpl.
a), bn, Zonder trappen van vergelijking. Eenparig. Dat es in de gemeenteraad
eem.paariei: gestemd. V gl. KIL (EEN-PAERLICK).
e en zovi, lang,:

Eenpaarlijkheid (uitspr. eempaarlakid met
scherpl. e en zovi. lange a), yr. Eenparigheid. Mee
cempaarleetue' ua' stemmen, met eenparige stemmen.
Eenparig, bn.; eenparigheid, vr. \Vorden
door net votk niet gebruikt. Zie EENPAARLIJK,
EEN PAARLIJKHEID.

EenpijIig (uitspr. eemp[jlcJClz met scherpl. e),
bu. Eukei een pijl (d. i stengel, halm, enz.) vertoonende. Eemp!ile~graan, graan dat niet struikt.
Eempifleg haut en mag nie' gel<ap(t) wer(d)en.
Eens (uitspr, eens of ees met scherpl. e, of zs),
bw. Eenmaal. Ret wordt gewoonlijk vervangeu
door (ie)ne keer. Zie KEER.
Eenssins, bw. Het tezenovergestelde van
gJenszz'ns (oak van anderseinsy. Eenigszins. Eenssins hee' ze gety'k. V gJ. toch : Mnl. Wdb. KIL.
Eenszins (uitspr. eenssins met scherpl. e), bw.
lie EENSSINS.
Eentje (uitspr. ients;}),

o. Verkl. van EEN. Zie

ald.

Eenvaud, m.; eenvaudig, bn.; eenvaudeghied, vr. lie EENVOUD, EENVOU DIG, EENVOU·
DIGHEID.

Eenvoud (uitspr. eenuau t met scherpl. e), m.
\V db. Da' kind es vul eenvaud en zedeghied.
Eenvoudig (uitspr. et!nvaud;;clz met scherp!'
e), bu" \Vdb. Dat es nen eenvaudege mains.
Eenvondigheid

(uitspr. eenvtlud;}chz'et), vr.

Eenigszins,

\Vdo.

Eenigt (uitspr.een6Jcht met

Eenzaam (uitspr. eenzaanz, met scherp!' e en
zovl. lange a), bn. Daarnaast, zeer gewoon, EEN·
ZAMIG (uitspr. e~nzam~ch). \Vdb. Eenzameg weunen,leven.

bw. \Vordt schier niet gebruikt.
Men zegt gewoonlijk EENSSINS. lie ald.
scherpl.e), onb. telw.
Eeoig (eeo onbepaald aantal of eene onbepaalde
hoeveelheid aanduidende). J k Ele nog eenegt geld
en eenegt goed. Zonder eenegte moeile. Der en
ware' Jnor eenegte mains(ch)en. Eenegte spreken
azoo. Eenegte kennesse' va' lnY'. - Hyperbolisch.
Eenegte, mv., vee!. Sies kan der eenegte pakken,
nl. borrels, pintjes. Er eenegte laten, ajlappen,
enz. nl. vloeken, ook (plat) winden. Vgl. EENIG.

DB:CV.

Eenjaar

(uitspr. eejaar met scherpl. e en
zovl. laoge a), m. (niet 0.). 1Iv, -so Verkl. -ke (mv.
-kes, -kies). Paard van een jaar. G' het (hebt) dor
ne schoonen ee'jaar. Hoeveel ee'jaars heet hie?

lIenloop (uitspr. eeloop met scberpl. e en 0),
m. Mv. -en. Verkl. .ke. Geweer met eenen loop
(in tegenstelling met twieloop). Es't nen twz'eloop? Ne~n 't, J ten es maar nen ee'loop.

Eenzamig,
Eer (uitspr.

bn.lie EENZAAM.

J. DB.

met scherp!' e), bw. vW. Wdb.
Liever dan. J k Stierve, eer dat te doene.

Eer, vr.
Eerder,

Zie EERE.
bw. Wordt niet gehoord. Men zegt

altijd EER.

Eere (uitspr. eerJ met scherpl. e), vr. Mv. niet
gewoon -no Verkl., niet gewoon : -rke. Eer. \Vdb.
De wy'(n) van eere scltenken, den eerewijn schenken. op mq" word van eere.' De plootse (plaats)
van eere kry'(g)en, de eeretafel. De mai van eere,
meitak (gewoonlijk van berkenhout) dien men op
meiavond voor de deur der geliefde plant. 't Kruls
van e~re, net eerekruis. Dat es ne pos( t) van eere,

EEREBEZE

een eerepost. - Het nieuwe, de schoonheid, vooral
van kleeren en meubelen. 't Raint, en doet ou
(uw) nu (nieuwe) schoenen niet an : ze ziilen
houder (hunne) eere kw&·te zfn. D'eere van e
meubele. D'eer ester af, DB. CV.J. M.-Iemand
eere doen, iemand eer bewijzen. Vgl. Mnl. Wdb.
- Oak van zaken. An de tafel eere doen, goed en
smakelijk eten. ' k Zal an de w&·n eere doen. - Ter
cere Gods (uitspr. gewoonJijk gouts), zonder voor.deel, zonder winstbejag, fr.gratls. let ter eere Gods
doen. J. - Ter eere va(n) wa(l)ken hailegen?
Spottende vraag : waarom P Ter eere va' walken
hailegen zoo (zou) , k hem motte sparen? J. Tot d' eere, elliptisch : tot d' eere van ou (u) terug
te eien, DB. R. J. - Veur d'eere van de zotten :
wordt spottend gezegd van iets dat onwijs, gek is.
Kobie hee' dat gedaa' ueur d' eere van de zotten ;
wat hij heeft gedaan, is zoo gek, dat enkel zotten
bet kunnen goedkeuren. - let in eer hauwen, er
zorg voor dragen. J. ev (Aanh.). - Van iet eer
halen, er eer van behalen. Die da' land omgedaan
heet (heeft), haalt er eer aft Hee Sies die broek
gemaakt? WeI, hie haalt er eer af! - Spr. Waar
schoomt (schaamte) es, es eere. CV (Aanh.). T.

.lerebeze (uitspr. eersbezs, eer met scherpl. e),
vr. Mv. -bezen, of -bezies, soms -besiets. Verkl. :
-ke (rnv, -kes, -kies), vr. Men zou moeten zeggen :
erdebeze. Zie ERDE. Aardbes. 't Es den t&" van
d'eerebezen, Eerebeziets trekken, ze plukken. Dobbel eerebezen, groote, gekweekte aardbessen, lie
BEZE. G(EERBEZE); ook Dr.
- Aft EEREBEZEBEDDE, soms EEREBEZEM·
BEDDE, 0.; EEREBEZEBLARE, soms EEREBEZEMBLARE, vrv ; EEREBEZEBLOMYE, soms EEREBE·
ZEMBLOMME, vr.; EEREBEZENHUL, m., aardbessenstruik ; EEREBEZEPLANTE, vr.: EEREBEZERANKE,
vr.; EEREBEZEREESEME, m., halmpje waarop aardbessen zij n gestoken ; EEREBEZESTRUIK, m.; EEREBEZENTIJD, m.; EEREBEZEWER E, 0., aardbessenweder; EEREBEZEZAP, 0., aardbessensap,
Eerebied (uitspr. met scherpl. e), m. londer
mv. Zonder verkl. Eerbied. W db.
Eerekroone (uitspr. met scherpl. e en 0), vr.
M v. -n. Eerekroon. W db. Zie KROONE.
Eeremijt (uitspr. eer3my·t met scherpl. e en
den kJemt. op my·!), m. Mv. -en. Eremijt.
Eeren, vr. lie EERENE.
Eeren (uitspr. eeriJn met scherpI. e), bedr. zw.
ww. VerVe : eerdege, g'eerd. Met hen (hebben).
W db. Ge moet vader em moeder eeren.

Eerene (uitspr. eerJn3 met scherpl. e), vr. De
uitspr. laat toe ook HEERENE te schrijven. lie
HAR, HERRE bij FRANCK. Zijdestuk van deur,
poort 01 slagvenster, waaraan de hengsels zijn
vastgemaakt. Vgl. DB (ERNE).
Eereploots8 (uitspr. met scherpI. e- en zachtl.
0)' vr. Eereplaats. lie PLOOTSE.
Eereveurzittere, m. Mv. -rs.De eind·e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Eerevoorzitter. W db.
Eerewete (uitspr. eer3wetJ, eer met scherpl. e
en den hoofdt. op we), vr. ~lv. -no Verkl. -weetse
(lTIV. -tses, -tsies). Erwt. Het gewone woord is
ERTE. Zie ald. (oak de aft. en sam.).
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Eergevoel (uitspr. met scherpl. e), o. Zonder
mv. Zonder verkl. Daarnaast, weI meer, EERGEVOELEN. Wdb. Diene uaint en hee' geen eergeuoelen i' z&·' lYI.
Eergevoelen, o. lie EERGEVOEL.
Eergevoelig (uitspr. eergsuoeioci: met scherpl.
e), bn, Eergevoel hebbende, Hie es sty! eergevoeleg. Zie EERGEVOEL.

Eergisteren [uitspr. eergistsrsn met scherpJ.
e), bw, De n valt dikwijls weg. Zie Kl. en Vorml.
W db. Hie es al van eergistere kommen.
Eerlang, bw. Wordt niet gebruikt.
Eerlekhied, vr. lie EERLIJKHEID.
Eerlijk (uitspr. eerlsi: met scherpl. e, soms
.l&·k), bn, bw. Trappen van vergelijking: eerly'ker(e) , eerl&·kst. W db. Eerl&·ke schoomte
(schaamte), schaamte die uit eergevoel, eerbaarheid, eerlijkheid, bescheidenheid spruit. Hie liet
dat uit eerleke schoomte. Al en waar 't mor u£t
eerlfjke schoomte. Verg. J. ev (Aanh.). - Als
ingebeelde persoon opgeva t. Eer lek es allange
dood, niemand is nog eerlijk. - Stellig. ' k Zal
't eerl&·k doen, 't Es d'eerleke tuaarhied, lie

eV.J.

Eerlijkheid (uitspr. eerlebiet met scherpl. e,
soms -lq'k.), vr. londer mv, Wdb, 't Es iemand
zonder eer lekh£ed.
Eers (uitspr. ees met scherpl. e), m, Aars, Mnl.
Wdb. KIL. DB. eV.J. G. Wordt weinig zebruikt,
doch komt in samenstellingen: EE(R)SBOOL, EER(S)DORME, EE(R)SGAT.
Eersbool (uitspr. eezbool met scherpl. e en
zacbtl. 0), O. Mv. -bolen. Verkl. : -ke. Het onderste, dikste deel van eenen uitgekapten boom, het
deel dat aan het eersgat (zie ald.) raakt. Het eesbool van d'eeke was schoone, mor 't tsopbool en
was nie' ueel werd. Zie BOOL, TSOPBOOL.
Eersdaarme (uitspr. eesdaarm» met scherpl. e
en zovl. lange a), m. Zie EERSDARME.
Eersdareme (uitspr, eesdarsm» met scherpl. e
en zovl. lange a), m. Zie EERSDARME.
Eerldarm, m. Zie EERSDARME.
Eendarme (uitspr. eesdormJ, -dorriJm~ met
scherpl. e), m. Mv. -no Daarnaast, min gewoon,
EE(R)SDAARME, EE(R)SDAREME. De eind-e valt
dikwijls weg. Aarsdarm, endeldarm. Mfjnen eesdorrtm doe' zeere. Mnl. Wdb. lie EERS.
Eersdor(re)me, m. Zie EERSDARME.
J:ersgat (uitspr. eeschat met scherpl. e), o.
Mv. -en. Onderste deel van den boom dat bijna
geheel in den grond steekt. Van' n eesgat keunen
ze ne vleesblok maken. Den oomvy'Z (aanbeeld)
staat op 'n eesgat. KooP(t) m&· die twie eesgaten
aj. Zie EERS. - Aars (schertsend). Iemand ne
schup onder z&·n eesgat geen. Het is de eerste
bet. van bet w. Zie Mnl. Wdb. (ERSGAT). SCH. J.

Eerst (uitspr. eest met scherpl. e), telw. van
rangorde, (bijv. en zelfst.); bw. Eeste koorene,
koren oat voor de eerste maal op een stuk land
wordt gekweekt. Ook (in bet algemeen) : d'eeste
7.Jr uch tt . - Eerste kommunie (uitspr. testJ kom-

EERSTE·KOMl\1UNIEKANT
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munie of -n3). Veur d' eeste kommun(i)e (mee)leeren, de godsdien~tles volgen ten einde de eerste
kommunie te mogen doen. Zy'n eeste kommun(z')e
doen. - Eeste klasse. zeer goed. Dat es eeste elasse
suibere : 't es teste klasse were,' 't es eeste klasse
goed, soel. Ook, zeer gewoon : 't es suieere van
d'eeste klasse. 't Es "n koe van d'eeste klasse.
_ Hie kreeg 'n rammelenge van d' eeste elasse.
- 't Es nen eesten dokteur, boldere, speeldere,
enz., het is een zeer goede dokter, enz. Ook wei
ironisch : het is een zeer slechte dokter, enz. V gl.
VD : een eerste deugniet, een aartsdeugniet. Men zegt : de vier eeste koeln, en niet : de eerste
vier koeien : - d'eeste gele(g)enhied de beste, en
Diet: d' eeste de beste gelegenhezd. Vgl. VD.
- Zelfst. Den eesten (of d'eeste, of't eestei dem
besten (of de beste, of ' t bestei; de eerste zaak die
zich voordoet of onder de hand valt. Wa' mes
moe' 'k pakken? 't Eeste 't beste. Koopt d'eeste
koe de beste ; ga nor de mort (markt) en koopt
d'eeste de beste. ' k Moe' ne sleutel hen (hebben) :
den eesten dem besten es goe' genoef. - Van personen. Fig. Sies en es den eesten dem besten niet ,
Fr. ce n' est pas le premier uenu, My" w&f en
was d' eeste de beste niet, - Den eeste van achier
te beginnen, de laatste. J. Ook : den eesten as ge
van achier begint te tellen: - Spr. D'eeste z(/n
de beesten, de leste zy'n de beste. - Het eeste, het
eerste verdiep. ' k Weun op , t eeste. J. CV (Aanh.).
- In den eesten, in het begin. In den eesten en
wist ek, m&'n d~ielke niet, toor da' , k was. CV
(Aanh.). - 't Aidereeste, het eerste (ding). G&'
kri/gt 't aldereeste, Zie ALDEREERST. - Metten
eesten, zoo spoedig mogelijk, vooraf, Ge moet da'
werk metten eesten doen, Vgl. Mnl. Wdb. 't Eest, eerst. Hl~ kwamp 't ees(t) by' my', dornaar
by' ou (u). ' k Voeldege't eest 'm plfn z" my'n voeten en dan i' mijn kniens. Het eerst. Da' moet
'/ eest arebai(d) kosten. Pier kwamj> 't eest op
het doorp toe. Vgl. Mnl. Wdb. - Van 't eest ai,
van het begin af. Zegt ou (UW) lesse van 't eest aft
In spel. Laat ons herbeginnen, van 't eest af. Eest en veural, pleonasme. J. C V (Aanh.), Eest
en veural moette weten, dat 't sty! kaud was.
Eerste-kommnniekant (uitspr. eest, kommunz'ekant of kommun,:;kant, met scherpl. e en klemt.
op kant), m. (nooit vr.). M v. -en. Ook van meisjes. 'k He dees faar ook nen eeste-kommun(i)ekant. Wie? Ons Trezeke.
Eerste-kommnniekleed (voor de uitspr. zie
EERSTE·KOMMUNIEKANT), o. Mv. -kleeren. Kleed
waarmede men de eerste kommunie doet.
- Aanm. Soortgelijke samensteliingen zijn :
EESTE-KOMMUN(I)EBROEK, vr,; EESTE-KOMMUN(J)EBOEK, m. (niet 0.); EESTE-KOMMUN(I)EDAG,
m. ; EESTE-KOMMUNJ)EHOED, m.; EESTE-KOMMUN(I)ESCHOENEN, m. mv. enz.
J:erstelenk, o. Zie EERSTELING.
lersteling (uitspr. eest,lenk met scherpl. e),
o. Mv. -Hngen. Een eerste zwerm van bijen; Fr.
premier ersaim. flat es'n eestelenk.
Eertijds, bw. Wordt niet gehoord.
Eervol (uitspr. met scherpl. e), bn. Ret w.
komt in gebruik. Eervolle nuldenge, Fr, mention

Zu,d-Oostvlaande1'S h 1dzotzc!'n.

EETEKOOFS
honorable. ' k En he geene pr&'s gewonn~n.
toch 'n eeruolle meldengeg'had. Vgl. VUL.

mor

Eerwaardig, bn.; eerwaardigheid, vr. Worden niet geh. Zie EERWERDIG, EER WERDTGHEID.
Eerwerdeghied, vr. Zie EERWERDIGHEID.
Eerwerdig (uitspr. eersoerdscb met scherpl. e),
bn. Eer waardig. Onzen eerwerdege pastere. Mnl.
Wdb (EERWERDICH).
Eerwerdigheid (uitspr. eeruerdschietuvr. Zon ..
der rnv. Eerwaardigheid. Zy'n eerwerdeghied dem
biskop.
Eerzeleere(uitspr.eeziJleertJ), m. Mv.-rs. Verkl,
-rke, De uitspr, laat toe HEE(R)ZELEERE te schrijvent Daarnaast, zeer gewoon, (H)ERDERE. Haagbeuk (Carpinus betulus L.). Eezeleers en zijn nie'
gemeen as boomen : ze maken er meest ha(g)en
al. Oorsprong onbekend : DB (EERNTE, HERNTE,
KARNT~HERENTEER,HERNTRI~HELSTELHER.

LAAR); SCH (HERELEER, HERENTEER, HERZELAAR, HERZELENTEER).
- Samenst. EE(R)ZELEERBOOM, m.; EE(R)ZELEERBLARE, vr.; EE(R)ZELEERHAU1', O. ; EE{R)ZELEERHA(G)E, vr.

Eerzeleeren, bn. Zie EERZELEERIE.

,e

Eerzeleerie (uitspr. eezsleerie, en 3'lettergr.
met scherpl. e), bn, Onverbuigbaar. Van haagbeuk.
Eezeleerie haut es toui (taai), Dat es 'n schoon
eezeleerie ha(g )e. Zie EERZELEER.
Eerzelinge (uitspr. eezJlengJ met scherpl. e),
bw. Da3rnaaSl, soms, EERZELINGS (uitspr. eez;:Jlenks). Hie genk eezelenge weeg. Veuruit en genk
het niet, 't was eezelenks te doene. Zie EERS.
Eerzelings, bw. Zie EERZELINGE.

Ees, m. ; eesbool, o. Zie EERS,

EERSBOOL.

Eesch (uitspr. ees, met scherpl. e, met ch vaor
e), m.; EESCHEN (uitspr. met scherpl. e en ch),
wW. ; EESCHE.R(E) (uitspr. met scherpl. e en ch),
m. Eisch ; eischen; eischer. Die woorden, vooral
bet eerste~ worden soms nog gebezi~d; doch zij
sterven langzamerhand uit. V gl. Mnl. Wdb.
Eesdarem(e); eesdarrem(e); eesdorrem(e),
m. Zie EERSDARME.
Eesgat, o. Zie EERSGAT.
Eest, m. (droogoven). Wordt niet geh. Zie AST.
Eest, two Zie EERST.
Eestelenk, m. Zie EESTELING.
Eeste-kommUD(iJekant, m. Zie EERSTE-KOMMUNIEKANT (ook de samenst.).

Eet (uitspr. met zachtI. e), m. Zonder mv. Zonder verkl. OJ z&'nen eet zy'n of g'raken, eetlust
hebben of krijgen. 'k l~ln ben nog op my'nen eet
niet. CV. R. J. - lVliu gewoon. Van fruit. Geschikt om gegeten te worden. Laat dz~ peeren nog
'm beetse li(f[g)en,. z' en zy'n llog op houderen
(bunnen) eet nie!. J.
Eetbaar (uitspr. met zachtl. e en zovl. lange a),
bn. Wordt weinig gebezigd. Ret gewone woord
is ETELIJK. Zie ald.
Eetekoofs, 0.; bo. Zie EETEKOOFSCH.

44

EETEKOOFSCH

-

Eetekoofsch (uitspr. eet met hoofdt. en scherpl.
e, met ch voor e), bn, Van Etichove. "t Zijn Eetekoofsche brakken die azoo uloeken, Zelfst.
Eetekoofschen, m. In woner van Etichove; Eetekoofsche, vr.; mv. (beide geslachten), Eetekoof..
sche. Pier es nen Eetekoofschen en z[i' wyJ es
n Eetekoofsche. - O. Op zy·n Eetekoofs, naar
I

de manier der inwoners van Etichove. -

lie

EETEKOVE.

Eetekoofsche,

vr.;

Eetekoofschen,

m. Zie

EFFENE
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Eeverbeeksch (uitspr, eevJrbeeks, eeu- met
scherpl, e en klemt., met ch voor e), bn. Van
Everbeke, DJEeverbeeksche tale. - Zelfst, m,
Beverbeekschen, mv. Eeuerbee esche, inwoner van
Everbeke. Eeverbeeksche, vr. enk. en mv.; VfOUW
van Everbeke. Hie es mee ~n Eeuerbeeksche getrauwd. Op zY·n Eeuerbeees, naar de manier van
Everbeke. Hie spreeet al 01' zfjn Eeuerbeebs,

z. EEVERBEKE.

Eeverbeeksche, vr.] Eeverbeeksehen, m.

EETEKOOFSCH.

lie EEVERBEEKSCH.

Eetekove (uitspr. eetskouo met scherpl. e), o.
Etichove. Zle PLAATSNAMEN.

Eeverbeke (uitspr. eeusrbeke.ee». met scherpl,
e en den klemt.), o. Everbeke. Zie PLAATSNAMEN.

Eethuis (uitspr. etuis met zachtl. e), o. Mv,
-zen, Fr. restaurant. Restauratie. W db. 'n Eet-

EEUWE, EEUWIG, EEUWIGHEID.

huts openhauiaen.

Eetpartije (uitspr.

-party·e met den hoofdt. op

tij), vr. Mv, -noVerkl. -partijtse. Smulpartij. Wdb.
Eetpot, m. 11v. -ten. Pot waarin men het eten
gereed maukt. Dor en kom(t) nie' veel in den eetpot. Den eetpot ester ma(g)ere.

Eetster, vr, W ordt niet gehoord. lie ETERE.
Eetware (uitspr, met zachtl. e en zovI. lange
a), vr. ;\JIv. -n . Eetwaar. Dat es goe (slicht') eetware. Wdb.

Eetzale (uitspr, eetsal» met zachtl. e en zovl,
lange a), vr. Mv. -n. EetzaaI. 'n Groot eetzale.

was,

Eeuw, vr. Zie EEUWE.
Eeuwe (uitspr. eeto» met scherpl. e), vr. Mv. en.
Eeuw. De ne(g)entiend' eeutue. W db.

Eeuweghied,

vr. Zie EEUWIGHEID.

Eenwig (uitspr.

eeuisch. met scherpl,

!), bn,

bw. Wdb. DJeeuwege zaleghied; dJeeuwege uerdommenesse, - Bv. bn, Bovenmatig, geweldig,
zeer. Eeuweg ry·ke. Sies es eeuweg zat, Dat

eeuweg geruchte maak(t) m!j ziek. Hie lit't te
bedde van d-'eeuwege sla(g)en. Deur d~eeuwege
re(g)ens staat het dl onder zuatere. Jt Es nen
eeuwege louiord (luiaard), nen eeuwegen deu(g)eniet. ~t Duurt eeuweg lange. Vgl. DB. ev. J.
- D'eeuwege dood. 'k Zoo (zou) der d'eeuwege
dood af halen as ek dorop paize. SCR•. - Op
ziin eeuueg gemak, zonder de minste moelte. Dat
kan ek dra(g)en op miin eeuweg gemak. DB. J.
- Eeuweg en alty'd, hyperbolisch. Ons vriendschip es uit - veur eeuweg en altY·d! - Spottend. Eeuweg en drf da(g)en. As ge sterft es
~ t veur eeuweR en dry' da(g)en! Soms : altY·d en
eeuweg en dry· da(g )en!

Eeuwigheid (uitspr. eewtJchiet), vr.

~I v., niet

gewoon, ee-wel[heden. W db. -

Spr. J t Leven es
zoo kurt en d'eeuweghie' zoo lank. - An alles
komt I n ende, mor an d'eeuweghie' niet. - iVor
d'eeuweghie(d) zy·n, dood zijn. Iemand nor d J~~u
weghie' zenden, hem dooden. - LachenderwlJze.
En in der eeuweghied amen. Dit is het slot van
sommige gebeden. Het wordt gezegd als me::l
bet lastig gebabbel van iemand wil doen ophouden. Ook : En in al der teuweghied amen; of :

en in der eeuwegheden amen!

leverbeeks, 0.; bn.

Zie EEVERBEEKSCH.

Eewe,

vr.;

eeweg,

bn.;

eeweghied,

vr. Zie

Eezeleere, m.: eeseleerte, bn.; eeselenge,
ee.elenks, bw. Zie EERZELEERE, EER,ZELEERIE,
EERZELINGE, EERZELINGS.

Bffectief,

bn. \Verkelijk. Men zegt meer FEe"
Zie ald.

TIEF, FI(E)KTIEF.

Efren, bn. bw. Zie EFFENE.
Effenaan (uitspr. met zovI.

lange a), bw. Zie

EFFENAN.

Effenaf, bw, Vlakaf, zonder omwegen. Iemand
eJfenaf de waarhie' ze(gg)en. ~k Zaz" ~k hem
eifenaf dat hie nie' meer kommen em moest, _
Effenaf klappen of spreken, zonder komplimenten, heel eenvoudig. Ook van kleeren : Mie es

effenafgekleed. VgJ. ev. J. - Heelegansch. Hie
es effenaf zot, effenaj zat. Z~ hen hem efenaf den
hals afg~sneen.

Efrenan, bw. Daarnaast, niet gewoon, EFFEN.
AAN. Naarmate dat iets gedaan wordt of gebeurt.
Het best es de sehulden effenan te betalen. DB.

Efrene, bn. bw, De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Effen. W db. De grond es effene.
Maakt hem effene. Iet effe' strg'ken, vry·ven,
kloppen, le(gg)en, schaven, terten, enz. Zoo ejfen
as ne spz'e(g)ele, zeer effen. Effen as morbele, glad
als marmer. - "n Effe' getal, een geheel getal,
zonder breuk. - Vereffend, fr. quitte, Me zy'n
effene. Effe' rekenen. Mee iemand effe' rekenen,
met hem vereffenen (van rekening, enz.). Fig.
Met iemand afrekenen. ~ k Zal der wel ne
keer mee effe' rekenen. Iet effen doen (of maken), iet (rekening, twist, enz.) vereflenen. VD
(c gew. »). - Op zfjn effene. Met zijn : OJ zijn
effe' zy·n, gansch vereffend, gedaan zijn (van rekening, twist, ziekte, enz). Es die zaak al oj her

effene? Die twee gebroers en kwome vroe(g)er
nie overeen, mor nUl es 't op zfin effene. Hie hee'
den typhuus gJhad, nzor nui estie (is hij) oj zy·n
effene. - Met doen of maken. let op zifn ejjen
doen of maken, iets vereflenell (van rekenlng,
twist, ziekte), ZY·J mor gerust, den dokteur zal
't weer op zy·n eife' maken. - Met bre1Zgen.
Tracht dat ne keer op zy'n effen teo brengen (van
ziekte, wanordelijken staat, twist, rekening). Ook :
iemand op zijn effem brengen of zetten, hem genezen, hem uit een mueilijken toestand (uit armoede
b. v.) helpen. - Met g(e)raken, kommen. ~t Zal
nog op zy·n effe' komme",:, de rekening ~~l nog
vereffend geraken; de tWlst zal gedaan zlJn; de.

EFFENEERE
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ziekte zal genezen; het zaI nog wel beteren. Hie
zal nog op zlj'n effe' kommen, hij zal nog uit dien
hachelijken toestand geraken (uit ziekte, uit armoede, uit bezwijming). - Zonder het bezitswoord, in al die beteekenissen : iet effen doen,
maken, brengen, soms zetten. ltlaak(t) het iffen,
en dormee gedaan! Het zal f'ffe' g(e)raken, k"mmen. Vgl. YD. DB. CV. J. CL (B&·v.). Iet iffe'
klappen, twist door woorden vereflenen, ' k Was
mee hem i' ruize, mor ' k he 't effe' geklapt. DB
(EFFENKLAPPEN).
- Effen aj, effen an, effen tal. lie EFFENAF,
EFFENAN, EFFENUIT.
- Eenigen beschouwen iffe(n) kloppen, effe(n)
legge'll, if/e(n) maken, efle(n) schaven, efle(n)
strijken, if/e(n) vrijven, en andere ww. nog waar
effen, gely'k of glad beteekent, als samengestelde
ww. en schrijven dus de twee woorden aaneen.
Indien effen op rekeningen en geschillen ziet,
vormt het met sommige ww. een soort van koppeling als : efjen brengen, ejfe(n) g(e)raken,
ej/e(n) klappen, ejfe(n) kOl1zmen, effe(n) kr!j(g)en, iffe(n) maken, efje(n) staan en andere
nog. lie J. CV (Aanh.}.DB.
Effeneero [uitspr. iffdneerJ, nee met scherpl,
e), m. Mv. -rs. Weverswoord. Soort van kam of
ladder, waarmede men de keten opboomt, Den
ef/eneer' hee nem balk' en tanden; Volk en Taal,
V, 68. DB. en B (EFFENAAR). Mnl. Wdb (EFFENERE).

Effenen,

bedr. of onz. zw. ww. Verve : if/endege,g'effend. Met hen (hebben). Wdb.De grond
effenen, "n Rekeneng effenen. - Onz, Wz'lleme
ne keer effenen, d. i. de rekening sluiten?

Effeg'hied, vr. lie EFFENIGHEID.
Effeneg'hied, Yr. Zie EFFENIGHEID.
Effenigheid (uitspr. effJchiet, soms effsnschiet), vr, Zender my. Daarnaast, niet gewoon,
EFFENTE. Effenheid. D'eJfeg hie' van ' t land
vergemallekt de bewerkenge. Dat es 'n groot
effente. Mnl. Wdb (EFFENICHEIT).
Effeninge (uitspr. effdnengiJ), vr. Zonder my.
Vereffeuing (van rekening). Der en komt geen
eJfenenge. Z. EFFENEN. Mnl. Wdb (EFFENINGE).
Effente, vr. Zie EFFENIGHEID.
J

Effenuit, bw. Vlakaf, zonder om wegen. N agenoeg hetz. als EFFENAF (zie ald.). Het i~mand
e/fenuit ze(gg}en. DB.
Eg, egge, Yr. Wordt niet gehoord (ook niet
de a6. en samenst.). Zie EEGDE.

Egains (uitspr. dgains) ,
nieuw. Zie EGEUNS.
Egeins

(uitspr. ~gains),

egainst, bw. Opegeinst,

bw.

Zie

EGAINS.

Egel, m. (dier). Wordt niet gehoord (ook niet
de samenst.). Zie STEKELERD.
Egelantier, m. Bestaat niet in mijn dialect.
Egeuns (uitspr. dgeuns), egeunst, bw. Daarnaast EGAINS(T), EGIJNS(T), AGAINS(T), AGEUNS(T),
AGIJNS(T), (zeer gewoon) NEGAINS(T), NEGEUNS(T),
NEGIJNS(T). Opnieuw, nogeens. Gaie dat egeunst
doen?

EI

Egiepten

(uitspr. met klemt. op giep), O. Daarnaast EGIEPTELAND. Egypte. lie PLAATSNAMEN.
Egiepteland, o. lie EGIEPTEN.

Egiepteneere (uitspr. met den hoofdt. op LgzeP
en nee met scherpl. e). m, Mv. -rs. Egyptenaar,
Hettegy' nvg van Egiepteneers hoare spreken?
Egijns(uitspr. dgy'ns), egijnst,bw. Z.EGEUNS.
Egoiest (uitspr. met klernt. op itst), rn. Mv.
-en, Egoist. 't Woord behoort eigenlijk niet tot
de volkstaal.

Ei (uitspr. ai), ov Mv, aiers. Verkl. : aiee, soms,
aierke; mv, gewoonlijk, aterees, -bies. Wdb. E
raud ai. E gekookt ai; aiers koken. I n Hart
ai, een hard gekookt ei. "m Bebroed at (uitspr,
bsbroet ai). Vort' aiers, rotte eiers. Fig. Ze zille
mee' vort' aters (ook : uort' appels) naar hen:
ioerpen, ze zullen hem slecht ontvangen, hem
uitjouwen en uitschelden. E ves(ch) ai. E
geverfd ai; aiers verven, in de Paaschweek
ze met viooltjes of ajuinpellen koken en ze aldus een blauwe of bruinachtige kleur geven.
Jn
Dobbel ai, een ei met twee dojers. Aiers
le(gg)en. Aters roouen, ze uit het nest (van hennen of andere vogels) nemen, Koeier, z[/n d'aiers
al geroofd? Aiers klu£tsen, met york of lepel
dojer en wit dooreenslaan en vermengen. Aiers
zuzpen, Fr. gober des aufs. Den dool van'n ai,
de dojer. 't Wi: van "n at. De grootte van 11, ai:
pakt'm beetse bater, de grootte van '12 ai. I n Ai pellen. Spr. Mee zemand'n aiee te pellen
hen, met iemand iets ernstigs, gewoonlijk iets
onaangenaams te bespreken hebben. CV. Strikvraag. Wilde "n aike pellen? En men leidt den
onnoozelaard achter haag of kant, waar men zijn
gevoeg doet! Het az'ke dat men bedoelt, es 'n aiee
zonder pelle 120ch schaie! - 'n Azke le(gg)en,
zijn groote behoefte doen. - Zoo vul as "n ai,
zeer vol. Van vaten. 't Glas es zoo vul as 'n ai,
Zeer gewoon, van zaeu. Waster vee! volk? De
zale was zoo vul as 'n ai. Vgl. YD. DB, CV. J.
- Veur 'In pann az'ers, voor weinig. Hie hee
dat hUls gekocht veur 'm pan'll' a£ers. CV
(Aanh.). - Van hennen. Her aiers verlore
If'(gg)en, ze in haag of kant, meestal tusschen
nete1s leggen. Van personen. Hz'e legt z[jn az'ers
verloren, wat hij doet, zal hem nadeelig zijn. V gl.
CV (Aanh.). T. R. - '12 Ai 61' hen (hebben),
mee'n ai zitten, mee 'n ai 6j zz'tten, van hennen :
een ei moeten leggen. Van person en : zeer ongerust zijn, vol bekommernis rondloopen. J. CV.
DB. Ook : loope gely'k'n hinne 1nee 'n ai in her
gat. - Iemand ' t at' u£t zij' gat vra(g )en, van
iemand alles willen weten, al te nieuwsgierige vragen stellen. SCH. - Jevers(t) 1nee aiers li(gg)en,
er gedurig zijn en komen. J. - Nog mor uit 't ai
gekomme zy'n, nog zeer jong en onervaren zijn.
Tfa' wildeg&' ook al meespreken; g'en zij' nog
mor uit 't ai gekommen (soms gekropen). - op
aiers gaan (of loopen), zeer voorzichtig, op de
punten van de voeten, met kleine pasjes gaan.
Vgl. YD. J. - Die 'l'eel azers heet (heeft), lnaak(t)
veel doppen, die rijk is, verkwist veel. Ook
van een verkwister : astie (als hij) aiers heet,
maakt ht"e doppen, hij verteert alles, kan niet sparen.
J

J

EI
e 0 dien stinck ..vis dien deugheniet

die al den dach loopt uyt soppen,
heeft by veel eyers, by maect veel doppen. »

Cluchte van den uerdraey den aduocaet,
Antw. 1673, blz. 81.
- Strikvraag. Wa' was 't er 't eest] 't A£ of
d'hinne ? - Antw. D'hinne, want 't ai komt
van d' hinne I - En ua' waar komt d' hz'nne? Van 't ail -- 't Ai was er bfjgevolg't eest]
- Volkszeg. Een ai en :es geen ai, twie aiers
es een ai, en drij aiers es e paas(ch)ai. CV
(Aanh.). Of, naar Brakel en Giezeberge (Geeraarbsbergen) toe:
Een en es niet,
Tune es iet,
Drz)"es "n ai
En vier es e paas(ch)ail
- Eierk(i)es, o. mv., volksnaam der gemeene
boschwindroos, Anemone nemorosa L. De blomme(n), ua' uerre gezien, trekken op vogelaierkies.
- Vruchten der sneeuwbes. D'aierkies kraken as
s' er op dauwt. Zie EIERBOOMKE.
- Samenst. Al de samenstellingen beginnen
met aier : aierdool, aierdop, enz.

Ei (uitspr.

az), tusschenw. Uitroep. Zie AI.

Ei (uitspr. az"), m. VerkI., zeer gewoon, aike.
Streeling. Zie AI.
Eiber, m. (ooievaar). Wordt niet gehoord. lie
EU(I)VAART.

Eider, m. (eend). Bestaat niet in mijn dialect.
Eieliefde (uitspr. aziJlz"~fdJ), vr. lie EIGENLIEFDE.

Eien (uitspr. aziJn), bn. Eigen, 't Es van aie'

tuaar. lie

EIGEN.

Eiendom (uitspr. at~ndom), m. lie EIGENDOM.
Eieneere (uitspr. aisneers met scherpl. e), m,
Zie EIGENEERE.
Eienhandig (uitspr. aZ3nandiJch), bn, Zie EIGENHANDIG.

Eienste (uitspr, aisnsts), bn, lie EIGENSTE.
Eientlijk: [uitspr, aziJntlijk met y'), bw. Zie
EIGENTLIJK.

Eierachtig (uitspr. az~rachtiJch), bn, Naar
eieren. Da' slnaakt, da' riekt aierackteg. - Van
eieren houdende. Hie en es nie meer aierachteg :
hie hee' te veel aiers moete zuipen, ashe ziek w·as.
Eierboer (uitspr. al~rboer), m. Mv. -en. Boer
die de eieren levert. W db. - Boer die handel in
eieren drijft; - die veel hennen houdt.
Eierboerinne (uitspr. az~rboerz'nni} met den
klemt. op Yin), vr. Mv. -n. Boerin die de eieren
levert; - die handel in eiereo drijft; - die veel
leghennen kweekt. VgI. EIERBOER.
Eierboomke (uitspr. aierboom~iJ met scherpl.
0), o. Mv. -kes, -kies. Aierboom wordt niet ge..
bruikt. Sneeuwbes, Symphorzcarpus racemosus
L. De eivormige vruchtjes heeten aierk(z)es. ' k Zie
nog geeren ' n aierboolnke, in de wentere, as de
Witte bezekies hlenken. J (EIBOOMKEN).
Eierdool (uitspr. al~rdool met zachtJ. 0), m.
-s, soms ..dolen. Eierdooiers. - Hanevoet..

Mv.

EIERMANDE
achtige hofbloem, Troll£us europaeus L. De
blom,me' v.an die plante z&" rand en geleve: 't zy"
perczes aierdools. Gehoord te Rooborst. - Zie
DOOL.

Eierdop (uitspr, aZJrdop), rn. Mv. -pen, VerkI.
-ke (mv, -kes, -kies). \V db. - Dor maken ze »eel
aierdoppen, daar wordt goede cier gemaakt, daar
smeert en smult men.
EierhandeI, m, Zie EIERHANDELE.
Eierhandele (uitspr, aisrandslss, m. Zonder
~v. Zander verkl. De eind-e valt drkwijls in de
uitspr, weg. Daarnaast, zeer gewoon, AIERKOMMERS(I)E. Handel in eieren. Den aierhandel
drouit goed. Op de mort (markt) t' Anorde (Oudenaarde) es d' aiereommerse groot.
Eierke, o. lie EI.
Eierkoeke (uitspr, al~rkoekJ), m, Mv, an.
Verkl. -see, mv. -sees, -skies). Struif (met of zonder meel}, llfaak(t) rllij nen aierkoeke, Vgl. VD
(EIERKOEKJE).

Eierkoers (uitspr. aisrboersi, m. Mv. -en,
Voiksspel. Men legt, op onregelmatige wijze, een
aantal leege eier~oppen op den grond ; wielrijders
moeten ze stukrijden. - De doppen worden soms
door rijtuigen stukgeredeo. Vgl. J. ev.
Eierkommerse (uitspr. aisrssommerses, vr.
Daarnaast AIERKOMMERSIE. Zie EIERHANDELE.
Eierkommersie, vr. Zie EIERKOMMERSE.
Eierkoopman(uitspr.aziJrkoopman met scherpl.
0), m. ..Mv, -s (nooit -lieden). Koopman in eieren,
Der en zy" vanda(g)e nte' ueel aierkoopmans op
de mort (markt).

Eierkoorf(uitspr. aisrkoorf tuei zachtLo), m.

M~. -koo~ven. Verkl., zeer gewoon, -lee (mv.

-ees,

-kzes). Eierkorf, korf waarin men eieren legt en
bewaart, of waarmede men eieren verdraagt of vervoert. Vgl. YD. Zie KOORF.

Eierkorf, m. Wordt niet geh. Zie EIERKOORF.
Eierkrans (uitspr, aziJrkrans), m. Mv. -en.
Verkl. -ee [mv, -kes, -kltS). Daarnaast AIERREESEME. Draad waarop de 'doppen van uitgeblazen
vogeleieren geregen zijn, De jongies hangen den
aierkrans hoven de schauwe.
Eierkuits (uitspr. aZJrkuz'ts), m. Mv. -en.
Daarnaast AIERKUTS. Koopman in eieren. Watten doet hie? 't Es nen aierkuz'ts. Ook van vrouwen, Ml'e den az'erkuz'ts. lie KUITS.
Eierkuts, m. Zie EIERKUITS.
Eierlegger, m. lie EIERLEGGERE.
Eierleggere (uitspr. az~rle(gg)iJriJ), m. Mv.
-rs. De eina-e valt dikwijls in de uItspr. weg. Eierlegster (dat Inen niet gebruikt). Onz' kinne' zi/'
goe' aierle(gg)~rs.
Eierlepelke (uitspr. aziJrlepiJlkiJ), o. Mv. •kes,
-kies. AIERLEPELE hoort men Diet. Eierlepeltje.
\V db. - Irolllscb. All' uren 'n aierlepelke, (van
drank) zeer weIDIg. Op da' packthof en 'l'alt ey
nie' veel te drenken : all' uren 'n aierlepelke I
Eiermande (uitspr. aZJrmandiJ), vr. Mv. .. n.
Verkl...ke(mv. -kes, -,kles).Eiermand. VD. D'aier-

EIERMARKT
mand es g'heel groot,. 't en es geenen aierkoorf (die ueei klainder es). YD. omschrijft door:
eierkorf,

Eiermarkt, vr. Zie EIERMART.
Eiermart (uitspr. aisrmorts, vr. Mv. -en. Markt
voor eiers. Aile weken es '1 te Brakel aiermart,
vier aiermorten op , In mon.i (maand). llie weunt
op d'aiermort. J. - Van d'aiermor(t) kOlnmen,
gebaren niets te weten. J.

Eiermort, Yr. lie EIERMORT.
Eiernest (uitspr. aisrnests, m. (niet 0.). M v.,
niet gewoon, -en, Nest waarin de hen legt. Ret is
gewoonlijk een oude, versleten mand. - Nest met
eieren.'k Vende dor in de tengels nen a/ernest.
- Iemand op zijne« aiernest uenden, iernand op
zijn geliefd plaatsje, in zijn geliefkoosd huis (vooral
bij zijn liefje) vinden,

Eierpaander, m. Zie EIERPAANDERE.
Eierpaandere (uitspr, aiorpaandsr» met zovl,
lange a : zeer gewoon, .pond3r3), m. Mv. -rs.
Verkl., zeer gewoon, -rke (mv. -rkes,- rkzes). De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Korf van
metalen draad gemaakt, waarin men de eieren legt
en bewaart. Zie PAANDERE. l~lnl. Wdb.
Eierpanne (uitspr. az~rpann3), vr. M v, an.
Verkl. -ke (mv . . kes, -kies) , Pan, waarin men eieren
bakt. J. - Spr. Jt Gaat dor al in d'aierpanne,
alles wordt daar opgesmuld en opgesmeerd, men
spaart er niet,

Eierpotteke (uitspr.

aZJrpott3kJ), o. Mv. -kes,

-kies. EIERPOT bestaat niet,

Eierdopje, patje
waaruit een gekookt ei wordt gegeten,

EIGENE
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Eierroper(e), m.: eierropenge, vr. lie

EIER-

RAPER(E), EIERRAPINGE.

Eiersause .uitspr. aZJ1'Saus3), vr. Mv. an. Verkl.
-ske. Eier saus. Dat es "n fiin atersause, Wdb.
Eierschale (uitspr. aisrschals met zovl. lange
a), vr. .\11 v. -n, Eierdop. Dor maken ze veel aierschalen. Zie EIERDOP.
Eierscholpe (uitspr, aZdrscholpJ), Yr. Mv. an.
Daarnaast AIERSCHULPE. Eierdop, Dor maken ze

ueel aierschoipen, Vgl. ev.

T. R.J.

Zie SCHOLPE,

SCHULPE.

Eierschnlpe, vr. Zie EIERSCHOLPE.
Eiersmaak (uitspr, aisrsmaak met zovl. lange
a), m. Zender mv. Verkl. -ske. Smaak van eieren,
Z!in der aiers 'in? ' k En 'wer(d)e geenen aiersmaak geware.

Eiersoepe (uitspr.

az'JrSOep3), vr. Mv, en. Verkl.

-pke. Eiersoep, VD.

Eiertaarte (uitspr. aisrtoriss, Yr. 1'1v, -n, Verkl.
-tourtse i-tscs, -lszes), Eiertaart. VD.
Eiertorte, vr. Zie EIERTAARTE.
Eierwijf (uitspr, aZJru!yj), o, Mv. -uen, soms

-so Erervrouw.

Eierzuiper, m. Zie EIERZUIPERE,
Eierzuipere [uitspr. az;;1'ZUip3rJ) , m. Mv. -rs,
Verkl. -rke tmv, -rees, -rkzis). De emd-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Iernand die gaarne eieren
zuipt. J. Ook van sommige dieren, lVe mtashonti
es ne f'ameueen aicreuipere,

aZJrjJrui11zcJ), Yr. Mv, an.
Verkl, -m ee (mv. . mhes, -til-kles). De grootste

Eieste (uitspr. aZJst3), bn.: eiewillig (uitspr,
aZJWIU:JCIl), bn. en afl.; eiezinnig (uitspr. arseinn3ch), bn, en aft. Zie EIGE(N)Sl, EIGEtN)WILLIG,

pruimsoort, eiervorrnig, geel of rood. Vgl. VD.

EIGE(N)ZINNIG.

Eierpruime (uitspr.

Eierpruimeleere (uitspr. aisrpruimslcer» met
scherpl. e), m. DJarnaast AIERPRUIMERE. ~1v. -rs.
Pruimebaom die eierpruimen (zie aId,) draagt.
Onzen aierpruimer es ztz'tgewouzd.

Eierpruimere (uitspr. az;;rprUim31'3), m. ~1 v.
-rs. Z,e EIERPRUIMELEERE, PRUIMERE.
Eierrand (uitspr. az'.Jrrant), m. Eierstak der
hen, Fr. ovaire. Zie RAND.
Eierraper, 1n. Zie EIERRAPERE.
Eierrapere (uitspr. aZ3rrop3r:J met zachtl. 0),
m. 1\1 v. -rs. VerkL : -rke. De eind-e vaIt dikwijls in
de uitspr. weg. Medespeler in eeoe eierrapinge
(zie ald.).
Eierrapinge (uitspr. aZ3rropeng:J met zachtl.
0), Yr. }lIv. -no Nlannenspel. Men legt op den grand
(gewoonlijk in eene straat) eene lange rij eieren :
de afstand tusschen twee eieren is tamelijk groat
(omtrent een tiental meters). De medespelers, de
az'erropers, moeten al deze eieren een voor een
oprapen en z~ op een bep..talde plaats brengen dat alles zander een te breken. \Vie dat op den
karst magelijken tijd doet, is de winner. Vanda(g)e was

~t

t' Eist aierropenge.

Eierreesem(e)(uitspr.azJrrees3m(J) met scherpl.
e), m. De elnd-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Zie
EIERKRANS.

Eigeliefde Yr. Zie EIGENLIEFDE.
Eigen, bn. Zie EIGENE.
Eigendom (uitspr. az(g)tJndo7n}, m. (niet 0.).
ev. K. J. Dates miinen aigendom. Wdb.
Eigene (uitspr. aigtJnJ, soms azand), bn. ZanJ

der trappen van vergelijklng. lie EIGENST. De
eind-e valt zeer dikwijls in de uitspr. weg.
Eigen. W db. Aige go ed, aig-en erve. - Dat
es hem aigene, dat kenschetst hem. - Zelfst.
Op ziin aigen, op eigen erf. Hie weunt op
z!/n aigen. We boeren op ons aigen. Ze zaten
op houder (hun) aigen. Oak weI van ambacht,
stiel. ' k fVt;rkteg' het ees(n bq' 1nij~ vadere, nui
werk ek op mfjn aigen (of: veur mq'n aigen).
Oak van gemeenten, parochien. Er zy'n twze Iloorebeken, )t zy'n twze gemeenten oj houder (hun)
az'(g)en. VgI. CV (Aanh.). - Zeifst. Zq"n (mi/n,
her, enz.) aigen, zlch zelf, mij zelt, enz. Hie
scheert zq'n azgen (oak: zq'n aige zelven). Vgl.
ev. Va zfjn aigen let doen, zonder anderen
invloed iets doen. il/ee~ zijn aige geene
g keu ..
nen, over zijn eigen geeu meester zijn, Zich lJiet
kunnen beteugelen, Da' maz:Sk~ es al te zot: z~ en
ka'm::e her azge geene wug. - OJ zijn aigen
hand, zander lemand te raaaplegen of te kennell.
An hein en es nzet te ze(gg)en, hze doet lut eft op
zijn aig-en hand. Oak weI zander hand, let op zi./n
J

w::e

ElGENEERE

EISCH

aigen doen. - Aige gebak, soms aigem baksel(e) :
brood dat in huis zelf gebakken is, Aige gebak
smaak(t) nog't best. Aigem brauwsei(e): wat men
zelf gebrou wen heeft, Dat es bier uen aigem
brautosel, zai dem bratcu.ere. Aige gespin, zelf
gesponnen. Da' ly'waat - dat es aige gespin en
aiee ineefsele. Aige gewin : wat men zelf op
akker of in tuin gewonnen heeft. Dat es toebak
van aige gewin. Aige maaksel(e) : wat men zelf
gemaakt heefr. De schoemaker koopt at zy'n schoenen : hie en hee' gee' werk uan aige maaksele.
Al'g'e plantsel(e) : wat men zelf geplant heeft,
Ziede de groote popeHer dor ? WeI, 't es nog aige
plantsele, Aige nouisel(e) : wat men zelf genaaid
heeft. 't Es aige nouisel, zai moedere. Aige toeefsele, wat men zelf geweven heeft. Vgl. J. CV
(Aanh.).
- Niet gemeenzaam, niet gespraakzaam, niet
vertrouweIijk. Van personen. Vader was sty!
ai(g)ene. DB. CV. - Ook zelfst. Hie was stY/lIP
zy'n aigene : g'en koest niet van hem te wete
krY'(glen .. - Ook: op zy'n aige zy'n, gaarne alleen
zijn. Ze loopt altlld op her aige rond. CV.
- Eigenaardig, zonderling. De Vanderblocks?
,t Es aige volk lOok sorns zelfst. ' t Es ne man
op z9'n aigen.
- Tot de familie behoorende, verwant. Hier
en zif geen urende mains(ch)en, "t es dl aige
volk. SCH. DB. CV. J.
- Van aigen(e}, van zelf. Vroeger zegde men
meer: van tselfs. Zie ald. Da' spreekt van aiKene.
- Zekerlijk, natuurlijk, zonder twijfel. "t Es van
ai(g)e zoaar, Bly/t hie azoo boeren, hie en zal
J t nie lang uithautnen van aigen ntet I Gade
mee] Van az'ge ga 'k mee.
- Men zegt : op den aigensten dag, niet : op
den eigen dag. Zie EIGENST.
- Samenst, en aft. In den vorm az'gen voor
eenen klinker, h, d en t : eveneens voor b met
gedeeltelijke assimilatie (nb = nzb); in den vorm
aige vaor de andere medeklinkers.

Eigeneere

(uitspr. az'(g)JneerJ met scherpl. e),
m. Mv. -rs. Verkl. -rke. Elgenaar. Ook van vrou'ven. Trauwt er mor mee: z' es aigeneere van
hof en land.
Eigenhandig (uitspr. ai(g)JnandJch), bn. Met
eigen hand. 'k He hem dem brief aigenhandeg
gegun. Iet aigenhandeg maken. Vgl. J. VD. CV
(Aanh.).
Eigenliefde· (uitspr. a i(g);;Nifdi} vr. Zonder
mv. \V db. 'm iWoeder hee" veel az'geNe/de.
I

Eigenste (uitspr. al'(g)J(n)stJ), bn. Me~ be~.
lidw. of aanw. vn~ Dezelfde. Men zegt, In dlt
geval, nooit : eigene. Ky'kt I ' k kry'(g)e den
al(g)e(n)ste frank were. 't. Es wei d'al(g)~(n)ste
vrauwe, 't al(g)e(n)ste lund. YD. DB. ev. J.

vrouwen. Da' maisie es ne leeleken ai(g)ewilltgo rd. lie EIGENWILLIG.

Eigenwilliglteid (uitspr. az{g)Jwz'llJchz'et), vr.
Zander my. El~enlinnigheid. Zijn ai(g)ewz'lleghied es at te groote Zie EIGENWILLIG.
Eigeste (uitspr. az'(g)JstJ), bn.] eigewillig
(uitspr . az(g)iiwz'tlJch), on. Zie EIGENSTE, EIGENWILLIG (ook de afl.).

Eik, m.; eikel, m.

Worden niet gehoord. Zie

EEKE (oak voor ue samenst.), EEKELE.

Eiker,m. (vaartuig). Bestaat niet in mijn dialect.
Eilals, tusschenw. Wordt niet gebezigd.
Eiland (uitspr. ailant), o. Mv, -en, Verkl. -eke
(rnv. -ekes, -ekies). Wdb. Engeland es "n ailand,
I' zy'ne vy'ver ester e klain ailandeke.

Eiloof, o. (klimop). W ordt niet geh. Z, ERFEL.
Einde (uitspr. az'ndJ), O. Wordt schier nooit
gehoord. Men zegt END en ENDE. Zie ald. (oak de
aft. en samenst.),

Eindelinge (uitspr. az'ndJleng3) , bw. Wordt
gebruikt naast het gewone ENDELINGE. Zie ald.
Eine (uitspr.

az'nJ), o. Dorp. Zie PLAATSNADe jietel van Ain«. Zie FIETELE. Spotnaam : de zoeuers (van Aine), naar de fabrieken van de gemeente.
MEN. -

Einen (uitspr, ainie), m. Zie EINIE.
Einie (uitspr. ainie met den hoofdt. op ai), m.
Mv. -ts. De uitg. ie wijst op -en, lie Kl. en Vorm I.
Misschien wei (H)annen (dat men ainte zou uitspreken). Vgl. DB (HANTJE-NEEL); - en W AINIE
i Wannen, vergrootnaam van Wan
Jowan,
Jan), in de lijst der PERSOONSNAMEN. Appel- of
peerrnade ; vruchtmade in het algemeen. Al d' appels zy" van den ainie gesteken. Ky'kt, in die
peere zitten der tWle alniets. Den ainie zit in
d erten. - Persoon die Diet kan zien dat een
ander iets eet. J t Es zuk (zulk) nen ainie van ne
jongene. Dienen ainie en kan nie' zz't!n da' ,k iet
-i' mlj'ne mond steke.

=

J

Eins (uitspr. ains), 0.; bn. lie EINSCH.
Einsch (uitspr. ains, met ch vaor e), bn.

Van
Eine. D'Ainsche deu(g)enieten hen 't gedaan.Zelfst. Az'nschen, m.; Ainsche, Tr. Mv. (beide
geslachten) Ainsche. Va' waar estze? 't Es nen
Ainschen. 't Es 'n A.z'nsche. 't Zy'n Ainsche dle
zoo tieren. O. OJ zlj"n Ains(ch), naar Einsche
manier. Zle EINE.

Einsche (uitspr. ainschiJ), vr.;
az'nsch;;n), In. Zie EINSCH.

einschen (uitspr.

Eigenwillig (uitspr. az'(g)Jwz'llJch), bn. Eigenzinmg. <1le steeds naar eigen \vil handelt. G' em
meug(t) zoo ai( g)ewilleg nie' zfn.

Einz8 (uitspr. az'nz;;), Yr. Mv. -no Verkl. : -ke.
Daarnaast "AIZE. De uitspr. laat toe ENZE te schrijven. Lat. ansa". Fr. anse,. of staat het in verband
met den starn van hangen. lie VERDAM, i. v.
J
HEISE. HengseI, oor. D ainze van de moor es
kapoot. 11,fnl. Wdh (HEISE). KIL \EYNSE, HEYNSE,
HEYSE). EIS bij J; EINZE, ENZE, HEINZE, HEIZE
bij DB; ENSE, ENZE, INSE en INZE bij SCH.; EIS
en HEIS bij R.

Eigenwilligaard (uitspr. ai(g)Jwilbgort), m.
Mv. -or(d)s. PersooD die eigenwillig is. Ook van

Eisch, m.; eischen" ww.; eischere, m. Wor..
den niet gehoord. Z. EESCH, i:ESCHEN, EESCHERE.

CL (BY·v.). DR.

Eigentlijk (uitspr. az(g)Jntlijk met y'), bw.
Eigenll]k. Sz'es es az'(g)ently'k ne smed. CV. J.
Mnl. Wdb {EIGENTLI]C).

EITS~

-

EitS8 (uitspr. aitsa), ow. lie EITSIE.
Eitsie (uitspr, aitsie met den hoofdt.

op ait),
DW. Het geslacht is Diet te bepalen, verrnits men
het altijd zonder lidw, of bijv. w. gebruikc. Daarnaast, doch niet zoo gewoon, AITSE, ETSE, ETSIE.
In de kindertaal, drek; alle vuiligheid. Aitsie doen,
kakken. En eet dat niet op, J t es aitste ! Als de
kinderen iets willen aanraken of nernen eo het hun
m~et verboden worden, roept men: En komt er
nie an .. "t es aitsie ! - Der es aitste an de 'Dengere, de zaak is niet heel zuiver, Vgl. AK. DB

J

(EK1JE, ETJE); SCH (ATSCHE);
(EETSCH, ETJE,
ETSKEN, ETSE FOEl, ETSJE FOEl, EIT]EFOEI).

Eize (uitspr. aizJ), Yr. lie ElNZE.
Ek (uitspr. Jk), vn, Daarnaast, ter

versterking,
ekik (uitspr. Jkik), ekikke (JkikkJ). Ik (zie ald. en
Kl. en Vurml.). J k En kan ek niet, J k Moe! ekik
dat doen! J k Wi! ekikke!

Ekartee (uitspr. tee met zachtl. e en den klemt.),
m. Zie ECARTE.
Ekel, m, W ordt niet gebruikt.
Ekieliebere, m. (niet 0.). Fr.

equitzbre. De

eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Evenwicht,
In (soms oP) zi/nen eeielieber k011unen, op zijnen
pas komen. Hie heet (hcefl) J1n beetse te uee]
gedronken / doe! hern burten in de lucht : hie
salter op zy'nen eeielieoer kom1nen.

Ekliepse, Yr. NIv. -n. Eclips. Jt Es dees [aar
'n eklz'epse van de zonne, Zoneetiepse. Maanekliepse.
ECONEMlE,

ECONOMIE.

Eksedent, 0.; ekselensdje, eksellens(i)e,
ekselent, eksellent, On.; ekseps(i)e, vr. ;

vr.:

0.;

ekskommuniekasdje,

VI

;

eksku-

zas(i)a, vr.; ekskuze, vr.: ekskuzeren, w w. ;
ekspedieren, ww.; ekspedisi)e, vr.; ekspediteur, rn ; eksper, Ill.: eksperlensI)e, vr.; eksperten, m ; e.k:spertiese, VL; ekspliekasu,e,
vrv ; ekspliekeren, ww.; ekspletasu.e, vr.;
ekspleteren, w w.; eksplotas(i)e, \'r ; eksploteren, ww.; e.k:sportas(i e, vr.; ekspozant, ilL;
ekspozee, m.; ekspozeren, w'Y.: ~kspozies(ile,
vr.; ekspres, b w. ; eksprOprlaS(1 ie, vr. ; eksproprieren, ww. Zie EXCEDENT, EXCELLENTIE,
EXCELLENT, EXCEPTlE, EXCES,
TIE, enz.

schier niet meer gehoord. Sies es den dadere, en
niemend ell - Ieuerst el, elders. 't En es te Boekel nie' gebeurd, Jt es ieuerst ell Nteuerst ei, nergens. Jt En es nieuerst el ueurgevallen. Vgl,
l)B. Mnl. Tf'db.

EI, Yr. lie

ELLE.

Eland, m. (dier]. Is niet bekend in mijn dialect.
ElasUek (uitspr. met klernt. op tiek), m. Zon..
der m v, Z ruder verkl. Wollen stof. Dat es goeln
elastz'ek. 'In Broek van elasttee. Brutnen elastiee,
Engf'ls,ch)en elastiek.
- Ret bn. eiastiel: wordt niet gebezigd.

Elastieken (uitspr, eiastieesn, zeer gewoon
elastieeie met kiernt. op tick), bu. Van elastiek
(zie ald.). E'lastieke stoffen.'n Elastiekie brock,
Elastiekie bn. lie ELASTIEKEN.
Elder, m. [uier). Wordt niet gehaord. Zie EUR.
Elders, bw. Wardt niet gehoord. 1len zegt :
J

ieue rst el, ofweI : op "n ander, lie EL.

Elektriek (uitspr. elJktrz'ek met klemt. op
trz'ek), m. Zander my. Zander ver kl. Electriciteit.
Den tram gaa J mee' den t:lektrz'ek. Verlzchtenge
mce' den elektrz'ek.
- Als bn. niet bekend.
Elene, o. lie EELNE (oak de afl.),
Elevas(i)e, Yr. lie ELEVATIE.
Elevatie (uitspr. elouasie, va met zovI.

lange a
en met den klemt., soms elJvasJ), Yr. Consecratie,
deel der mist De klokke klept, 't es d' eleuatie. J
4

Eko, m. lie ECHO.
Ekonemie, ekonomie, Yr. lie

ekses,

ELKANDERE
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EXCOMMUNICA-

Ekster, Yr. Wordt niet gebruikt. Zie EEKSTERE
(oak de samenst.).
Eksterienr, m.; ekstern, m.; eksterne, vr.;
ekstiemeren, ww.; ekstierpateur, m.; e.k:stra,
m.; ekstrakt, m. lIe EXST~RIEUR, EXSTERN, enz.
Ekzekutant, m.: ekzekuSli)e, vr. ; ek:zempel(e), ().: ekzerseren, ww.: ekzersies(i)e, vr.;
e.kziesteren, ww.; ekzomme, Yr. lIe EXECUTANT, EXECUTIE, EXEMPELE, enz.

EI, bw. lVlnl. : EL. lie M nl. Wdb. Anders. let
el, lets anders. Jt En es dat nz'et, Jt es iet ell Nz'et
el gebruikt men niet meer. - Iemand(of iemend)
el, iemand anders. Hee J t Tonie gedaan? NeeJ,
~t es £emend el. Menzand (nz'emend) el wardt

Elf, telw. Wordt niet gehoard. lie :ELLEVE.
Elf, m. (geest). Wardt Diet gebruikt. Zie ALF.
Elfde, ranggetal. Men zegt altijd : ELFSTE,
ELLEFSTE.

Elfrank, Yr. (plant). Bestaat niet in rnijn dialect.
Elfste, ranggetal. lie ELLEFSTE.
Elft, Yr. (visch); elften, vr. (worm); elger,
ill.

[aaisteker). Worden niet gehoord.

Elieksier

(klernt. ap sier), m. (niet 0.). Saort
van drank. \V db. Ze 'l'crkoopen dor goe(/n elz'eksz'er.

Eliezabet (uitspr. met korte a en klemt.
Yr.

Per~aan~maam.

ap lie),

lie ald.

Elixir, m. lie ELIEKSlER.
Elk, YO. Daarnaast ALK. AIleen

in 't enk. Bijv.
vn. Ieder. Elke man,' elke vrauwe, elk kz'nd.
W db. - Zeifst. vn. W db. Spr. Elk veur Jt zfjne,
en God veur ons amale (of al). Fr. Chacun pour
sot' et Dieu pour tous. J. - Groet tot twee of
personeu. Elk ne goen dag.' Of ellipt. : elk
eenen.' - Van elks, van iedere soart. Niet ge-

woon. Van elks vele, van alles veel. Vgl. .JInl.
rF'db. VD (van elks drie). J. CV. - Elk end eell.
lIe ELKENDEEN.

Elkaar, elkander, vn. lie ELKANDERE.
Elkandere, VD. De eind-e valt soms in

de

uitspr. weg. lJaarnaast ELKAAR (met zov!. lange
a), ALKAAR, ELKANDE1{S, ALKANDERS, ELKANDE·
REN, ALKANDEREN. Ze sloe(g)en elkaar. Ze ~.;peel-

ELKANDEREN

-

degen elkanders geld aft Ze zien elkandere. Ge
moet elkander (of eieandersv plezi'er doen. Ze
doen elkanderen onderstand, Zie W db. Mnl.
Wdb.

Elkanderen, elkanders, vn. lie ELKANDERE.
Elkeen, vn. Daarnaast ALKEEN. Z. ELKENDEEN.
Elkendeen, vn, Daarnasst ALKENDEEN; zelden ELKEEN (en ALKEEN). Iedereen. Hie doet
alkendee' kaad(kwaad), Hie steeltelkendeens dengen. Elkendeen tiert en raast, SCH. DB. ev. T.

Elkerhande

(uitspr. elkJrandtJ), bn. Daarnaast
Vermengelt de
twze kajfiets (koffies), pakt van elkerhande gely·k.
ltlnl. Wab.
AL~ERHANDE. V an iedere soort.

Elle, vr. Mv, en. Verkl. eke. Mnl, ELLE, ELNE.
El, lengtemaat. W db. D'eU(e) hee' vier uierendeelen, en e uierendeel vier toulden (talien). - An
hoeueel d' elle? Hoeveel kost de el? Weten an
hoeueel d'elle ,. ook, elliptisch : we/en an hoevele,
weten hoe het loopt, er de ongemakken, de boet,
de straf van kennen of ondervinden, iets ferm
bekoopen. As ge dat turt (durft] doen, silde toeten
an hoeveel d' elle. Hie heet (heeft) te late zq'1n
pato(dd)ers geplant, hie zal toeten an hoeueel
d'elle. Drenbt ou (u) mor zat, manneke : mor as
ge thuis komt, ziide toeten an hoevele! - Grootspraak. "n Elle lank, E gezlchte trekke(n) van
'n e lie lank. Hie stak zy'n tong uit, wel'n elle
lank! - Vgl. VD. G.
- ELLEKE METEN. lie ELLEKE-METEN. Elleke
(mv. ekes, -kies), kinderen die gemeten worden in
het elleke-meten,
W oordenspel. De h wordt, zoo als men
weet, in mijn dialect niet uitgesproken, Tusschen
d-'helle, Fr. l'enfer, en d'elle\ Fr. l'aune; hoort
men niet het minste verschil. Tot iemand die
d' helle zegt (b. v. ge zz'l(t) nor d' helle gaan), antwoordt men spottend : d Jhell J es afgeschaft, d. i.
de el is afgeschaft, men meet niet meer met de el,
men heeft ze door den meter vervangen.
Elleboene, m. lie ELLEBOGENE.
Ellebogen, m. lie ELLEBOGENE.
El1ebogene (uitspr. ell~bo(R)tJll;}), rn.

h1v. -ns.
De eind-e valt dikwijls in de uit~pr. weg. Elleboog.
lk viel oj mq'nen elleboCR)elle. -'k Viel mee my'nen
ellebo(g)en te(g)en de deure. W db. - Spr. Zy'n
ellebo(g)ens steken er deure, nl. door zijne mouwen; hij is arm; wie een versleten kleed draagt,
heeft gaten in de mouwen. Daarnaast : zffn kniens
stt'ken ~r deure. - Vgl. BUGENE.

Elleboog, m.
Elleltot, m.

W ordt niet geh. Z. ELLEBOGENE.

~lv. -ten. Verkl. -boutse(mv.
-tses, .tsz'es). Heilbot (Hljpoglossus vulgaris
FLEM.), soort lan platvisch. Ellebot Z$ fljne vz"s.
Zie HELLEBOT.

Ellef, b w. Zie ELLEVE.
Ellef-ureklokke (uitspr. eZl;;vur,klokktJ),

vr.

KJok dIe eUel uren luidt. Zie ELL:E:VE.

Ellef-uremesse (uitspr. ellavur:JmessJ),

vr. ~lis

van elf uur.

Ellefste, rangtw, Elfde. Den ellifste man,
dJeUefsie vra(g)e, Jt ellefste kind. - Hauwen
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ELSEELS
da' g' het (hebt) em paklun da' goe lerfi(g)e keunt
dat es ~t ellefste gebod. J. CV (Aanh,). Va~
't ellefste gebod weten te spreeen, bedrogen, ge.
Iopt zijn. SCH. - lie ELLEVE. Mn], Wdb.
Ellegoed, o. Mv. -goe(z')eren. Ellewaar. Wdb.
DB,

Ellegoeierswenkele, m.Z.ELLEGOEWENKELE.
Ellegoewenkele, m. l\1v. else Verkl. -u«
Daamaast, zeer gewoon, ELLEGOEIERSWENKELE.
De eind-e valt dikwijIs in de uitspr. weg. Ellegoedwinkel. Wdb.
.

Elleke-meten, sch, zW. ww. Kinderspel. Gewoonliik meisjes. lij staan in rij tegen eenen muur
en strekken de armen horizontaal wijd open: Twee
speelsters staan er voor: de eene heeft een stokje,
waarmede zij de uitgespreide armen meet. N a dit
werk, gaat zi/ krouz'e(n) (kraaien) schieten, d. i.
gaat heen. MiddelerwijI loopen eenige ellek(i)es
(d. z. de kinderen die aan den muur staan) weg.
Dan komt de meetster terug en vraagt aan de
tweede speelster die nog altijd voor de rij staat:
c Wor zq" my'n ellekies ? » Antw. : c Ik en weet
het niet ». Nu gaat de meetster op zoek naar de
weggeloopen kinderen en wie gevonden wordt,
wordt opnieuw naar den muur geleid, Willeme ne
beer ellebe-meten ? De kinders meten elleke. VgI.
ELLEKESDIEF

(J.).

Ellende

(uitspr. ellends met klemt. op len),
vr. Zonder mv. Zender verkl. Daarnaast ALLENDE.
\Vdb. Er 15 veel ellend' in de toeereld.

Ellendig [uitspr, ellendoch. met klemt. op len),
bn. Daarnaast, zeer gewoon, ALLENDIG. W db.
'n Ellendegvrauwke. Ellendeg were.
EllaTe [uitspr. elltJvtJ), telw, Mnl, ELLEF, ELVE.
Zelfst. gebruikt: elleve; bijv. ellef, lie ACHTE.
Ellif kinders; er zijn der elieue, 't Siaat eUef
uren; 't es at elleve. Ellef keers. Hoeveel per(d)en staan der op stal.? Elleve! Ellif dU1tst.
Ellej honderd. Honderd en elleve. - Ten elleven, te elf uur. 't Luidt ten elleven. - Rond den
elleven, omtrent elf uur. Te(g)en den elleven,
dicht bij elf uur. Veur den elleven, naar den
elleven. Over den elleven, over elven. Van den
elle'l'en. - In elleve, in elven. Mee elleve, mee
ons elleve, met ODS elven. Half (soms halver)
elleve; zeer gewoon : eUej en half. - Elleve
luz'en, of ellef ure luien, te elf uur de klok luiden
om de wer klieden van het veld te verwittigen dat
middag naakt.

Ellevureklokke, -messe, vr.

lie ELLEF·URE-

KLOKKE, ·MESSE.

Elord, Elort, o. Zie EELAARDE.
Elp, O. (ivoor). Wordt niet geh. Zie LAVOOR.
EIs, m. Mv. -zen. Daarnaast ELZERE. Verkl.
elske, ook elzerke. Zeketoe boom, Alnus glutz'nosa
L. W db. Ne schoonen else Verkoopenge van elzen. Dat en es mor e klain elske of elzerke.
de beke staan der elz~rs.

By'

EIs, Yr. (werktuig). Wordt niet geh. Z. ELSENE.
Elsblad, 0.: elsblare, v.; elsbosch, m. Zie
ELZENBLAD, ELZENBLARE,ELZENBOSCH.

Elseels,

bu.; o. Zie ELSEELSCH.

ELSEELSCH

Elseelsch (uitspr, elseels met zachtl. e, met ck
voor ~), bn, Van Eisele. - Zelfst. Elseelschen,
m. (of eene van Eisele); Elseelsche, yr. (of eene
van EIsele); Elseelsche, my. Jnwoner (of inwoonster}, van Elsele. - Elseels, o. Waalsch van EIsele.
Op zy'n Elseels, naar Elseelsche manier.
EIsele (uitspr. elsele met klemt. op el), o. Het
Waalsch dorp Ellezelles. lie PLAATSNAMEN.

EN

4°1
Elzere,

m. 1\1v. -rs. Verkl. -rbe (mv. •rbes,
..r kies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Els. lie ald. Xapt die elzers uit, Vgl. DRUIVERE,
KEE(R)ZERE, PRUIMERE, enz.
Elzeren (uitspr. elssrsn : zeer gewoon, elZJrz"e),
bn. Onverbuigbaar. Elzen. Eizerie haute 'n Ellierie ha(g)e.

Ellerie, bn. Zie ELZEREN.
Elzerote, vr, Mv. -n, Elzenrij.

Elsen, Yr. lie ELSENE.

Elsene (uitspr.

elsJntJ), Yr. Mv. ens. Els, scherpe
priem. De schoemakers hezegen d' elsene. Zoo
scherp as 'n elsene. Mnl. Wdb (ELSEN, ELSENE,
ELSNE, ELSE). KIL.

EIshallt (uitspr.

elzaut), 0.; elsha{g)e (uitspr,
elza(g)tJ met zovl, lange a), vr.; elshnl (uitspr,
elzul), m.; elsstruik, m. lie EI,ZENHAUT, EL·
ZENHA(G)E, ELZENHUL, ELZESTRUIK.

EIst, o. Gemeente. lie PLAATSNAMEN. Sente
Plane (Apollonia) werdt t' EIs(t) gevz"erd. - Van
EIs(t) zifn, in het bolspel geen enkel punt tellen.
Men vertelt dat de Elsteneers, in eenen wedstriid
met de krulbol, geen enkel punt konden behalen.
Iemand van Els(t) spelen,
Elsteneere (uitspr. nee met scherpl. e), m. Mv.
-rs, Verkl. -ree, Inwoner van Eist. Voor eene
vrouw zegt men: eene van Elst,
Elzegem (uitspr. elzJgem), o. Gemeente, meestal
ELSEGHEM geschreven. lie PLAATSNAMEN.

Elzegemsch [uitspr. elztJgems, met ch voor ~),
bo. Van Elzegem. - Zelfst. Elzegemschen, m.;
Elzegemsche, vr. Inwoner (of inwoonster) van
Elzegem.
Elzen (uitspr. elzsn , zeer gewoon, elzie), bn,
Onverbuigbaar. Daarnaast, zeer gewoon, ELZEREN,
EI.ZERIE. lie ald. Elsie haul es sprok,

Elzenblad (uitspr. elz()m-), o. Daarnaast, zeer
gewoon, ELZEMBLARE; soms ELSBLAD, ELSBLARE.
Mv. -blaren, Elzeblad.
Elzenblare (uitspr. eiesmblars met zovl. lange
a), vr. Zie ELZEBLAD.
Elzenboom (uitspr.

elzsmboom met scherpl. 0),

m, Mv. -en, Verkl. eke. Elzeboom.

Elzenbosch (uitspr. elzembos, gewoonlijk met
ch voor J), m. M v. -boss(ch)en. Daarnaast, soms,
ELSBOS(CH). Verkl., zeer gewoou, -bossichselke.
db. De bek~ die deur Jt elzemboss(ch)elke loopt.

'V

Elzendreve, vr. Mv. en. Elzenlaan.
Elzenhae, vr. Zie ELZENHAGE.

Elzenhage (uitspr.

elz;;na(g)tJ met zovl. lange

a), vr. Mv. -n. Daarnaast, soms, ELSHA(G)E. EIzenhaag.

Elzenhant (uitspr. elztJnaut), o. lander mv.
Daarnaast, soms, ELSHAUT. Elzenhout. Elzenhaut
es brandhaut.
Elzenhul (uitspr. elzJnul), m. Mv. -so Daar
naast ELSHUL. Elzenstruik.

Elzentak,

m. Mv. -ken. Verkl. -ske. Elzetak.

Elzer, m. lie ELZERE.

Zuz'd-OostvlaandlYsch Idz·"tz"con

Smijt die else»

rote mar uit. Zie ROTE.

Elzestruik, m. M v, -en. Daarnaast, soms, ELS·
STRUIK. W db.

Emballaadje (uitspr. amballoudze), Yr.
my. EmballagE'. Wdb,

Emballoudze,

Zonder

vr. lie EMBALLAADJE.

Embarras, m. Fr. woord. Wordt niet gehoord.
Men zegt AMBRAS. Zie ald. (ook de sam.). V gl.
CL (B&·v.).

Emelt, m. (insect). Bestaat niet in mijn dialect.

Emmer, m. WOldt niet gehoord. Zie EEMERE.
En (uitspr. met gerekte korte e), ww. Hebben,
"k If,loete dat en. lie HEN, HEBBEN. DB. schrijft
V. EIN : « door al de Vlaanderen heen dagelijks
gebruikt ). Niet in mijn dialect; men zegt er EN
(nooit EIN) ; doch weI: RAINEN c:::: regenen.

i.

En (uitspr. In), lidw. Zie ERN en Kt. en Vorml.
Vr. En vrauwe, en duiue, en oore ; voor b gedeel..
telijke assimilatie (nb = mb) : em bende, - O.
V60r klinker of h, d, t. En oogske, en herte, en
dooske, en topke,. voor b gedeeltelijke assimilatie :
em boeree. Doch : e kind, e perd, enz.
En (uitspr. ~n), enclytisch vn. Zie ENE, Mnl.
Wdb, Hem (voorwerp en doelwoord). ' k Zag en
kommen. 'k Sprak en an. 'k Zal en doo'slaan I
c EN(E) wordt meestal met bet voorafgaande
woord aaneengeschreven, doch soms ook afzonderlijk. :& VERDAM.
- Soms, niet gewoon, iplv. hy' [onderwerp].
Gaat en eommen ? - Vgl. ev. DB. J. Mnl.
fVdb (ENE); - bier DEN.
En (uitspr. 3n), vz. Toonlooze vorm van in. Zie
Mnt. Wdb. kol. 632. In enkele samenstellingen :
Daarenbouen (uitspr. darsmbousn met zovl.lange
a, of dorrsmoouens ; daarente(g)en,. daarent(s)uss(ch)en. lie die ww.

En (uitspr. In), bw. van ontkenning. Het is
meestal met een ander ontkennend w. verbonden: niet, nooit (of va' zJ leven) nz"et, nz"emantl
(niemend), nz"everst (nzet), geen, geen een, enz.
leer gewoon. ' k En wale dat niet. G' en kom(t)
J
va zJ lev~n nz"e k[jken, Hie em bezze' niemend.
ZJ en gaan nor geen keeremesse. Z' en kommen
nlevers(t) niet. G J en z£l(t) zeker nze meer kommen? Vgl. Mnl. Wdb. KILo DB. ev. SCH. R.. J.

- Ook met maar, bw., waaruit de oorspronkelijke ontkennende macht van maar blijkt. 1IInl.
Wdb. (i. v. MAER, kol. 1003). 'Hz"e en was mor
tien jaar aud, astie van hUls deurelzep. ZJ en hee
mor hen frank.
- Bij doen en zullen wordt het ander ontken.
nend w. uitgelaten.lk ~n doe. G' en deedt. En
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dee' ze! 'k En sal! En zoon (zouden) ze1 Zie
DORN en ZULLEN. Vgl. TENWARE, TENZIJ.
- In voorwaardelijke zinnen wordt en achter
maar (mol') ingelascht. As ek het mol' en kan
dorn, As ge ' t mol' eenssins en wilt. As ze mol' en
kommen. Vgl. de etyma van maar (= ne ware, ne
maar, maar). Zie J.Jfnl. Wdb: EN, vw., kol, 635.

En (uitspr. en of In), vw. Wdb. Ik en gfje.
MoedeI' en uadere. Schenken en drenben, (Niet meer gewoon) tot verbinding van twee ww.
waarvan het eerste een lichamelijken toestand en
het tweede eene werking uitdrukt. Mnl. Wdb,

DB. Ze stond dol' en ze keek, zille! Men zegt
ook : ze stand dor te k&·ke, zille. Ze zat en ze span,
ze zat te spinnen.
- En dient tot verbinding van twee gelijkluidende telwoorden. Twie en twiet~ thans : twee
aan twee. Vier en viere. N aar alle c waarschijnlijkheid is aan (an) slechts als eene verbastering
van en te beschouwen. ~ Mnl. Wdb. (ENDE, kol,
639). Ook : Paar em paar, paar en ompaar, Ge
moet de kinders paar em paar. en nie' paar en

omoaar, doen i' rank gaan. Vgl. CV. R.

J. CL

(Bijv.).

End, m. Mv. -en, Verkl. -eke (mv. -kes,
-kies). Uiteinde, stuk, deel. Niet te verwarren
met ENDE. Zie ald. END, m. heeft nagenoeg
de beteekenis van Fr. bout / ende, o. die van
Fr. fin (en soms van Fr. bout). Gee' mij den

end van de koorde. Dat en es mol' nen end van
.,n keese (kaars). Nen end van ' n sosiedze (sau ..
cisse), Der es nen end van de strate gekatsz'ed.
.liie Ziep van den eenen end van de lochtenk nor
den anderen. Pakt gy. dienen end van 't snoer
vaste, ' k zal ekik den andere vastepakken. Ronse
Zigt ne grooten (of ne g'heelen) end van hier.
Gaat ' n endeke mee mee miJ. Nen end goed of
sto"f"e. - De worsten en saucissen worden door
wrongen in stukken verdeeld. Eik deel (dat nagenoeg een decimeter lang is) heet nen end. - Uit.
einde van de bolbaan. Ieder bolbaan hee' twie
enden. Bl&ft op ouln (uwen) end, blijf op het
bolbaaneinde dat u door de regels van 't spel is
aangewezen. Op iederen end van de bolbane staat
'n stekke. - Afstand tusschen eene gebolde bol
en de stekke. Er es veel end, de afstand is groot.

Er en es geenen end. Sies hee' gebold en hie laat
meer as ne voet end. - Nen end, eene poos,
eenigen tijd. M' hen dor nett end slich(t) 'Zoere.
.It Es at ne g'heelen end leen (geledeo). Z' es
weer nen end zot. Zeer gewoon : 'n endeke.
-'k Moe' nog 'n endeke werken, graven, enz.
Schertsende manier om iets te beloven, te bevestigen. 'k Moet'n endeke nor Roome gaalz (of nor

Halle), as ' t nie waar en es.
- Spr. De langsten end, de schoonsten end
1:Jast hen, bet meeste voordeel genieten. Ook : de
slich(t)sten end vast hen. - Geene rechten end,
niets goeds. Van personen. An da' mannek' en
es geene reckten end, hij deugt niet. ' k En vend'
er geene rechten end an, beteekent : 1° Ik vind

ENDE
End(ent), vw. Zie ENDE.
Ende. vr. Mv . ..n. Verkl. -ke (mv . •bes, -kles).
Rinde, Fr. fin. 't Wordt schiernooit van stoffelijke
zaken gezegd. Zie END. 't Ende van de toeereld,
uiteinde van de wereld ; ook : ondergang van de
wereld. Van 't be.Rin tot't ende. 't Endeke 'van
de toentere, het laatste. Wdb. - E lieken (of
lz'ekske) zonder ende, een langdurig, vervelend iets,
- 't En hee' noch stert noch ende, het heeft in
't geheel geen einde. DB. - 't Ende ua' z&·'
geluk, zy·' gemak, zy·ne ry·kdom, zijn fortune nie
kennen, niet weten hoe gelukkig, hoe rijk, enz,
men is. - "n Ende maken, eindigeo. Laat ons
mee die zake mar 'n ende masen, V gl. Mnl. Wdb,
- Spr. Ende goed - alles goed. Ne mains kent
,t ende va' z&·ne vengere, mor ' t ende va' zy"
leven niet. J. CV (Aanh,). - Zander end' of
grond, buitengewoon veel, eindeloos, Ze zlj" rlj·ke,
zonder end' of grond. J. - OJ 't ende, op het
laatst, Zeer gewoon : op 't ende van de mort
(markt), In 't eeste kwomen ze goed ouereen, mor
op 't ende van de mort, zoon (zouden) ze wel
gekeven hen (hebben), Oak : op s t ende van
't spe], op 't ende van de rekenenge. Vgl. J. De toeereld loopt op 't ende (of op zy'n ende), de
wereld loopt ten einde. YD. 't Komt op z&·n
ende, de dood, de ondergang naakt. Oak: 't Gaat
of ' t loopt er op z&·n ende . Van zwangere vrouwen (of dieren). Z' es (ze gaat) op her ende, de
verlossing is nakend. - Op den ende, op het
einde, op den duur; Fr. a la fin. OJ den ende
kwamp het er uit: hie genk trauwen! Op den
ende smeet ek hem de deur uit. - Over ende
staan. over eind staan. Fig. In de war staan.
't "YVas dor 'n tieren en e razen : op den duur
stond 't er alover ende. - Totten ende, tot het
einde. Ook : totten ende toe. Vertelt m&· dat mor
ne keer, totten ende toe, zitle. Van es totten ende.
Zie ES. - In ' t ende, ook weI : op ,t ende, veur
't ende. In 't ende za'; hie dat hle nie meer em
bleef, mor nor 't Frans (Frankrijk) vertrok.
Vgl.Mnl. Wdb.- T'enden, Fr. au bout.'k Weune
t' enden de strate_ TJenden de beke. ' k Ben t' ende'
m&· werk. Hie es t'ende'z&·n fortune:'t zalgaan
op zijn. Me z&'n tenden de wentere. T'ende'
g(e)raken, alles kunnen verkwisten. 81&ft hie
azoo leven, h'ie zal weI t'ende g(e)raken. Ook :
aan het einde van het leven geraken. - T'ende
raa(d) z{jn, geenen raad meer weten. CV (Aanh.).
- TJende zij' zeel zi/n, op het einde van zijne
macht, van zijn leven zijn. Kobie es t'ende z&""
zeel: hie ligt op sterven. - Tot t'enden, tot het
einde; Fr. jusqu'au bout. Oak: tot t' enden toe.
Tot t'enden de dreve loopen.Hie loopt tot t'enden
toe. Ga nor 't sermoen, em bl&ft er tot t'enden
toe. Vgl. DB. - T'enden, Fr. a bout. T'ende
zijn: 1° Buiten adem zijn (ook : t'enden aseln
z&·n); 2 Heel afgemat ziju (door ziekte, arbeid,
Q

aan hem niets dat deugt; 2° van zaken : ik kan er
niet wijs uit worden, ik versta er niets van. De twie etlden anee(n )knoopen (of anee(n)kriJ(g)en), (met moeite) door de wereld geraken; Fr.

enz.); 3° Arm zijn; 4° Niet meer weten wat te
zeggen. V gl. DB. - T'enden uit; min gewoon,
ten enden uit. Uitermate, buitengewoon. T'enden
uz't zat, zot, zz'ek, euz. zijn. DB. - Ten ende
kommen, g(e)raken, loopen, enz., tot het einde
komen. Daarnaast, weI meer : tenden. Zie boven.
Van personen en zaken. Te go~ln, kaln, slzckten

unir (nouer) les deux bouts.

ende kommen. Die zake zat nog te goeln ende

ENDE

ENGELSCH

kommen. Der en zit nie' ueel goed in hem : hie
zal nog te kaln ende g(e)raken.
- Achterste van mensch of dier. Mnl. Wdb,
KIL. V gl. ACHTERENDE. Aan iemand of iet zg'n
ende va(g)en, er den brui om geven. DB.
- Ret ende van de molenzeilen : de vierhoe-

ne Goeln engel hen (hebben), beschermd worden; geluk hebben. ' t Slaat at mee : hie hee'
zeker ne goeln engele. - 't Es 'n engelke mee
,n duvelke, het is iets goeds met iets kwaads. J.
ev. - Engelke pa!(t)engelke. Zie ENGELKE-

kige balk die boven in de as steekt en gansch tot
beneden ieder zeil komt, Er zy"' flier zailen,
bijge1Jolgvier enden, Vgl. DB.
Elide, voegw. De eind-e valt weg voor eenen
klinker, Daarnaast ENT. Is bewaard gebleven in :
ELKENDEEN (alkendeen), OMMENTOMME, ALOMMENTOMME, ROMMENTOMME, OVERENDWERE. Zie
die ww.
Endeldarm, m. Wordt n' geh. Z. EERSDARME.
Endelenge, bw. Zie EINDELINGE.
Enden, onz. of bedr. zw. ww. Very. : enddege,
s' end. Eindigen (dat men niet bezigt), Een einde
hebben, Meestal van tijdperken. 't Jaar endt,
den dag endt, - Soms bedr. Hoe game 't jaa,.
endenr - Vgl. Mnl. Wdb.
Endependent (uitspr. endepsndent met klemt,
op dent), bn, Onafhankelijk. Fr. independent,
- Als nw. m. D'endependenten, de onafhankelijken ; Belgische staatkundige partij. Zy"n der nog
endependenten ?

Endjenienr (uitspr , gewoonlijk endzenieur
met klernt. op eur), m. Mv. -s. Verkl, -ke. Ingenieur. Zq"ne zeune studeert ueur endzenieur.
Enfluenza (uitspr, enfiuenza met korte a en
den klemt. op en), m. (niet vr.]. Zender my. Daarnaast FLUENZA. Zekere ziekte, influenza. Hie li(g)t
mee' den enjluenza.

Enformas(i)e, yr. Zie ENFORl\1ATIE.
Enformatie (uitspr, enformasie, enformas»,
ma met zovl. lange a en den klemt.), yr. Mv. -ts.

Informatie, inlichtingen. Gaat 01n enformasiets.

Enformeeren (uitspr. mee met zachtl. e en den
klernt.], meestal wed. ww. lnformeeren, inlichtingen vragen. Enformeert ou (u) ne keer goed, eer

da' ge dat begint.

Eng, bn. Wordt niet geh. Men zegt NAUWE.
Engee (uitspr.gee met scherp1. e en den klemt.),
O.

Stad, Fr. Enghien. Zie PLAATSNAMEN.

Engel, m, lie ENGELE.
Engeland, o. lie PLA.A.TSNAMEN.
-

't Komt voor in kinderrijmpjes. Zie b.

V.

ARANJE, BANK.

Engel..bewaardere, m, Zie ENGELE.
Engele, m.Mv.-ls.Verkl. -Ike (mv. -lkes, -lkies).
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Engel.
W db. Der k'zoamp nen engele van zeit den
hemele. Engel bewaardere, beschermengel; Fr.
ange gardien. Nen engel van e 17Zaiske. - Van
jong gestorven kinderen, 't Es 'n engelk' in den
hemele.
J. - In somrnige kinderspelen. Engels en duvels. Zie DUVELE. DE COCK en TEIR~
LINCK, I(inderspel en Kinderlust, I, 159, 191,
235. - Spr. Van 'tien engel ne1l dU1)elmaken, van
eeo goed mensch een slechten maken. 't Wordt
meestal van lastige, knorrende personen gezegd.

ev.

-

PA(T)TENGELKE.
- Kinderrijmpje.

Snave(n)s as ek slope ga,
Volgen mij zestien engelkies 11a :
Twie a' mq'n hoofdende,
Twie a' my'n voetende,
Twie a' my'n rechte zy"e,
Twie a' my'n slenke zije,
Twiel die lny'dekken,
Tuned die mfj wekken,
Twiee' die my leeren
De weeg des Heeren,
Twiee" die m[j wy'zen
,s Hemels paradq'zen.

De laatste vier verzen luiden soms :
Twiee die l11,q' pry'zen,
Twiee- die my wy'zen,
,s Heme ls paradY'zen.

VgLR.

Engelke-pateng-elke (uitspr. pa met korte a
en kierut. op teng) , o. Altijd in 't enk., zonder
lidw. Kinderspel. Twee kinderen geven elkander
de hand en dragen, op hunne twee aldus vereenigde armen, een ander kleiner kind. Terwijl
zij wiegelend en schokkend voortstappen, zingen
zij voortdurend : Engelke-patengelke, engelkepatengelke! Engelke~patengelke doen of spelen,
Ze spelen engelke-patengelke! lie DE COCK en
Is. TEIRLINCK, Kin derspeI en Kinderiust, IV,

3 17.
Engelke-pattengelke, o. Zie ENGELKE-PAT~
ENGELKE.

Enrelk(i)esmesse, Yr. Zie ENGELMESSE.
Engelkopke, O. Mv. -kes, -kies, Engelenkopje.
VD, DB.].

Engelmesse, vr. Mv. ..n. Daarnaast ENGEI.K(I)ESMESSE, Mis voor kindje dat voor zijn zevende
jaar gestorven is. DB. ev. J.
Engelmunstere, o. Dorp. Ingelmunster. Zie
PLAATSNAMEN.
Engels, bn, Zie ENGELSCH.
Fngelsch (uitspr. engtJIs, met ck voor (J), bn.
Fr. ang-elique. Blijft bewaard in : d'eng elsche
groetenesse, de groetenis van den engel Gabriel.
VD (( verouderd »).
EngeIsch (uitspr. eng(Jls, met ch voor tJ)1 bn.
't Engels volk. - Engelsche sleutele (of
sneutele, of sleutere), soort van sleutel waarmede
men schroeven toedraait. Fr. clef anglaise. VD.
DB, ev. - Engelsche duz've, soort van duif. Engclschen hoI, EnR'elsche lochtenk, schoone,
goed aangelegde lusttuin. ev. J. - Engelsche
stoffe, Engels goed, Engelschen elas tiek , zeer
goede stof. Zie ELASTIEK. - Engelsche wulle,
zeer goede wol. - Engelsche waarhied. lie
WAARHEID. - In een kinderrijmpje (zie BOOM) is
er Investie vqn een En,gels(ch} SChlp.
W db.

:E:NGELSCH

Engelsch (uitspr. eng:Jls), o. De

ENTERPELLASIE
En~els('he

taal, W db. KeundegiJ Eng-eis? - Op z!jn Engels, naar Engelsche manier of mode, zonderling.
OJ zq·n Engels gekleed zq·n (of loopen). V gL R.

Engelsche (uitspr. met ch), vr. Mv, Engelsche.hngelschevrouw.Zy·ndalDuitsche? Neen 't,
Jt z'[jn tune Engelsche.
Engelsehman (uitspr. englJlsman), m. Mv. -so
W db. D'Engels mans uochten te(g)en de Boeren,
- Gekleed zi/n (of loopen) gelq·k nen EngelsJ1zan,
zonderling gekleed zijn. Zie ENGELSCH. - Engelsch rijpaard. Den dokteur nee ne schoonen
Engelsman.
Engelsman, m, Zie ENGELSCHMAN.

Engeluus, engluus, m. ; engeluzen, engine
zen, ww. Kinderspe1. lie ANGELUS. AL.lUS op lie
noordelijke dialectgrens (Asper); Volt: en Taal,
IV, 100. De slager roept: eng(e)luus! De tegenspeler antwoordt : kadis!,. waarop de slager
tegenroept : Zoekt, waar dat 't es! - Het weggesmeten stokje heet : eng(e)luus. Eng(e)luus
spelen. Witieme ne keer engeiuzen ?

Engerling, m. (knatworm). Wordt niet geh.
Enk, m. (omheind bou wland], Wordt niet
gebnnkt.

Enkel, m. (knokkel). Bestaat niet in mijn dialect. Men zegt KNOESELE.
Enkel, bn. bw. Zie ENKELE.
Enkele (uitspr. enklJl:J), bn. bw,

De eind-e valt
dikwijts in de uitspr, WE-g. Wdb. De blomme was
eneele. 't Es 'n enkel rooze. Vauwt dat enkele,
niet dobbele. - Ook van vrucnten. Enkel noten,
gewone noten, in tegenstelling met doobe! noten,
Enkelem bellefieurene, gewone, kleine bellefleu..
renk (zie ald.). Enkel fllepen, peersoort, Fr. Philippe,· dobbel ftiepen zijn de grootste, Fr. doublephilippe. VgL DOBBELE. - Enkel breedde (of
breedte, van stoffeu. lIe BREEDTE. - Enkel deure,
gewone deur, zonder vleugels. J. - Enkel geld,
pasmunt, kleingeld. ' k En he mor'm briefke van
honder(d) frank, 'k en he geen enkel geld i'
mfjne zak.
R.J. CL (B,[iv.). - Enkelefrank,
een stuk van een frank. Ik betaaldege 't amaal
mee enkelfranks. Vgl. dobbele frank. - Enkel
mate, zekere ouden tinnen maat voor likeuren.
Daarnaast, zeer gewoon, enkel mootse (= maatje).
De graphie enkelmate, enkelmootse verdient weilicht de voorkeur. 'n Enkel mootse, da' was de
grootte van ne geweunen dreupele, Schenk(t) mij
nog I n enkelmate. Zie DOBBELE, MAATJE. Enkel punt, een punt (scheiteeken), in tegenstelling met dobbel PU1flt. Zie ald. - Enkel slot,
gewoon slot, zonder springslot. Zie DOBBELE.

ev.

Enkelmate(ma met zovl.lange a en den klemt.),
vr. Zle ENKELE.

Enkelmootse (moot met zachtl. 0 en den
klemt.), o. lie ENKELE.
Enkelvaud, o. Enkelvoud. W db. Schr&ft da'
word {wooru) 'in 't enkelvaud.
Enklauw, m. (enkel). Wordt niet gehoord.

Enne,

vw. En. 't Wordt vooral gebruikt als
men na dat voegwoord rust, hetzij men hapert, of
nadenkt, of met nadruk wi! spreken. ' k Liep nor

hem toe enne ... ' k gaf htm 'n eeste rammeleno»,
DB. ev. J. - 't Wordt ook gebruikt door den
aangesproken persoon die meer verlangt te weten.
,k Liep nor hem toe, ' k greep hem uaste.... Enne ? .. - En J k smeet hem. op de grond halfdood!
Enoef, enoeg, vw. Mnl. ENOECH, ENNOECH.
Andere vormeu voor GENOEG. Zie ald. ' k H~
enoef, k Moe' enoeg doen,
J

Ensemble

(uitspr. ansambl» op zijn Fr.), m.
(aiel 0.). 't Woord wordt niet door het onzeleerd
volkje gebrulkt. Ze zongen te gare, J t ;as ne
schoonen ansamble I

Enspeks(i)e,

vr. Zie INSPEKTIE.

Enspekteur (nitspr. met klemt. op teur), rn.
~l v. -s. Verkl. -ke. lie INSPi:KTEGR. Mijnheer
den enspekteur es in de schole,

Enspektie (uitspr. enspehsie, soms enspeks»,
met deu k iernt. op spek), vr. lie INSPEKTIE.
Ensterement (uitspr. enstsrsment, klernt. op
ment), o. Zie ENSTRUMENT.
Enstrement, o. Zie ENSTRUMENT.
Enstrument (klemt. op ment), o,

Mv. -en.
Daarnaast ENsr(E)REMENT, EKST(E)REMENT. Instrument. [fit speelt op z&·n enstrument, Dat es e
kostel&·k eestrement; lie INSTRUMENT.

Enstruuks(i)e (uitspr. enstruuksie, soms enst ruuess, klernt. op struuk). vr.; enstruukteur
(klernt, op teur), mv; enstrnnktief (klernt. op
tief), bu. Zie INSTRUKTIE, lNSTRUKTEUR, INSTRUKTIEF.

Enstruuktie (uitspr. -sie), vr. Z.

ENSTRUUKSIE.

Ent,

vr. lie ENTE.
Ent, m. Zonder mv, Zonder verkl. Inkt (dat
mea met hoort). Rooen ent; Ztoarten ent. Zoo
zwart as ent, zeer zwart.

Ente, Yr. Mv. -n. Verld., niet gewoon, -ke.
Mnt. Wdb (ENTE). Eot. Mag ek 'n ente van die ..
nen appeleere pakken? D'ente was verdroogd.
Enten, bedr. zw. ww. Verve : enttege, g'ent.
Met hen, \hebben). Wdb. Nem boom enten.

Entense, vr. Zie ENTENSIE.
Entensie (uitspr. entensie, soms

entens~, met
den klemt. op ten), vr. Intentie. let mee entensie
doen. ' t En was mijn entense niet. Zie INTENTIE.

Enter, m. Zie ENTERE.

Enterdiekse, vr. lie ENTERDIEKSIE.
Enterdieksie (uitspr. ent~rdieksie, soms entlJYdieks;;, klernt. op diek) , vr. Niet gewoon. Interdictie. W db.
Entere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in
de ultspr. weg. Enter, persoon die ent. W db. Es
dat ne goee"n entere? Neen ' t .

Enteren, ww. Wordt niet gehoord.

Enterest, m. Zie ENTREST.
Enterpellase, vr. Zie ENTERPELLASIE.
Enterpellasie (uitspr. ent,rp:JUasz"e, soms en·

tiJrp;)llas~, La met zovl. lange a en den klem t .),
vr. Mv. -ts, -seSe 't Woord wordt door het geleerde

ENTFLESSCHE

volkje gebruikt. Interpellatie. W db. ' n Enterpellasie in de komere (kamer).
Entllessche (uitspr. gewoonlijk met ch), vr.
Mv. -no Verkl. -jless(ch)elke. Inktflesch. Wdb,

Enthoeveel [uitspr, ontoeueel met hoof.it. op
toe), on. Een onb-paald getal, eeuige. Lat. aliquot. Ent behoort wellicht tot denzelf.len starn
als en van ENTOE (zie Mn], Wdb, DB.). Enthoeveel keers. J k Kreeg enthoeueel peeren. J k Eii:
nog enthocueel geld. - Zelfst. ENTHOEVELE. Hoeveel peeren krij(g)e J k? l~'nthoevele.
Enthoevele, bn, Zie ENTHOEVEEL.
Entinge (uitspr. entengJ), Yr. Enting. Die entenl:' «n cs niet (niets) tocrd,

Entkanne, Yr. Mv.

-n, Verkl, -ke. Iuktkan.

\Vdb.

vr. 1'Iv. -no VerkI. -k,ke. Inkt-

kruik. \V db.

Entoeveel, entoevele, bn. Zie ENTHOEVEEL.
Entplekke, vr. MV. -n, Verkl. -kske. Inktklad.
Dem boek hce' veel entplekken. lie PLEKKE.
m. IV1 v, -ten, Verkl. -poutse. Inktpot.

\\lob.

Entree (uitspr. antree, tree met zachtl. e en
den klemt.), m. (niet vr). Zjinen entree maken,
W db. lie CV. J. CL (By·v,).
Entrest (uitspr. entrest met klemt. op en). m.
11v. -en, Verkl. -eke, Daarnaast ENTEREST. Interest. lie ald.
Entrepot (uitspr, antrspo, po met zachtl. 0 en
den klemt.), m, (niet 0,), Wdb, Den antrepo 'van
Antzaerpen es afgebrand. C V.
Entriegant, m. Zie ENTRIGANT.
Entrigant (llitspr. entrz'egant met hoofdt. op
en), m. ~lv. -en. Intrigant. Zie ald.

Entzwart, bn. Zoo zwart als inkt. "Wa kaleur
hen die keezen (kersen)? Ze zy'n entzwart. V gI.
J (INKTZWART).
J

Envense, envensie (uitspr. envenSJ, -sz'e met
klemt op ven), vr. Mv. -ses, -sz'ets. Inventie. l. ald.

Enventaris (uitspr. env;JntarJs, ta met zovl.
lange a en klelnt.), m. M v. -sen. Inventaris. l. ald.
Envieteren, w w. Zie ENVITEEREN.
Environ, m. Zie A VIRONK.
Enviteeren (uitspr. envz'eterJn, te met zachtl.
e en den klemt.), bedr. zw. ww. Zie INVITEEREN.

Epaulette (uitspr. epoletlJ met den klemt. op
let), vr. ~lv. -no Daarnaast, zeer gewoon, PAULETTE (uitspr. polettJ). Epaulet. ZJ hen hem zy'n
(e)pauletten afgetrokken, ze hebben hem gedegradeerd.
Epiestele (uitspr. epz'estdb met den klemt. op
pz'es), In., gewoonlijk o. Mnl. (vr.). De eind..e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Bepaald gedeelte van
de mis. Jt Epz'estel es al gezongen. CV en CL
(BY·v.): m.

Epistel"

Eppe, vr, (plant). Is niet bekend in mijn dialect. Men zegt altijd SILDERIE (zie ald.).

Eqnilibre, m. (niet 0.). Zie EKIELIEBERE.
Er, VB. Daarnaast, zeer gewoon, DER (sorns
TER, en, op het einde van den zin, ERE (zie ald.),
Daarvan. Fr. en. Gee' 1ny' nen appele: .s!i'n er
(of der) ucie? Neen -'t : er zifn er (of der) nog
eenegte. Verkoop(t) my' 'n koe : ester (of es er,
naoit : es der) nog eene te koope? Waster (of was
er, nooit : was der) nog eene te koope.? Hie hepter
nortoe (ofwe1: hz'e liep er, nooit: hie liep der).
Z. st. en Porml. VERCOULLIE (1. ER). YD. Mnl.
Wdb (-ER, enc1ytisch voorn.).

Er, bw. Daarnaast, zeer gewoan, DER (soms
TER), DOR en DAAR, en op het einde van den z in,
ERE. Daar ~ Fr. y. Er (der, dor, zelden daar) zY'll
tien dooen. Hie ester ale Hie toaster al n ure.
YD. - Er af : er 7''171 af'. Zie AF, - Er acntere.
Zie ACHTERE. Lootd (sorns ky'kt) er achtere! Om
ongeduld, een niet te doen werk aan te wijzen.
ZJ hen dar testolen. Wie hee J t gedaan? Ja,
loopt er ach.tere ! - Er an (soms aani. Zie AAN.
- Er bij. Zie BIJ. - Er binncn.'k Ben er (der,
soms dar) btnnen, ik word er wel ontvangen,
onthaald; mor gy' zy't er bulle, manneee! - Er
boven. Er bouen op zY'n. lie BOVEN. - Er Inciten. Er buite(n) zy'n, in dwaling zijn. G' het (hebt]
no(~al dz'kkels gel!fk, mor nut" zyaer ne keer
R heelegans ouiten, - Er deure, Er zian deure.
lie DEURE. - Er in, lie IN, - Er mee, lie MEE.
- Er naar, lie NAAR. - Er naast . Zie NAAST.
- Er nere. Zie NERR. - Er naartoe, er nortoe.
Zie NAARTOE. - Er nelJes (of neiJies, of nefliest).
Zie NEFFE(N)S. - Er otnme, lie OMME.
Er
ontrent (of soms omtrcnts, Zie ONTRENT. - Er
andere. Er van andere. Zie ONDERE. - Er op, er
overe. li~ OP, OVERE. - Er te(g)en, e~ tenden,
er toe. Zle TEGEN, TENDEN, TOE. - Er t(s)uss(ch)en, Er van t(s)us5(ch)en. Zie T(S)USS(CH)EN.
- Erud. Zie UIT. - E'r van. lie AF, VAN. - Er
veuren, er were. Zie VEUREN, WERE. Zie oak op
DAAR-.
t

Entkrnike,

Entpot,

ERDBEVINGE

- 4°5

O.

\Vordt niet gehoord. Z. EPIESTELE.

J

=-

Erasemen; erdauweu, erdansen; erloopen,
wW., enz. lie op HER-.
Erbarmen, vrW. \Vordt niet gebruikt.
Erbevenge, vr.; erbodem, m.; erbal, m. Zie
ERDBEVINGE, ERDBODEM, ERDBOL.

Erblomme, vr. Zie ERTBLOMME.
Erdappel, m. Zie ERDAPPELE.
Erdappele, m. ~1v. -Is. Verkl. ..Ike (mv. -lkes,
-Zkles). De elild-e valt dikwijIs in de ultspr. weg.
Daarnaast, zeer gewoon, PATO(DD) ERE. Aardap..
pel. J k Ete nogal geeren nen erdappele. Nen
erdappel me~ J m brokke vlees, dat es ne gJheele
kost. Erdappels planten.
- Voor de aB. en samenst. zie PATODDERE.

Erdappelkruid, o. Kruid, loaf van aardap.
pels. - .tiepaaldehjk. Zwarte nachtschade (Sola:"um nz'grum L.). Aldus te Asper (Volk en Taal,
Jaarg. 11, bIz. 3).
Erdbevinge (uitspr. er(d)bevengJ) , Yr. Mv.
-n. .N101. ERDBEVINGE. Aardbeving. De groot
er(d)bevenge'va' ilfessz'ena. W db.

ERDBODEM

-

Erdbodem (uitspr. er(d)bod;nn), m, Zonder mv,
Mol. ERDBODEM. Niet gewoon. Aardbodem.
Erdbol (uitspr. er(d)bol), m. Niet gewoon. Men
zegt gewooolijk WEERElD. Aardbol. Op de
len er(d)bol en vende dat niet, Wdb.

s' hee-

Erde, m. Zonder my. Zander verkl, Mnl.

ERDE.

I(n) goe erde vallen, in goeden
grond vallen en er schieten, kiernen, Van woorden
en daden, 'k He't hem zoo dikkels ueure gelaid
1JlOr 't en tne! i(n) geen goe erde. VD (die ee~
andere verklaring geeft). - In d'erde, op het
kerkhof. Hie steeet al e Jaar 'in d'erde. - Spr.
Da' mee erde gedekt es, es gauwe vergeten, de
J
doo~~n zijn gauw ver~~ten. J. - Gew&'d (uitspr.
gdWyt met verkorte y) erde, gewijde aarde, gewijde grond van het kerkhof, Doe ' m beetse
gewft' erde, in e zakske, en hangt dat op z&'m
KILo W db. -

boste : hie zal genezen! - E gezichte gel&'k
dJhaz'leg' erde, Vgl. J. - Galle der erde, plant.
Zie GALLE. - Kinderrijmpje (rondedanslied) met
bruidwerving :
Onder d'erde,
Em bouen d'erde
Lag e steenie balleee :
Da' ,k unste wie dat er mij' zoete lief was,
,k Zoo (zou) der zoo geere' mee dansen?
Azunnie, azunnie !
Floranse maakt de vakanse!
En dedz'ee' zie ekik liefs t !

Erdebane (uitspr. erdsbans met zovl. lange a),
vr, Mv. -n, Verkl. -boontse (met zachtl. 0), my.
-boontses, -boontsies. Daarnaast ERDEWEEG. Weg
geheel nit aarde bestaande. In tegenstelling met
STEE(N)WEEG. Dat en es mor 'n ka (kwade),
'n vuil erdebane, Em pakt da' erdeboontse niet,
ge eiit er blfjven i' steke(n). Ook zonder lidw.
.It Es al den ttid erdebane of erdewug. lie BANE.
Erden (uitspr. erdie, met klemt. op er), bn. Mnl.
ERDEN. Zie ERDIE.

Erdepot, m. Mv. -ten, Verkl. -poutse (mv.
-poutses, -poutsies). Mnl. ERDENPOT. KILo Pot
van aardewerk.
Erder, m. Zie ERDERE.
Erdere (uitspr. erd;Jr;J), m. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Haagbeuk. 't Kan ook
HERDERE zijn. Zie ald. (ook voor de samenst.).

Erderen (uitspr. erd;Jrz'emet klemt. op er), bo.
Zie ERDERIE.
Erderie, bn. Onverbuigbaar. Van haagbeuk.
Erderz'e haut es hart. Zie HERDERIE.

Erderijk, o. Niet gewoon. Zie

ERDRIJK.

Erdeweeg(uitspr.erdJweech,weech met scherpI.
e), rn. Mv . •we(g)en. Verkl. -weegske, -we(g)ele,
-wegelke. Zie ERDEBANE, WEEG. VD (AARDEWEG, « Zuidn. )).

Erdewerk, o. Zonder mY. Aardewerk. Verkoopenge van erdewerk en gelaierwerk. 't Ertlewerk es verlood : 't zijn teelen , kommen, enz.
Wdb.
Erdewerker(e), m. Mv. -rs. De eind.e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Wegwerker, aardewerkerf YD.

ERDVLEUI~
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Erdgalle (uitspr. er(t)chall;J), yr. Zonder mv.
Zee~

gewoon, GALLE DER ERDE. Duizendguldenkruid iErythraea centaurium L.). Der grot-it
er(d)gall J op die haze (heide), Zie GALLE. VD
(AARDGAL, e oude volksnaam »). Bij PRITZEL en
]ES5EN,Die deutschen Volesnamen der Pflanzen:
Erdgall, Ertgalla, Ertgalle, Ertgallen, Hertgalle.

Erdhoop (uitspr. erdoop met scherpl. 0), m,
Mv. -en. Verkl. -ke. Aardhoop. Wdb.

Erdie, bn. Onverbuigbaar. Aarden, van aarde
gemaakt. W db. 'n Erdie h uis, een leemen huis.
'n Erdie sch ure, Nen erdie mzcur, Vgl. VERDAM: ERDEN, ERDIJN.

Erdkorste (uitspr. er(d)kostJ), vr. Daarnaast,
soms, ERDKUSTE. Aardkorst. DJer(d)koste was
zoo hart as ne steen. V gl. VD. Zie KO(R)STE,
KU(R)STE.

Erdkoste, erdku(r)ste, vr. Zie AARDKORSTE.
ErdreuDsel, m. Zie ERDREUNSELE.
Erdrennsel(e) (uitspr. ertreuns;Jl;J), m. Zie
llRTREUNSELE.

Erdrennsele (uitspr. ertreunssls met klemt,
op ert), In. Mv, -ls. Verkl. -Ike (mv. -lkes, -lkies).
De eind-e valt dikwijIs in de uitspr. weg. Aardzode, graszode. Hie smeet nor 1nfj mee nen erdreunsele. De veu(g)el weunt onder nen erdreunsele, dor in dem borme (barrn). Misschien weI:
erdrusch, erdrusschel? Zie RUSCH bij SCH.
Erdrijk (uitspr. ertr&'k), o. Zender mv. Daarnaast, met gewoon, ERDERIJK •.Aardrijk, 't Es de
grootsten deu(g)enz"et van't erdrfk.
Erdseh (uitspr. ers, met ch voor eenen klinker), bn. Zonder trappen van vergelijking. Mnl.
W(fb : ERDSC, ER TSC. Aardsch. ' t Er(d)sche leuen,
DJer(d)sche goeze·ren. 't Er(d)s parad&'s [hier,
soms ; or(d)s paradijs).
Erdtoorf (uitspr. erttoorf met klemt. op ert
en zachtl. 0), m. Zie ERDTOORFELE.
Erdtoorfel, m. lie ERDTOORFELE.
Erdtoorfele (uitspr. erttoorf;J[;J met klemt. op
ert en zachtl. 0), m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -lkes,
-lkz'es). De eind-e vaH dikwijls in de uitspr. weg.
Daarnaast ERDTOORF, ERDTOORFELING; zelden :
ERTOORVEL(E), ERDTOORVELING. Aardklomp,
aardkluit. Mee erdtoorfels werpen. lie TOORF,
TOORFELE, TOORFELING, TOORVELE, TOORVELING.

Erdtoorfelenk, m. Zie ERDTOORFELING.
Erdtoorfeling (uitspr. erttoorf;Jlenk met klemt.
op ert en zachtl. 0), m. Zie ERDTOORFELE.
Erdtoorvel(e) (uitspr. erttoorv;Jl;J met klemt.
op ert en zachtl. 0), m. Zie ERDTOORFELE.

Erdtoorvelenk, m. Zie ERDTOOR VELING.
Erdtoorveling (uitspr. erttoor'l);Jlenk met
zachtl. 0), m, Zle ERDTOORFELE.
Erdtrennsel(e), m. Zie ERTREUNSELE.

Erdvlene, vr. lie ERTVLEUIE.
Erdvleuie (uitspr. ertfleul3), Yr. Mv. ..n. VerkI.
..v leu(i)ke (mv. •kes, -kies). Daarnaast ERDVLEUit

ERE

Aardvloo(springkevertje van het geslacht Haltica,
vooral H. chrysocephala L.). D'er(d)vleu(z')en
eten 't jonge loof op : ze doe' ueel scha.

Ere (uitspr. tJYJ), vn. bw. Daarnaast dsr» (soms
t;;r;;). Er. Men hoort het zeer dikwijIs on het einde
van den zin. Vn. Gee' 1ny' nen appele. ' k En doe.
'k en gee' geenen/ mor 'k verkoop ere. Zijn der
ly'sters dees jaar? Ja 't, er zy'n dere. Hette nog
suiker in de toenbele? Zekere ! er esterc. - Bijw.
Ik kom ere. Hie gaat ere. Wie zengt (zingt) ere?
Wie toastere ?- Vgl. ER.
Eremijt (uitspr, ersmijt met klemt, op e), m.
Niet gewoon, Zie EEREMIJT.
Erf, vr. (plant); erf, o. (nerf van leder). Bestaan
niet in rnijn dialect.

Erf, o. Wordt niet gehoord. Zie ERVE, vr.
Erfel, erfele (uitspr. erfJb), m. Zender my.
Zeer gewoon : ERFELRANKE, 't Woord staat voor :
Erdve(i)l, er duei, erifel, erfel, alhoewel het met
de kruipende Glechoma of het aardueii beteekent,
Klimop (Hedera helix L,). op de muur kruipt
er erfeie. Erfel bl~if(t)'s wenters groene.

Erfelbeze (uitspr. erfJlbez;;) , vr. Mv, -bezen'
-beziets. Klimopbes. Erfelbese zy" zwartachteg'
Erfelblare (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv.
-n. Klimopblad.

Erfelranke, Yr. Mv,

ERTBLOMME

Erkennen (uitspr. ;;rkennJn), bedr. zw. ww.
Verv. : erkendege, erbend, Met hen (hebben).
W db. J k Erkenne dat hie gely'k heet (heeft),

Erkentenesse, vr, Dankbaarbeid, erkentenis.
Der en zit geen ereentenes i(n) zij' ly'f!
Erkoste, erkuste, Yr. Zie ERDKOSTE, ERDKUSTE.

Erlan.gen, ww. Wordt niet gehoord.
Ernst, m. Wordt niet gebruikt (oak niet de
afleidingen).

Erpel, m. Zie ERPELE.
Erpele (uitspr. erptJ!;;), m. Mv. -ls. Verkl. -lke
(mv. -lkes, -lkies). De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Mannetjeseend. Dat es ne schoonen
erpele. Snzijt den er pel dood. Mnl. Wdb. KIL.
SCH, DB. J. - Van personen. Dwazen, dommen,
stommen erpele, dom kop. Ook : Zoo dom ; dwaas,
stom as nen erpele. Zeer dorn.

Erpelijne (uitspr. erptJlY'lltJ met den hoofdt. op
ly'), vr, M v, -n Welbekend, sterk riekend akkerkruid (JJ1'atrz'caria chamomilla L.), in de volksgeneeskunde gebrnikt. In da' koore' groeien der
ueel erpelY'nen. Mu:akt thee van erpelY'ne. V gl.
SCH (EPELIJN, EPPELIJN); PRITZEL-JESSEN (HERMELIN); LITTRE (SERPOLET); DODOENS (HERTPOLEn~).

-n, Verkl. -kske (mv.

-kskes, -skies). Klimoprank. - Zeer gewoon, in
't my. Klimop. Der IJroez'en erfelraneen;

Erfenesse, Yr. Mnl. ERFENESSE, KIL. Erfenis.
W db. D'e rfen esse zal groo(t) zfn.

Erfgenaam, m. Men zegt meer : ERFGENOME.
Zieald.

Erfgename (uitspr. erfchanoms), m. (nooit vr.).
Mv. -n, Mnl, ERFGENAME. Erfgenaam. Ge zy"
zijnen erfgenome. Mie was den eenegen erfgenome [niet d'eeneg' erfgenome). Zie NAME.
Erfgenome, m. Zie ERFGENAME.
Er:8and, o. Land dat men erft. Dat es amaal
erfland; mor de wee es gekochtt) goed. Vgl. YD.

Erfpacht, m. (niet vr.). Wdb. Zie PACHT.
Erfronsel(e), m. Gehoord te Michelbeke. Dor
weunt ne geleven erfronsele. Zle ERTREUNSELE.

Erg, bn: bw. Trappen van vergelijking : erger(e), ergst. Jt Ergste was nog te verwachten.
't Es erger as erg. Zie "''''db.
Ergen, onz. zw. ww. Daarnaast, sams, ERGEREN.Verv. : ergdege, er.g-erdege/ g'ergd, g'ergerd.
Gewoonlijk met zfn. Erger worden, verergeren
(dat bet gewone w. is). Van zaken. De zz'ekte zal
nog ergeren. Veelal onp. Het ergt, het ergert
nog. Jt Es nog g'ergerd sedert gzsteren. Vgl.
SCH (BY'v.). DB. CV (Aanh.). De beteekenissen
van ERGEREN, bij YD. aangegeven, zijn in mijn
dialect niet bekend.

Ergens, bw. \Vdb. Wordt niet gebruikt. ~len
zegt IEVERST. Zie ald.
Ergeren, ww. Verergeren. Zie ERGEN.

Erreke. 't Komt in een aftelrijm voor. Zie
BOONE.

Erreweetblomme (uitspr. met klemt, op weet),
vr. Mv. -no Verkl. -ke (rnv, -kes, -kies). Erwtbloem , - Erretoeetblommen, mv. De monnikskap (Aconitum napeiius L.). Aldus te Asper.
Volk en Taal, Ie jaarg., bIz. 18.
Errewerre, vr.; errewerren, ww. Zie HERREWERRE, HERREWERREN.
Errewete (uitspr. errnnets met den klemt, op
we), vr. Mv. -n. Verkl. -toeetse (mv. -toeetses,
-weetsies). Erwt. Men zegt gewoonlijk ERTE, lie
ald. (ook voor de samenst.). Dat z&'n nogal schoon
erreuieten:
Errewietale (uitspr. errJWietflb met hoofdt.
op er en met zovl. lange a); erwietale, Yr. Zonder my. londer verkl. Soort van kinderbargoensch :
na iederen Jettergreepklank wordt rewie toegevaegd. B. v. Ge moet stille spreken Iuidt : Gerewie lnoerewie stirrewie-Ierwie sprerewie-kerewie.
Zie Is. TEIRLINCK, Wdb, van Bargoensch.
Ersbisdom, 0.; ersbiskop, ill,; ersbooswicht,
ersden(g)eniet, m,; ersengel(e), m.; erBhertog, m.; ersvader(e), m.; ersvijand, m. lie

m. ;

ERTS-.

Ersch, bn. Zie ERDSCH.
Ersoepe, Yr. lie ERTSOEPE.
Ert, vr. Zie ERTE.
Ertblomme (uitspr. er(t)blomma), vr. Mv. -no
VerkL -blommeke (mv. -kes, -kies). Erwtbloem. Bepaaldelijk. Reukerwt (Lathyrus odoratus L.).
Er(t)bl01nlne' rieke jijn. - Op de naordelijke
dialectgrens. Monnikskap. Vgl. ERREWEETBLOMME.
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ERTE
Erte, vr, VgI.

KIL.

CV. J. Mv. -n. Verkl.

ertse (uitspr. ertss, ook airtstJ); my. -tses, -tsies,
JONGENEEL (ERT). Daarnaast, min gewoon, ER-

WETE, ERREWETE. Mnl. ERWETE. KIL. Erwt (de
heele plant; de heele vrucht, de peul ; bet zaad).
jong' ertsies mee toorteleies, dat es jijne kost.
Gelev' (gele) erten. Erte' planten (niet zouien).
- Erte' klakken, erwten op de heete stoof (of in
eene pan) leggen en ze door de hitte doen openspringen (openklakken). Geklakt' erten; zulke
erwten. Vroeger gengen ze mee geklakt' ertoten
op de eeeremcsse rondo Gee' my· ueur ne kluit
geklakt' ertsies, - Veur erie' spelen, Voorheen

werd in de huizen met de kaart gespeeld voor
erwten, Fig. Van gierige menschen. Hie en uer-

teert niet : hie zoo (zou) veur erte' speien ! In d' erte' gele(g)en hen (of gevallen zy·n), pokdalig zijn, ev. J. Men zegt ook : mee zy·' gezicht
in d' erte' gevalle tijn. - OJ erie' loopen, zeer
voorzichtig voortgaan. ev.
- Samenst, In de vormen ert-, erte-, erten(uitspr. ertsm .. voor b) : ertsoepe, erteland, ertentlid, ertembedde, enz,
Ertebedde, Yr. MV. -beddes, -beddens, -oeddies.
Zie BEDDE. Daarnaast ERTEMBEDDE. Erwtenbed.
Wdb.

Ertegem (met hoofdt. op ert), o. Gemeente :
Erwetegem. Zijdeg!! van Ertegem? ' t Es eene
van Ertegem, het is een man (of eene vrouw)
van Erwetegem. Zie PLAATSNAMEN.
Ertegemsch (uitspr. met ch voor e), bn, Op
zy·n Ertegems,o dat zy·n Ertegemsche manieren,
- Zelfst, Nen Ertegemschen, m.: Ertegemsche.

Een man van Erwetegem, 'n Ertegemsche, vr.j
mv, : Ertegemsche. Vrouw van Erwetegem.

Ertegemsche,

vr.;

Ertegemschen,

m. Zie

ERTEGEMSCH.

hoopje. De gewone geelgors (Em'bert'za citrinella
L.). Men he~t den vogel ook : geleven (gelen)
ertreunsele. .k Wete nen ertreunsel zoeunen.
Dor zengt (zingt) ne geleven ertreunsele.
- Aft. Ertreunselsai (= -e£), 0.; ertreunselsnest, m. (niet 0.).

Erts, O. (delfstof'), Wordt niet gebruikt.
Ertsbisdom (uitspr. er(t)sbisdom), o. Aartsbisdome 't Er(t)sbisdom Mechelen.

Ertsbiskop (uitspr. er(t)s-), m. Mv. -pen,
Aartsbisschop. KIL (ERTSCH-BISSCHOPj.
Ertsbooswicht (uitspr. er(t)sbooswickt met
scherpl. 0), m. Mv, -en. Daarnaast ER(T)SDEU(G)ENIET. Aartsbooswicht,
Ertsdeueniet, m, Zie ERTSDEUGENIET.
Ertsdengeniet (uitspr. er(t)sdeu(g)dniet), m.
Mv. -en. Zle ERTSBOOSWICHT.
Ertsengel(e) (uitspr. er(t)sengdliJ), m. Mv. -ls,
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. De drij
er(t)sengels zy'n .. Raphae·l, Miechall en Gabriel.
KIL (ERTSCH-ENGHEL),

Ertshertog (uitspr. er(t)sertoch), rn. Mv, -herto(g)en. Aartshertog, W db.
Ertsoepe (uitspr. er(t)soepd), Yr. Mv. -n, Verkl.
-pke. Erwtensoep. Da' ertsoepbe zal 'm-ijdeugd
doen,
Ertsvader(e) (uitspr. er(t)slaatJr~metzovl.
lange a), m. Mv, -rs. Deeiud.e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Aartsvader. Den er(t)svaderJakop.
Ertsvijand (uitspr. er(t)sjijant), m. Mv. -en.
Aartsvijand. Die tune gebroers zg'n er( t)svy·anden.
Ervaren (uitspr. eruarsn met zovl. lange a),
ww. Niet gewoon. W db. Ge zil(t) nogal ueei
eruaren,

Ertegrond,

m. Zonder mv. Zonder verkI.
Grond geschikt voor erwtenbouw. MY·ne lochtenk
en es geenen ertegrond.

Erteland, o. Zonder m V. Zonder verkl. Land
geschikt voor erwtenbouw. - Akker waar erwten
werden gekweekt. Wa' gaat hie op dat erteland
zouien? Vias.

Ertenbedde (uitspr. ertiJm-), vr. Z. ERTEBEDDE.
Ertentij d, m. Zonder m V. Tijd van het jaar
dat men erwten eet. Me zy·n al in den ertentY·d.

.Erterijs, m. Mv.

ES

-rY~zers.

Erwtenrijs. Erderie
takken, dat zy·' goe erterfjzers. Zie RIJS.
Erteslnntse, Yr. Mv.-n. Erwtepeul.Z.sLUUTSE.
Ertestroot (uitspr. met scherp!. 0), O. Zonder
mv. Erwtenstroo, gedroogde erwtenstengels. Zie
STROOT.
Ertranke, vr. MV. -n. Rank van erwten. Smg't
die erteranke' veur de koeln.

Ertrennsel, m. Zie ERTREUNSELE.
Ertrennsele (uitspr. met klernt. op ert), m.
~fv. -lsI Vetk1. -Ike (mv. -lkes, -lkies). Daarnaast
ERFRONSEI.(E), De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Vervorming van aardgroensel
erdgroensel. De vogel is groengeel en WQont op
den grand, meEstal in barmen, onder een gras-

=

Ervaren (uitspr. met zovl. lange a), bn. Niet
gewoon. Bekwaam. In iet (iets) eruare z9"n.
Ervarenesse (uitspr, eruarsness» met zovl.
lange a en klemtv op nes), Yr. Mv, -no Niet gewoon. Ervaring, gebeurtenis. ' k He dor 'n vz"ez'
ervarenesse g'had.

Erve, vr. Mv., niet gewoon, erven. Erf, nalatenschap. EIuis en erve. Wdb. VD (<< veroud. »).
KIL (ERF, ERVE).
Erven, bedr. zW. ww. Verv.: erfdege,g'erfd.
Met hen (hebben). W db. let erven. Ik erve mee,
ik ben ook erfgeoaam.
Erver(e), m. Mv. -rs. Mnl. ERVERE. De eind-e
vah dikwijls in de uitspr. weg. Erver. W db.
Ervinge (uitspr. ervengtJ), vr. Zonder my. Erving. Wdb.
Erwete (klemt. op we), Yr. Zie ERTE.
Erwietale, Yr. Zie ERREWIETALE.
Erwt, yr. W ordt niet gehoord. Zie ERTE.
Es (uitspr. met gerekte korte e). In : van es
totten enden, van 't begin tot het einde (spr. van
ruimte), heel en gansch, van het een einde tot het
andere. Fr. d'un bout a .l'autre. Hoe verre
moe' ,k d' ha(g)e scheeren? Van es totten enden.
Hie zai zy·n les op, van es totten enden. Soms

ES

-

ETEN

4°9

(doch niet op mijn geboortedorp Zegelsem) met
lidw. : van den es totten ende. De uitspr. 1aat toe
est te schrijven. Vgl. Sen (Bfjv.). - Moet bet
gebracbt worden tot ends (Z, DB)? Of tot eest

Esschenblare (uitspr. esschsmblars, gewoonlijk met ch en met zovl, lange a), vr. Mv. -n.
Verkl. -blaarbe. Daarnaast, niet gewoon, ESSCHEN-

(= eerst) SClI.? Of tot ees (= aars)? Vgl. DB

Esschenboom (uitspr. esschsmboom met ch en
scherpl. 0), m. Esch.

(VAN ENDS T'ENDS, VAN ENDS EN T'ENDS, VAN
ENDSEN T'ENDSEN). J (VAN ENDS TEN ENNENT).
Es, m. Is de derde persoon, tegenw. tijd, aant.
w. van ZIJN, zelfst. gebruikt. Nen es, hetsene is,
bestaat. ' k He lieuer nen es as ne geweesten, bet
tegenwoordige is van belang, bet verleden niet
meer. Zie ESCH.
Es, m, Boom. Zie ESCH.

Eseamoteerdere, rn.: escamoteerderije, vr.:
escamoteeren, ww.: esoamoteeringe, vr.; es..
camoteur, m. Zie SCHAMOTEERDERE, SCHAMOTEERDERIJE, enz,

Esch (uitspr. es met gerekten klank; gewoonlijk met ch voor e), rn. Mv. esschen, Verkl., zeer
gewoon, esschelke (mv. -kes, -kzes), soms es(ch)ke.
Zie Kl. en Vorml. Esch, de bekende boom,
Fraxinus excelsior L. Dat es ne schoonen es.
Verkoopenge van esschen. Plant da' esschelke
nejfiest de beke. -- Soms vr. : n schoon essche.
Mnl. ESSCE, yr. G (ESCHE, vr.; ESCR, m.). - Spr.
Ne geweesten en es niet (niets), mor nen es es ne
schoonem boom, woordenspel steunende op de geHjke uitspr. van es (= is) en es (= esch) : beter
het tegenwoordige dan bet verleden ; beter is het
iets te hebben, dan iets gehad te hebben.
I

Esohdoorn, m. (ahorn); esehlook, o. (sjalotte).
Worden niet gehoord.
.Esel, m. lie ESELE.
EseIe (uitspr. eSCJlJ),

m. Mv. -ls, De eind-e valt
dikwijis in de uitspr. weg. Deesem, zuurdeeg. Is

het HEEFSELE (van HEFFEN, vgl. hier HEEF; DB :
HEEFSEL, HEFSEL, HIJSEL; J. ev. SCH. : HEEF;
fro levain) ? Den esel zetten, het zuurdeeg gereedmaken en wegzetten voor een volgende baksel,
Moeder hee' den esel gezet. SCH (EESEL, ESEL
met zware e).
Eselen,bedr. zw. ww. Verv.: eseldege,g'eseld.
Met hen (hebben). Den deeg eselen, den deesem
in het deeg doen. lie ESELE.
Estadron, o. Zie SKADRONK, SCHADRONK.
Eskamoteeren, ww. lie SCHAMOTEEREN (ook
de af1.).
Esp, m. (boom). Wordt niet gebruikt.
.mspres (klemt. op pres), bn. bw. Fr. expres.
Daarnaast, soms ASPRES en EKSPRES, dat meer in
zwang komt, en EEKSPRES. Met opzet. Iet espres
doen. M. - lelfst. m. Sneltrein. Den espres pakken, per sneltrein rijden.
Essche (uitspr, met ch), o. Gemeente : St.-Lievens-Essche. J k Ga nor Essche. Eene (man of
vrouw) van Essche.
Essche, vr. Zie ESCH.
Esschelke, O. lie ESCH.
ESlchen (uitspr. esschze), bn. Zie ESSCHIE.
Esschenblad, o. Zie ESSCHENBLARE (het gewone woord).

Zuid-OostfllaandlYscn !eJz'oticon

BLAD. Blad van den esch. lie BLARE.

Esschenbosch (uitspr. esschsmbos met ch :
bosch met ch voor ,1), m. Mv. -bosschen (met ch).
Verkl, -bosschelee. lie BOSCH. Bosch van esschen,
Er en zlj" geen esschembosschen nit! meer,
ESfJcheneere (uitspr. esschsneer» met klemt,
op es, met ch, en nee met scherpl. e), m. ~1 v, :
-rs. Man van Essche.
Esschenhaut, o, Zie ESSCHENHOUT.
Esschenhout (uitspr. esschonaut, gewoonlijk
met ch), o. Zander mv. Hout van esch. Esschenhaul es nOKal toui (taai),
Esschentak (uitspr. met ch), m. Mv• ..ken.
Verkl. -see, Tak van eenen esch.
Isscheroe, vr. Roede van esschenhout. As ek
klaz'ne was, moesten de staute kinders 'n esscheroe
nor schole meebrengen.

Esscheschnrse (uitspr. -SChUSSd), Yr. Zonder
mv. Schors van eenen esch. Zie SCHURSE.
}1sscheschusse, vr. lie ESSCHESCRURSE.
Essohie (uitspr. met ch), bn, Onverbuigbaar.
Van esch, Esschie haute Dat zy'n esschieplanken.
Est. Zie ES.
Estamienee, m. lie ESTAMINET.
Estaminet (uitspr. estamienee, met

korte a en
zachtl. e en klemt. op nee), m. (niet 0.). Daarnaast,
zeer gewoon, STAMIENEE. Mv. estamieneets /verkI.
estamieneetse (rnv. -tses, -tsiess. lie ald. Op estamienee gaan. Estamienee hauwen. Hie es getrauwd mee e maisk' uit nen estaminee.

Estimeeren, ww. Zie EXTIMEEREN.
Estrade (uitspr, op zijn Fr.), Yr. Mv. -n.

Verkl,

-ke. W db. Daarnaast, soms, STRADE.

Estrik, m. (vloertegel). Wordt niet gehoord.
Etablieselllent (korte a en klemt, op ment), o.
1v1v. -en, Etablissernent, 'V db.

Etdijsendaas (uitspr. tJttijstJndaas met zovl.
lange a); etdonderdaas (uitspr. ettondtJrdaas
met zovI. lange a), bw. Des Dinsdags; des Donderclags. lie DAAGS.
Etelijk

(uitspr. etJllj'k met fi), bn. Eetbaar.

J

Da 'vlees en es nie etelijk. Mnl. Wdb. KIL.

DB. eV.J.

Sea.

Eten, bedr. st. ww. Very. : at (mv. aten),
soms eettege / gJeten (nooit gegeten). Wdb. Ete gely'k nem beer, gely'k ne wolf, zeer vee1
et.en. Ete gely'k m beeste, gely'k e verken (of verkze), veel en gulzig eten. - 't En eet geem brood,
er is geene haast bij, het kan wachten. DB. ev.
J. R. - Hz'e en kan anderst niet as pato(dd)ers
eten, hij kent niets, is voor Diets goed, is maar
dom, Zoo ook : iet meer keunen as pato(dd)ers
eten, niet dom zijn, slim zijn. Vgl. R. - De boter
gJeten hen, berispt, bekeven worden; veel verlieJ

ETEN

ev.

ev.

ev.-

ev.

Eten, o, Zonder mv, Zonder verkl. Het gewone
woord is TETEN. Zie ald.
Eter, m. Zie ETERE.
EfJere (uitspr. etdrd), m. Mv. -rs. Verkl. -rbe
(mv. -rkes, -rkies). Mnl. ETERE. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Van mannen en vrou ..
wen. Eter. Wdb. Ons maisie (meid) es negrooten
etere.
Etfrijdaas (uitspr. dtjrijdaas met zovl. lange

a), bw. Des Vrijdags. lie DAAGS.
Etgroen,

O.

ets, vr.; etsen,

EURD
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zentin spel, b. v.), Soms : bet g'eten hen. Vgl. T.
R. -leverstveuren eten en drenke laten (ook :
late staan), er zoodanig van houden dat men er
honger en dorst zou voor lijden.
T. R.Rie
es zoodaneg ueur Jt spel dat er hie eten en drenbe
veure laat. - Eten en drenken en es geen ambacht (of: geene stiels, er hoeft oak gewerkt te
worden. - ZfJ zoittebrood eest (of veuren) eten,
het beste eerst eten; te mild, te rijkelijk leven en
alles wild verkwisten; 't wordt veelal gezegd van
iemand die door al te kwistige levenswijze arm is
geworden. Vgl. SCR. - Da' ze Jt koken gel9'k ze
,tete willen, dat ze handelen zooals zij maar
willen, ik bemoei er mij niet mede. SCH.
J.
Oak: da' e' houder (hun) zoppe mor en ete
geliJk ze willen. Vgl. SCR. - Eten danze [dat ze)
zweeten, en werken danze kauwe krij(g)en, erg
luieriken.
Zy-J word eten, het gegeven woord
niet getrouw blijven.
J. VD. - Beter g'eten
as "t bedde uersleten, beter bij bakker en beenhouwer dan bij geneesheer. Vgl. J. - Ete wat
de pot kookt, eten wat op tafel komt. Van lekkere
menschen (vooral kinderen). Wilde nie ete wat
de pot kookt, vast! J.- Van vuur (stoof). Ver..
branden. Die stoof eet ueel kolen. Loq, Wdb.

(nagras); etmaal, o. (24 uren) j
ww. Worden niet gebruikt.

Etsaehternoens (uitspr. ;J!-), des achternoens ;
(uitspr, at-, daas met zovl. lange
a)~ des anderen daags; etsgoens~aa8 (u~tspr.
stschoenedaas, met zovl.lange a): etsJaars (uitspr,
st-, met zovl. lange a); etsmiddernaohs (uitspr,
at-); etsmiddags; etsmaandaas(uitspr.dtsmaandaas. met zovL lange a, oak tJtsmondaas); ets..
mOr(glens; etsnave(n)S of etsnavies (met ~ovl.
lange a); etsnachs; etsnoene(n)s of etsnoenleS;
etsnuchtings (uitspr. dtsnuchtiJn~!); etsveur·
noens (uitspr, dtsfeurnoens); etsvrlJdaas (unspr.
tJtsfrijdaas, met zovl. lange a); etszaterdaas
(uitspr. tJtsatiJrdaas, sa en daas met zovl. lange a);
etszomers (uitspr. ;;tsomdrs); etszondaas (uitspr.
~tsondaas, met zovl. lange a); etswenters; etswitda&s (uitspr. ;;tswzttaas, met zovl. lange a),
bw. Vgl. DAAGS.

etsanderdaas

Ettaas (uitspr. attaas met zovl. lange a), bw.
's Daags. Zie DAAGS.
Ettelijk, bn.; etter, m. Worden niet gebruikt.
Ettetet, tusschenw. Zie ETTETTET.
Ettettet (uitspr. dttet~et, soms ettdt~t)., tu,sschenw. Om misnoegdheld of onverschI1hgheld
uit te drukken. Ettettet! Laat my' J m beetse
gerust. Ettettet! Dat hie doet al wat hz'e mor en
kant Vgl. ev. T. R.

Ettijsendaas (uitspr. st.., daas met zovl, lange
a); ettonderdaas, bw, Des Dinsdags ; des Don.
derdags. lie DAAGS.
Etvrijdaas (uitspr. stfriidaas met zovl. lange
a), bw. Des Vrijdags. Zie DAAGS.
Euike, 0.; Euikeneere, m, Zie EUKE, EUKE.
NEERE.
Euke, o. Daarnaast EUIKE. Gemeente: Ooike,
Zie PLAATSNAMEN. Euke Ug( t) bouen Anorde
(Oudenaarde). )t Es eene van Euike, man of vrouw.
EnkeJenk, m. ZieEUKELING.
Eukeling (uitspr, euktJlenk), m. Z. HEUKELING.
Enkeneere (uitspr, nee met scherpl, e), m. Mv,
-rs. Daarnaast EUIKENEERE. Inwoner van Ooike,
Eulboste, Yr. Mv., zeer gewoon, -no Eul =
heul (zie FRANCK, VERDAM); lat. oleum, Nndl,
olie. Boste
zaaddoos. Zie hier BOSTE; Mnl.
W db (BOSTEL). Zaaddoos van maankop (Papaver somniferum L.). - De plant zelf Watten
doet dem boer? Hie souit eulbosten, Trekt die

=

eulbosten uit,
EuIe, vr. Verkl. Euleke. Eulalie. Zie PER.
SOONSNAMEN.
EuIen, ww. Zie BEULEN.
EuIzaad (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder
my. Zaad van maankop, Geet (geeft) de kanarieveu(g)el Jm beets' eulzaad.
Eunsel, m. lie EUNSELE.
Eunsele, m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv, -lkes,
-lkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Uit Lat. unistateram (-a). VERCOULLIE. Unster,
Romeinsche balans, De palullemans beztJgennog
nen eunsele. KIL (ENSSEL, ENSSER, ENSTER, UNSEL,UNSSEL, UNSER, UNSTER).OUDEMANS, Df/dr.
(EUSSEL. PLANTIJN). DB (ENSEL, EINSEL, INSEL).
SCH (EUSEL). Bij GAILLIARD (Keure van Haze..
broee, V, blz, 63) vindt men nog de vormen :
HEUSSEL en HUYSSEL, - Plat. Scrotum. Iemand
ne schup onder zy'nen eunsel geen.
Enr, m. Mv . ..s. Verkl. -ke (mv . ..kes, -kies).
Uier. Ons koe heet e ferm eurke. Dat es ne

schoonen eur. Den eur en es de spene niet : nen
eur hee' geweunely-k vier spenen. SCR. DB. J.Gemeene uitdrukking. Groote borst van vrOllwen.
Enrd, O. Mv. eur(d)en. De uitspr. eur'an en
eurddn (evenale, mv. van boord: boorJdn en boord~n) bewijzen dat de eindletter d, niet tis. Verkl.,
zeer gewoon, eurdse (mv. -ses, ..szes). Oord (VD:
OORT). Da' kost vyl stuivers min Jrt eurdse.
I n Eurdse was Jtvierde deel van ne stuivere. In
'n eurdse waren der vier denzers. Geen eurdse,
niets. Dat en es geen eurdse werd. Veur d'eur(d)en (of Jt eurdse of d'eurdszes) zy'n, gierig zijn.
Oak: achter d' eurdsies zitten, op geldjacht gaan.
- Hie heet (heeft) d'eurden (of dJeurdsz'es); hie
figt of zit mee d' eurdsies, hij is rijk. - Van eur~
sies weten rijk zijn. Ook : va(n) geen e.urdszes
weten. - ' Zy"n lest eurdsies zfjn oj gank, zijn
laatste geld wordt verteerd. Zy'n eurdsz'es zij' gaa'
v He(g)en, alles· is verteerd. - 'n Oolek, s~!cht,
kaad eurdse, een slecht muntstuk. Gekend zyn as

tURDEEL
"n oolek eurdse. - Vyj eurdsies »eur ne stuiuer
geen, te veel betalen, den allerhoogsten prijs betalen. SCH. CV. In eenen stuiver zijn maar vier
eurdsies. - Veur ' t eurdse gebore zy'n, voor
d'armoede geboren zijn. Oak: di« ueur 't eurdse
gelJoren es, en g(e)raakt tot de stuiuer niet . Klappen en zy" geen eurdses, in dit spreekw. bezigt men soms: oorden, en men hoort dus weIeens :
klappen en zij' geen oorden ; al wat men praat, is
niet de waarheid, praatjes vullen geen gaatjes.
Ook: klappen en zy" geen eurdsies, anderst ware
de toeereld vul geld,. of, lachend : anderst zoo
(zou) , k dag en nach( t) klappen. - ' n Eurdse
giereg en e stutuerke zot zq'n,. 't wordt van eenen
verkwister gezegd. - Altq'd ' n eurds' in de
schale te le(g-gjen hen (hebben), altijd iets te zeggen of te beknibbelen hebben. DB, Bij R : recht
van spreken hebben. - Gelq'k e fiuitse van "n
eurdse. Zie FLUIT. - Rekent en telt, zai de
man, en hl~ gal zq" wyf'n eurdse. - ' n Eurdse
gespaard es ' n eurdse gewonnen. - Te(g)en ' n
eurdse 't uoer (of de zak), schier voor niets, De
pato(dd)ers en zq'n dees jaar niet (niets) werd,
ze wer(d)e verkocht te(g)en "n eurdse 't uoer of
de zak. Z' e1Z gaa(n) mor 'n eurdse "t uoer ! Vgl.
DB. - 't En zijn die vqf eurdstes niei, dat is de
ware reden niet. ev. - Ne stutuer tot 'n eurdse
maken; of : ne stuiuer op "n eur dse brengen, door
gebrek aan overleg, vooruitzicht, enz. de waarde
van zijn erf en goed verminderen; ook : te mild
leven. SCH. DB. Men zegt nog : ua' stuiuers
eurdsies maben, - "n Eurds' in twiei:'m bq'ten,
zeer gierig zijn. - 'n Eurdse geen om ne schellenk te pakken (of te vangen of te kr[/(g)en),
weinig geven om veel te krijgen.

Enrdeel (uitspr. met klemt. op eur en met
scherpl. e), o. Zonder mv, Zonder verkl. Oordeel,
vonnis. Het eurdeel va' God. Zeer gewoon : ' t lest
Eurdeel, het laatste Oordeel. - Meening. Nor
my'n eurdeel. ' k Be (ben) van eurdeel da' ge moet
uit 't land vertrekken. - Geschiktheid om een
oordeel te vellen. Dat es ne ma(n) va' gezont
eurdeel. 't Gezont eurdeel zegt dat 't nie' zy'n
en kane - Vgl. YD. Mnl. TVdb (ORDEEL).

Eurdeelder, m. Zie EURDEELDERE.
Eurdeeldere (uitspr. met scherpl. e),

m~ Mv.
-rs. De eind-t vah dikwijls in de uitspr. weg. Niet
gewoon. Oordeelaar. Spottend : fa, gq' zq" nen
eesten eurdeeldere! Mnl. V/db (ORDEELRE).

Enrdeelen (uitspr. met scherpl. e), bedr, of
onz. zw. ww. Verve : eurdeeldege, g'eurdeeld.
Met hen (hebben), Vonnissen. TfTz'e moet er lzier
eurdeelen? Bedr. lemand of iet eurdeelen. W db.
- Meenen. ' k Eurdeele'da' g'ongely'k het (hebt).
- Vgl. VD (OORDEELEN), Mnl. Wdb (ORDELEN).
Eurdjesbrood (uitspr. eurtSJZ- of eurtsz"ezbroot met scherpl. 0), o. M v. -brooen. Verkl. :
eurdses- of eurdsz"esbruutse. lie BROOD. Niet
gewoon. Een broodje dat een oordje kostte. Zijn
der nog eurdsesbruutses? Vgl. VD (OORTJESBROODJE).
Enrdj esdief (uitspr. eur tSiJZ- of eurtsz'ezdiej),
m. 1tlv. -dz'even. Eig. iemand die oordjes (centen,
geld) steelt. - Met rninachting. Iemand die, in de
kerk, met de schaal rondgaat. -; Vgl. J.
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Enrdjesgoed (uitspr, eurts»s- of eurtsieschoety;

0: Zonaer mv. Zonder verkl. Daarnaast : eurdfesstoffe (uitspr. eurtsss-, eurtsiesstoffss, Goed (stof]
dat maar een oordje de el kost. - Goed dat niets
of zeer weinig waard is. Z~ loopt dor mee e kleed
an : oprecht eurdsiesgoed ! - Zie EURD.
Eurdjeskeerse (uitspr. eurts»s- of curtsieseeese, kee met scherpl. e), vr. Mv. -no Verkl., zeer
gewoon : eurdses- of eurdsieseeesee. Kaarsje van
een oordje (een cent). 'n Eurdsieskeesee, dat es e
keeske van ne cent. DB. ev. J.
Eurdj eskeese, vr, lie EURDJESKEERSE.
Eurdjeslent (uitspr. eurts»s- of eurtsicslents,
o. Zonaer mv. Zonder verkl. Daarnaast, zelden,
EURDS(I)ESLINT. Lint van een oordje de el. _
Ook : gemeen lint. Z' en heet (heefr) anderst niet
as eurdseslent op herren hoed. - Zie LENT.

Eurdjeslint, o. lie EURDJESLENT.
Eurdjesschole (uitspr, eurtsss- of curtsiesschob), vr. Mv, -n, School waar men's morgens
als schoolgeld een oordje betalen moest. ' k £It':
nog van eurdsiesscholen hoore spreeen. Vgl. VD
(OORT]ESSCHOOL).
Eurdjesstoffe, vr, Mv. -n. Zonder verkl. lie
EURDJESGOED. In herre wenkel en vende mor
eurdsiesstoffen,
Enrdjestasse (uitspr. eurtssstassos, vr. Kleine,
gewoolllljk houten tasse waarin winkeliers en herbergiers hun geld leggen. - Spr. One' Heere
smeiten in 'n eurdsestasse. lie HEERE.

Ellrdses-, eurdsiesbrood, n.; eurdses-, eurdsiesdief, m ; eurdses-, eurdsiesgoed, 0,; eurdses-, enrdsieskeemse, vr.; eurdses-, eurdsieslent of -lint, vr. enrdses-, eurdsiesschole,
vr.; eurdses-, enrdsiesstoffe, vr.; eurdses-,
eurdsiestasse, vr. lIe EURDJES-.
Euren, onz. zw. ww. :rvleestal in den info Eenen
uier krijgen (van koeien). Ons koe begz"nt al t' eureno DB. lie EUR.
Eurikken (uitspr. rz"k Diet rJk, en met den
hoofdt. op eu), onz. (<< trans., doch schijnbaar intr.
gebruikt, door weglatiDg van het obj. splse »,
zegt VERDAM, llfnl. Wdb.). lw. ww. Verve :
eurzktege, g'eurikt. Met hen (hebben), Herkauwen. De koeln eurzkken. KIL (ERICKEN); Mnl.
Wdb (EDERICKEN, EDERECKEN, IDRIKEN). CV
(IRRIKEN, EURKEN, HIRKEN, NIRKEN, NIRRIKEN).
R. en T (ERKEN). R, CL. Lq'st Kil. (ERKEN).
Eurlene, m.; enrleuen, ww. lie EURLEUGE,
EURLEUGEN.
Eurlenge (uitspr. eurleu(g)J), m. Mnl. ORLOGE
(0. en vr.). Mv. -n. Verkl. -gske (mv. -gskrs,
-gskies). Oorlog. W db. Nor den eurleu(g)e trekken. - Klainen eurleu(g)c, schijnoorlog, rnanreuvres. - D' Eurleu{g)e (niet den Eurleu(g)e),
dus vr. hier; oude Romeinsche weg tusschen N ederbrakel en Zegelsem. )t Es op d' Eurleu(g)c
gebeurd. 't Volk zegt dat er op d' Eurleu(g)e nag
ne vel(d)slag geleverd es. Zie PERSOONSNA~iEN.
Eurlengen (uitspr. eurleu(g)Jn), onz. zw. ww.
Very. : eurleugdege, g'eurleugd. Met hen (heb
ben). Oorlogen. W db. - Twisten, kijven, krakeelen. In dat h'lds eurlcu(g)en ze veur //oed,
r

EURLOF

EVENTJES

m. Zender mv. Zender verkl. Niet
gewoon. Men zegt meer PERMIESS{I)E. Oorlof.
W db. Eurlofgeen, krtj(g)en.

gebeten. Min of meer schertsend : elke gehuwde
vrouw. Mo.eder Eva zal ne kf'er opspelen (kijven),
as ek thuzs komme. - Van eene nieuwsgierioe
vrouw. Ge zfjt ' n kerieuz' Eva IT.
b

Eurlof,

Europa (uitspr. met klernt. op
a), o. lie PLAATSNAMEN.

1'0

en met korte

·Evandzelie (uitspr.

Ellrtses- of eurtsiesbrood, 0.; eurtses- of
eurtsiesdief, m.: enrtses- of eurtsiesgoed, 0.;
eurtses- of eurtsieskeer(S)e, vr.; eurtses- of
eurtsieslent of -lint, o. ; eurtses- of eurtsiesschole. vr.j eurtses- of eurtsiesstoffe, vrv ;
eurtses- of eurtsiestasse, vr, Zie EURDJES-.
Eavaard, euvaart [uitspr, euuort met klemt.
op eu), m. Mv, -(d)s. Verkl., niet gewoon, euoourtse. Ooievaar. Wdb. lie de vormen bij VERDAM: (ODEVARE). Der vlz'egt nen euuord. -

In
den Euuord, verspreid uithangbord (men schrijft
op het bord : in den Oeieuaar]. Tsuss(clz)e Ze¥'elsetn em Braeele, op den Heerewee.~, tnaren der
tun« Euvor(d)s .' In de grooten Euuord en in de
klainen,
EaveI, 0., bn. W ordt niet gebruikt.

Euverbeen (uitspr. met scherpl. e), o. Mv. -en
(niet -deren). Verkl. -bientse (mv. -tses, -tsies).
Overbeen, beenachtig uitwas. DB.
Euverheid (uitspr. euusrait en euv~riet), vr.
Mv. -heen, Zonder verkl, Overheid, Wdb. D'hoo(g)er euuerhaid. Ge moet toch ou (uw) euuerhee~n) kennen. DB. ev. J. Van euuerhaid
zfjn, tot den bestuurraad behooren, J.
Euverhied, vr, Zje EUVERHEID.
Euverleer[uitspr. leer met zachtl.

e), o. Over-

leder. \Vdb. Vgl. DB. CV. J. GAILLIARD, Hazebroek, V, biz. 303.
Euverste, Yr. Mv, -n. Van vrouwenvOverste.
D'euuerste van de kongregas(i)e. Meeder etcuerste, de overste van een klooster. - Schensend,
De bazin in het huisgezin. As moeder euverste
gesprolun keet (heeft), es 't gepast, zille I
Euveraten, m. lVlv. euversten. Van mannen.
Overste (in leger, huis, enz.). Vraag het an den
euversten. 't Es eene van de groot' euversten.

Euvord, envort, m. Zie EUVAARD.
Euze, vr. Zie EUZIE.
EllZ8,

vr. Verkl. Euzeke. Eugenia. Zie PER·

SOONSNAMEN.

Euzendrup, m.

Zonder my. Zonder verkl. Mnl.

EUSENDROP (zie andere vormen bij VERDAM).
Daarnaast, min gewoon, EUZIEDRUP. De drop die

van de euzie (zie ald.) valt. Den euzendrup maak(t)
J. : EUZIEDRUP. CV (EUZELDRUP, NEUZELDRUP). Unl. ~Vdb (EUSENDRUP).

mil nat. Vgl. DB.

Euzie (klemt. op eu), yr. Mv., niet gewoon,
euziets. Daarnaast, min gewoon, EUZE. Ozing.
VD. Onder d' euzie schuilen. Hangt de leer onder
d' euzie. Zie, vooral, VERDAM (OSE en andere
vormen). KIL (OOSIE, OOSE). PLANTIJN (OSEN).
GAILLIARD, Hazebroek, V, bIz. 303. 5CH (EUZE,
EUZEN, EUZEL). DB. J. CV (EUZEL, NEUZEL).
Euziedrup, m. Zie EUZENDRUP.
Eva (Ultspr. met zachtl. e en korte a; klemt.
op e) VI. Vrouwennaam. - ivloeder Eva, de
eerste'vrouw. Moeder Eva hee' in den appel

met klemt, op ze), o. Mv.,
gewoon, -ts. Daarnaast EVENDZELIE. Evangelie. W db. ' t Euandzelie van den hailegen
Dzouiannes. Al wat hie zegt. en es geen evandzeiie, Vgl. M. - Spr, Jt Es e lank euandzelte
het duurt iang. ev. j.
'
·Evandzeliest (uitspr. -dzeliest of soms, -dzsltest, met klemt. op lz"est), m. Mv. -en. Daarnaast
EVENDZELIEST. Evangehst. Wdb. Er zi/' vier
DIet

euandzeliesten,

Evangelie,

0.;

evangelist, m.

Worden niet

(of zeer zelden) gehoord. Zie EVANDZELIE, EVANDZELIEST.

Evegauw, bw. Zie EVEGAUWE.
·Evegauwe, bw. De eind-e valt

soms in de
ultspr. weg. Aanstonds. ' k Zal ev~gauwe kommen.
Ge moet evegauwe meegaan. SCH. J. DB (EVENGAUW).

,

Evegeer [uitspr. eVJgeer,

geermet scherpl. e
en zouder den hoofdt.), m, Mv. -so Verkl. -ke
[mv. -kes, -kies). Avegaar, egger (<< samengetr, uit
eveger ), VERCOULLIE). Boort e gat mee nen
evegeer. ev. J. KIL (EVEGHER).

Evegoed, bw. Evengoed, eveneens goed. Ge
keunt net doen op d' een cf d' ander maniere
't es euegoed, Vgl. VD.
'
Evemainsch (uitspr. eV:JJnains), m. M v, -mainsen of -mainschen (met ch). Evenmensch. Hie zoo
(zou) zfnen euemains/ t uei afstroopen !
~ven, b~. Men zegt niet : eve(n) r&'k ais gf,
wei: zoo r1jk as gfj/ - niet : doen even also.f...,
weI: doen as ~f(t) ..•; - niet : temand even aa(n)raken, wel : zemand ewat (of'm beets', of lz'chtekies, of, zeer gewoon, ra£zekies, araits, enz.) a'raken; - niet: 't es even voor vy'ven, weI: 't es
,m beetse veur de vi/vent Men zegt : ' t es my'
eve goed (zie EVEGOED); EVEGAUWE en EVES(T).
Z. die woorden.
- Bn. l\fen zegt niet : een even getal, weI :
e paar getal; - niet: de even nummers, weI:
de pare numeroots. Om het even wordt niet
gebezigd.
Evenaar, m.; evenaIs, voegw.; evenaren,
ww.; evenbeeld, o. Worden niet gebruikt in mijn
dialect.
Evendzelie, 0.; evendzelie~t, m. Zie EVANDZELIE, EVANDZEUEST.

Eveneens, bw.;evenknie, m.

Worden niet

gehoord.

Evenmensch, m. Zie EVEMAINSCH.
Evennaasten (uitspr. met zovl. lange a),
Zander

ill v.

m.

Evennaaste. W db.

Evennement (uitspr. evenntJment), o. Mv. -en.
Evenement, gewlchtige gebeurtenis.
Evenredig

(en aft.), bn. bw. Worden niet ge-

brulkt.

Evens, 8venst (uitspr. evest), bw. Zie EVES(T).
Eventjos, bw. Wordt niet gehoord.

EXOMME

EVENVEEL

scherpl. e). Mv. -ts, of
eksepsie.

EvenTeel, evenvele (uitspr. eusueel, ..velJ) ,
bw. Zie EVEVELE.

Evenwel, hw. Bestaat niet in mijn dialect.
Evenwicht, o. lie EVE\VICHT.
Evenzeer, bw.; evenzoo, voegw. Worden niet
gehoorL1.

Ever, m.

Wordt niet gebezigd (ook niet de

sanienst.).
J

Evermond (uitspr. eusrmont'[, m. Spruw. Da
kind hee ncn euermond. DB (EVELMOND, EVERMOND).

Eves (uitspr. eves.

de eerste lettergr. met zachtl.
e en den klemt., de tweede met gerekte korte e),
bw. Daarnaast, 'leer gewoon, euest, Is het evens
(de 11. valt weg voor s)? lie 0 B : EVENS. Aanstonds, seffens, zonder dralen of wachten. J k Zal
eves kontmen, Euest te betalen, Fr. payer comptanto Ge moet Jt kooren inhalen en euest desschen,

Evest, bw,

Zie EVES.

Evevele

(uitspr. ev,;;velJ), bw. Eve nveel. Wdb,
M J erfdegen amale, en ieder kreeg eueuele.

Evewicht, o. Zonder my. 't Wordt soms gebrurkt, naast EKIELIEBERE. In eueuncht, \V db.

Ewat, onbepaald VD. De eind-t valt weg voor
een meoeklinker. lie KI. en Vorml. Zeer gewoon.
lets; eeoe kleine hoeveelheid of een klein aautal ;
een weinig. Jk He hem ewat te zelgg)en. Hie doet
J
ewa', ziide. Dat es ewat anders t, ' k Pakteg ezaa'
suikere. Hie vroeg ezoa' geld. Hie es ewa' bctere.
Da' wilt etoa' zc(gg)en. Stes kan etoat afvlocken,
Sies kan veel vloeken. Zie de ww. op AF. SCH.
V ~l. de afl. van lETS (FRANCK, VERCOULLIE).
KIL (<< ET-WAT. vet. j, IET-WAT/E-WAT. Ahquid.
Ger.etuuas »; en: «KWAT.Fland.j.WAT!ETWAl'.
Alz'quz'd. »).

Ewel

(uitspr. euiei, de eerste lettergreep met
zachtl, e, of soms stnei : de klemt. valt op wei),
tusschenw. Eenigen schrijven HEWEL. Daarnaast
AvVEL (zie ald.). Welnu (dat men niet gebrllikt).
Ewel, wa J komiegy' hier doen? Ewel ewel toch!
dat z9'n dengen, newoure! Vgl. CV. J. CL (Bilb.).
Loq. Wdb. i. v. ENWEL.

Exact

(uitspr. ekzakt met klemt. op zakt / z.

EXECUTANT), bn. bw. Daarnaast EEKZAKT (met

scherpl. e). Van personen en zaken. \V db. Nen
ekzakte mains, een nauwkellrig mensch (die alles
exact doet). Wat da Jge dor zegt, en es niet ekzakt.

Examen,

o. Wordt niet gehoord. Zie EXOMME.

Excedent (uitspr. eksedent met klenlt. op dent),
bn. Daarnaast, soms, EEKSEDENT (eek met scherpl.
e). \Vdb. De rekeneng es gesloten en der es
,n eksedent van dry' duus(t) frank.

Excellent (uitspr. eksellent of eks;;lent met
hoofdt. op ek), bn. Daarnaast EEKSE(L)LENT (eek
met scherpl. e). W db. Dat es nen eekseiente mains.

Excellentie (uitspr. eksellensze of eksdlensie
met hoofdt. op ek), Yr. Daarna3st EEKSE(L)LENSIE
(eek met scherpl. e). W db. Z!jn ek'sellensz'e dem
biskop.
Exceptie (uitspr. eksepsle of eksepsJ met klemt.
op sep), vr. Daarnaast EEKSEPS(I)E (eek met

-so Wdb. Dates 'ngroot

Exces (uitspr. ekses met klemt. op s~s), o. Mv.,
zeer gewuon, -sen, Daarnaast eebses (eek met
scherpl. e). W db. Da J manneee doe' uee] eksessen : ' t en za I mee hem nie lange duren,
Excommunicatie (uitspr. ekskommunz'kasze of
-easr, ka met zovl. lange a en den klemt.), Yr.
Mv, -stets, of -SJS. Daarnaast EEKSKOMMUNIEKAS{I)E \ eek met scherpl. e). \V db. In d' ekskom1nunieeasie z9'n.
Excusatie (uitspr. ekskuzasz'e of -SJ, za met
zovt. lan~c a en den klernt.), Yr. Daarnaast EEKSKUZAS(I)E (eek met scherpl. e). Verontschuldiging.
Zijn ekskuzasie maken. lIe Mnl. Wdb.
E~cn8e (uitspr. ekskuzJ met klemt. op ku),
vr. Zender m v. Daarnaast EKSKUZIE, EEKSKUZ(I)E (eek met scherpl. e). Excuus, Wdb. Jk Vraag
ou (u) ekskuze.

Excuseeren (uitspr. eeseuzersn, ze met zachtJ.
e en den klemt.), bedr. zw. ww. Very. : eksku..
zeerdege, s' ekskuzeerd. Met hen (hebben). Daarnaast EEKSKUZEREN (eek met scherpl, e). 'V db.
Ge moet my' eksktczeeren,
Excusie, vr, Zie EXCUSE.
Executant (uitspr. ekzekutant

of ekz;;- met
klemt. op tant / k is die van ik ben, zk doe. Zie
KI. en Vor1nl.), ill. Mv, -en. Daarnaast EEKZEKUTANT (eek met scherpl, e). De feeste was schoone :
der waren meer as honderd ekzekutanten.

Executie (uitspr. ekzekusze of ekzJkusz'e, of -SJ;
vgL 'l vonge wooed), vr. Daarnaast EEKZEKUS(IJE
(eek met scherpl. e). W db. Uitvoering [bij concert
enz.], D'ekzekusz'e en es mar flauso,
'
Exempel, o. lie EXEMPELE.
Exempele (uitspr, ekzempdlJ

met klemt. op

zem : vgL EXECUTANT), o. Mv. -Is (verkl. -lee,
-kies). De eind-e val t dlkwijls in de uitspr. weg.
Daarnaast EEKZEMPELE. Voorbeeld. W db. - Les
nuttige ervaring. Ne zatte mains dze zy'J vade;
slaat! Pakt dat veur 'n ekzempele. V gl. J.

Exerceeren (uitspr. ekzerserJn, se met klemt.
en zaclul. e; vgl. EXECUTANT), onz. zw. WW.
Very. : ekzerseerdege,gJekzerseerd. Met hen (hebben). Daarnaast EEKZERSEREN (eek met scherpl.
e). Wdb. De sa(l)daten ekzerseeren. - Oak van
kinderen, die soldaatje-spelen.
Exercitie (uitspr. ekzJrsiesze of ekztJrsz'esd met
klemt. op de voorlaatste lettergreep), Yr. Daarnaast EEKZERSIES(I)E (eek met scherpl. e). Wapenoefening. W db.
- Samenst. Extrcitz'eplein (uitspr. ..p lain), 0.;
excertzlz"eptaatse (uitspr. -ploots~ met zachtl. 0).

Existeeren (uitspr. ekzzesttrdn, te met klemt.
en zacntL e; vgl. EXECUTANT), onz. ZW. ww.
Verve : ekziesteerdege, go- ekziesteerd. :VIet /zen
(hebben). Daarnaast EEKZIESTEREN (eek met
scherpl. e). Bestaan. \V db.
Exomme (uitspr. ekzomm3 met klemt op zom/
vgl. EXECUTANT), yr. Mv. en. Verkl. -ke(mv.•kes,
-kzes). Daarnaast EEKZOMME (eek met scherpl. t).

EXPEDI:EEREN

EZELE

Examen. flat es 'n eksomme die flie gemallek en
es. 'n Ekzomme doen,

Expose (uitspr. op zijn Fr.), m. (niet 0.). Daarnaast EEKSPOZE~ (eek met scherp!.· e). Niet gewoon. Wdb, Hzegaf ne schoonen expose.
Exposeeren (uitspr. ekspozerlJn, ze met zachtl.
e en cen klemt.), bedr. zw. ww. Verv.: ~kspo
zeerdege, s' ekspoz€erd. Met hen (hebben), Daarnaast EEKSPOZEREN (eek met scherpl. e). W db.
Ook zonder obj. Hie ekspozeert te Brusele.

Expedieeren (uitspr. ekspedze'rat2,e'met zachtI.
e en den klemt.), bedr. zw. ww. Verv. eksped£i/erdege,g'ekspedie"erd. Met hen (hebben). Daarnaast
EEKSPEDIEREN (eek met scherpl. e). Verzenden.
Wdb.
Expeditenr (uitspr. ekspedieteur met klemt.
op teur), m. Mv. -so Daarnaast EEKSPEDIETEUR
(eek met scherpl. e). Verzender, afzender. Wdb.
Expeditie (uitspr. ekspediesie of -diess met
klemt, op die), vr. Mv. -siets of -ses. Daarnaast
EEKSPEDIES(I)E (eek met scherpl. e). Verzending.
Experientie [uitspr, eksperil1tsie

of -ens» met
klemt, op en), vr. Zonder mv. Daarnaast EEKSPE·
RIENS(I)E (eek met scherpl. e). Ondervinding, W db.
Ne ma' mee' oeei experiense.
Expert [uitspr. eksper op zijn Fr., met klemt,
op de laatste lettergreep), m. Mv. -s. Daarnaast
EEKSPER (eek met scherpl. e), EKSPERTEN of EEKSPERTEN.Wdb. Zy'n huzs es al acht da(g)en afgebrand, en nui eest zfin d'experten dor,

Experten (uitspr. ekspert~n), -rn. Mv. eksperten. Zie EXPERT.
Expertise (uitspr. eksplJrtiez~, met klem t, op
tie), vr. Mv. -12. Daarnaast EEKSPERTIEZE (eek met
scherpl. e). Wdb,
Explicatie

(uitspr. ekspliekasie of -kass, ka
met den klemt. en zovl. lange a), vr. Mv. -Eases of
-kasiets. Daarnaast EEKSPLIEKAS(I)E (eek met
scherpl. e). Wdb. Zooveel eksplz'ekases niet!
Expliqueeren (uitspr, eksplz'ekerlJn, ke met
zachtl. e en den klemt.), bedr. zw. ww. Verve :
ekspliekeerdege, s' ekspliekeerd. Met hen [hebben),
Daaraaast EEKSPLIEKEREN (eek met scherpl. e).
W db. Iet goed ekspliekeeren. EXPLICEEREN wordt
nooit gebruikt.
Exploitatie (uitspr. eksplotasie of -SIJ, ekspl,taste of -SrJ, ta met zovl. lange a en den klemt.),
vr, Mv. -ses of -siets, Daarnaast EEKSPLOTAS(I)E,
EEKSPLETAS(I)E (eek met scherpl. e). W db.

Exploiteeren (uitspr, eksploterlJn of eksploteron, te met zachtl, e en den klemt.), bedr. zw.
ww. Verve : eksplotterdege, g'eksptoteerd. Met
hen (hebben). Daarnaast EEKSPLOTEREN, EEKSPLETEREN (eek met scherpl. e). W db. Iemand of
£et eksploteeren.
Explotatie, vr.; exploteeren, ww.Zie EXPLOITATIE, EXPLOITEEREN.
Exportatie (uitspr. eksportasie of -tasa, ta met
zovl. lange a en den kJemt.), vr. Zonder mv. Baarnaast EEKSPORTAS(I)E (eek met scherpl. e). W db.
Exporteeren (uitspr. eksporteran, te met zachtl.
e en oen klem 1.), bedr. zw. ww. Verv. : eksporteerdege, g'eksporteerd. Met hen (hebben). Daarnaast EEKSPORTEREN(eek met scherpl. e). W db.
Fruit, dru'iven eksporteeren.
Exposant (uitspr. ekspozant met den hoofd.
op zant), m. Mv. -en. Daarnaast EEKSPOZANT
(eek met scherpl. e). W db. Der. zy" weI duust
ekspozanten.

Expositie (uitspr. ekspoziesie of -51J, zie met
den hoofdt.), vr. Mv, -ses of -siets. Verkl. -sietse.
Daarnaast EEKSPOZIES(I)K (eek met scherpl. e).
Tentoonstel1ing. W db.
Expres (uitspr. ekspres, met klemt. op pres),
bn, bw. Daarnaast, zeer gewoon, ASPRES, ESPRES,
soms EEKSPRES (eek met scherpl. e). W db. let
ekspres doen, - Zelfst. m. Sneltrein. Den eekspres
pakken.
Expropriatie (uitspr. eespropriasie of -aSIJ, a
met zovl. lange a en den klernt.), Yr. Mv. -ses of
of -siets. Daarnaast EEKSPROPRIAS(I)E (eek met
scherpl. e). W db. Komt den tram f Jouj (ja, hij)
al d' ekspropriasiets zi/n al gtdaan.
'
Exproprieeren (uitspr. eksproprzeorlJn, e met
zachtl. e en den klemt.), bedr. zw. ww. VerVe :
eksproprzeerdege, g'exproprt"eerd. Met hen (hebben). Wdb, Iemand of iet eksproprzeeren.
Exterieur (uitspr, op zijn Fransch), m. (niet
0.). U iterlijk, Niet gewoon. Daarnaast EEKSTERIEUR (eek met scherpl. e). Onzen dokteur en hee'
geenen eesterieur,
Extern (uitspr.

ekstern met hoofdt. op stern),

m. Mv. -s. Daarnaast EEKSTERN (eek met scherpl.
e). Externe. Hoeueei eksterns zy'n der in die
schoie?
Externe (uitspr. eksterns met hoofdt. op ster),
vr. Daarnaast EEKSTERNE (eek met scherpl. e).
Niet gewoon. Van meisjes, W db.

Extimeeren (uitspr, ekstiemersn, me met
zachtl. e en den klemt.), bedr. zw. ww. Very. :
ekstiemeerdege, g'ekstzemeerd. Met hen (hebben).
Daarnaast EEKSTIEMEREN (eek met scherpl. e),
soms, ESTIEMEREN. Achten. Iemand ekstiemeeren.
Extirpateur (uitspr. ebstierpateur, pa met
korte a, teur met klemt.). Mv. -So Extirpator
(werktuig). W db.
Extra (uitspr. ekstra met korte a en klemt. op
ek), bn. bw. Daarnaast EEKSTRA (eek met scherpl.
e). Buitengewoon, bijzonder. W db. - Zelfst. m.
(niet 0.). Zeer gewoon. Dat es nen exstra.
Extract (uitspr. ekstrakt met klemt. op strakt),
m. (niet 0.). Mv. -en. Daarnaast EEKSTRAKT (eek
met scherpl. e). Uittreksel van een register. Nen
ekstrakt van overli/den, va' geborte. Vgi. YD.

Ezel, m. Zie EZELE.
Ezelderije (uitspr.

ez~ld~r&'~ met klemt. op
ri/), vr. Mv. ·n. Ezelarij. Wdb. Mnl. : EZELRIE.
Wat da' ge dor doet, en es mor ezelderfe. SCH
(EZELRIJ).
Ezele (uitspr. eZIJIIJ), m. Mv. -Is. Verkl. -ike
(mv. ·lkes, -lkzes). De eind-e vaIt dikwijls in de
uitspr. weg. Ezel, zeker lastdier. Dat es ne schoo-

EZELSWERK

EZELINNE
nen ezele. Muilezele. Steenezele. Leeleken ezele.
Zoo dom, zoo stom, zoo koppeg, zoo lout, zoo beest
as nen ezele. Slo(g)e krij(g)e gelijk nen ezele. Er
op slaa(n) gelijk op nen ezele. - Gelaad zy'(n)
gelfjk nen ezele (ook : gely'k ne muilezele), zeer
geladen zijn. Ook : zeer zat zijn. - Nen ezel vergaat in de beenen en nen auwe mains ook. N og :
hz'e vergaat hie zy'm beenen gel!ik d'ezeis ! Eene van de zeven uionderheden van de wereld :
nen ezel heet (heeft) e rond gat en hz'e schilt vierkantege tappen.
- Van personen. Dammen, dwazen, stommen
ezele. Koppegen ezele. Louien (luien) ezele. - Ook
van vrouwen. Mie es nen ezele. Den dommen ezel
ua' zy" wYf. - Kind dat slecht leert en zeer dom
is. In die schole zy'n der veel ezels, - Kind dat

zijn eerste-kornmunie niet mag doen, omdat het
den catechismus niet kent. Ezel z!in. Toontse zal
ezel z!in. Er zy'n deesfaar vier ezels,
- Spr. Nen ezel es ezel en zal ezel steruen, of :
hie es ezelgeboren en zal ezel sterven, een dom
mensch blijft dom. Ook : nen ezel werkt en zal
blfjve werken. Daarnaast : nen ezel moe' aUijd de
zak dra(g)en. Vgl. J.- Nen ezel gee' stank ueur
dank, is niet dankbaar. Ook, met dezelfde beteekenis : As ge nen ezel zy'ne zak afpakt, slaat
hie zij' gat uit : en : nen ezel betaa l(l) mee' zfjn
ueesten (of scheteny. --.: As nen ezel het te goed
heet (heeft), gaat hie op 't y's dansen (en men
voegt er soms bij .: em breekt hie zijm been). Spottend, van iemand die gedecoreerd is. Nen
ezel draagt ook e krU1S (of: es ook gekruist). Men

bedoelt het zwartacbtig kruis over's ezels rug en
scbouders. - 'n Ezelke da' gel(d) schy't, een
wonderezeltje uit een bekend sprookje. Ik en he
geen ezelee da' ge!(d) schfjt. Vgl. J. - Vrijer,
man. In : z' es kwezele by' gebrek an (of bi/faute
van) ezele, Vgl. GAILLIARD, Hazebroee, IV, blz,

90 .
- Vouwbed. DB. ev. SCH. J. R. CL (BY'v.).
- Voertuig waarmede men boomen vervoert. Fr.
triquebaile. DB. - Muldersterm. Eze! van de
pasbru(gg)e, bok waarop de pasbrugge (zie ald.)
rust.
- Ezelke. De bok in bet bok-sta-vastspel. Ieder
der j ongens die den rug aan de springers bieden,
heet eze! of ezelke. Ook in een vangspel, dat, te
Mater, Bal-op-zale of Perd-op-za!e wordt genoemd, heeten de dragers der ruiters ezels (of
perden). lie DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel
en Kz'nderlust, III, bIz. 130. - Ezelke sjrengen.
Zie EZELKE-SPRINGEN.

Ezelinne (uitspr.

eZJlz'nnJ met hoofdt. op lz'n),
vr. Mv. -no Verkl. -ke. Ezelin. Wdb. Ook van
domme vrouwen. Zfj' w&f es'n ezelz'nne.

Ezelinnemelk, vr. Ezelinnenmelk. W db. Ezelz'nnemelk es de beste veur klaz'n kinders.

Ezelke-sprengen, ww. lie EZELKE-SPRINGEN.
Ezelke-springen (uitspr. eZJ!kJ-sj>reng3n), ODZ.
ZW. sch. wW. Bok-sta-vast spelen. Fr. jouer au
chevalfondue De kinders sprengen eze!ke. Wi'!leme ne keer ezelkt-sprengen? V gl. DE COCK en
TEIRLINCK, Kinderspel en Kinder lust, I, bIz.

294 en vlgg,

Ezelkoers, m. Zie EZELSKOERS.
Ezels, bn. bw. Zie EZELSCH.
Ezelsbank, vr, Zonder mv. VerkI., zeer gewoon, -sbe. Bank voor ezels (schooljongens die
hunne les niet kennen). Op d'ezelsbane zitten,
DB. CV.].

Ezelsgrauw, bn. Daarnaast EZELSGRAUWT.
Lichtjes grauw. Mnl. Wdb (ESELSGRAU).
Ezelsgrauwt, bn. Zie EZELSGRA uw.
Ezelskappe, vr. Mv. -no Verkl. -pke. Daarnaast
EZELSMU(I)TSE. Papieren muts, welke men de
stoute of onwetende kinderen in de school opzet,

Ezelskerre, vr. Mv. -no Verkl. -kerreke. Kar,
waann de mulder den ezel spant. lie KERRE.
Ezelskoers, m, Mv. -en, Daarnaast, soms,
EZELKOERS, Loopstrijd met ezels. Op de keeremesse te Brakele waster nen eeelsbocrs.

Ezelskop,

m. (nooit vr.), Mv. •.pen. Domkop.

Den ezelskop hee my'n krz'eken afgetrokken. Ook
van vrouwen. Mie de leeleken ezelseop.

ev.

Ezelsmaniere, vr. Mv. zeer gewoon, -n. Domme, d waze manieren. Da' kind en hec mor ezels..
manteren l

Ezelsmuitse, vr. Zie EZELSMUTSE.
Ezelsmutse (uitspr. gewoonlijk -muz'tsJ), vr,
Zie EZELSKAPPE.

Ezelsoh (uitspr, ezols, met ch voor e), bn, bw.
Mnl. : ESELSC. Den ezelschen duaiele ! - Op
zy'1Z ezels, naar ezelsmanier. 't Gaat hier op z!in
ezels : 't es stank ueur dank.'
Ezelsoore (uitspr. ezslzoors met scherpI. 0), vr,
(niet 0,). Eig. oor van eenen ezel. - Van personen. Lange oor. - Fig. Van iemand die dom is,
zegt men dat hie ezelsooren heet (heeft].
Ezelstoer, m. Mv. -en. Ezelacbtig, dom werk.
Dat zijn nui tock ne keer ezelstoeren!
Ezelsveeste (uitspr. eZJlifeestJ, fees met zachtl.
e), vr. Mv. -n. Eig. Veest van eenen ezel. - Fig.
In 't my. Ondank. J.l:fee ezelsveesten ielnand betalen.
Ezelsvel (uitspr. eZJlsfel), O. Zonder mv. Calli
outchouc. Ne kootsembal van ezelsvel.
Ezelsvellen (uitspr. eZJlifellt"e), bn. Z. EZELi-

VELLIE.

Ezelsvellie, boo Onverbuigbaar. Van eze]sveI.
Nen ezelsvellie bal. Zie EZELSVEL.

Ezelsvlees (uitspr. eZJlsjlees,jlees met scherpJ.
e), O. Zander mv. VIees van eenen ezel. Ezelsvlees
es toui (taai). Mnl. Wdb (ESELSVLEESC).
Ezelsvleesch, O. Zie EZELSVLEES.
Ezelszale (uitspr. met zovl. lange a), Yr. EzeIszadel. lie ZALE.

Ezelswerk, O. Mv. -en. Dam werk. Wat dat
hz'e dor uitst~ekt, es ezelswerk. V gl. VD (met
andere bet.).

FA
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F ABRIEKMEINSCH

F
F, vr, Uitspr. if~ of fs : my. ejJan of fsts ,
verkl., niet gewoon, ifkJ of effaktJ. 'n Gedrukte
fs, ' n Geschreuen ife. Ge moet dat schrfive mee
twz"e effen. Zie st. en Vorml.
Fa (uitspr. met korte a), Yr. Mv. -ts. Noot der
toonschaal. Ge moet 'n fa spelen, tune fats zengen. Wdb.
Faal, vr, Zie FALE.
Faalde (uitspr, foulda), Yr. Mv. -no Verkl. ·ke
(mv. -kes, -.~les). Falie, soort van hoofd- of schoudersluier ; Fr. manteo De foulde verdwfjnt. 't En
was geene mantele, Zie CV. DB. J. CL (Bfiv.).
KIL. Mnl. Wdb. VD. VERC. i. V. FALIE.

Faalder(e) (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv,
-rs. Verkl., niet gewoon, -ree. De eind-e valt dikwijJs in de uitspr. weg. Iemand die faalt. Wie
ester jaaldere? 't En es geene goee' schuttere ;
't en es mor ne faaldere.
Faam, yr. Wordt niet gebruikt. Men zegt :
noom, reputas(i)e. Zie ald.
Faarzen, ww. (opstoppen, farceeren). Wordt
niet gehoord. Zie VD (die het Zuidn. noemt],

JIaas, Yr. (in de wapenkunde), Wordt Diet
gebezigd.

Fabel, vr. Zie FABELE.
Fabele (uitspr, met Fr. a, soms met zovl. lange
a), vr. Mv. -Is. VerkJ. -Ike (mv. .ts«. -lkz'es). Mol.
FABELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Wdb. flat es 'n schoon fabele. Al wat hie dar
zegt, dat zy" fabels.

Fabriceeren, ww. Wordt niet gehoord. Zie
F ABRIEKEE:REN.

Fabrie (uitspr. met korte a en klemt. op brz'e),
m. Mv., zeer gewoon, -briets, Fr.favori. Bakkebaard. Hie droeg fabriets. CV.J. CL (BY'v.).

Fabriekbncht, m.

Zonder mv, Slecht fabrieks-

goed. lie BUCHT.

Fabriekdomp, m. Mv. -en, Daarnaast FABRIEKROOK. Rook eener fabriek. Zie DOMP.

Fabrieke (uitspr, met korte a en den klemt. op
brie), Yr. Mv. -n. Verkl. ·kske (rnv. -kskes, -kskies).
Fabriek. Dor staat "n groote fabrieke, 't En es
mor e fabriekske. T' Aine zijn der nogal fubrieken. - Kerkfabriek. Wdb. - Fabrieksgoed. Der
en es geen goe stoffe nie meer, ' t es alfabrzeke!
VgI. DB. J. T. - ~Iaaksel. Es dat van ou (uw)
fllbrieke, of hette (hebt ge) "t gekocht? J (Aanh.).
- Samenst•.· altijd zonder S. Fabrieebaas, niet
fabrieesoaasr fabrieemaiske, nietfabrieksmaiske,
enz,
Fabriekeeren (uitspr. met korte a, kee met
zachtl. e en den klernt.), bedr. zw. ww. Verve :
f'abrieeeerdege, gejabriekeerd. Met hen (bebben),
Fabriceeren (dat men niet hoort). Hie jabriekeert
te uee] stoffe : hz'ezal der mee blfjve zitten,
Fabriekgast, m. Mv. -en. Daarnaast FABRIEK·
KEEREL(E). Fabrieksgast. Wdb.

Fabriekgoed, o. Zonder mv. Fabrieksgoed.
Wdb. -

Fabrieksvolk. SCH (Bijv.).

Fabriekjongen, m. Mv. -jonges, -jongies,
sorns ..j ongiets. Fabrieksjongen. Wdb.

Fabriekkeerele (uitspr. -keersl» met scherpI.
e), m, Mv, -is, De eind-e valt dikwijls in de uitspr,

weg. lie FABRIEKGAST, KEERELE.

Fabriekleven, o. Zonder mv. Fabrieksleven.
Wdb.

Fabrieklijwaat (uitspr. -ly'waat met zovl. lange
a), o. Zonder my. Machioaal lijnwaad; -

slecht

lijnwaad. lie LIJWAAT.

Fabrieklncht, m. Zonder mv, Daarna soms
F ABRIEKREUK. Speciale reuk eener fabriek.

Te

Fabriek, vr, Zie P'ABRIEKE.
Fabriekaadje (uitspr.fabrlekoudza met korte

Rons' en kan ek nie toeunen, de fabrieklucht
maakt er iemand ziek. Zie LUCHT.

a en klem t. op koud,. voor de speciale uitspr. dezer
ou, zie Kl. en Vorml.), Yr. Zonder my. Fabricage. YD. Die fabriekoudz' en deug(t) niet, Maaksel. Dat es oa' zijn jabriekoudze !

Fabriekmains(ch), m. Zie FABRIEKMEINSCH.
Fabriekmaiske, O. Zie FABRIEKMEISKE.
Fabriekman, m, ~Iv. -nen,' zeergewoon -mans.

Fabriekant (uitspr. met klemt. op kant), m.
Mv. -en. Verkl. -ka£ntse. Fabrikant. VD.

Fabriekasi(e), Yr. Zie FABRIEKATIE.
Fabriekatie (uitspr. jahriekasie. -S(J, kfil met
zovl. lange a en den klemt.), vr. Zonder my. Fabricage. Er es veel faoriekase te Ronse. Maaksel. Dat es va' my'n fabriekasz'e, ik beb bet
zelf gemaakt.
Fabriekbaas (uitspr. -baas met zovl. lange a),
m. Mv. -hazen. Verkl. -haaske. Fabrieksbaas.

Daarnaast FABRIFKWERKMAN. Fabriekswerker.

Fabriekmeester(e) (uitspr. -mees met scherpl.
e), m. ~lv. -rs. De eind-e valt,dikwijls in de ~~,t~pr.
weg. Fahrieksbaas. De jabrzekmeesters kr1J(g)en
't kaad (kwaad), - Beheerder eener kerkfabriek.
Zie YD.
Fabriekmeinsch (uitspr. -mains, met of zon·
der ch voor eenen klinker of h), m. Mv. -en.
't Wordt gewooolijk in 't mv. gebruikt. Daarnaast
FABRIEKW-ERKMAINS(CH).

fabriekswerker. W db.

FABRIEKMEISKE

-

Fabriekmeiske (uitspr. -maiskJ) , o. Mv, -5,
Fabrieksmeisje. W db.
Fabriekmerk, o. Mv, -en. Fabrieksmerk. W db.
Fabriekondze, vr. Zie FABRIEKAADJE.
Fabriekprijs, m. Mv. -zen. Fabrieksprijs. '\Vdb.
Fabriekren.k, m. Mv. -en. Z. FABRIEKLUCHT.
Fabriekrook, rn. Mv, -en. Zie FABRIEKDOMP.
Fabriekschauwe, vr. Mv, en. Verkl. -wke.
Schoorsteen eener fabriek. Dat es I n hoo(g)e
jabr ieeschauwe. Zie SCHAUWE.

Ill-

FabrieJrschole, Yr. Mv. -n. Fabrieksschool,
W db. - F abrieksleven. De fabriekschole bederft
de fonge kinders.
Fabriekstad, o. Mv, -steeen (met zachtl. e).
Verkl. -steedse (uitspr. -steetssi. Fabrieksstad.
Ronse werdt Jn gJ heel fabrieestad.
Fabriekstoffe, Yr. Mv. en. Fabrieksgoed, Slechte stof Fabrieestoffe ? Dat en deug( t) niet,
Fabriekstreekte (uitspr. met zachtl. e), Yr.
Fabrieksstreek. Wdb. Zie STREEKTE.

FALSARIS
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facteur uitoefenen. Hie hee lange fakteur ge.
speeld, mor Jt en droul'dege niet en hz'e hee' zfjn
fakteurdery'e moete late staan. Zie FACTEUR.

Factief (uitspr. faetief met hoofdt. op tief),
bn. Zie FECTIEF.
Faction (uitspr, jaksz'onk met klemt, op onk),
vr.(?). OJ> faksz'onk, op schildwacht ; - op de
loer. Op faksionk staan, Iemand op faksionk setten. Vgl. Wdb.
Facture (uitspr. faktur» met klemt. op tu),
Yr. Mv. -no Verkl. -tuurke [mv. -rkes, #rkies).
Factuur. Wdb.
Failjiete, Yr. Zie FAILLIETE.
Failliete (uitspr. faz'IJi'et;J met klemt. op jie),
vr. (niet 0,). Failliet, I(n) failiiete zijn. W db
((allNet zy·n).
Fait (uitspr. jet), o. Zonder mv. 't Komt voor
in : op 't jet betrooj>(t) zijn, op heeterdaad (op het
feit) betrapt zijn. W db (i. V. FElT).

Fabriekvolk (uitspr. jabriekfolk), o. Zander
mv, Fabrieksvolk. W db.

Fak m. Niet gewoon. Luiaard, ledigganger.
Veelal 'als spotnaam. 'k He iemand gekend die
van alkendee' Fak wier(d) ({'heeten, Vgl.Loquela,
1fdb.

Fabriekvranwe (uitspr. jabriekfraUWJ), vr,
Mv. en. Daarnaast wel eens, FABRIEKWIJF. Fabrieksvrouw. Wdb.

Fakke, vr, Graszode. Op de noordelijke dialectgrens (Asper). Volk en Taal, Ie jaarg., blz. 34.
Is, meen ik, niet bekend in de eig. Zwalmstreek.

Fabriekwerk, o. Zonder mv, Fabriekswerk.
Wdb.

Fabriekwerker(e), m. Mv. -rs. Verkl. -rke
(mv, -kes, -kies). De eind-e valt dikwijis in de uitspr.
weg. Fabriekswerker. - Soms van vrouwen. Z[jJ
w[jf, zy'n drY' maiskies, ' t zy'n amaal fabrieewerkers.

Fabriekwerkmains(eh), o. Zie
MEINSCH. Veelal in

FABRIEK-

't my. : jabriekwerkmaz'n-

s(ch)en.

Fabriekwerkman, m, Mv. -so Z, FABRIEKMAN.
Fabriekwerkster(e), m. Mv. -rs. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr, weg. Niet gewoon. Fabriekwerkster. W db.

Fabriekwet, vr. Mv, -ten, Fabriekswet. Wdb,
Fabriekwijf, o. Mv. -S of even. Zie FABRIEKVRAUWE.

Fabriekwijk, m. (niet vr.), Mv. -en, Wijk
waar veel fabrieken staan. Zie WIJK.
Fabrikaa,dje, vr.; fabrikant, m.; fabrikatie, vr.; fabrikeeren, ww, Zie FABRIEKAADJE,
FABRIEKANT, FABRIEKATIE, FABRIEKEEREN.

FaQade (uitspr.jassad.;7 op zijn Fransch, sa niet
met zovl. lange a), yr. Mv. -no Voargevel. Wdb.
- Aangezicht. Hie hee J gistere gevochten, en
zy'n fassad' es geschonden.
Facteur (uitspr.fakteur met klemt. op teur),
m. Mv. -so Brievenbesteller. Wdb. - Graankoopman die den boer in betrekking brengt met den
groaten graanhandelaar. My'm broere was fokteur.
Bij VD : FACTOR, GRAANFACTOR.
Facteurderije(uitspr fakteurdery'e met hoofdt.
op rfj), yr. Zonder mv. Het ambt, de stiel van

Zuzd·Oostvlaalldersch ldz"otzcOll

Fakkel, m. Zie FAKKELE.
Fakkele, m. (niet vr.). Ook m. bij

HALMA.

Mv. .ts. Verkl. -Ike (rnv. -lkes, -lkies). De eind-e
valt dikwijis in de uitspr, weg. Fakkel. W db.

Fakkeltocht, m. Mv. -en, Fakkeloptocht. Het
woord begint gebruikt te worden. J.
Faksionk, vr,(?): faktenr, m.; fakteurderije,
faktief, bn.: fakture, vr. Zie FACTION, FAC-

vr.;

TEUR, F ACTEURDERIJE, F ACTIEF, FACTURE.

Fale (uitspr. met zovl. lan~e a), Yr. ~v. -n.
Verkl.jaalke (mv. ekes, -kies). 14 aal, fout, fell. Dat
was ~ngrootefale.'t Es d'een faal op,dJande~e.
Hie hee slich( t) gespeeld,. zonder at die faalkzes
zoareme gewonnen. - Zender f'ale, Fr. sans
faute; voorzeker, Daarnaast, zeer gewoon : zonder fulen, J k Zal komme zonderfale.
Falen (uitspr. met zovl. lange a), onz, zw. ww.
Verve : faaldege, gifaald. Met, h~,! (hebben).
\Vdb. Mnl. wao. - Niet aanwezlg ZIJn (van personen). De schepene faalt. - Van dieren : niet
bevruchten, of niet bevrucht worden. Ons koe
faal(t) nogal dt~kels. Ne stier kan ookfalen.Spr. Ne stier es zuk 'n (zulk een) groot~ beeste" en
hie ka' falen,. platte, vers~hoonend,e ultdrukkmg
die zoo\'eel beteekent als : ledereen IS faalbaar. Spr. "/fie nz"et en jaalt, kan (of mag) zy'ne venger
omhoo(g)e steken. Deze uitdrukking heeft dezeIfde
beteekenis als de vorige, doch is niet zoo brutaal.
- Met zijn. Van planten. Niet gedijen, Fr. ne pas
riussir. ~t Kooren es dees faar gefaald. DJappels
zille ja!e, geloove Jk. De sloore zy" gejaald.
Falie, Yr. WOldt niet gehoord. Zie FAALDE.
Falsaris, m. WOldt niet geh. Zie VALSARIS.
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Fi\~rEUS

-

Fameas (uitspr. met korte a en klemt. op
meuss, bw. Verbazend, bijzonder. Da' verkie es
[ameus vet. 't Es fameus worreme (warm).
- BD. Veelal in slechten zin. 't Es ne flllneuze
keerele, hij deugt niet.
Famielde, Yr. Zie FAMIELIE (ook de samenst.).
Famiele, Yr. Zie FAMIELIE (oak de samenst.).
Famielie (uitspr. met korte a en den klemt. op
mie), vr. Daarnaast FAMIELE, FAMIELDR. Mv, zeer
gewoon, f'amieliets, -lies, -los, SOlTIS -ldss. Verkl.
famieleke, soms jam£eldeke; mv. ekes, -ktes, Familie. W db. Dat es "n groote famielie. Ge zij'
van 'n fijn f'amielde. 't Es nog 'In beetse famieie
oa' In!i. In dat huzs weunen der twie famiehets.
A'getrauwde (am ielde. - Spr, Famieiie van de
kant van Adam, familie van Adamswege. VD.
Men zegt ook : fumielie van de kant van Eva,
en : famielie van de kant van Adam en Eva. In
denzelfden zin : Famiele van "t honderidsste [soms
't duzendste) knopsgat. - Luizen. Da' kind lig{t)
zeker mee famielie, J.
- Famiele van duzcnd (of duust) kinders, het
rankende vlaskruid (Linaria cymba/aria L.). Gehoord te Munkzwalm.

Famielieboom (uitspr, met scherpl, 0), m. Mv,
-en, Daarnaast FAMIELE-, FAMIELDENBOOM (uitspr,
fumieldsmboom), Geslachtsboom. Er en zijn der
nie' uele die ne famieleboom hen.

Famieliedenks, o. Zie FAMIELIEDINGS.
Famieliedings (uitspr, -denks), o. Zander

m v.
Daarnaast FAMIELE-, FAMIELDEN-. Een ding dat
tot de farnilie behoort. Collectief. In dat h uis
ester nog veelfamielz'edenks. Zie DINGS.

Famieliefeeste

(uitspr. met scherpl, e), vr.
(niet 0.). Mv. en. Daarnaast FAMIELE·, FAMIELDE-.
F amiliefeest.

Famieliemenbel(e), o,

Mv.

-ts. Daarnaast

FA-

MIELE-, FAMIELDE-. D~ eind-e valt dikwijls

ill de
uitspr. weg. Erfmeubel. Die kasse, dat es nog 'n
aud famielemeubele.
Famielienaam (uitspr. -noom met zachtl. 0),
m. M v. -nomen. Verkl., niet gewoon, -noomke.
Daarnaast FAMIELE-, FAMIELDE-. \Vdb. Hoe es
z9'ne famielienoom?

Famielienoom, m. Zie FAMIELIENAAM.
Famielieparaplu(uitspr. -paraplu, op zijn

Fr.
met de twee a's kort en den klemt. op plu), ffi.
Mv. -pluutc;, soms ~pluln. Verkl. eke. Daarnaast
FAMIELE-, FAMIELDE-. Overgroote regenscherm,
waaronder de gansche familie schuilen kana Zle
PARAPLU.

Famieliestik, o. Mv. -ken. Verkl. -ske. Daarnaast FAMIELE-, FAMlELDE-. FaIlllhestuk. Wdb.
SCH (BY'v.). - Schertsend. Oud en ouderwetsch
kleedingstuk. J. lie STIK.

Famieliestuk, o.

W ordt niet gehoord. lie FA-

MIELIESTIK.

Famieljeer (uitspr.jeer met s~herpl. e en den
klemt.), bu. bw. FamiHaar. Wdb.
Familia, vr. Zie

FAMIELIE (ook de samensL).
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FAPEURFABRIEKE

Fanatiek (uitspr. op zijn Fr. met twee korte a's
en den klemt. op tiek) , bn.; bw. Trapp en van
vergelijking :fanatieker(e),fanatz"ek~t.Daarnaast,
zeer gewoon, FANNETIEK (uitspr·fannJtz'ek) , W db.
- Zelfst. 't Es ne fanneticken ; 't es "n f'annetieke; 't z9'n erge f'annetieken,
.Fanfare (uitspr. min of meer op zijn Fr., fa
met met zovl. lange a), vr. 't Vv"rordt veelal in
't mv, fanfaren (nooit -s) gebezigd. Fanfarekorps,
Op die gemeent' ester' n fanfare. De fanfare'
komme'spelen.
- Samenst. Fanfaremaatschappiie, vr.; -muzz'ek, 0.; -socteteit (uitspr. -soosfstaiti, vr.
Fa:nijn, 0.; fanijnachtig, bn. hw. ~ fanijnachtlgheid, vr., fanijnig, bn.; fanijnigheid,
vr. Zie FENIJN, FENIJNACHTIG, FENIJNACHTIGHElD, FENIJNIG, FENIJNIGHEID.

Fannetiek, bn, ; bw,

Zie FANATIEK.

. Pannie (uitspr. met klemt. op nie),
DIe.

vr, Stepha-

Zie :PERSOONSNAMEN.

Fantazie, vr.

Zie FANTEZIE.

Fa~te,. v~. Veelal in 't my. : fanten, Leugenpraatjes, uitvindsels, uitvluchtsels. Fr.faux-fuyant.
Al wa' da' ge dor zegt, dat en z9" mor fanten.
Iemand janten ophangen~ Vgl. Loquela, Wdb.

Fantezie (uitspr. f'antszie met den hoofdt. op
zze), vr. Zender mv, Veelal van stof, goed. Fr.
itojJe de fantaisie. Het heeft min of meer de bet.
v~n .' iets buiteugewoons, zonderlings. Ge z9"
lze!nebbe.r van "n fantezie, newoure? Vgl. de
gehJk~nete (niet identische) bet. bij YD.
- Samenst, Fanteziegoed, 0.; -stoff«,
Fanteziegoed, .0.; fanteziestoffe, vr, Zie
FANTEZIE.

Fapeur (uitspr. fa met korte a, peur met den
klemt.), m. Eig, Fr. vapeur met veranderde bet.
Mv. -s. Verkl. eke (mv. ekes, -kz'es). Daarnaast VAPEUR, AVAPEUR. Treio. Komt de fapeur all Dor
passeeren aile da(g)en tien f'apeurs. - IJzeren
weg. Ze le(~g )en dor ne fapeur. De fapeur
loopt at Denderlee. - Fapeur r!jen, kinderspel
dar met 8 a 10 spelers wordt gespeeld. Een trein
w?rdt nagebootst. Komt, me gaan ne keer japeur
r!Jen.
- Fosfoorstekje. rvlen zegt nooit vapeu,,(ke).
Verkl. fapeurk~ (mv. ekes, -kies) wordt vooral
gebruikt. Gee' mij ejapeurke. De fapeurkleS z9'n
amaalop.
Fapeurbak, m, Mv. -ken. Verkl., zeer gewoon,
-ske (mv. -skes, -skzes). Daarnaast, zeer gewoon,
FAPEURK(I)ESBAK(SKE). IJzeren bakje, waarin men
de lueifers legt of bewaart. Neffi~st de stove, ,'n de
schauwe, hangt de fapeurkiesbak. Zie FAPEUR.
Fapeurbane (uitspr. ba met zovl. lange a), vr.
Mv. en. Spoorbaan. Zie FAPEUR.
Fapeurdooze (uitspr. met scherpI. 0), vr. Mv.
-n. Verkl. t zeer gewoon, -dooske (mv. -skes, -skzes).
Daarnaast, zeer gewoon, F APEURK(I)ESDOOZE,
-DOOSKlt. Lucifersduos. Zie FAPEUR.
Fapeurfabmeke, vr. Mv. en. Daaruaast, zeer
gewoon, FAPEURK(I)ESFABRIEKlt. Fabriek van

FEELE

·FAPEURPOT
lucifers. Te Brakel en te Gz'ezeberge zy'n der fapeurkesfabrieken. Zie FAPEUR.

Fapenrpot, m. Mv. -ten, Verkl., zeer gewoon,
.pout$e. Daarnaast, zeer gewoon, FAPEURK(J)ESPOT. Potje waarin men lucifers zet en dat op de
herbergtafel staat. Ze smete mee fapeurpotten. Zie
FAPEUR.
Fapenr-rijen, ww. Zie FAPEUR.
Farce (uitspr. fars;)), vr. Mv. -no Verk1.farske
(mv, -kes, -kies). Fr. farce. Poets, Far sen doen,
Iemand 'n f'arse spelen, bakken. Tonie hee farsen i' zy'ne stert (staart).

Farcenr (uitspr, farseur met klemt. op seur),
m. Mv. -S; Verkl. -ke (mv. -kes, .kies). Fr.farceur.
Grappenmaker. Smy't da: farseurke btaten, Zie
FARCE.
Farcig (uitspr. fars:;ch), bn. bw. Grappig. Hie
es vanda(g)e zoofarseg. Zie FARCE.
Farcig'heid (uitspr. forsschieti, vr. Grappenmakerij. Der en zit gee' kaad in, 't es d! farseghied. Zie FARCE.
Faro (uitspr. op zijn Fr., doch met klemt, op
fa), m. Soort van Brusselsch bier. Bruselsche
faro. Faro en es gee' sterk bier, lambiel: toe],
V gl. VD (die zegt dat bet « zwaar '> bier is). Glas faro. Mv. faroots. Hoeueel faroots keunde
drenken?
Faro, o. (kaartspel). Is niet bekend.
Farse, vr.: farsenr, m.; farsig, bn. bw.; farsigheid, vr, Zie FARCE;, FAkCEUR, FARCIG, FARCIGHEID.

Fasceel (uitspr. f'asseei, seel met scherp1. e en
den klernt.], o. Mv. -en. Fr.faz!:ceau, oudfr.faiseel. Kubiekmaat (omtrent het 1/3 van de stere)
voor gekloven hout. Verkoopenge uan dr&' honderd fasseelen haut. - Zulk hout, fasceelhout..
Dem bakker brandt fasseel. - Zie DB, J. KIt.
Mnl. Wdb.
Fasceelhont (uitspr.fass~elhaut met scherpl. e
en klemt. op see/), o. Zander mv. Rout waarmede
men fasceelen maakt; - gekloven hout. Zie FAS·
CEEL. KIL. Mnl. Wdb. GAILLIARD, Keure Haz~·
broek, III, bIz. 363.
Fassade, vr.; fasseel, 0.; fasseelhant, o. Zie
FA9ADE,FASCEEL, FA~CEELHOUT.
Fat, m. (modegek), Wordt niet gehoord.
Fatiege (uitspr.fatiegJ, met korte a en ldemt.
op tie), vr. Zander mv. Fr. frdigue (met eenigszins veranderde bet.). Vermoeiend werle Da'
werk es groote fatz'ege. - Fatiege doen, groote
moeite doen. Da' per(d) tnoe' groote fatiege
doen 01n voort te graken.
Fats, vr. (zeewoord); fatsen, ww. (achter de
haag loopen). Worden nlet gebruikt.
Fatsoen (uitspr.met korte aen klemt. op soen),o.
Zondermv. ZonderverkI.Wdb.-Van een vrouwspersoon. Z' heet (heeft) te veelfatsoen an her gat
(of konte, soms rokken), ze maakt te veel beslag.
- Vorm, snede (ook weI van spijzen, als brood,
vIEesch). Jt Broo' zy" fatsoe' geen, bet rand maken
vooraleer het naar den oven te doen. J. CV

(Aanh.). "!'Vie heet (heeft) er da' brood azoo
gesneen? ' t En hee' gee' fatsoen nie meer, Worom
figgeld' azoo an dl'e hespe? Ze verlies(t) g'heel
her fatsoen: - Gedaante. E leelek f'atsoc' van
ne vaint, van e wijj. J (Aallh.). - Schepsel (man
of vrouw), Minachtende term. Zwygt, Triene, gie
leelek f'atsoen .' OUDEMANS, Bijdr,

Fatsoenelijk (uitspr. gewoonlijk met y'), bn,
bw .: fatsoenelijkheid (uitspr, fatsoen;Jly'kiet),
vr. Deze lwee woorden worden gebruikt naast
FATSOENLIJK en FATSOENLIJKHIED. Zie Wdb,
Faute, Yr. Mv. -n. Verkl. -ke, soms f'autse.
11uj,: FAUT:6:. Fout. Dates 'ngrootefaute.'t En
doet ; , t en es mor e klaz' fauteke. W db. - By'
faute, door gebrek, bij gebreke. Ktoezele by'faute
van ezele. By' faute ua' geld. Vgl. GAILLIARD,
Keure Hazebroee, IV, blz. 90. - Gebrek (aan
mensch, dier of zaak). Te lange slopen es'n f'aute.
E perd da' franst (eig. franscht)? 't Es "n
faute. In da' laken ester 'n foute. - Spr. Wte
zonder faut es, mag (of kan) zy'ne venger opsteken, dar hij spreke wie foutloos is. - Faute slaan,
faIen, niet lukken. Jk Vreeze dat de t orue (tarwe)
zal faute slaan. Niet afgaan (sprekende van een
vuurtuig]. 'k Schoot nor den haze, 1110r my"
geweer sloeg fattte. Vgl. DB. - Zi.fn tonge slaa'
f'aute, bij is zat (kan niet goed meer spreken).

Fazant,

m. Wordt niet gebezigd. Zie FEZANT

(en samenst.).

Fazen, ww. (faarzen); fazelen,

ww, (prevelen).

Worden uiet gehoord.

Pebruari (uitspr, f'ebrusoarie, wa met klemt.
en met zovl. lange a), m, 1\1v., niet gewoon, Feoruariets. Daarnaast, gewoon bij oude menschen,
FEBRUARIJ, en, zeer gewoon, KURT MONDEKE,
KURTE MAAND (of MOND). Tweede maand van
bet jaar. Wdb. Dikwijls met bep. lidw. De
Februwarie en deug( t) geweunelijk nz"et. -Volksmeteorologie. Re(g)en z" Februwarif es nleS
(mest) oj> 't land (of't veld). Z. LEEU'VERKERE.
Febrnarij, Fobruwarie, Februwarij, In. Zie
FEBRUARI. \ gL J.
Fectief (uitspr.fektlefmet klemt. op tief), bw.
Zorwer trappen van vergelijking. Daarnaast FAKTIEF, FIEKTIEF. Is bet Fr. EFFECTfF? Tot FACTISCH (zie VD.) zal het weI niet mogen gebracht
worden? Voorzeker, zonder twijfel, wezenlijh:/t Es
fektief 7oaar,. 't es faktlif de 7iJaarllled. 't T¥as
flektuf gebeurd. CV.
Federas(i)e, vr. Zie FEDERATIE,

Federatie (uitspr. fedJrasz'e of -s;; met zovl.
lange a), vr. M v. ·Slets of -seSe Bond, yereeniging
(van werklieden, onderwijzers, enz,).
Fee, vr.; feeks, vr. In mijn dialect onbekend.
Feel (zacbtl. e), m. Felix. Zie PERsobNSNAMEN.
Feelcie (uitspr.feelsle met zacbtl. e en klemt.
op sic), vr.; Feelcijn (zachtl. e en klemt. op de
laatste letterg,eep), m. Zle FELECIE, FELECIJN.

Feele (uitspr. met scherpl. e), vr. 1\1v. -no Kat
die gaarne in de hand en genomen en geslreeld
wordt. Op de noordelijke dialectgrens (Asper).
Volk en Taal, jaarg. I, bIz. 341.

FEELEN

FENENTIG

(uitspr. met scherpl. e), ww. Tot feele
(zie ald.) maken (van katten). Asper (Volk en
Taal, I, bIz. 341).

't es ne fellen. duuele van ne uaint; - Stoutsprekend, twistzoekend, Trten heet (heeft) 'n fette
tonge, "n felle muile, "n feUe tote. Zulk persoon.
T~'este de felle muile. h's 't toeerat Mre ? Sm&'t
die jelle tote mor de deur uit, - leer. 't Es jet
kaud. - Vgl. DB. CV. J. T. R,
Wdb.
- Zelfst. m., Felten, s~erke; naarstige; stoutsprekende. Ironisch : Ja la, as ge klapt, z&'de ne
jelten. - Vr. Feile. Ons maisen ? 't Es "n feile,
- O. Fel. Ons perd es e fel. - Mv. (drie geslachten). Felle.'t Waren de feile l

Feelen

Feer (uitspr. met scherpl. e), bn. Trappen van
vergelijking : jeerder(e), feerst, Fier. Wdb. Ons
Mie es 'n feere konte (of kerte). Z' heet (heeft)
efeer herte, een trotsch gemoed. - Zelfst, m. Ne
feeren~' vr., zeer gewoon, 'n feere, Z~ heeten ze
de Feere, en ze draag(t) goed herren nome. Vgl. CV.J.
Feereghied, vr. Zie FEERIGHEID.
Feerigheid (uitspr. feerschiet met scherpl, e),
vr, Zonder mv. Fierheid, trotschheid. Ze bes(t)
(berst) ua' feereghied, C V. J.

Feertig (uitspr.feertsch.

met scherpl, e), tel w.
Deze uitspr. berust op analogie, zegt VERC. i. v.
VEERTIG. Zie ook zijne Spr., blz, 26. Daarnaast,
gewoon, VEERTEG. Feerteg uereies, Hoeueei
vraagde van de feerteg? Hie es de feerteg al
veurbij. Ge z&" van 't jaa,feerteg?
- Men zegt altijd veerteg als een ander telw,
voorafgaat.Een en ueerteg. Acbt en ueerteg;CV.J,

Feest, vr. Zie FEESTE.
Peestdag (uitspr. fees tach, niet feezdach,

met

scherpl. e), m. Mv. -da(g)en. Wdb.

Feeste (uitspr. met scherpl. e), vr. (niet 0.).
Mnl. Wdb. DB.
T. R. J. Mv. -n, Verkl. .s:
Feest. W db. De feeste ua' Senksen, De jeeste
van den hailegen Uusmaruus [Ursmarus), 't Es
dor in de Zwane groote feeste. Feeste tneren,
nooit : feestuieren, Jaarmarkt. De feeste
t' Eenome, Per(d)ejeeste.ScH. GAILLIARD, Keure
van Hazebroek, III, blz. 383. - Gescbenk dat
men van de jaarmarkt medebrengt. ' k Kre( g)e ne
schoone koeke oeur miin feeste. SCH. DB.

ev.

Feestelijk (uitspr .feesttJlfjk, met

scberpl. e en
met ij), bn. bw. Triomfantelijk. Er feestel&'k van
deure trekken. Iemand feestely'k an de deure
smy·ten. DB. CV (Aanh.).

Feesten (uitspr. met scherpl. e), OOZ. bedr. zw.
ww. Verve : feesttege, gefeest. Met hen (hebben).
Feestvieren. Wdb. DB.
Bedr. Iemand
fees ten , een feest te zijner eer inrichten. Hie es
gedekoreerden m' henden (hebben hem) g-efeest,
zilde. Iet feesten, het door een feest gedenken. As
ge fiJfteg jaar getrauw(d) z&'t, zilleme ' t fees ten !
Vgl. Mnl. WdV. DE VREESE, Gallicismen.

ev.]. -

Feestvieren,

ww. Wordt niet gehoord. Men

zegt : fees te vieren. Zie FEESTE.

Feil, vr. (fout); feil, vr. (dweil); feit,
feitel, vr. (morsdoekje). Bestaan nlet in

(daad);
mijn dia-

O.

lect (ook niet de aft.).
F~ktief, bn. Zie FECTIEF.

Fel

(uitspr. met gerekte korte e), bo. bw. Trappen van vergelijking :felder(e),felst. Groot, sterk,
hevig. Wdb. Van menschen. Nefelle keere!e. Ne
felleJan, een pocher. Van dieren. G'ket (hebt)
dor 'nfelle koe. Van planten. Datesfelle ro(gg)e.
Van zaken. De wend es te fell Ne felle wentere.
'n Felle ziekte. Felle mostord, fellen az&'l. Vlijtig, noest, werkzaam. Mie es ' n felle, ze verdzent meer as her dagnure. Onze knecht es fel :

u»:

Fe.~ecie (uitsp!',febsz'e), vr.; Felecijn [uitspr,
fel;JS1Jn) , m. Felicia ; Fehcianus, Zie P~RSOONS
NAMEN.

Felicita (uitspr. feliesieta, fliesieta, fiiessta,

zeer gewoon fitesta, met korte eind-a), vr. Persoonsnaam. Zie ald.

Felicitatie (uitspr. felies ietasie, of feliesietass,
offelzesiJ-, of jiJ, oi fiie-, ta met zovl. lange a en
den klernt.), vr. Mv. -ses, -sz'e(t)s. Wdb, Hie kreeg
de feliesietasies van dem baronk,
~elici~eeren(uitspr,feiiesietersncfeliesstersn,
jCJtzes-,jlzes-), ww. W db. Iemendfetiesieteren.

Felieks, m. Felix. Zie PERSOONSNA.MEN.
Feliesieta, vr. Zie FELICITA.
Feliesetas(i)e, feliesietas(i)e, vr. Zie FELICI.
TATIE.

Felies(i)eteren, ww. Zie FELICITEEREN.
Feliks (klemt. op lz'ks), m, Daarnaast FELIEKS.
Felix. Zie PERSOONSNAMEN.

Felle, vr.; fellen, m. Zie FEL.
Felleghied, vr. Zie FELLIGHEID.
Felliiheid (uitspr.felltJchzet), vr.

Zonder mv,

D~arnaa:;(. zeer gewoon, FELTE. Vlijt, werkzaam-

held. De felte, de felleghz'e' van ne werkman. Stoutheid (in het spreken), Her felte was at te
groote Zie FEL.

Felte, vr. Zie FELLIGHEID.
. Femelen, ww. Bestaat niet in

mijn dialect (ook

DIet de aft. t:n samenst.).

Femelen.k:, m. Zie FE:M:ELING.
.remeling (uitspr.jemoillenk), m.Mv. -en. Verkl.
-ske (mv. -skes, -skzes). Lang en smal blad, gelijkende op dat der gramineeen (b. V. van lisch, prei,
tarwe, rogge, gras, enz,). Aldus op de noordelijke
dialectgrens (Asper). Zle Volk en Taal, Ie jaarg.,
bIz. 74.

Femelinge (uitspr.femtJlengtJ), vr. ZORder mv.
CoUecuef. Vele femelingen (zie aid.) bijeen. Volk
en Taat, Ie jaarg., bIz. i 4.
Fenegriek, o. (plant). Is niet bekend.
Fenenteghied, vr. Zie FENENTIGHEID.
Fenentig (uitspr. ffJnentCJch met klemt.

op
nen), bo. Trappen van vergelijking (niet gewoon) :
fenentiger(e), fenentigst. Staat het in verband
met feniJn? Zie ald. Of is het analogische wijziging van fijnachtig (jijnentig); vgl. war~ntig
(waarachtig)? Fijn, slim, listig en tevens klein.
Da' 1naisk' es e fenenteg denk.

FENENTIGHELD

-

Fenentigheid

FEUFEREN
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(uitspr. jdnentJclziet), vr. Zonder mv. Fijnheiu, slimheid (vooral van kinderen
en jonge meisjes). ZJ es schoone ua' jenent{'ghied.
Zie FENENTIG.

Van planten, Ne ferme pecreieere : term Eoorene; ne fermen oekst (oogst). Van zaken. I£ie
draag(t) ne ferment bord (baard). Dat es fernz
mueie», E ferm hrus. Vg1. VD. cv.j,

Fenieks (uitspr. jenz'eks met klemt. op fe), m.
De faberacntige vogel Feniks heet : vogel fenieks
(hier niet veu(g)el). Ik kan ' k uerteite' van de
vogel jenzeks. - Van personen. Pocher, snoeshaan. Hoort diene vogel jenieks ne keer klappen.
Zome (zouden we) nie' ze(gg)en de : hie es de
vogel jenieks?

10 de uitspr. weg. Zeer, terdege, fel. Hie
slaa' fer-me. De torve (tarwe) zal ferm groeien.
't Dondert ferme. Hie ka' ferm boffen. Ferm
vele. Ferm leelek, ferm schoone. e V. T. R. J.

Fenijn (uitspr. fJn&'n met klemt, op n&'n), o.
M v. -en. Zonder verkl. Daarnaast, gewoon, FANIJN, ongewoon FRRNIJN. Venijn, vergift. En
bom: dor nte an, 't es groo' fen&'n. - Gewormte
(rupsen, enz.) dat de planten verknaagt of ziek
maakt. Der es veeljan&'n op de ropen (rapen), op
d' appeleers. Er z&'n der die' t fenijJ keune weeglezen, - Zilveren draden welke door de spinnen,
gedurende warme nachten, over de akkers gespreid
worden. K!/kt toch ne eeer, al da' fen&'n op
't veld! - Verge Sea, DB.
T. R. J. O.
Mnl. Wdb.
- Van kinderen, Wispelturig, al te nieuwsgierig, lastig kind (immer met slechte bet.]. Da'
fen&" van e kind en kan ntet (niets) gerus(t)
laten, - Van jongens en meisjes die naar den
raad hunner ouders niet luisteren, en dwaas en
wild leven. An da' fen&'n en es niet (niets) te
ze(gg)en. Al z&'n kinders, 't z&" lel'lekefan&'nen.
- Van vrouwen (soms van mannen). Slim, doch
boosaardig, venijnig mensch. Zy" wyf en es mor
efen&·n. DB.

ev.

Fenijnachteghied, Yr. Zie FENIJNACHTIG.
Fenij nachtig (ui tspr. f,J1z&'nacftt;;cft), bn. Van
personell. Ais een fenijn (zie ald.], Daarnaast,
gewooD, FANIJNACHTIG, soms FERNIJNACHTIG.
iWie es toch zoo fenY'nachteg.
Afl. Feny'nacfttigheld (uitspr. j'en!jnacht;;chz'et).

Fenijnachtigheid, vr. Zie FENIJNACHTIG.
Fenijneghied, Yr. Zie FENIJNIG.
Fenijnig (uitspr. j';;ny"nJch met klernt, op ny'),
bile Daarnaast, gewoon, FANIJNIG, ongewoon FERNIJNIG. Venijnig. Van personen. "t Es ,njeny'negc
lriene.
- Afl. Fen&'negheid (uitspr. jJny·ndchiet).

Fermo, bw. Daarnaast FERREME. De eind-e valt
dikwijts

Fermerie

(uitspr. fermsrie met hoofdt. op rie),
-riets, Daarnaast, soms, FIERMERIE. Fr.
inftrmerie. Infirmerie, ziekenzaal. ' k Lag tien
ioesen in de fermerie, DB.
J.
Wdb.
Vi. ...\1 v,

ev. u«:

OUD.

KILo

Permeselle (uitspr. fermsselis met klernt, op
set), Yr. Zouuer my. Daarnaast FERMIESELLE. Vermicel. In de soep ester fermeseiie.
Fermieselle, vr. Zie FERMESELLE.
Fernet (uitspr. f'ernet of fsrnet met

klem t. op
net), o. Mv. -ten, Wispeiturig, rusteloos, min of
meer ondeugend kind. Da' f'ernet en kan niet
(Diets) gerus(t) laten, E fer net van e tJzazske, van
e kind. V gl. FERNIJN.

Fernijn, O. Zie FENIJN. SCH. DB. ev. T. R.J.
Ferrem(e) (uitspr.ferr;;md), bn. bw. Z.FERM(E).
Ferset (uitspr.f.;wset met klemt. op set), o. Mv,
-ten). Verkl, -setse (mv . • tses, -tsies). Fr. fourchette. Tafelvork. Fersette wasschen, uertenen.
Zelverie, &'zerz'e f'ersetten, - Spr, Hie en kan
nog z!/' ferset nte nasthauioen, hij heeft verstand
van niets.
Fersetbak, m. Mv. -Jsen, VerkI., zeer gewoon,
-SRe (mv. -skes, -skies). Blikken bak waarin men
de tafel vorken bewaart. Zie FERSET•

Fersetmandeke, O. Mv. . kes, -kies. Klein
mandje waarin meu de tafe lvorken legt. Z. FERSET.
Fersetsteel,

m. Mv. -stelen, Tafelvorksteel.

Zie FEkSET.

Fersettand, m, Mv.

-en, Tand eener tafelvork.

Zie FEkSET.

Festival (uitspr. festieuai met klemt. op val),
m. (met 0.). Mv. as. Wdb.

Pestoen, O. WOldt niet gebruikt,
Fet, O. Zie FAIT.
Feture (uitspr. (dturd met klemt.

'Fenter(e), tusschenw. 't Komt in vioekwoorden voor. Sakkerfentere! Sarniefenter toch!
Nondiefentere, enz. - Soms, niet gewoon, afzonderlijk. Fenter,fenter toch!

op tu), vr.
Mv. -no Verkl. fetuurke (mv. -rkes, -rkies). Fr.
voiturc. Daarnaast FOTTURE. Rijtuig. IJat es'n
schoon j'eture 11lCe twie per(d)en.
- Samenst. Fetuurasse, vr.; feturebank, vr.;
feturej'abrz'eke, vr.; feturekappe, vr.; j'eturckot,
0., my. -koten (niet kotten); feturekussen, 0.;
(eturelak, O. ;feturemakere, m.; jeture1nakery'e,
vr,; fetureperd, o.;fetureschildere, m.;jeturentre7ne, vr.; feturevernzs, m. ; feturewz'el, o.

Feppen, WW. (drinken). Bestaat niet in mijn
diatect (ook niet de afl.).

Feufereere (uitspr. ree met scherp!' e), m. Mv.
-rs. Verki. -rke, Iemand die feufert. Z. FEUFEREN.

Ferm, bn. Daarnaast FERREM. De trappen van
vergelijkmg zijn schier niet in gebruik. Schoon,
fraai, weigemaakt, flink. Van personen. ' t Es ne
ferme keerele,' e ferm wilj; e ferm kind. Van
dieTen. Dat es ne jernzen ossc, 'n j'erlJlC gecte.

Feuferen, onz. zW. ww. VerVe : feuferdege,
gejeu./erd. lvlet /zen (hebben). Talmen, beuzelen,
nutteloos den tiji doorbrengen. Op de Iloordelijke
dialectgrens (Asper). Volk en T'aat, lIe jaarg.,

Fenijnigheid, Yr. Zie FENTJNIG.
Feniks, ffi. Men zegt : vogel fenieks (zie ald.).
Fenteneel, fenterneel, Yr. (vensterluik). Wordt
Diet gehoora, of~choOll VD. zegt dat het Zuidn. is.

bIz. 54.

FEUFERINGE

-

Jenferinge (uitspr, feufilrengtJ) , vr, Het feuferen. Zie ald.
Fenilleton (uitspr. fuilj;tonk met hoofdt. op
tonk), m. (niet 0.). W db. Het w. behoort niet tot
de eig. volkstaal. Doch als men het gebruikt, is
het altijd m.

Pennk, m.; feunken, ww. Zie VEUNK, VEUNKEN ~en aft. en samenst.),
Fezant (uitspr. fozant met klemt. op zant), m.
Mv. -en, Verkl. fezainise (mv. -tses, -tszes). Fazant. Ne fezant schieten, Vgl.
R. J.

ev.

Fez&ntai, o. Zie FEZANTEI.
Fezantei (uitspr. j,;Jzantaz), o. Mv. -aiers. Fazantenei,
Fezantepark, o. Mv. -en, Fazantenpark.
Fezantepluime, vr. Mv. -n, Fazanteveer,
Fezantestert, m. Mv. -en, Fazantenstaart. Zie
STERT.
Fezanthane (uitspr. fssantan», ta met zovl.
lange a), m, Mv. en. Fazantenhaan. Zie HANE.
Fezanthinne (uitspr, ftJzantinntJ), vr. Mv, -n,
Fazantenhen. Zie RINNE.
Fezeleere (uitspr. fessleers, lee met scherpl. e),
m, Iemand die fezelt (zie ald.). Ook van vrouwen.
Zwfjgt, Sieska, gielleeleke fezeleere !
Fezelen (uitspr. !eztJl,n), bedr. zw. ww. Verve :
fezetaege, gifezeld. Met hen (hebben). Vezelen,
fluisterende spreken. Wa' fezeld' hem dar i' zfjn
oore ? - Ook zonder object. Ze fezelen al 'n ure,
- VgI. SCH. ev. J.
Peaelinge (uitspr.feztJ!engtJ), vr. Het fezelen.
Zie ald. Die fezelenge duurt al lange genoif.
Pesiken, ww. Bestaat niet in mijn dialect.
Fiasoo (uitspr. fiedsko met klemt. op as), m,
(niet 0.). Nieuwdialectisch. Wdb. De feeste was
ne groote fiedsko,
Fiohelen, wW. Zie FIGGELEN (en afl.).
Fiohu [uitspr. fiesu, zelden met Fr. ch : klemt.
op de laatste lettergreep), m. (niet 0.). Wdb. Doe
ne fiesu rond den hals.
Fideel (uitspr, fiedeel, deel met zachtl. e en den
klemt.), m. Daarnaast DEEL. Persoonsnaam, Zie
ald. - Hondennaam. Onze Fiedeel es dood,
Fie, vr. Sophie. Zie PERSOONSNAMEN.
Fiefereere (uitpr. ree met scherpl. e), m. M V.
-rs. Iemand die fiefert (zie ald.), De fiefereers
zy" weer an de gank.
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FI~S

ge.fiekfakt. Met hen [hebben), Beuzelen· dwaasheid verrichten. H£e es weer an 't fiekfakken. V gl.
FIKFAKKEN bij KIL. SCH. DB.
J. VD
(<< gew. ). VERCOULLIE. OUD.

ev.

Fiekfakkere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr, weg. Iemand die fiekfakt (zie
ald.), KIL. ev. J.

Fiek~~kk-.er~e, Yr. ~v. -n. Beuzelarij; nietige
gekkernlJ. Es t gedaa mee die onnoozele fiekjakkerfje? VD (<< gew. :.). J. ev. Z. FIEKFAKKEN.
Fiekrnid, o. (plant). Niet bekend in mijn dialect.

Fieks, m, TopspeI. Kruis waarnaar de jongens
kappen, urn te weten wie zijnen top leggen moet.
Het middelpunt van den fieks heet oo(g)e en ieder
der vier armen been. Aldus te St. Maria-Laathem
(Volk en Taal, 1118 jaarg., 77). lie PIEK.
Fieks, bn. bw. Trappen van vergelijking -=
Fiekser(e), fiekst. Fr. fixe. Bn, Altijd zonder ch,
Fiksch. Wdb. 't Es ne jiekse kadee. - Bw. Fiks
recbtop, stijf (als een soldaat) van personen en die:
reno Fieks, jt1ngies I Ge moet jieks staan, Hie
dee' zijnen hondfieks staan.
Fiektief, bw. Zie FECTIEF.
Fiel, m. Theofiel. Zie PERSOONSNAMEN.
Fiel, m. Zie FIL.
Fiela (uitspr, met korte a en klemt. op fie), vr.
Theophila. lie PERSOONSNAMEN.
Fieleoijn, Fiele8ijn(uitspr.fiel~s&·nmetk lemt.
op sijn), m. Fencianus, Zie PERSOONSNAMEN.
Fielee, m.: fleleren, ww.: Helette, vr. Zie
FILET, FILEREN,FILETTE.
Fielezoof, fielozoof, m.; fleleaofle, fielozofte, vr. Zie FILOZOOF, FILOZOFIE.
I'ielmene, Fialmiene, vr. Philomena. Zie
PERSOONSNAMEN.
Fieloe, m. Zie FILOU.
Fielt, m. (boef). Wordt niet gehoord.
Fielter, m. Zie FIELTERE.
Fieltere, m. Mv. -rs. Verk1. -rke. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Filter. Wdb.
Fieltreren (uitspr. tre met zacbtl. e en den
klernt.), bedr. zs«. ww. Filtreeren, Wdb.
Fienanse, vr.; fienansier, m.] fienesse, vr,
Zie FINANCE, FINANCIER, FINESSE.
Fiene, vr, Delphina, Josephina. Zie PERSOONSNj\:MEN.

Fieferen. onz. zW. ww. Verve : jiiferdege,
gejiiferd. Met hen (hebben). Zeker, verdwenen
kaartspel. Er en zy'n der nie' veel nze meer die
nog keune tieferen. Fz'ejere was e gel(d)spel.

Fiermament (uitspr. met korte a en klemt. op
ment), o. Firmament. Niet gewoon.

Fieferinge (uitspr. fiefilrengtJ), vr. Zonder mv.
Het fieferen. Zie ald.

Fiermerie (uitspr. fier1ntJrz'e met klemt. op
rz'e), vr. Zle FERMERIE.

Fieferspel, o. Zcker verdwenen kaartspel. Zie
FIEFEREN.
Fiegnre, vr. Z. FIGURE(ook de aft. en samensL).

Fies, m. Zonder mv. Verkl., zeer gewoon,
fieske (mv. ekes, -kies). Fr. fils. lOOD; kind in bet
algemeen. Komt alhier, fies, fieske. - Fieske,
modejonker, brslagmaker. 't Es e g' heelfieske
wor(d)en. 't Fieske spelen, 't fiesk' uithangen.
Vgl. CV (FISKEN). SeB. CL(Bfiv.J.

Fiekfakken (uitspr. fiek met verkorte ie en

den klemt.), onz. zw. ww. Verve : jiekfaktege,

Fier, bn. Wordt niet gehoord. Zie FEER.

FIESKADEE

Fieskaiee (uitspr.

met korte a, dee met zacbtl.
e en den klemt.), m, Mv. -ts, Fr.fils cadet (met
veranderde bet.). Beslagmaker, windrnaker, modepop. J k La(ch)e de fieseadee jerm uit.

Fiesu, m. Zie FICHU.
Fiat (uitspr. met zeer verkorte ie), m.

Enkel in :
op ne fiet, in eenen oogwenk, in zeer korten tijd.
Da J zal op ne fiet gedaa J zlj'n. Op ne fiet kloln de
katt' op dem boom, Het w. is weilicht eene klanknabootsing. Ais men fij ntjes den adem t usscnen
de lippen blaast, brengt men dat geluid voort.
op ne fiet duurt dus uiet langer dan zulk geblaas.

Fietal (uitspr. met klemt. op
VIETAL.

tal), In. Daarnaast
Persoonsnaam, Zie ald.

Fietel, m. lie FIETELE.
Fietele (uitspr. fieiJb),

m. NIv. -Is. Verkl.,
niet gewoon, -lke, De eind-e valt dikwijls in de
uitspr, weg. Eig. FIERTRE, Lat. jeretrum, met
dissimilatie (fiertele) en syncope of assimilatie
(jietele). Relikwiekas. In deze bet. niet meer
gebezigd. Vgl. DB. J. SCH. Mnl. Wdb. - Ommegaog (waarin de fietele werd gedragen); feestelijke stoet. De fietel te Ronse. De leutege fiete]
van Aine. J k Spreke van de fie te le.

Fietemarul

(uitspr.fiet.unarul, met korte a en
klemt. op rul), m. Mv, -s. 't Woord is van Fr.
oorsprong en obsceen (vit de marolles] Fr. echaude, Rolronde, zeer hchte koek, drie decimeters
lang, een decimeter dik ; het is eene specialiteit
van Ronse. De Ronseneers z&'J kaad as ge ne
fietemarul vraagt. DB. J. - Fig. Gepraat, gesnap, dwaas beslag. ~ k Lache mee zlj'ne fietemarul,
- Maonelijk geslachtsdeel (denkelijk de eerste
bet.),

Fieteriene (klemt. op rie), Fietoriene, Fietriena (zeer gewoon), vr, Victorina. lie PERSOONSNAMEN.

Fietoor (uitspr, met klem t. op toor en met
zachtl. 0), m. Daarnaast, min gewoon, VIETOOR.
Persoonsnaam. lie ald.
Fietriene (klernt. op trie), vr, Mv. -n, Vitrine.
Hie wz'erp ne steen in de fietriene.

Fiets, vr. (rijwiel). Wordt niet gehoord. Men
zegt gewoonlijk VELO. Zie ald.
Fieziek (klemt.

op ziek) , nl. (niet vr.). Zie

PHYSIEK.

Firgeleere (uitspr. lee

met scherp!. e), m. Mv.
-rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -ykies). Daarnaast,
gewoon, FICHELEERE, min gewoon. FIKKELEERE.
Onbehendige snijder. Waar es de jiggeleere die
Jt brood azoo gezet heet (heeft)? DB. ev. T. R. J.
- Onbeheodige werkman (schrijnwerker, timmerman, snoeier, enz. : aIle ambachtsman die snijdende tuigen gebruikt). Jt En zal va J z~ le'lJe
geenen temmerma J zi./n, 't es en J t blljft ne jiggeltere! - Ook van vrouwen. W!;f, wljf.' g~ het
(hebt) d'hespe slz'ch(t) begoest, gJ en zlj'J mor 1le
ficheleere! - lie FIGGELEN.

Figgelen,

onz. en be dr. zW. ww. VerVe : figgeldege, gefiggeld. Met hen (hebbeo). Daarnaast,
gewoon, FICHELEN; ongewoon, FIKKELEN. OnJ
behendig snijden. Onz. Veelal met an, An d hespe

FIJFELEN
figgelen. Wie heet (heeft) er an 't brood asoo

geficheld? Da J kind heet(heeft) e mes en 't en doet
anderst niet as jigJ[elen. - Oobebendig en slecht
werken (van ambachtslieieu die snijdende tuigen
bezigen). De schrijnwerker was an Jt figgelen!
- Onz, Min gewoon. ~Vie heet (heeft) er dat
azoo gejicheld.? De snoeter kan euia' jiggelen!
Dat en es nte' gesneen, ~ t en es mor gejiggeld!
- Vgl. SCH. DB.
T. R. J.

ev.

Figgelenk, m. Zie FIGGELING.
Piggeling (uitspr. figgJlenk),

m. M v, -en,
Verki. -lenkske. Daarnaast, gewoon, FICHELENK;
ongewoon, FIKKELENK. Klein deeltje, stukje,
brokje (bekomen door Jiggelen). Kfjk(t) ne keer,
al die figgelengen.l 8m!;"t ze ueur d' hinnen, As
ekik 't broo' snije, en valt er gee J fichelenkske.

Zie FIGGELEN.

Figgelingo (uitspr. figR'<}leng~), vr. Zonder
mv. Daarnaast, gewoon, FICHELENGE; ongewoon,
FIKKELENGE. Het figgelen (zie ald.]. 't Es leelek
snffwerk, oprecht I n figgelenge!
- Collectief. Zonder mv. Al de brokjes of
stukjes door figgelen bekomen. Doet die fichelenge b~"'etn en werp(t) ze ueur de veu(g)els. DB.
Figgelkerte, vr.; figgelkonte, yr. Mv. -n,
Daarnaast, gewoon, FICHEL-; min gewoon, FIKJ
KEL-. Vrouw die figgelt. Da maisl:' en kan nog
geene1n boterham snijen, J t es J n figgtlkonte! lie
FIGGELEN.

Figgelkloot (uitspr. met scherpl. 0), m. Mv,
-en, Daarnaast, gewooo, FICHEL-; ongewoon, FIKKEL-. Onbehendige snijder; onbehendige werk-

man (timmerman, schrijnwerker, enz.). lie

FLG-

GELEN.

Figure (uitspr. fiegur;; met klemt. op gu), vr.
(nooit 0.). jlfnl. Wdb, Figuur. \V db. - Figure(n)
maken, veel gebaren, beslag maken. Wa J maakt
dtene kwakzalver toch figuren.l
Figuremakere (uitspr. met zovl. lange a), m.
Mv, -YS. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-e
valt dikwijls in de uitspr, weg. Gebarenmaker,
zwetser. Jt En es geene sersjeuze mains, Jt t71 es
mor ne .figure1nakere.
Figuurlijk (uitspr. gewoonlijk zonder ij, -IJk),
bw. Inderdaad, waarlijk. Jt Es fig-uurlfjk waar!
V gl. een soortgelijk gebruik bij VERDAM : FIGUERLIKE.

Fij feI, vr. Zie FIJFELE.
Fijfele (uitspr. fiJ.fJIJ),

vr. Bij DB. m. j\JIv. -Is.
Verkl. -Ike (mv. -lkes, -lkz"ts). De eind-e valt dik.
wijls in de uitspr. weg. Fr. fifre (fiJler) dat van
Germ~aDschen oorsprong is. lie ULRIX, Germ.
E!., n r 1544. Dwarsfluit. De zot van ~ t gulden
(gilde} speelt op dt fiJ.fele. Die fiJfel en deug(t)
niet. J (FIJFER). SCH (FIJCHEL, FIJFEL). KIL (FIFFEL, reeds als oud (vetus) opgege.,en).

Fijfeleere (uitspr. lee met scherpl. t), m. Mv.
-rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). Iemand die op
de fijfel (zie aId,) speelt. Dor en zy'n nie veel
/iJ/eleers nie meer. DB.
J

Fijfelen, onz. zw. wW. Verve :fiJ/eldege, gefiJfeld. ~Iet hen (hebben). Op de ijfel spelen. Hie
fiJfelt toch zoo schoone! DB. J. lie FIJFELE.

FIJFELINGE

FILETTE

Fijfelinge (uitspr. jijf3Ieng:J), vr. Zonder mv,
Gefijfel. J t Gulde' ua' Sente Sebastiaan gaat uit,
en J t es ' n jiJfelenge zonder ende. Zie FIJFELEN.

Fijftig (uitspr, jiJft:Jch), telw. Daarnaast, geVIJFTEG, Fyfteg jaar aud. k Ben al ouer
de jijfteg. Zie FEERTIG.
- Indien een ander telw. voorafgaat, zegt men
altijd vYfteg-. Dus : een en vYfteg,· zeuen en v&1teg. - Vgl. ev. J. VERC, Spr., blz, 26.
WOOIl,

J

Fij gachtig (uitspr, jijgacht,ch), bn. Van vijgen houdende. Al de kinders zy'Jjijgachteg.
Fijge, v, Mv. jiJlg)en. Verkl. jijgske

-sees,

(mv.

-skies). Vijg. W db. Zoo plat als I n fijge,
zeer pia t. Dem balke vielop Stien, de ma' was
op de slag dood en ze trokken der hem van andere
- zoo plat as I n jij(g)e. J. - Geen jij(g)e, niets.
Der en was noch tete« noch tedrenken, der en
was geen fijge! Loquela, Wdb. - Spr. Fy'(g)en
naar Paschen. Zie YD. J. - Kaakslag. Iemand
,n jij/{e geen (geven), drouien. ' n Fy'ge krY'en. KIL (<< FIJGHE, Fland. j. VIJGHE. Ficus, :t).

Fijgemande, vr. Mv. -n, Verkl., zeer gewoon,
jijgemandeke. Vijgenmand.
Fij genblad, O. Zie FIJGENBLARE.
Fijgenblare (uitspr. jijg3mblare met zovl.Iange a), vr. M v.>n, Daarnaast, min gewoon, FIJGENBLAD (uitspr. fijg:Jmblat). Vijgeblad.

Fijgenboom (uitspr, jijg;Jmboom met scherpl,
0), m, Mv. -en, Verkl. -ke. Vijgeboom.

Fijmelen, ww. (Wei} kaarden; beuzelen, enz.).
Bestaat niet in mijn dialect (ook niet de afl, en
samenst.).
Fijn, O. Zonder mv. Mnl (FIJN, m. of 0., van
Lat. jinis); zie VERDAM, Hoofdzaak, ware gacg
of toedracht. Altijd met het. Zeer zelden : het
fijne. Jk Zoo (zou) "t eest het jijn dar af wille
weten. - Veelal met zaee, Het jijn van de zake
nie kennen. - Vgl. YD. die het tot jijn, bn.
brengt.
Fijn, bn. bw. Trappen van vergelijking : fijnder(e),jijnst. Wdb. - Zoo fijn as'n haar(ke), as
nen draad, zeer fijn (van draadvormige voorwerpen). Zoo jiJn as zand, as poeiere (van poeiervormige dingen), Zoo jifn as zy'e, as 'n spinnewebbe
(van geweven stoffen). Zoo jijn as de jijnsten
draad, de jijnste pepere, enz., zeer fijn. - Fline
ville, in tegenstelling met grove vY'le". Fr. lime
douce. - Slim, behendig, verstandig, doortrapt.
't Es ne jijne student, hie ka J jij(n) JPreken. Ne
fijne klappere. Jt Was n~ jijnen deu(g)eniet, Zoo
jijn as nen duvele, zeer slim, doortrapt. KIL.
J. - Fy'nen teen, slimmerik. J. - Fy'ne jilou
(uitspr. op zijn Fr.), slimme deugeniet. - Uitroep
van verwondering. En komt hie nui om zy'J geld?
Jt Es nog aljijndere! Jt Zal nog al fijnder zy'n!
In 't Fr. zou men zeggen : il ne manque(ra) plus
que [a? - Fy'nem bek, fijm bekske, lekkerbek. J.
- Fy'n J olz'e, Zie FIJNOLIE, - Zeer erg, uitermate.
In : F!jn zat. Hie hee my' jij1n bedro(g)en. Ze
lachtege my'fijn uit.
- Eenige der boven aangegeven bet. bewijzen
dat fijn dikwijIs in ongunstigen zin gebruikt
,vordt. Vgl. Mnl. Wdb., Aanm. I), kol. 808.

ev.

VD. beschouwt : jijnkappen, jijnkauwen,
jijnmaken, jijnmalen,jijnslaan,jijnsmy"ten,jijnsny'den, jijnstampen, fijnstooten en een paar andere DOg als samenstellingen of koppelingen. Deze
lijst kan grooter gemaakt worden: jijnbfjten,jijnbreken,jijndauwen (fijnduwen), jijndesschen (fijndorschen), jijnkloppen, jijnkna(g)en, jijnknainz(el)en, jijnknauwen, jijnkoken, jijnny'pen, fijnpletteren, jijnsnipp(el)en,jijnterten (fijntreden),
jijntrappelen,jijnvrijven,

Fijnaard (uitspr, jijnort), m. Mv. jijnor(d)s.
Slimmerik. Meestal in slechten zin, Tonie es nen
eestefifnord. SCH. KIL. ev. J. Vgl. YD.
Fijneghied, vr. Zie FIJNIGHEID.
Fijnekens (uitspr. jijn:Jk3s, fijn:Jkies), bw.
Fijntjes. Hie lz'ep fijnekes weeg. Hie deed het dl
zoo jijnekies. KIL (FIJNKENS).
Fijnekes, fijnekies, bw, Zie FIJNEKENS.
Fijnerik (uitspr. met hoofdt.iop jij), m. Mv.
-s, of -en, Slimmerik (met ongunstige bet.), En
stelt geen trauto' 'in hem: J t es ne jijnerik!

Fijnigheid (uitspr.jijn3ckzet), yr. Zonder mv,
Wdb. - Slimheid. Ge keunt dejijnegkied i' zy'n
ooig)e lezen. J.
J

Fijnolie (uitspr. met hoofdt. op 0), yr. Zonder
mv. Olijfolie. Wil men in bet algemeen spreken
van goede olie, dan valt de klemt, op jijn en men
moet de woorden scheiden. Olze van de llive heet
nog jijnolie". 't es de beste, mor olie vam buuk.
nootsies es ook fijn J vlze. ev. J. CL (BY·v.).
Fij nord, m. Zie FIJNAARD.
Fijnzat, bn. Zie FIJN.
Fijt, m. (niet vr.). Mv, niet gewoon, -en. Vingertopziekte. W db.
Fikfakken, ww. Z. FIEKFAKKEN (ook de afl.),

Fikkeleere, m.; :6.kkelen, ww.; fikkeling

(uitspr. jikk:Jlenk). m,; fikkelinge (uitspr. .fikk;;leng;;), vrv ; :6.kkelkerte, -konte, vr.; fikkelkloot, m, Zie FIGGELEERE, FIGGELEN, enz.
Fiks, bw. bn. Zie FIEKS.
Fil (uitspr.fiel, op zijn Fr.), m. Zonder mv. Fr.
jil. De fiel van iet we'eg hen (hebben), het fijne
van iets kennen, iets behendig uitvoeren of doen,
er het handje van hebben. Hie ka J lz"e(g)en, hie
heet (heeft) er de jiel af we-ego Van alle Jpelen
heet hze de fie I w~g. VgI. R. SCH (BY'v.).

Fileeren (uitspr. jieler:Jn, Ie met za€htI. e en
den klemt.), ODZ. en bedr. zw. ww. Fr. filer.
Verv, :jileerdege, gejileerd. Onz, Met zY'n. Wegloopen. W db. - Bedr. Met hen (hebben),/emand
jileeren, hem bespiedend volgen.
Filet (uitspr. jielee, lee met zachtl. e en den
klemt.), m. Mv. -leets. Verkl. -leetse (mv. -ses,
-sies), Fr, jilet. W db, De filee van nen osseo Doet
d'ie appels in dejilee (net),
Filette (uitspr, .jielett3 met klemt. op let), vr.
Mv. r'nJVerkl. zeer gewoon, -tse (mv. -tses, -tsies).
Fr. violette. Viooltje, zekere bloem. Wilde fieletten. Die fieletsies rieke fijn. Mnl. Wdb (FIELET).
Dr.M.

!'''ILEZOOF

Filezocf (uitspr. fielCJzoof met hoofdt. op zoo!
en zachtl. 0), m.; filesofle) vr, Zie FILOZOOF, Fl·
LOZOFIE.

FLANELLE

Fisu, In. Zie FICHU.
Fital (uitspr, fietal, klemt. op

ttl I), m. Vital.

Zie PERSOONSNAMEN.

FUoa, m. Zie FILOU.
Filomene, Filomiene

(uitspr. met klemt. op
me, m-ie), Yr. Philomena. Zie PERSOONSNAMEN.

FUoa (uitspr. op

zijn Fransch), m. Mv . ..ts. Fr.
filou. Schelm, deugniet. Ne slimme, ne jijne
jiloe.J.
(Aanh.).

ev

Filozofie, Yr. Philosophie.
Filozoof (uitspr. met klemt,

Fitemarnl, m. Zie FIETEMARUL.
Fiterine, Fltorine, Fitrine, vr. Victorine.
Zie PERSOONSNAMEN.

Fitoor, m, Victor. Zie PERSOONSNAMEN.
Pitrine (uitspr.fietr£enJ met klemt. op

trle),

yr. Fr. uitrine, Zie FIETRIENE.

Flab, Yr. (hoofddoek; waterplant); ftabberen,

op soof en met
zachtl, 0), m. Mv. -zofen. Verkl. -ke (mv, -ees, -kz'es).
Fr. phzlosophe. Slimmerik, wijsneus. Meestal in
ongunstigen zin, Past op, de fifne filozoof zal ot(,

Flacijn (nitspr.jlasszj'n met klemt. op sy'n), 0.;
lIacijnachtig, bn.; llacijnwere, o. lie FLECIJN,

(u) bedrie!g )en.

FLECIJNACHTIG, FLECIJNWERi:.

Filter, m.; filtreeren,

ww. Zie FIELTERE,

FIELTREEREN.

Finance (uitspr. fienans» met klemt. op nan),
vr. Mv., zeer gewoon, finanses (nooit 'On). Wdh.
Er esfinanse, er is geld. - Spr. De finanses staa'
lee(g)e, eig. beursterm. Fig. Er is gebrek aan geld.
~ k Zoo (zou) wei e rondeke geltz, mor de finanses
staa' lee(g)e.

Financier

(uitspr. fienansier met klemt. op
sler), m. Mv. -s (nooit -en). Wdb.

FinanS8,

vr.;

flnansier,

m. Zie FINANCE,

FINANCIER.

Finesse

(uitspr, fienesss, nes met hoofdt. en
gerekte e), Yr. Mv. -n (nooit -s). Sluwe, fijne
streek, Hie hee' veel jinessen i' zfjne stert, hij
kent vele knepen. W db.

Finneghied, Yr. Zie FINNIGHEID.
Finnig (uitspr. finnJch), bn, Vinnig. 't Es e
finneg maiske. DB.
heid. Da' steek(t) vul finneghied. Zie FINNIG.
Wordt niet gebruikt.

Firmament (uitspr, gewoonlijk jiermament
met klemt, op jier), o. ,V db. lie FIERMAMENT.
Pirmsrie, vr. Zie FERl\1ERIE, FIERMERJE.
Fishond (uitspr. jissont), m. Mv, -hon(d)en.
Verkl. -hoontse (uitspr. oontJJ met zachtl. 0). Daarnaast VISHOND. Hond die fissen (zie ald.) vangt.
Ne jishond en es nze~ groote

Fisijzer, o. Zie

Flacon (uitspr. flakonk met korte a en klemt.
op konk), m. Mv.flakonks. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). W ijnflesch. Ne jlakonk wy·n. W db. Spr. Ne jlakonk den hals breken, een flesch wijn
drinken.
Fladderen, ww. (vliegen), Wordt niet gehoord,
Men zegt FLODDEREN.
Flaien, ww. Zie FLEIEN (ook afl. en samenst.),
Flaits, m.; bn. bw.: lIaitsachtig, bn. bw.;

Aaitseghied,

vr.;

flaitsen, ww.

Zie FLETS,

FLETsACHTIG, FLETSIGHEID, FLETSEN.

Flak, bn. bw. Trappen van vergelijking :jlakker(e}, fiakst, Vlak. W db. 't Flakse veld. Iet flak
maken. Flak in de zonne. Me loope jlak in de
wend. 'k Weuneflak te(g)en de ker/te. Flak boue'
mijne kop. Ge loopt er flak in. Hie Uep jlak op
mij. DB. CV. - Spr. Flak i' mijn oo(g)e, zai
blende Mie, schertsend : dat doelt zeker op mij,
dat is voor mij gezegd, enz. DB. - Flak af/ zie
FLAKAF.

Finnigheid (uitspr. finnJchiet), yr. Vinnig-

Fiool, yr. (Hesch).

ww. (van wind). Bestaan niet in mijn dialect.

FISIJZERE.

Fisijzere,

o. Mv. -rs. Daarnaast VISIJZERE.
IJzeren klem waarmede men fissen (zie ald.) vangt.
CV.T.
Fisse, yr. Mv. -no Verkl.jiske (mv . . kes, -kzes).
Daarnaast, gewoon, VISSE. Bunsing.In ons schure
ester meer as len jisse. Stenke gelfjk ~n jisse.
Over de aft. en de verschillende vormen zie Mnl.
Wdb (i. V. FITSAU), VERC. (i. v. FITS). SCH. KIL.
CV:. R. CL (BY'v.). - Fig. Venijnig, arglistig,
kleIn vrouwmensch. 't Es I n oprechte fisse van

e'w&'f

Fissevel,

o. Mv. -len. Daarnaast VISSEVEL.
Huid eener fisse (zie ald.). E jissevel es diere.
Fig. Listige, sJuwe, kwaadtongige vrouw.

Vgl. FLAUWIJNEVEL.

Zttid-Oo$tvlaandfiysch ld'ofzcon

Flakaf, bw. R.echtuit, zonder omwegen; Lij
YD. vlakuit. ~k Zai het hem fiakaf,

Flakkeren,onz. zw. ww. Verve :flakkerdege,
geftakkerd. Met hen (hebben). Enkel van vuur,
vlam. Dr' kefse (kaars) ftakkert azoo! W db.
Flakkeringe (uitspr. jlakkJrengJ), yr. Zonder
mv. Ret flakkeren (van iets dat brandt). ~k Hoare
dar in den herd (haard) jlakkerenge j 't za(l)
raz'nen.
Flakonk, m. Zie FLACON.

Flatte,
es hzer

~n

vr. Mv. -n. Zonder verkl. Vlakte. Dat
groote jlakte.

Flambee, m. lie FLAMBEEUW.
Flambeeuw, (uitspr. flambeew met schetpl. e
en klemt. op lJeew), m. (niet vr,). Obk m. bij VER-s. Fr. flambeCllt.
Staf met bovenaan een wiegelend lantaarntje waarin een kaarsje brandt. De jlambeeuw werdt £n
den ommegank gedre(g)en. Er zi/' kostely'ke
flam bees : die van de ry'ke boeren. Vgi. YD. CV.
J. CL (Blj·v.).
DAM. Daarnaast FLAl\1BEE. Mv.

Flanelle (uitspr. fla n1et korte a en zonder deb
klemt.), m. (niet 0.). Mv. -n. Verk. -ke. Flanel,.
zekere stof. Dat es schoone flanelle. - Lijfrok
van flanelle. Hoeveel lianel/en hettegy'e? - Vgl.
R. J. CL (Bijv.).

ev.

FLANELLEN
Flanellen (uitspr.

FLECIJNWERE

flanelHe) , bn. Onverbuig-

b.iar, Van flanelle. Ne flanellie lyjrok.

Planellie, bn, Zie FLANELLEN.
Flank, Yr. (zijde). Wordt niet gebruikt.
Flankaard (uitspr. jlankort met klemt, op
flank), m. Mv. flankor(d)s. Verkl. -eke. In verband met jlank? Slip vao jas of frak. Dat es nen
ausoe jas mee lange jlankor( d)s. SCH. DB. J. Spotnaam. Iemand die zulke jas draagt. Boer
Flankord es dood. Meester Flankord. Vgl. SCH
(B[jv.).

Flansen, bedr. zw. ww. Verve : jlanstege, geflanst, Met hen (hebben). Slordig maken, verrichten, leggen, werpen. A nee(n)jlansen, Deureeinsjlansen. Dat en es nie' maken, 't en es mor flansen, Ge jlanst het al onder em bouen, Vgl. VD. J.

Flanser, m, Zie FLANSERE.
Flansere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke, De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Slordige ambachtsman. Pier eft es geene stielman, 't en es mor ne
tlansere,

Flap, m. (slag); flap, vr. (kan); flappen, ww.
(slaan); lard, m. (lap). Bestaan niet In mijn dialect (ook niet de afl. en samenst.),
Flassijn, 0.; fiaisijnaohtig, bn.; flassijnwere, o. Zie FLACIJN, FLACIJNACRTIG, FLACIJNWERE.

Flater, m. (fout), Wordt niet gehoord.
Flatteeren (uitspr. flattersn, te met zachtl.

FI.&uwel'ik, m, Mv. -s, soms -en. Flauwe (niet
geesnge, zoutelooze) mensch. ev. R.
FI&uw-ga-woog (uitspr,

scherpl. e), bw. Flauwtjes.

Flauwhertig,

bn.,

J.

met zovl.lange a en

ftauwhertigheid

(uitspr,

flau:-ver~iJchiet), Yr. Flauwhartig (slap); flauwhartigheid. Wdb. ev. T. R. KIL.

Flauwigheid (uitspr. jlauw;Jchiet), Yr. Zonder
m~. Flauwte, zwakheid, De zieken en kan nog
nte staan , z[jn jlauweghz"ed es te groot. J. KIL.
CV (Aanh.).
Flauwijne (uitspr, met klemt. op w!J'), vr. Mv,
-~. Verkl. -ntse (mv. -utses, -ntsiess. Fluwijn, zeker
dier. Daarnaast, gewoon, FLAWIJNE, soms FLE.
WIJNE (uitspr, jlJ-). 'n Flawy'ne, dat hee scherpe
ta,,!den.: Mnl. Wdb. - Doortrapt, schelmsch, bedriegelijk, kwaadtongig vrouwmensch. Da' wyf
es'n oprechte jlauwijne.
Flauwijne (uitspr, met klemt. op wi;), Yr. Mv.
. .n, Verkl. -ntse (mv. . . ntses, -ntsz'es). Daarnaast
FLA ~IJNE, FLEWIJNE (uitspr, jliJ-). Kussensloop,
fluwijn.
Flauwijnevel, o. Mv, -len, Daarnaast FLAWIJNE-, FLEWIJNE-, Listige, doortrapte, kwaadsprekende vrouw.l)ie Mie? Dat es ejlaw!jnevell

Flaawkes, flauwkles, bw, Flauwtjes. Hoe
es }t mee de z£eke? Flauwkies.
Flauwmoedeghied, vr.· Zie FLAUWMOEDIOHElD.

e

en den klemt.), bedr. zw. ww. Very, :flatteerdege,
g-ejlatteerd. Met hen (hebben). Niet zeer gewoon
(zie FLEIEN). Wdb. Iemand flatteeren.

Flans.

Geslachttr). Enkel het verkl. Jltluske
(my. -kes, -kzes) wordt gebruikt. Ongerijmdheid,
onnoozel praatje, leugen, En gelooft hem niet, hie
hangt ou (u) fiauskies Ope Vgl. VD (FLOUS). VERC.
SCR. CV. CL(Bijv.), J (FLAUWSKEN), a (FLAUZE).
Hgd. fiause, Oorsprong onbekeud (FRANCK,
VERC,).

Flauat, m. Zie FLAUWUUT.
Flauw, bn, bw. Trappen van vergelijking :

Flauwmoedig [uitspr, -moedschs, bn. bw. Zwak
van karakter. G} em meug(t) zoo jlauwlnoedeg
nie' zz'jn. st»: Wdb.
Flanwmoedigheid (uitspr. fiauwmoediJchzet),
vr. Zander my. Zwakheid van karakter, Mnl. Wdo,
Flauwnnt (uitspr. wuut met klemt. en zeer
verkorte u), m. Mv. -so Zonder verkl. Daarnaast
FLAiiuT, FLAWUUT. Flauwerd, die niets durft
wagen, Fr. poltron. En turdegfj (durft gij) nie
over de beke sprengen? G' en zff' mor ne fiautouut, J (FLAHUUT).

Flawijne, vr.; flawijnevel, o. Zie FLAUWIJNE,
FLAUWIJNEVEL.

jlauwer(e), flauiost. W db. -

Flawuut, m. Zie FLAUWUUT.

ders en zy" mor /lauw. Die koe, }t en es mor e
jlauw biestse! Flauw kooren.D'haver en staa}
mor jlauw. - Flauw bescheed. Zie BESCHEED. Zoo jlauw as watere, as pompwatere, as afwas(ch)watere, zeer fiauw (van koffie, bier, enz.).
- Flauw van herte, slap, krachteloos (doelende
op maag). ' k JJ10ete }n at' pakken, ' k voele my' zoo
jlauw van herte. Zie RERTE. - Zelfst. Van personen. 11.; flauwen. Ge zy't en ge bl!Jftt) ne flauwen. Vr. : jlauwe. Moeder en es nie sterk, 't en es
mor'n jlauwe. O. :jlauw. Her kindek' en es mor
ejlauw. Mv, (drie geslachten) :jlauwe.

Fleeijn (uitspr, jlesy'n of jliJsy'n met klem t. op

Niet krachtig, niet
sterk (van personen, dieren, plan ten), Al zy'n kin-

Flanwe, Yr. Zie FLAUW. - Ongerijmdheid,
Hauw gezegde, dwaze leugen. }t En es mor }n
flauwe dze ge dor vertelt.

Flauweghied, vr. Zie FLAU"VIGREID.

Flauwekes, flauwekies, bw. Zie J!LAUWKES

JI

sy'n) , O. Zonder my. Zonder verkl. Daarnaast
FLACIJN, FLESSIJN, Voor de etym., zie Mnl. Jij/db.
i. v. FLEDERCIJN. Fterecijn. Wdb. Mee 't jlesy"
li(gg)en. Van }t flaslj'1t opg'ete zy"n. Soms :
't vHe(g)ende jlesy'n (zooals men zegt : de
v!z"f'(-i)cl1de teerenge).
Flecijnachtig(uitspr,jlesi;'nachtJch ofjlJ-, met
hoofdt. op sijll), bn. KIL : FLEDERCIJNACRTIGH.
Soms FLASIJNACRTIG, FLESSIJNACHTIG...Aan fierecijn onderhevig. Moeder es sty!jlesy·nachteg. Flerecijn voortbrengende.}t Es flesY'nachtegwere.
- Zie FLECIJN.
Flecijnwere (uitspr. flesy"(n)wer6J of jlJ-, met
hoofdt. op sijn), O. Zonder mv. Daarnaast FLASIJNWERE, FLESSIJNWERE. Weder dat flerecijn
teelt. 't .Es kaud en vochteg, oprech,t).fleszj·(n)were! Zie FLECIJN.

FLEDDERACHTIG

FLEUREMUIS

Fledderachtig, bn.: fleddereere, rn.; fledderen, ww. ; fleddergat, 0.; :ftedderinge, vr. ~
fledderkerta. fledderkonte, fledderkause, vr.:
fledderkloot: m.; fledderkodde, vr.; fledderstert, m. lie FLODDERACHTIG, FLODDEREERE,

reno ww ; ftentergat, 0.; :O.enteringe, vr.;
:D.enterkerte, :ftenterkonte, vr.; flenterkloot,

enz,
Flederiek (uitspr. jledJrz'ek met hoofdt. op jle),
m. Freueuk (met dissimilatie). Zie PERSOONSNA-

w w. Worden met gehoord.

FLODDEREN, FLODDERGAT,

MEN.

Fleeman ww., en afl. en sam.; :fleer, :8.eerie,
fleer, fleers, m. Bestaan niet in mijn dialect.
Flei (uitspr. flaz') , m. Zonder mv, Zonder verkl.

vr.;

Min gewoon, VLAI. Veur de fla: zy'n, gaarne
vleien; ook : gaame gevleid zijn.

Fleiachtig (uitspr.jlazGchtJch), bn, Daarnaast,
min ge,voon, VLAIACHTEG. Van person~n. Streelend, vleiend. Z' es vanda(g)e zoo jlazachteg :
toa' wilt da' ze(gg)en?
Fleien (uitspr.jlazJn), bedr. zW. ww. VerVe :
flazdegc, gejlaid. Met hen (hebben). Daarnaast,
min gewoon, VLAIEN. Vleien. W db. Flaten en
streelen, DB. CV.
Fleier, rn, Zie FLEIERE.
Fleiera (uitspr. jlaZJrJ), m. MV. -rs. Verkl. -rke
(mv, -rkes, -rkies). Daarnaast, min gewoon, VLAIERE. De eind-z valt dikwijls in de uitspr. weg.
Vleier. Wdb, Tonie es ne leeleke flaiere. Fiaiers
zy'n alty" bedrie(g )ers. - Ook van vrouwen
lflaister bestaat niet), Trientse was e lief'flaieree.
Zie FLEIEN.
Fleierije (uitspr. flazJry'J met klemt. op ry'),
vr. Mv. -n. Daarnaast, min gewoon, VLAIERIJE.
Vleierij. Wor unlde komme(n) mee at die fiaiery'en?

Fleigat (uitspr.jlazgat), o. Zonder mv. Daarnaast, min gewoon. VLAIGAT. Vleister. Da' maisk'
es e jij(n)jlaigat.
Fleikanse, vr.; fleikerte, vr.: fleikonte, vr,
(uitspr. flai-). Mv, -no Daarnaast, min gewoon,
VLAI-. Vleister, Zie KOUSE, KERTE, KONTE.
Fleikloot (uitspr.flaikloot met scherpl. 0), m.
Mv. -en, Daarnaast, min gewoon, VLAI-. Vleier
(in slechten zin).
Fleikodda (uitspr.jlazROddJ), vr. Mv, -n, Daarnaast, min gewoon, VLAJ-. Vleier (man of vrouw).
Zy" wyf es toch zuk (zulk) 'nflaikodde. Z. KODDE
(= staart).
Fleistert (uitspr. flazstert), m. 1'1V. -en. Daarnaast, min gewoon, FLAISTERT. Hetz. als VLEI·
KODDE. Zie ald.
Fleistok (uitspr. jlazstok), m. M v. -ken. Daarnaast, min gewoon, VLAISTOK. Vleier (man of
vrouw).
:rleits, m.; b~. b.w. ; ~eitsachtig! bn. bw.;
lIeltsen, ww.; fleltslgheld, vr. Z. FLETS, FLETSACHTIG, FLETSEN, FLETSIGHEID.

Flank, bn. bw.; flenke, vr. ; flenken, ww.;
:D.enkscb, bn. Zie FLU,K, FLINKE, FLINKEN,
FLINKSCH.

, Flens, vr. Bestaat niet in rnijn dialect (ook
niet de aft. en samenst.).

Flenterachtig, bo.; flentereere,

m. ;

Dente-

Ill.

lie LENTERACH1IG, LENTEREERE, LENTEenz,

REN,

Flep, vr.: fleppen, ww.; flereeijn, 0.; fleren,
Flesch, Yr. Zie FLESSCHE.
Flesij n, O. Zie FLECIJN (ook afl. en samenst.),
Flessche (uitspr. gewoonlijk met ch), vr. Mv,
-n. VerkLjlesschelke(mv. -kes,-kies). Flesch.Wdb,
Mnl. Wdb (FLASSCE, FLESCE en FLESSCE). - Op
flesschen trekken, op flesschen doen, tappen. Iemand op jlesschen trekken, iemand voor den aap
houden. DB. ev. J. VD (<< Zuidn. »). - "n Flessche kraken of den hals breken, eene flesch drinken. - Te d£ep (of te veel) in de fless(ch)c zien
of ky·ken, te veel drinken. Ook : te dz'kkels de
tlts(ch) ophe.ffen.

Flesschelke, O. Zie FLESCH.
Plesscherape (uitspr.jlesschJropJ), Yr. Mv, -n,
Soon van raap die fleschvormig is. N oordelijke
dialectgrens (Asper); Volk en Taal, lIe jaarg., 220.

Flessen, WW.; :O.essere, m.; :O.essinge,

Yr. Zie

FLISSEN, FLISSERE, FLISSINGE.

Flessijn, o. Zie FLECIJN (oak aft. en samenst.],
Flets, VL (eierkoek). Wordt niet gehoord.
Flets, m. Mv. -en, Verkl. -ske (mv. -skes, -kzes).
Daaruaast, gewoon, FLEITS (uitspr, jlaz"ts). Slag
(met de hand). DB.

Flets, bn. bw, Trappen van vergelijking : jletser(e), Jietst. Daarnaast, zeer gewoon, FLEITS
(uitspr. jlaits). Van eten, Flauw, slap, smakeloos,
zouteloos. Da' utees es zoo flaits. Het smaaet
jlets. SCH. DB. J.
Fletsachtig (uitspr.fletsachbch), bn. bw. Min
of meer flets ("Ie ald.). Daarnaast, gewoon, FLAITS·
ACHTEG. As ulees te lange gesle(g)en es, werdt
het jiaz'tsachteg. Het smaaktege jletsachteg. Zie
FLETS.

Fletseghied, vr. Zie FLETSIGHEID.
Pletsen, bedr. zw, ww. Verve : fletstege, ge.
fietst , Met hen (hebben). Daarnaast, gewoon,
lfLEITSEN (uitspr. flaitsJn). Slaan (met de hand).
Iemand flaitsen. DB. Zie FLETS.
Fletsigheid (uitspr. jletsechiet), Yr. Zonder
mv. Daarllaa~t, gewoon, FLEITSIGHEID (uitspr.
fia£tsJchz'et). SJapheid, smakeloosheid (van eten).
J. Zie FLETS.
FleuDder~, O. Zie PLEUNDERS.
Fleur, m. Zonder mv. In de fleur va' zy';
leven. lIe W db.
Fleur, flenries (met klemt. op rz'es), m. Floris.
Zie PERSOONSl'JAl\1EN.
Flenremnis, vr. !\'Iv. -zen. VerkI. ·ke (mv . ..kes,
..kles). .J.kiJl£. JVab. FLEERMUUS. Vledermuis. Wdb.
't Begint worrem te wer(d)en : de fleuremulze
vlie(g)en. J (FLEURMUIS). FLIEREMUIS (SCR. CV.
J.). - Kinderrijrnpje :
Fleuremuzs!
Komt t'ave(n)d thuzs,
G' en vendt noch ooter nock brood in huzs I

FLEURES

FLINIZSClt

De kinderen roepen dat, als zij eene vledermuis
zien vliegen. Terzelfdertijd werpen zij hunne klak
in de hoogte. De vledermuis vliegt er naartoe en
wordt soms aldus gevangen : want geraakt zij
onder de vaUende routs, zoo komt zij met deze
neder.

de kepers en rusten op het scheeroebont, DB.
VAN KEIRSBILCK, Handb. Timm. GAILLIARD
Gloss. : FELIERING. Vgl. VD (VLIERING).
'

Fleures (uitspr. fleu1"Js);
}leu), o. Zie PLEUNDERS.

ileuries (klemt.

op

~le\1rik (uitspr. met korte £, niet met .1), m.
Mv. -ken, Verkl, -ske (mv, -skes, .skies). Mnl, :
VLEDERIK. Daarnaast, zelden, VLEUR:IK. Vlerk,
vleugel. D'hinne laat her jleurikken hangen ~. es

ze z£ek de? Ne steekveu(g)el hee lange fleurikken. -s-Temands tleurikke kurten, iernands hoogmoed, trots, enz, verminderen ; iemand kortwieken. Ook : iemand veel doen verliezen. lk zal ne
k~er zijn jle~r£kke kurten. Z' he zijn jleufrikke
gekurt : hie moet duus(t) frank le(gg)en.

Fleus, bw. lie FLES. Mnl. Wdb. Straks seffens, aaustonds. Komde fieus? SCR. e V. R. J.
CL (BY"v.). KIt (VLEUGHS).
Fleuskes, fle\\ski(',l~, bw. Verkl. van ficus,
Straks. )e Za! tleuskies eommen. Zie FLEUS.
Flewijne, vr. Zie FLAGWIJNE.
Flie(g)eXlb~utereJ

m. lie

V~IEGE~BAUTE~E.

Fliep (uitspr. met verkorte ze), m. Persoonsnaam, r'hilippus. Zie PEJ.SOONSNAMEN. - 500rt
van goede peer; Fr. beurre Philippe. Veelal in
't mv. : fiiepen. Er zijn dobbel en enkel fiiepen,
Het w. IS betrekkelijk nieuw. CV (FLIP). - Neus;
lange neus. Moet het tot den persoonsnaam wei
gebracht worden? Peer hee ne f'erme jliep! Va(n) z&'ne fixep maben, van zijoen neus maken,
beslag maken, - Iemand hl zy'ne jlzep pakken,
hem kastijden, vermanen; hem bedriegen; hem
veel doen verliezen (in spel b. v.]. Vgl. SCH. J.
Flieplene (klemt, op pze), vr, Philippina, lie
PERSOONS~AMEN.-DorpinZeeland.Zie PLAATSNAMEN.

Fliepiensch (uitspr. jUepz'ens met klemt. op
pz"ens, rnet ch V60l e), bn. Fliepzensche mossels,
mosselen van Philippina (Zeeland).
Flier, m. (niet vr.). Mv. -en. Verkl. -ke. Vlier,
de bekende stIuik (Sambucus, nigra L.). Men
zegt meer VLIENDER~. Zie ald. - Soms iplv.
stojJlzer, stoffeUer (~ie ald.), tuinbl~em (Che~·r.an
th.us ~h.eir.:i L.). ev. CL (Bijv.).
- Samenst. Flierbeze, vr. ; fiierbezegap, 0.;
jlz'erbiare, vr. ; fizerbtonztne, vr. ; jlierboom, m. ;
}lz"erhul, m.; fliersarope, vr. ; fiierschu(r:)se, vr. ;
flierstruik, m.; ftzertak, m. Zle op VLIENDER-.
Flierefluiter,

m.

lie

FLIEREFLUITERE.

Fli8re~qitere, m. Mv. -1"s. Verkl., gewoon,

-rke (mv . ..r kes, -rkzes). De eind ..e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Spotnaam. Modejon~er, lichtzinnig
en trotsch mensch. VeelaJ vao jougelingen. In de
sta¢ komde veel fiieJ;efluiters te(g)en. Smijt da~
flierefluiterke de deur uit. SeR. ev. R. J. CL
(Bfjv.).
Flierenk, m. lie FLIERING.

Fliering (uitspr. jlierenk), m. Mv. ·en. Dak ..
ba1k, gordIng. Fr. panne. De ftt'erengen dra(g)en

Flieseta (uitspr.jlzes.1ta, met hoofJtoou op jlie
en korte a), vr. Zie FELICITA.
FIiesetas(i)e, vr; ftieseteren, ww. Zie FELl..
CITATIE, FELICITEEREN.

Fliesieta, :O.iesta, Yr. Zie FELICITA.
Fiesietas(i)e, vr.; fliesieteeren, ww. Zie

FE-

LICITATIE, FELICITEERE'N.

Flikflooien, ww. Wordt niet gehoord.
,Flikken, bedr. zw. ww. Very. : jliktege, gejllkt. Met nen (hebben), Slordig, zonder zorg en
h~astig doen, maken, Mijn ueste goed te make,
zilde, en niet te jlikken! Wie heet (heeft) er dat
azoo gejlz'kt? KIL. DB. ev. T. R. J. CL (Lfj~t
KlI.). - Schikken, in orde brengen (zonder het
bijdenkbeeld van slordigheid). Flikt het ne keer
goed, Anna. eV.J. - Heimelijk schikken, 't Was
amaal op ueurdeel gejllkt! SeB. ev. T. J.
Vgl. YD.

Flikker, m. lie FLIKKERE.
" Flik.k:era, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls
III ue unspr. weg. remand die flikt, d. i, ordeloos
slordig doet of maakt, G' en zy"~ geene st£elman:
g ~ en ~y"' mor ne jlikleere. Zie FLIKKEN.
- Sprong, luchtsprong. Fhkkers maken, bij
VD, : flikkers slaan, Hie maaktege ne schoone
flikkere. Hie en zai nie' ueel jlikkers meer maken, hij is bijna dood, of bijna arm. SeB. HFFT.
DB. J. CLeBY"V.).

Flikkeren, onz, zw. ww. Verv. : jlikkerdege,
gefllkRel d. ~\let hen (hebben), Dansen, flikkers
maken. Dansen en jlz"kkeren. J t Es keeremesse.kOl1Zt, me gaan ne keer jlikkeren. SCH. DB. ev.
CL (Bfjv.). Is het een frequentatief van een bijvorm
van vliegen?
- Ftz"kkeren (schitteren) is niet bekend in mijn
dialect.
Flikkeringe (uitspr. fl£kktJrengfJ), vr. Zonder
my. Het ;::,pr.lugen, dansen. )t Was gz'steren ave(n)d
'njlikkereng in de Zwane! Zie FLIKKEREN.
Flink (uitspr.flenk), bn. bw. Trappen van vergellJklng :jlenker(e),jlenkst. Daarnaast FLENKSCH.
Enkel van personen. Kloek, ferm, welgemaakt.
E ftenk 1na'iske. Zy"ne zeune es ne flenke gast.
Flenk gaan. - Uitmuntend. J t Es ne jlenke stu~ent.J.

Vgl. YD.

Flinke

(uitspr. jlenkJ), vr. Mv. -n. Verkl.,
niet gewoon, jlenkshe. Kaakslag. ~ n Flenke krtj(g)en. lemand ' n flenke geen, drouzen. Slag (In
't algemeen). Hze k1"eeg eenette jlenken op zy"m
R. SCH. CL(Biv .).
broek. - VgI. ~CH. DB.
VERC. In sommlge streken, FLINK, m.

ev.

Flinken (uitspr.flenkJn), bedr. s1. ww. Verv. :
flonk, g-ejlvnken. Met hen (b.ebben). Slaan, smij~
ten, werpen. Boter -inde pa~ne ftenken. Hie flank
het dt de deur uz"t. DB.

Flinksoh (uitspr. flenks, met ch v60r e), bn.
Flink (zie ald.). 't Es ne flenkscke keerele, 'n f/.enksene vrauwe. DB.

FLOK~GA-\VEEG

FLIPINE

rIipine,

vr.: Flipionsch, b~l. Zie FLIEPIENE,

FLIEPIENSCR.
Flissen, onz. bedr. zw. ww. Verve : flistege,
gejlz'st. Met hen (hebben). Daarnaast, min gewoon,
FLESSEN. Fluisteren. Fltssen es ombeleefd. ZJ en
doen niet (niets) as fiissen, Wa' fiiste dor azoo ?

Flisser, m, lie FLISSERE.
Flissere, m. Iernand (man of vrouw) die flist
(zie ald.), Daarnaast, min gewoon, FLESSERE. De
fiissers zq" weer bez3g. lie FLISSEN.

Flissinge (uitspr. flzsseng3) , Yr. Daarnaast,
min gewoon, FLESSENGE. Het flissen. Es die fiissenge dor gedaan? lie FL!')SEN.
Flits, m. (piji). \VorJt niet gehoord.
Flitter, m. lie FLITTERE.
Flittere, m. 11v. -rs. Verkl. -rke (mv, -rkes,
-rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Kaaksmeet. Iemand n flitter geen. Vgl. SCH. J.
- Handspelletje. Een kind (1°) Iegt eene hand op
die van een ander (2°); dit zijn tweede hand op
de eerste van 1°; dit zijn tweede op het tweede
van 2 enz, Iedermaal men de hand nederIegt,
wordt een der volgende woorden uitgesproken :
land, sant, perd, stert, koe, flz'tterke toe. Wie dat
laatste zegt, mag een kaaksmeetje geven.
Flodder, m. lie FLODDERE.
Flodderachtig (uitspr. flodd3racht3ch), bn.
Daarnaast, SuillS, FLEDDERACHTEG. Vleiachtig,
lodderig. Da' maiske was glstere zoo flodderachteg. - Van vogels. Geneigd tot flodderen (in het
zand). De mussche zq'J flodderachteg : 't zal
rainen, - Zie FLODDEREN. Verg. J.
FJoddere, m. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Daad van flodderen. Er zl/n hier
zeker eenden, ' k hoordege dor ne flodder in
't watere. Zie FLUDDEREN.
Floddereere (uitspr, ree met scherpl. e), m.
Mv, -r s, 'v t.lb.i. -rke (rnv. -rkes, -reiesv: Daarnaast FLEDDEREERE. Iernand (man of vrouw) die
liefjes vleit en streelt. Da J matse' es ne floddereere. Kinders zii' Neve floddereerkies. ev. J.
- Bolspelwoord, Schieter die zijn bolle doet
flodderen. Peer en es geene schoone sch ietere,
, t en es mor ne fioddereere, - lie FLODDEREN.
i

6

,

Flodderen, OOZe zw . ww. Very. : flodderdege, geflodderd. Met hen (hebben). Daarnaast,
min gewoon, FLEDDEREN. Flodderend zich bewegen of voortgaan. De vis, ne waterveu(g)el
floddert in 't watere. - Slecht, onbehendig vhegen. Van vogels. Ne jonge veu(g)el floddert. Van gevogelte. In 't zand flodderen, met de
vlerken flodderende in 't mulle zand woelen.
D'hinne floddert in 't zand. As de musschen in
't mulflodderen, zal ' t rainen. - Bolspel woard.
Als een speIer met de krulbolle schiet en deze
niet goed over de bolbane loopt, in het zand moeilijk vooruitkomt en er om zoo te zeggen hangen
blijft, dan )loddert zijn bolle. Die bolF en tel(t)
niet, zJ hee' gejlodderd! Zulke baBe heet men
,n floddermussche en zulken schieter ne floddereere. - Slenteren, \vandelen (onbehendig, slordig). Veelal van vrouwen. Ze floddert al over de
strate. Ze flodderen d Jeen herberg in en d Jander
uit. - Helmelijk, stilletjes wegsluipen. Waar gaa'

Sies naartoe? Hie Jloddert naar huis. Er nan
d~ure flodderen~ - Deur ' n ziekte flodderen,
met zonder moeite genezen. ' k He deze wenter
stqf zie~ geweest, mor ' k ben der toch deure
geflo dderd. - Fig. Er deure flodderen uit een
moeilijken toestand geraken. Mee' veel t;' werken
keu.nen z' er toch deure flodderen. - Liefjes
vleien en streelen. Da J kind kan toch zoo floddereno Wacht ou (u) van de maiskies : ze keune
zoo flodderen! - Vgl. SCR. T. R. J.
- Ik ben niet zeker dat al die beteekenissen
tot een woord moe ten gebracht worden. V gl.
FLADDEREN, FLODDEREN in de Wdb.

Floddergat, o. Zander mv, Daarnaast, sorns,
FLEDDEKGAL Meisje of kind dat streelt en vleit,
Zie FLODDEREN.
Plodderinge (uitspr. flodd3reng()), vr. Daarnaast, nun gewoon, FLEDDERINGE. Flodderende
bewegi~g;, onbehendige vlucht (van gevogelte);
gewoel In t zand (van vogels, belle): slordig ge-

slenter; gevlei en geSltreel. Zie FLODDEREN.

Flodderkanse, vr.: llodderkerte, vr.; ftodderkonte, vr, Daarnaast, nun gewoon, FLEDDER-.
Vrou W ll.le vleit en streelt. Zie FLODDEREN.

Flodderkloot (uitspr. met scherpl. 0), m. Daar-

naast, sorns, FLEDDER-. Jongen die vleit en streelt.

-

Bolder die gewoonlijk de bolle doet flodderen,
Zie FLODDEREN.

Flodderkodde, vr.; lIodderstert, m. Daar..
na~st,

wel eens, IfLEDDER-. .\leJsje (at kind) dat
vleit en streelt. Zie FLODDEREN, KODDE, STERT.

.Floddermnssehe (uitspr. met ch), Yr. Mv. -n,

El~. ceue

III uscn die in 't zand floddert, Bolle
die floddert in 't zand der bolbane, - Zie FLODDEREN.
Floers (uitspr. floes), m. (niet 0.). Zender mv.
Zonner verkl. De r van Fr. velours werd later
ingelascht, lie VERC. FRANCK. Vgl. toch VERDAM. Floers; zekere stof, Dat es schoonen en
ster ke floes.
Floersberge, o. Zie FLOESBERGE.

(uitsp~. fioezsn ; zeer gewoou, floeUnverbUlgbaar. Van fleers floersen,
'n Fioezte broek. "n Fioezie kra(g)e. '

.Floerzen

eie], bu.

Floes, nl.;
FLOERZEN.

:8oezen, :8oezie, bn. lie FLOERS
'

Floesberge, o. Eig. Floers!Jerge. Men zegt
meer VLOESBERGE. lie aId,
Flok, bn. bw. Van personen. Niet sterk; zwak,
krachteioos. Ne flokke keerele. Da' kind en es
mor flok. Jt En es mor ne flokke student. k En
gevoele mq' mor flok. - Van dieren. G J en het
(hebt) mor e flok perd. - Van zaken. Da J kooren es flok. ' n Flokke koorde, ne flokken draad.
Van weder. Flok were, slecht weder. Van toestande~. J~ Flokke gezonthz"ed, eene slappe gee
zondheld. t En gaa lnor jlok mee lzeflz. Zijne
wenkel en drouzl niet, Jt en es lnor flok. Van de
stem: 'n flokke stelnme, een flauwe stem. _
VgI. SCH. DB. J. VD (<< luidn. »).
J

J

Flok ..ga- waeg (uitspr. met zov!. lange a en
scuerp1. e), ow. J:i'lauwtjes. 't Gaa' !Jeter zaitzc
(zei hij), mor hie zai 't tlok-ga-weeg. Zie F~OK,

FLOKHAUT

- 43°

lPlokhaut, o. Zie FLOKHOUT.
Flokhout (uitspr, jlokkaut), o. Voor de etym.
zie VERC. Als stofnaam zonder mv. Kurkhout,
Fr. liege. Zoo lz'cht als jlokhaut, heel licht. Mv. -en, Kurk. Fr. bouchon. Trekt het jlokhaut
af, Koopt "n duus(t)jlokhauten. - Slechte, versleten, lichte krulbolle. Mee' da' jlokhaut en kan
ek nie bolien, - VgI. SClI. J (die FLOTHOUT naast
FLOKHOUT heeft). VD (c Zuidn. »],
Flokkeghied, vr. Zie FLOKKIGHEID.
Flokken, wed. zw. ww.
jlokt. Met hen (hebben).
nederzetten op grond, vloer,
ken zetten. Ze jlokteg' her
flokt hem nere.

Verv.: jloktege, geVan personen. Zich
enz.; zich op de hurin 't ges (gras). Hie

Flokkigheid (uitspr, jlokk~hiet), vr, Slapheld, krachteloosheid, zwakheid. 't Koore vergaa'
va' jlokkeghied. ' k Viel va' mq' zeiuen, ua' flokkeghz'ed. Zie FLOK.
Flokskes, lIokskies, bw. Flauwtjes. Hoe gaat
't mee moeacre ? Flokskies. De toru' (tarwe) en
staa' mor jlokskes. Hie en studeer(t) mar jlokskies. Zie FLaK.
Flonke, vr. Hetzelfde als flinke. Zie ald. SCH.

DB. T.

J. OUD.

Flonkeren, ww. (flikkeren). Bestaat niet in
mijn dialect.
Floor (met zachtl. 0), m. Floris; Florimond,
Zie PERSOONSNAMEN.
Florank (klemt. op rank), m.; Floranse
(klemt, op ran), vr. Florent; Florence. Zie PERSOONSNAMEN.
Floreeren (uitspr, florersn, re met zachtI. e
en ueu klernt.), onz. ZW. ww. Verve :jloreerdege,
gejloreerd. Met hen (hebben), Bloeien, vooruitgaan. Fr. prosperer, Die bakkerije floreert, Zijn
atfeerz"ets fioreerdegen. - Pralen, pracht ten
toon spreiden. As "t keeremes es, floreeren de
maiskies, - Vgl. DB. CV. R. J. CL (Bi/v.). Mnl.
Wdb.
Flotten,onz. zw. ww. Verv. : jlotlege, gejlot.
Met hen (hebben). Vlotten. Wa"jlot dor 0P't watere? - Spr. Late' flotten da' jlot, laten gebeuren lijk het komt. 't Zfj' gelu(kk)ege mains(ch)en
die late jlatten da' jlot. - Laat het 1nor jlotten,
laat het maar gebeuren, maak u geen kwaad bloed,
wees filozoof. - Er van deure flotten, stH en
heimeJijk weggaan.
Flous (uitsp,r.jlaus). Zie FLAUS.
Fluenza, m. Zie ENFLUENZA.
Fluim, v. Zie FLUIME.
Fluimachtig (uitspr. jluzmacht:Jch), bn. Geneign tot flulmen. Da' nat were maak(t) mq'
jlul'machteg. Ge zfj' zoo jluimachteg vanda(g)e.
KIL (FLUYMACHTIGH).
FIuime, vr. Mv. -no Verkl. -mke (mv. -mkes,
..m kies). Voor de aft zie Mnl. Wab. i. v. FLEUMA.
W db. De jluz'me komt uit de kele, ofwet uz"tde
loozen.
Fluimen, onz. zw. ww. Verve :jluimdege,gefluimd. ~let hen (hebben). Daarnaast KROCHE-

FLUITKLOOT
LEN, ROCHELEN. Zie Wdb, De zz"eke fluim(t) zander ende,
Fluimer, m. Zie FLUIMERE.

~luimere, m. Mv. -rs. Verkl. -rbe (mv, -rkes,
-rkzes). De emd-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Iemand die vee} fluimt, Leeft diene fiuimer nog?
Flnimkerte, :O.nimkonte, VL; lluimkloot (met
scherpl, 0), ill. Vrouw of rnau die fluimt. Altijd in
minachtenden zin.
Flninze, vr. Daarnaast SLUINZE, SLONSE, SLONZE. Zonuer mv. Influenza. Zie ald.

Fluisteren, ww. Wordt niet gehoord. Men
zegt FEZELEN, !"LISSEN. Zie ald. {oak voor de afl.
en samenst.],
Fluit, vr. Zie FLUITE.
Flnitachtig (uitspr, flu'itacht:Jch), bn, Geneigd
tot fluneu, De eoeter jluit g' heel schoone, mar
hie en es vanda(g)e nie flu itachteg.
FInite, vr. Mv, -n. VerkI., zeer gewoon,jluitse
(mv. -scs, -szes). Daarnaast, zeer gewoon, SCHUlFELE. Fluit, Wdb, Hle speelt op de jluite. Efiuitse van ne cens (soms, van 'n eurdse of van
nen halve cens), een klein fluitje dat men op
kermissen en fooren verkoopt. Fig. Nietigheid.
Mee e fiuitse van ne cens es ze kontent, met een
kleinigheid wordt ze gepaaid. Om een weenend
kiod te paaien, zegt men: zw&'gt, ' k zal ou (u) e
fluz"tse van ne cens koopen / V gI. J. - Da' gaa'
gelijk e jluitse (van ne censs, dat gaat zeer goed,
zeer gemakkelijk; de zaak draait, zooals men 't verIangt. - Mee ~t fluitse gewonnen, mee't trommelke uerteerd, wat men gernakkelijk win t, verteert men gemakkelijk. J. - Plat. Mannelijk
geslachtsdeel. Vgl. VD.
Fluiten, onz. bedr. st. ww. Verve :jloot,gejloten. Met hen (hebben), Daarnaast, zeer gewoon,
SCHUIFELEN. Met den mond fluiten; op een fluitje
fluiten. Van vogels, van locomotief, van wind,
enz. Zie Wdb. - Fluite gelfjk 'm botvenke, ne
meerelaan, 'n ly'stere, ne nachtergaal, ne veu(g)ele, zeer schoon of veel fluiten. - Gaa(n) jluiten,
weggaan, wegloopen. J.
Fluitenier (uitspr. met klemt. op nz'er), m.

1Iv. -so Verkl. -ke (mv. -kes, .kies). Eig. fruitenier met dissimilatie. Wesp (vooral Vespa germanica L.). In dem borme weunen der jluiteniers. ' k Be van ne jluitenzer gestraald. Fluiteniers uitbranden, hun nest door vuur vernietigen.
- Samenst. Fluz"teniersnest, m.; jluz"teniersstraal (met zovl. lange a), m., steek van een wespenangel.
Fluiter, m. Zie FLUITERE.
Fluitere, m. Mv. -rs. VerkI. -rke (mv. -rkes,
-rkzes). De tind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Iemand die (veel) fluit (met of zonder fluitje). Onze
koezer es nen eeste jluzlere. 'Vdb•
Fluitjeshout, 0.; fluitjesmelk, vr. Zie FLtJITS(I)ESHAUT, FLUITS\l)£SMELK.
Flnitkloot (uitspr. met scherpl. 0), m. M v. -en.
Minachtende term. Fluiter.

FL UITSIESHAUT

Fluits(iJeshaut, o. Eig. jlultjeshout. Hout
(veelal wissenhout) waarvan de jongens, in de
lente, fluitjes maken. J. CV (Aanh.).
Fluits(i~esmelk, o. lie FLUUTSIESMELK.

FInks, bw. Wordt niet gehoord. Zie FLEUS.
Flntiest (met den klemt. op tzest), m. M v, -en,
Fr. jlutzste. Fluitist, W db.
Plnuksia (uitspr. met korte a, fluuk met verkorte u en <len klemt), Yr. Mv, -ats. Fuchsia.
Men zegt wel meer KLOKSKE. Zie ald.

Fluuts(i)esmelk (uitspr. met verkorte lange
u), Yr. Daarnaast, min gewoon, FLUITS(I)ESMELK.
Eig. jluitjesmelk, melk die maar de waarde van
een fluitje heeft. Spottende term. Afgeroomde
melk uit de melkerij. Fiuutstesmelt: en es nie'
ueei werd. CV (Aanh.).

Fluweel, o, Bestaat niet in mijn dialect. Men
zegt: FLOES.

Flnweele (uitspr. wee met scherp!' e en den
klemt.), Yr. Mv., zeer gewoon, -n, Daarnaast
FRAWEELEN, FRU"VEELEN. Verspreide tuinplant,
meer AFRIKANE geheeten, Tageies patula L.
Aldus op de noordelijke dialectgrens (Asper). Volk
en Taal, I" jaarg., biz. 42.
Fluwenza, m. Zie ENFLUENZA.
Fluwijn, O. Zie FLA(U)WIJNE.
Foboerte (uitspr. met klernt. op boer), o. Mv,
-s, soms -ns. Fr.faubourg. Daarnaast FOEBOERTE.
Voorstad. Scharebeee, dat es efoboerte vam Brusele. De uitgang te is ontstaan door analogie met
voorgeborgte? lie ald.

Foeboerte, o. lie FOBOERTE.
Poedraal, O. (scheede). Wordt niet gehoord,
Foefe, vr. Mv.foifen (nietfoeven als bij VDo).
Verkl., zeer gewoonfoefke (mv, -kes, -kzes). Leugen, leugenpraatje, leugenvertelsel. Iemand "n
foefe wYOsmaken. Hie verteldege foefkies. Vgl.
BOUMAN en J (FOEF). B. VD (FOEF, met andere
bet.), SeR., T. en R. : FOF.

Foefelderije (uitspr, met klernt. op rff), Yr.
M v, -no Heimelijke wegmoffeling. - (Zeer gewoon) heimelijke handelwijs. "t Genk er mee foefeldery'e, en dat em bevz'el mil nzet. - Brodd el.
werk. Da} werk en deug(t) nzet, 't en es mor
foifelderYOe. - lie FOEFELEN. J.
Foefeleere (uitspr. lee met scherpl. e), m. Mv.
-rs. Verkl., zeer gewoon, -rke (mv. -rkes, -rkies).
Iemand die foefelt (in a) de bet.). Dat es }t werk
van ne foefeleere. Hie steek(t) het £it weeg, de joefeleere! In al de parti/en ziin der foefeleers. lie
FOEFELEN. Vgl. SCR. DB. ev. J.

Foefelen, bedr. wed. en onz. zw. ww. Very. :
foejeldege, gefoejeld. Met hen (hebben). Bedr.
Van zaken. Haastig en ruw, slordig en ordeloos
iets bijeendoen, iets ergens in wikkelen. De kleeren azoo in de kasse niet te fogelen! Brood en
vlees, hiefoifelde;:e't al in }in brokke pampier.
- Heimelijk verbergen, moffelen. As ze mif zag,
foejeldege ze de peeren in her male. Ge foifelt
}n kort~ (kaart) onder de ta/ele. - Van personen,
dieren. liaastig en ruw voortdrijven, voortduwen.

FOERT
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Foefelt de satteries mor op straie, Wi'! ek de
schopen (schapen) uit de stalja(g )en en foe/elen?
- Fig. leer gewoon. Met sluiksche middeltjes
iemand uit eens anders vriendschap drij ven. Hie
was dor eest willekoJn, mor nui ester hie buite
gefoifeld.
- Wed. Er hem (zich) deure foefelen, zich
door eene moeilijkheid, uit eenen neteligen toestand (ziekte) du wen. Zy'n zaken en gengen 'in
dem beginne mor jlauwkies, mor hie heet (heeft)
er hem toch deure gefoejeld. Z' es zzek, mor z'
hee' koeroudze, en ze zal der her toe! deure foe-

feien,
- Onz, BedriegIijk te werk gaan. Rech(t)zz'nneg
te zijn, en niet te foefelen. Ze foefelen er andere,
ze bedriegen. In de kiezenge iaerdt er altijd en
overal gejoefeld. - Broddeleo, knoeien. Dat en
es nie zaereen da' ge doet, 't es foejelen! - VgI.
SCH. DB.
J. T. R.
Foefelinge (uitspr. foefJlengd), Yr. Daad van
foefelen (zie ald.). Wa' foejeleng in die kasse!
Wa' foefeleng es dat dor onder die tafele? Dor
gebeure' foefelengen, er wordt bedrog gedaan.

ev.

Foefelgat, O. ; foefelkerte, foefelkonte, vr.;
fcefeltnene, yr. Vrouw die broddelt, knoeit, Zie
FOEFELEN.

Foefelkloot (uitspr. met scherpl. 0), m. Man
die bedrog pleegt (in spel, in verkieziog, enz.), lie
FOEFELEN.

Foeten, onz. zw. WW. Very. : foejtege, gefoeft. Met hen (hebben). Leugens, praatjes vertellen. Zwy'gt, Mie, en vaagt ouc' (uwen) mond
af, ge foeft! Zie FOEFE.
Foei, tusschenw. Wordt schier nooit gebruikt.
Wdb.
Foelar, m. Zie FOULARD.
Foelde, vr. londer my. Daarnaast, zelden,
FOELE. Foelie, het vlies over den eersten bast der

muskaatnoot. Fr. macis. Doet 'm beetse foeid' in
de rfjspap. Mnl. Wdb (FOELGE). Z. st. en Vorml.
Foelde, Yr. Zonder my. Fr. foule, Zie R? en
Vorml. Vooral in de pleonastische uitdr.: "n foelde
va' Yolk, de foelde van 't volk. Waster nog
temend op de keeremesse? Iemend zyOn! Der was
'n foelde ua' volk! De foelde van }t volk es
vre~} groot. In de foelde verlore' loopen.

Foele, vr. Zie FOELDE.
Foelie, Yr. Worck niet gehoord. Zie FOELDE.
Foeraadje (uitspr.foeroudzJ), Yr. Zonder rnv.
Fr. fourage. Beestenvoeder. Der en es geen joe.
roudze genoef.

Foergonk, m. Zie FOURGON.
Foerier, m. lie FOURIER.
Foernieseren, ww.; foernieseur, In.; foer..
nieture, Yr. Zie FOURNISSEREN, FOURNISSEUR,
FOURNITURE.

Foeroudze, Yr. Zie FOERAAD]E.
Foert (uitspr. met verkorte oe), tusschenwerpsel. Voort, weg. Deze platte uitdrukking dient
om iemand of iets te verjagen. Foert, leeleke
beeste/ Foert, sckelm! SeR.
T. R.

pB. ey.

J.-

FOETEBAGATELLE

-

Zij dient ook om verachting uit te drukken. Foert
ueur zuk (zulk) I n dengen! Hee' Tonie da' leelek
we1'k uitgestekeni' Foert l - Foert zfjn, weg
zijn; dood zijn; geruineerd zijn. Hoe es 't mee
Koble? Hie es foert ! - Foert = voort.

Foetebagatelle (uitspr. de twee a's kort,
klemt, op tel), vr. Mv . ..n, Verkl., niet ongewoon,
-ke (mv . . kes, -kzes). Er.foutre en bagatelle. Daarnaast, gewoon, FOETEBAGGETELLE (uitspr. -g3-)
en, min gewoon, FOETEBAKKETELLE. Nietigheid,
achier niets. Hettegij meeg'erfd? ' k Kreeg "n foetebaga telle. Z' hen "n s' heel weke gewerkt en
'n foetebaggetelle gewonnen. Al te gare gepakt,
,t en es nog mor e foetebakketelleke! lie BAGATELLE. J (met andere bet.), SCH (foetel-, foeter'bagatelle).
.Foetebaggetelle, foetebakketelle, vr, Zie
FOETEBAGATELLE.

Foetelilaleuren (uitspr.

met korte a en klemt.
op leu), bedr. zw. ww. Veelal in info Fr.foutre en
malheur, Daarnaast, niet gewoon, FOETERMALEUREN. Hie wilt l1zy'foetemaleuren, mor 't en
zal nie waar zY'n. Ge silt zeeer alty'( d) zwy'(g)en
en Ott (u) late foetemaleure sander e wor(d)eke
te spreken?
Foeteren, bedr, zs«. ww. Verve : foeterdege,
gefoeterd. Met hen (hebben). Foppen, bedriegen,
Past op, ze ziile« ou (u)foeteren. - Erg tergen,
plagen. Zij wyf es nen deu(g)eniet; ze kan iemand
pla(g)en en f'oeteren l - Slaan, Iemand uit den
huzze foeteren, Foetert er den hand mor van
deure I Astie (als hij) zat es, zoo (zou) 't hie al i'
stikke' foeteren, - Passief. Gefoeter(d) zy'n, sterk
geneigd, aangespoord, aangehitst zijn. Z' es gefoeterd em schelmery'e te doene. Vgl. VD (met andere
bet.), SCH (FOEDEREN). J (met andere bet.), Voor
de etymologie zie VERC.

Foetermaleuren, WW. lie FOETEMALEUREN.
Foetu, bn. lie FOUTU.
Foezel, O. (vischnet); foezel, vr. (brandewijn);
foezelolie, vr. Bestaan niet in mijn dialect.
Fok (zeil), Yr. Is niet bekend.
Fokkelachtig (uitspr. f okk;)lacht3ch), bo. Geneigd tot fokkelen (zie ald.). Nen kane, dat es
alty" fokkelachteg !

Fokkeleere (uitspr. lee met scherpl. e), m.
Dier dat fokkelt (zie ald.). Onzen hane was nen
eestefokkeleere! - Ook, soms, van personen.
Fokkelen, bedr. zW. ww. Verv. : fokkeldege,
gifokkeld. Met hen (hebben). Bevruchten (sprekende van vogels), treden. Den hane fokkelt
d' kinne. De duive' tokkelen. Sca (FOCHELEN).
Moet het tot vogelen gebracht worden? R. KIL
(VOCHELEN). CL (BY'v.). CL (Ly'st Kil.). - Niet
gewoon. Van personen. In da' vuilkot en werdt
er niet (niets) gedaan as gekust e(n) gefokkeld.
Fckkelinge (uitspr.

fokk3Ieng;;), vr. Het fok·

kelen (zie ald.).

Fokken,

ww' Wordt niet gehoord.

Foksie, vr. (zeewoord). Is niet bekend.
Folen, ww. (plagen); foliant, m. (boek);
folio, O. (boekfoImaat); folterea, ww. (pijni-
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FONTIJNE
gen); fommelen, ww. (frommelen). Bestaan niet
in mijn dialect.

Fond (uitspr, op zijn Fr.], m. (niet 0.). Zonder
mv. Niet gewoon. Grond. Der en es geene fond
in "t g ene da' ge dor zegt. Vgl. YD.
Fondase, fondasie, vr. Zie FONDATIE.
Fondatie (uitspr. fondas», of fondasie ,

da met
zovl. lange a en den klemt.), Yr. Onderbouw van
muur of huis. Daarnaast, gewoon, FONDEMENT.
De fondase van dat huzs en deug(t) niet, - Stichting (in kerk b. v.], 'n Fondasie van ellef mcsse
's faars. - Vgl. YD.

Fondeersel, O. lie FONDEERSELE.
Fondeersele, o. Mv. -ls. De eind-e

valt dikwijls in de uitspr. weg. Van gebouwen. Fondement, fondeering. De fondeersels zijn te jlauw.

KIL,}.

Fondement (uitspr. met klemt. op ments, o.
Mv. -en. Grondvest, De fondemente van 'n huis,
- Fig. Gr~nd. Mee fondement spreken, Vgl.
FOND.

Fonds, O. Wdb. - Mv.fondsen, geld. In dat
huzs z9'n der fondsen. De fondse staa' lee(g)e,
er is weinig geld in zak, in kas, enz,
Fonegraaf, fonograaf, m, Zie PHONOGRAAF.
Font, m. Het eenmaal fonken (van vuur, vlam),
Mee eene keer gaf' t ne fonk, en alles stand i'
ulamme l - Tusschenwerpsel. Fonk, fonk! Zie
het spel FONKEN.

Fon.k'elen, ODZ. zw. ww. Very. : fonkeldege,
gejonkeld. Met hen (hebben), Vonkelen (vooral
van starren), Wdb,
Fonkelinge (uitspr. jonklJleng3), Yr. Fonkeling. \Vdb.

Fonken, onz. zw. ww. Verve : fonktege, gefonkt, Met hen (hebben). Van vuur. Vonken.
Niet gewoon. - Gezelschapspel. De spelers zitten in eeneu kring, gewoonlijk rond de stoof. Elk
op zijne beurt krijgt in een der neusgaten een
lange dunne wrong werk (van vIas) die men,
aan het vrije uiteinde, in brand steekt. Men moet
de vlam dooven met snel blazend te zeggen :
tonk fonk fonk! Vandaar de naam. Wie de vlam
met de vingers dooft, of de wrong uit den neus
rukt, is verloren. Wi'lleme ne keer fonken? Fonken es gevaarlek, mor toch leuteg. Er wer( dt)
gifonkt veur ' n ronde bier of dzenuz'vere. Zie
DE COCK en TEIRLINCK, Ki'nderspel, VI, bIz. 255.
Fonker, m. Zie FONKERE.
Fonkere, m. Mv. -rs. De

eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. PersooD (man of vrouw) die
fonkt. lie FONKEN.

Fons,

m. Mansnaam, Alfons. Zie PERSOONS-

NAMEN.

Fontein,

vr. Wordt niet gehoord. Zie FON-

TIJNE (ook samenst.),

Fontijnare (uitspr. met zovl. lange a en klemt.
op ty'n), vr. Mv, -no Fonteinader. Wdb. KIL.
Fontijne (uitspr. met klemt. op t9'), yr. Mv.
-11,.

Verkl. -ntse (mv. -tses, -tsies). Fr. fontaine.

FONTIJN\VATERE

-

Bran, fontein. De fontijne, dat es geweunelijk e
putteke, seaarm 't water dat uit de grond komt,
beuiaard sserdt, Teur (ga) nor de fontijn' om
toatere. - Drinkbak vOOJ' vogels, Ester in de
fantfjne ues (versch) toatere] J.

FQll.tijJlwatere (uitspr.

jontfj(n)wattJrtJ), o.

Fonteinwater. W db.
Fooi, vr, W ordt niet gehoord, Men zegt DRENKGELD.

Foor, VI. Zie FOORE.

looree, vr.; foorcee.r.a, ww.

Zie FOOltSE,

FOULARD
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ueel feerse. Te(g)en de foors' en ester niet (niets)
te doene.. Per fOO?"SB moest ~k mee. Z~ ja(g)en ze
mee' de foorse deure. Er zy'n dees faar peere'
mee' de foorse, er zijn machtig veel peren.

°

Foorseeren [uitspr, met zachtl. en e), bedr.
zw. w-«. Forceeren. Wdb. Iemand, tet foorseeren,
Foorseghied, vr, Zie FOOKSIGHEID.
Foorsig (uitspr, foorssck met zachtl, 0), bn,
bw. Trappen van vergelilking: foorseger{e),fo01"segst. Krachtig, geweldig. 't Es ne joorsege keerele. Foorseg slaan. SeR.
T. J: :iORSIG.

ev.

FOORSEEREN.

Poore (uitspr, met scherpl, 0)" vr. Mv. fooren
(VD :foren). Verld.foorke (mv. -bes, -kies). jaarmarkt (die eenige dagen duurt]. De foore te Gent.
Men zegt nooit : de foore t' Eenome, t' Hautem,
altijd : de faarmort,. want zij duurt maar een dag.
Vgl. J. VD (<< Zuidn, )). - Plaats waar de foorkramen staan. R.
Foore.deJilks, o. Zie FOOllEDINGS.
Fooredings (uitspr.fooradenks met scherpl. 0),
Zonder mv. Collectief, Al wat op fooren wordt
verkocht. Zie DINGS.
Fooregast, m. Mv. -en, Daarnaast FOOREKEEREL(E). Persoon die op fooren zijn brood verdient. Fr.forain.

Foorsigheid (uitspr.

mv. Kracht, geweld. Nee (oorsegJtiBd en ester
met (niets) te unnnen,
Foort (uitspr. met zachtl, 0), o. Mv. -en. Fort.
De foorte' van Antwerpen. Wor es oui (uwen)
zeune saC l)daat? In e foort te Dermosde.

Foortse (uitspr. foorsn, vr. Zie FOORSE en KI.
en Vorml.

J1oorze, vr. Zie FOORGE.
FoppeB, WW. Bedriegen.Weioig gebruikt. W db.
!'oreest [uitspr. reest met scherpl, e en klemt.),

0.

Fooregoed, o. Zonder mv, Al wat op fooren
wordt verkocht.

Foorekeerele (uitspr. met scherpl. 0 en e), m.
Mv. -ls. De eind-e valt dikwijls in de uitspr, weg.

Zie FOOREGAST.

Foorekraam. (uitspr. -kroom met zachtl. 0), o.
Kraam dat op de foore staat,
Foorekroom, o. Zie FOOREKRAAM.
Foorelawijt, o. Zonder mv. Het gedruisch
eener foore. Zie LAWIJT.
Fooremeulen,

m. Paardekensmolen, mallemo-

len. Fr. carrousel. Zie MEULEN.
Fooremuziek, o. Zonder mv. Muziek dat men
op jaarmarkten hoort. - Slecht, oorverdoovend
muziek.
Fooretente, vr. Mv. -no Tent eener jaarmarkt.

Foorewijf, o. M v. -s, of -ven. Vrouw die op
fooren werkzaam is. - Oak : dikke en zware
vrou w die men op fooren tentoonstelt. - Fig.
Dik vrouwmensch (in bet algemeen). AIie uit de
Kroon es oprecht e foorewYf.

Foorge (uitspr. met zachtl. ° en Fr. g,o veelal
(oorzCJ), vr. Mv. -no Fr. forge. Groot werkhuis
waar ijzer wordt bewerkt. Waar es zy'ne zeune?
In de joorzen, ginter z"n de Walen. Mnl. Wdb

(FORGE, en andere vormen).

Foorme (uitspr. met zachtl. 0), m. Mv...n.
Vorm. Fr. forme. Den hoed en hee~ geene schoone
foorme. Mnl. Wdb (FORME).
Foorse (uitspr. met zachtl. 0), yr. Zonder mv.
Fr. force. De graphie FOORTSE kan gewettigd
worden. Mnl. Wdh. KIL (FORTiE). GAILLIARD,
Glossaire (FOOB.1SE). Kracht, geweld. Sies hee~

Zuz'd-OostfJlaandlf<sch Idtotzcon

foors(}cltiet)~ vr. Zonder

De bet. woud is bewaard gebleven in een plaatsnaam (op S" Maria-Hoorebeke en Schoorisse). Zie
Mnl. Wdb.
ForeI, vr, Niet bekend.
Fornais, 0.; fornaisbak, m. Zie FOllNEIS,
FORNEISBAK.
Forneis (uitspr. fornais met klemt, op naz'S),
o. Mv. -zen. FOlDUis. In de smesse zy'n der twie
f'ornaisen. Omsteekt het fornais. Mnl. Wdh (FOIlNEYS, FORNAYS).. KIL. CV. J. CL (Bijv.).
O.

Forneisbak(uitspr. jornaisbak), m. M v, -een,
Groote lange bak met water, nevens elk fornuis,
waarin de smid zijn ijzer snel verkoelt.
Forseh, bn, bw.; fort, O. Worden niet gehoord,
Zie FOORSIG, FOORT.
Fortune (uitspr. met klemt. op tu), yr. Mv.
-n. Fr. fortune. Fortuin. op dat hof ester fortune. Ze zy·n aile twie ry"ke .. J t zijn twie groote
fortunen.

Fortnnigo (uitspr.fortuntJch met klemt. op tu),
bn. Daarnaast, zeer gewoon, GEFORTUNEERD.
't Zy" fortunege mains(ch)en. Vgl. J (met andere
bet.).
Fosfoor (uitspr. met zachtl. 0 en klemt. op
(oor), m. Zonder mv. Phosphorus. lemand mee
fosjoor vergeen. - Verkl. fosjoorke, O. Lucifer.
~ k Dee e fosfoorke bran(d)en.
Fotegraaf, fotograaf, fottegraai, m.; fotegrafie, fotograie, fottegraiie, Vl. Zie PHOTO-.
Fottu, bn. Zie FOUTU.
Fotture, vr. Zie FETURE.
Foulard (uitspr. op zijn Fr.foelar, klemt. op
de laatste lettergreep), m. Mv. -so Verkl. eke (mv.
-kes, -kies). (Gewoonlijk zijden) halsdoek, grooter
dan de krawat • .Defoelar en dz'ent mor 's wenterse VD (metandere bet.).
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FOULDE

-

Foalde, Vf. Zie FAALDE.
I'oule, vr.; fourage, vt, Z.FOELDE, FOERAADJE.
Fourgon [uitspr. foergonk met hoofdt, op
¥onk) , m, Mv, -s. Wagen (van een trein) voor
reisgoed. VD (met andere bet.).
Fourier (uitspr, foerier met hoofdt. op rzcr),
m. Mv, -s. Verkl. ..ke, Wdb.
Fonrnisseeren (uitspr. foerniesersn, se met
zachtl. e en den hoofdt.), bedr, zw. ww. Fourneereno Wdb.
Fournisseur (uitspr, foernieseur, seur met
-S. Leverancier. Wdb.

klemt.), m. Mv,

I'ourniture [uitspr. foernietur» met hoofdt,
01' tu), vr, Mv. -n. Levering. VD (met andere
bet.).
Font, vr. Wordt niet gehoord, Zie FAUTE.
Fontu (uitspr.foetu, op zijn Fr.], bn. Daarnaast
FOTTU (zeer gewoon], Foetu, fottu zijn, dood
of stervensgereed zijn; gansch arm zijn, geruineerd
zijn; verloren zijn.
Fraai (uitspr.frOUt), bn, bw. Zoetaardig, eachtmoedig, braaf, deugdzaam. Meestal van kinderen.
Kt'nd, ge moet froui zfjn. Dat es e froui maiske.
Ge moet g' hoorsaam z[jn en froui. Die nie
frou'i en es, zal gestraf(t) Z9·n. DB. - Soms van
groote menschen. Wa' da' ge dor doe(t), meneere,
dat en es me' froui, Dat zij' frouie mains(ch)en.
DB. VD (met andere bet. : mooi, in mijn dialect
onbekend), CV (met andere bet.],
Fraaiekes, fraaiekies [uitspr, froui:JktJs,
jrouzJkies), bw, Fraaitjes, braafjes. Ge moet
fro u iekies zfjn. Toe, my' manneke, zwy"g(t)
frouiekes. Vgl. VD. KIL (FRAEYKENS).
P'raaiigheid (uitspr. frou~chZ:et), vr. Zander
mv. Braafheid. Ge moet dat doen uit frouilghied.
Zie FRAAI. VD (met andere bet.),
Frak (uitspr, met verlengde korte a), m. (niet
vr.). Mv. -ken, Verkl. -sbe (mv. -sses, -skies). Lange
jas ; Fr. redingote, Nen auwe frak ha lange
ftankor(d)s. Ne lakenie frak. Nen trauwfrak.
De frak en es n£e' gemeene. Vgl. VD (met andere
bet.). - Zfjne frak keeren. Zie het gewone : zijn
kazakke keeren. J.- Iemand zq'nefrak uitkloppen, iemand afranselen; erg bedriegen, Coppen;
erg bekijven; vee! doen verliezen (b. v. in spel).
VgI. eV.J. R.
Framassonk (uitspr. met de twee a's kort en
den hoofdt. op sonk), m. M v. -s. Fr. franc-mafon.
Vrijmetselaar.
Frambanze (uitspr. met klemt. op ban), Yr.
M v. en. Daarnaast, gewoon, BRAMBANZE. Framboos. Fr. framboise (= Ndl. braambezie met
dissimilatie). 'k Ete geere' frsmbanzen.
Frambanzeleere (uitspr. lee met scherpl. e),
m. Mv. erSt Daarnaast, gewoon, BRAMBANZELEERE.
Framboze3truik. W db.
Frambanzenhae, vr. Zie FRAMBANZENRAGE.
Frambanzenhage (uitspr. -a(g);J met zovl.
lange a), Yr. Mv. -n. Daarnaast, gewoon, BRAYBANZENHA( G)E. Haag van frambozestruiken. Zie
l"RAIO~ZE.
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FRANSCH
Frambanzenhul (uitspr• ..u l), m. Mv. ..len.
Daarnaast, gewoon, BRAMBANZENHUL. Frambo..
zestruik. Zie HUL.
Frambanzestruik, m. M v, -en. Daarnaast, gee
Frambozestruik. Wdb,

WOOD, BRAMBANZESTRUIK.

Framboos, vr, Wordt niet geh. Z. FRAMBANZE.

Pranoiecua, m.: franciskusblomme, vr,

Zie

FRANSIESKUUS, FRANSIESKUUSBLOMME.

Pranc-j eu (nitspr, soms op zijn Fr.: gewoonlijk
franzeu met hoofdt. op zeu), bw, Franc-jeu spelen, eerlijk spelen, zonder bedriegen, zonder (b. v.
in kaartspelen) door eenig teeken de kaarten die
men in handen heeft, den medespeler bekend te
maken, ~k Wille spelen - mor franseu, zilde!
Franj e, vr, W ordt niet gebezigd.
Frank, m. Mv. as. Over het verschil tusschen
tien frank (zulke waarde) en tien franks (nooit
echter franken) : tien stukken elk ter waarde van
een frank), zie b. v. VERC. Spraakkunst, blz. 59,
§ 98. Ne frank toisselen, Hie verteer(t) ueei
franks. W db.
Frank, bn, bw.- Trappen van vergelijking :
jranker(e), franest, Altijd in slechten zin, Stout,
onbeschaamd, vrijpostig. Ne franke vaint. E
frank maiske. E frank kz"nd. Ne franken duuele.
"n Franke muile, jrq'e, tote, een stoutsprekend
man, vooral vrouw. "n Franke brokke, e frank
stik. Frank antwor(d)en. - Zelfst. Ne franken,
m.; , n franee, zeer 6ewo.on, vr.j e frank, o. Die
franke? Ze turt (durft) aikendeen in d' oo(g)e'
ky'ken! - SCR. DB. ev. T. R. J. VD (met andere bet.),
Frankeghied, vr. Zie FRANKIGHEID.
Franken, onz. zw. ww. Verv. : fran1etege,
gifranlet. Met hen (hebben). Van groote sommen.
Da' frankt, men telt met franks, het is veel geld.
't Stuiuert wel, mar 't en frank(t) niet, er zijn
veel stuivers, doch weinig franks. Zie STUIVEREN.
Frankerik, m. Mv. as, soms .ken. Verkl. -ske
(mv. -skes, -skies). Frank, onbeschaamd, vrijpostig,
onbeleefd mensch. Ge zq" gq' wel ne groote frankerik. Ook van vrouwen : Da' wijf es ne ferme
frankerik. Zie FRANK. DB. R.
Frankigheid(uitspr. franktJchiet), vr. Zonder
mv. Stoutheid, onbeschaamdheid.Her (rankeghied
es al te groot. Zie FRANK. ev. J.
Frankop, bw. Van frank en OPt Zonder
vrees. Spreek(t) mor frankop. Zie FR~NK.
Frankrijk, O. W db. I' Frankry'k gaa' werken.
Frans, 0.; bn. Zie FRANSCH.
Fransch (uitspr. frans, gewoonlijk met ck
v60r J), bn. Fr. franfais. Wdb. - Fransche
koleere. Zie KOLEERE. - Fransche ratte, Fransche gelukzoeker. ev. J. - Fransche zonneblomme. Zie ZONNEBLOMME. - Fra'tzsche doewiere, (in de smidse) forneisbuis met luchtbak.
Vgl. DOEWIERE.
Fransch (uitspr. frans), O. Zonder my. De
Fransche taal. Wdb. Veelal zet men er een bezittelijk vO.vaor• Hie ka' zfj' Frans, hij kent Fransch.

FRANSCHEN
lk ka' mij' Frans, enz, -

slecht Fransch. J.

Frans mee haar op,

Het Frans(ch), Frankrijk. Hie es nor 't
Frans gaa' toerken, Ze komme van 't Frans.
De ch wordt nooit uitgesproken, zelfs Diet voor
eenen klinker, Willem' 't Frans intrekken.
Franschen (uitspr. gewoonlijk zonder ch), m.
Zonder mv. Brandewijn. Sckenk(t) my' nen dreupel fransen, - Barrel brandewijn. Gee' m[j nog
nefransen. - Vgl. DB. eY.R.J.
Franschen (uitspr, zonder ch, fransan), onz,
zw. ww. Verve : franstege, gefranst. Met hen
(hebben), Van paarden en menschen. De voorste
voeten uitwaarts zetten. Ons per(d) franst, Da'
maiske franst. DB. cs. J. R. VD (c Zuidn. »).
- Min gewoon. Fransch spreken. Ge begint al
-

te fransen?

J.

Franschman (uitspr, fransman), m, Mv. -so
Mensch die in Frankrijk woont. De Fransmans
ziP lichte, - Werkman die des zomers (in den
oogst, beetentijd) naar Frankrijk gaat werken. De
Fransmans z9" werekommen. - Zie BOOM.
Fransen, m.; ww. lie FRANSCHEN.
Fransieskuus [uitspr, met hoofdt, op sies), m.
Franciscus, Zie PERSOONSNAMEN. - Mv, fransieskusen. Zie FRANSIESKUUSBLOMME.
FransieskullSblomme (uitspr. met hoofdt. op
sies), VI. Veelal in 't mv, : -n. Daarnaast FRANSIESKUSEN, mv, Sierplant, de Kanadasche guldenroede (Solidago canadensis L.). Aldus op de
noordelijke dialectgrens (Asper). Volk en Taal,
lIe jaarg., blz, 99.
Fransijn, O. Is Diet bekend in mijn dialect.
Fransman, m. Zie FRANSCHMAN.
Franzeu, bw. Zie FRANC-JEU.
Frasene (uitspr, frasms met zovl.Iange a), O.
Frasnes-lez-Buissenal. Zie PLAATSNAMEN.
Fratse, Yr. (gril). Wordt niet gehoord.
Fraude, vr.; fraudeeren, ww.; fraudeur, m.
Zie FRODDE, FRODDEEREN) FRODDEUR.
Fraweele, vr. Zie FLUWEELE.
Frebeze (uitspr. frebez», de eerste twee e's
zachtl.), vr, Mv., zeer gewoon, frebezen. VerkI.,
Dietgewoon, -beeske (mv. -kes, -kies). Daarnaast
FREZE. Aalbes (Ribes rubrum L.). Er zy" roo
en geleve frebezen. Freoezen trekken, ze plukken. lie FREZE.
Frebezeleere (uitspr.frebezaleera met scherpI.
e), m. Mv. -1's.Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). Daarnaast FREZELEERE. Aalbesseboompje. Sm[jt dz'e
freoezeleers mor a1naal uit.

Frebezenblare (uitspr. freoezamolara met
zovl. lange a), vr. Mv. -no Daarnaast FREZENBLARE. Aalbesseblad. Zie BLARE, FREBEZE.
Frebezenboom (uitspr. frebezamboom met
scherpl. 0), m. Meestal als verkl.: -ke (mv. tokes,
tokies). Daarnaast FREZENBOO:MKE. Aalbesseboompjet Zie FREBEZE.
Frebezendzelai, -dzulai, m. Zonder mv. Daarnaast FREZENDZELAl, -DZULAI. Gelei van aalbessen. Zie DZELAI, DZULAI, FREBEZE.
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FRIBBEL
Frebezenhul (uitspr. frelJez~nul), m. Daarnaast FREZENHUL. Aalbessestruik. Zie FREBEZE

HUL.

'

Frebe2estruik, m. Daarnaast FREZESTRUIK.
Aalbessestruik. Zie FREBEZE.
,Frebezezap, o. Zonder mv. Sap van aalbessen.
Zie FREBEZE, ZAP.
Fred, m. Alfred. Zie PERSOONSNAldEN.
Free (uitspr. met zachtl, e), m. Frederik. lie
PERSOONSNAMEN.
. F~~es, vr. (kraag); fregat,
In mlJD dialect.

O.

Zijn niet bekend

Frere (uitspr. frera), m, Mv. freers. Verkl.
freerke (mv , -kes, -kies). Zwager. Was t ou (uw)
broere i Neen ' t, ' twas mijne frere.
t

Fret, o. Mv, -ten. Roofdier, Wdb, - Levendig, wispelturig kind. Da' mannee' es e kla£'
fret.

Fret, m. Gemeenzaam.Eten, voedsel.'nDuifke,
dat es goel fret. Wor olifft (ie fret? Veur de
fret zfjn, gaarne en vee) eten. - Honger, J k He
vanda(g)e veet fret. - Vgl. CV (FREET). T. R.

J. Zie FRETTEN.

Fret, O. (boor). Wordt niet gehoord,
Fretkloot (uitspr. met scherpl. 0), m, Mv. -en,
Daarnaast FRETZAK. lemand die vee! eet, Zijn
die fretktooten nog altfj' bezeg mee smullen?
Fretten [uitspr, met gerekte korte e), ODZ"
soms bedr. zw. ww. Verv. :frettege,gifret (met
korte e). Met hen (hebben). Voor de etym. vgl.
VRETEN. Eten (veelal met het bijdenkbeeld van
gulziglaeid). Komt,"megaa' fretten. Ze zfj' toeeral
an ' t fretten ! Hie fret dat hie ztoeet, Ze ka'
ueel vlees fretten, Frette gelfjk 'm beeste, nem
beer, e verkie, ne wolf. SCH. DB. ey. R. J. Kaartspel, Daarnaast SLOKKEN. Wie niet volgen
kan, moet fretten, dat is, moet stokkaarten
nemen tot hij volgen kant Fretten es e gemallek
spel , de kinders zelve keune fretten. V gl. SCH.

eV.T.].

Fretter, m. ZieFRETTERE.
Frettere, m. Mv. -rs, Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rk£es). De eind..e valt dikwijls in de uitspr, weg.
Iemand die fret, gulzig eet. SCH. DB. ey.J. Zie
FRETTEN.
Frettinge (uitspr. frettengJ), vr. Het fretten.
lie ald. Es 't weeral ne keer frettenge?
Fretzak, m. Mv. -ken. Zie FRETKLOOT.J.
Freule, vr. Bestaat niet in mijn dialect.
Freute,.vr. Platte term. Vrouwelijkschaamdeel.
Frele (uitspr. jreza, de eerste e zachtl.),yr. Mv.
-n. Het Fr. W. jraz'se met gewijzigdebeteekenis.
Frezen trekken. VgI. DB (freze = aardbes).
Mnl. Wdo (FRESE).
- AfL en samenst. Freze leere, m. ;frezenblare
(uitspr. frezane-), vr.; frezenooom (uitspr. frez~m.), m.; (rezendzelai, -dzula'i, m.; frezenhuZ,
m.;!rezestruz"k, m.;frezezap, O. Zie FREBEZE-,
Fribbel, m. Zie FRIBBELE.

FRIBBELi:

-

m. Mv. -is. Verkl. -lke (mv. .u«,
-lkies). De eiad-e vall dikwijls in de uitspr, weg.
Ret eenmaalfribbelen (tusschen de vingers wrijven), Me« nefribbel of twiel sal dem bard (baard)
wei .m'hoo(g'fe kruJlen. ~e ,FllIBBELEN.

Fribbele,

Fribbeleere

(uitspr. met scherpl. e), m. Mv,
-rs. I-emaad die fribbett. Kijkt ne keer hoe da' de
fr£bbeleere da' brood z" stz'kke gevreven heet
(heeft) : detafel lig:{l) vul /eruz'melenfen. Zie
FRIBBELEN.

l!'ribbelen (uitspr, met verlengdekorte z'), bedr.
zw. ww. Very. :fribbeldege, gefrzobeld. Met ken
(helYbe'n). Verwant met wrfIven. Tusschen de Yingeren wrijven en draaien, Nen draad z"n twiee·
frihlJelen. Dem bord (baard) frzolJeien. Brood Z:'
k"utmelenkskz'e-s f.,.ibbelm. - Weverswoord. D001'
fribbelen eenen draacil vanden kam met eenen
van de keten aaneenzetten of -draaien, Oak: een
gebroken draad, door draaien tusschen duim en
wijsvinger, zonder knoopen, aaneendoen. - Vg1.
SCR.

DB. ev. J.

lenge geen, arouien. ' n Frz'bbeunge krij(¥)m. Zie
F1UBBELEN.

Fricot (uitspr.frteko,

ko met zachtl. 0 en den
klemt.], m, Zender my. Fr. woord. Eten, spijs,
WJedse'l. I" -dat huis ,en es de frieko mor dunne.

J.C'V .(Aank.). CL (Bijv.).

Frieka.4el1e, v, ; friek(), m, Zie

FRIKADELLE,

FkICOT.

Mv. -n. Verkl. : friendse

(mv.
-Se-s, -sics).
klee~ mee jriendzen op de zoom.
Doe' friendsies an die kra(g')e. Is FRINGE
Fr.

:k

Yr.

==

frange.

Fries,
Fries,

yr. (bouwkunde). Wordt niet gehoord.

I'riesloc1,

o. Men, zegt : VRIES,
ald.
frijnen, WV'l. Steenhouwersterm. Is niet bekend m mijn dialect.
Frikadelle (uitspr.frzekadell.1, met korte a e'n
klemt. op del), Yr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. ekes,
-Ides). Bol van gehakt vleesch, frikkadel. Wdb. J.
CL (Bg~'lJ.).
:fringe .(ui~pr. frienaz.1), vr. Zie FRIENDZE.
,m.;

FRONSE
het al? Nee~ 't, mar 't begint al te fritse-en, Van jange vogels, die beproeven te zingem. De
kanarZ:eveu(g)el en zengt nog niet, mor kie fyitselt ale J (FRASELEN). SCH. en CV (FRAZELEN).

FritseliBgt (uitspr. fritsJlengJ), vr. Ret flitselen (van xraderen, van vogeltjes). ~ k Hoore
'11, jrz'tselenge dor in de breemen : dar weunt
zeker ne veu(g)ele? Zie FRITSELEN.

Frodae (uitspr. met verlengdekorte 0), vr. Mv.
en. Fr.fraude. Bedrog, Der geoeure' frodden in
de kiezenge.
Froc1ieer.ea (uitspr, dee met zachtl.e en den
klemt.), onz. zw. ww. Fr. frauder. Bedriegen
(vooral in verkiezing). Er wer(dt) gefroddeerd.
Fro'ddeur (uitspr. met ldemt, op deur), m. -S;
Verkl. -ee. Iemand die bedrog doet (in verkiezing
b. v.], Dat es ne leeleee f'roddezcr, Den dag va'
vanda(g)e zijn ' t amaal froddeurs,
Frommelen, ww. Men

zegt : Fi.OMPELEN (zie

ald.),

Fn1lbelinge [uitspr, frioheleng,) , vr, Daad
van fribbelen. -- Afrossing. Iemand ' nfribhe-

Frienb.
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VlUESLAND. ~ie

Frisch (uitspr. frz's

met verlengde korte i,met
v60r -1), bn. bw. Tr~ppen van vergelijkiog :
frz'sscherle), jrist. 'W db. Fris were, iets meer
dan koel, wat mindel' dan koud. Vgl.
J.
&}z.

ev.

Friskes, lriskies, bw. Koeltjes. 't En es mor
friskies deze Ynor(g)en.
~hegtded, 'Vr. Zie ;FIUSSCHIGHEID.
.l'ris8olliflleid (ttitapr.jrisscktJckzet), 'vr. ZonderJll1V. Van w.eQ6r. KoeUleid. Die jrissckeg}ztea
en doe' '~een de-ugll.an de planben. ZieFlUscH. J.
Ji'rit, o. ,(.geimoltenglasmassa).Bestaat niet in
mijn dialect.

·ftit8eleD, iOIlZ. zw.ww.. V:«V. : fritseldege,
gejritseHl. Met 'k~ (hebbelt). ·Onomatopee. Van
kleine kinderen, die begiDnen te preutelen. Klap.(t)

FrompeI, m. Zie FROUPELE.
Frompele,m. Mv. -ts. Verkl, -lke (m'v. -lkes,
-lkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Frommel, rimpel, plooi, Der es ne groote frompel in her kleea. Ne jrompeZ in 't veurkoofd.
Der zfj' ueel frompelkies in die stoffe. - lets
wat ineengewrongen is. Vooral van stroo.A.n de
staldeure ligt er 's soenters en's somers ne
frompel strood. Zie FROMPELEN.
FrDmpel~er.e (uit~pr. met scherpl. e), m.Mv.
-rs. lemand die frompelt, frommelaar. - Werkbederver, knoeier (man of vrouw). Es dat nut
gestreken? Wyj toch, g' en zfj' mor nefrompeleere. - Zie FROMPELEN.
Frompelen, bedr. 'CW. ww. Very. : frompeldege, gejrompeid. Met hen (hebben). Bij JONCTIJS FROMPELEN; eng. to frumple,. staat tot
ver-rompelen als freten, vreten tot ver-eten.
VERC., Et.Wdb. Frommelen, 'kreuken. G~ em
meugt z'fjne frakazoo nze frompelen. Papier
frompelen. 't Veurkoofd frompelen. let z"' st'ikke
frompelen.
Frompelinge (uitspr.fromp.11engtJ), Yr. Daad
van frompelen. Zie ald. Dat es 'n leeleke frompelenge. - Het gefrommelde. Doet az"e frompeleng' uit de hroek.

Fronkel. Zie FRONKELE.
Fronkele, m. Mv. -Is. De

eind-e valt dikwijls
in de Ultspr. weg. Rimpel.Worom .al dz"e!ronkeis in da' veurnoofd? Zie FaONJmLEN.

Jlronkelen, bedr. zw. ww. Verv.: fron'keldege, gefronkeld. Met ken (hebben). Rimpelen.
Vooral van aanl:ezicht, van fruit. ' t Veu-rkoof(d)
fronkelen. Ne geft'onkelden appeie. IUL. DB
(FRINKELEN).

Fronk&liag8 (uitspr. jronktJlenp), vr. H.et
fronkelen. Zie ald.

"rons, vr. ZieFRONSE.
Fronse, Yr. Zonder my.

Gezicht, muil, smool.
In : ' n vieze fronse zetten of trekken. V gl.VD
(met andere bet:). Mnl. WdfJ: ncmsE.

FRONSEL

Fronsel, m. Zie FRONSELE.
Fronsele, m. Mv. -ls. Verki. lke (mv. lkes,
-

-

lkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Rimpel, plooi, kreuk. Zie FRONSELEN.

-

Fr nseleere (uitspr. met scherpt. e), m. Mv.
-rs. Iemand die kreukt, frommelt. CV. — Knoeier,
broddelaar. De fronseleer es weer an de Bank.
FronSelen, bedr. onz. zw . ww. Very. : fronseldege, gefronseld. Met hen (hebben). Freq. van
fronsen. Fr. froncer. Rimpelen, plooien, kreuken. Papier fronselen. Ge fronselt die mauve.
CV. -- Slecht naaien of maken, zoodat het kleedingsstuk plooien toont. — Onz. Met zijn. Rimpels maken. Da' goe' fronselt. CV.

Fronselinge (uitspr. fronsalenga), vr. Mv. -n.
Het fronselen zie ald.).
Fronsen, ww. Wordt niet gehoord.
Prot, m. Mv. ten. Het eenmaal wrijven of
frotten. Geet (geeft) die schoenen ne frot. Kaaksmeet, slag in 't algemeen. Hie kreeg ne frot dat
hie viel. Handvol hooi of stroo, waarmede
men frot. Pakt ne frot heui en vrz^ft ou (uw)
kloppers af. — Zie FROTTEN.
-

—

—

Trots, m. Mv. en. Verki. -ke. Toegewrongen
of samengebonden handvol stroo of hooi. Steek(t)
ne frots in da' keldergat, want 't vriest. Vgl.
FROT. J (met andere bet.).
Fretsen, bedr. zw. ww. Very.: frotstege,
gefrotst. Met hen (hebben). In : spelle(n) frotsen.
Zeker meisjesspel. Een kind legt eerre speld ; een
tweede frotst er naar met ee ri e andere speld,
d. i. het stoot deze zachtjes met den wijsvinger
voort en tracht ze kruiselings op de eerste te doen
liggen. Willeme ne keer spelle frotsen ? Het spelletje, dat ook in andere landen bestaat (zie DE
COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, I V, blz. 94), is
bijna verdwenen.
Frotsinge (uitspr. frotsenga), vr. Mv. -n.
Kastijding ; afranseling ; groot verlies (in spel
b. v.). 'n Frotsenge kra(g)en. Iemand 'n. frotsenge drouien of geên. Vgl. FROTTINGE.
-

Frotten (uitspr. met verlengde korte o), bedr. of
onz. zw . ww. Very.: frottege, gefrot. Met hen
(hebben). Bedr. Hard wrijven. Fr. frotter. Da'
maiske frot her handen z' stikken. Dat es hier
alt' kuis(ch)en en frotten. DB. J. Onz. Ze
frot op de vloer. — Fig. Bedr. Iemand ne keer
goe' frotten, hem bedriegen ; hem kastijden ; hem
veel doen verliezen (in spel) ; hem afrossen.
—

Frotter, m. Zie FROTTERE.
Frottere (uitspr. met verlengde korte o), m.
Mv. rs. Verkl. rke (mv. rkes, rkies). Iemand
die frot, hard wrijft. — Berken bezem waarmede
men de vuiligheid wegwrijft; stijve bezem in het
algemeen. Pakt de frottere, en vrifft er ne keer
ferm op. — Zie FROTTEN.
Frottinge (uitspr. frottenga), vr. Mv. n. Verkl.
frottenkske. Daad van frotten of wrijven. De
broek es g'heel bemoord; gee' ze 'n frotteng-e. —
Iemand 'n frottenge geên of drouien, hem kastijden, bekijven;, hem afranselen ; hem erg bedrie-

-

-

FRUTEN
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-

-

gen, foppen ; hem veel doen verliezen (in spel
b. v.). 'n Frottenge krij(g)en. — Zie FROTTEN.
Froui, bn. bw.; froniëghied, vr.; frauiek(i)es,
bw. Zie FRAAI, FRAAliGHEill, FRAAIEK(I)ES.

Fruit, o. (nooit vr.). Zonder mv. Zonder verkl.
Wdb. Z' es veur 't fruit.

Fruitachtig (uitspr. fruitachtach), bn. Gaarne
fruit etende. Kinders zij' fruitachteg. DB. CV. J.
Fruitboom (uitspr. met scherpt. o), m. Mv. -en.
Verki. -ke (mv. -kes, -kies). Vruchtboom. Zeer
gewoon. Dat es nem bogord (boomgaard) mee
schoon fruitboomen. VD (c w. g. »).
Fruitenier (uitspr., met dissimilatie, fluitanier), M. SCH. Zie FLUITENIER.
Fruitjaar (uitspr. met zovl. lange a), o. Mv.
jaren. )aar dat veel fruit oplevert. 't Zal zeker e
fruitjaar zijn. CV. J. CL (Bijv.).
Fruitkoopman (uitspr. met scherpl. o), m. Mv.
s. Daarnaast, gewoon, FRUITMARSANK. Iemand
die handel in fruit doet. De fruitkoopmans en
kommen dees jaar nie af.
Frnitleere (uitspr. met scherpt. e), vr. Mv.
Groote ladder die men gebruikt om fruit te plukken. Zie APPELLEERE. J.
Fruitmaand (uitspr. met zovi. lange a, of
mont), o. Mv. en. Maand die rijp fruit geeft.
September es 'n fruitmaand.
FruitmarChand (uitspr. soms op zijn Fr. ; gewoonlijk marsank), M. Mv. -s. Z. FRUITKOOPMAN.
-

-

-

-

-

Fruitmart (uitspr. mort), vr. Fruitmarkt.
-

Wdb. Zie MART.

Fruitmort, vr. Zie FRUITMART.
Fruittijd, m. Zonder mv. Tijd dat het fruit
rijp is. Me zijn in de vulle fruittijd.
Fruitwenkele, vr. Zie FRUITWINKELE.

Fruitwere, o. Weder dat goed voor fruit is.
't En es gee' fruitwere damm' (dat wij) hen
(hebben).
Fruitwijf, vr. Mv. -s of ven. Vrouw die fruit
verkoopt.
Fruitwinkel(e) (uitspr. -wenkala), m. Mv. -ls.
Verki., gewoon, -lke (mv. -lkes, -kies). Fruitwinkel. Wdb.
Prulle (uitspr. met gerekte korte u), vr.
Mv., zeer gewoon, - n. Verki., gewoon, ke (mv.
kes, kies). Klein sieraadje; lintje, strik. 'k Zal
al die frullen in 't vier smijten. 't En zij'
mor frullekies. Wat en es dat veur 'n frulle ?
Z' es veur de lenten en de frullen. Krullen en
frullen. Spr. Vam bove frullen en van onder
stront. Vgl. DB. SCH. J en CV (met andere bet.).
-

-

-

-

Fruse, vr. Mv. n. Verki. zeer gewoon, fruuske. Vgl. FRONSE. Wdb. Gezicht, muil, smoel. In :
'n fruse maken, zetten, trekken. Ge trekt zuk
(zulk) 'n ordeg (aardig) fruuske. Astie hoordege
dat hie gekondeneerd was, maakteg' hie 'n vieze
fruse.
-

Praten (aitspr. met eenigszins verkorte u),
onz. zw. ww. Very. : fruuttege, gefruut. Met
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hen (hebben). Wroeten. In de grond fruten. Da'
verkie fruut in de more. Dor fruut ne mol. De
kinders fruten in 't mul. -- Snuffelen, zoeken.
Wa' fruutte dor in die kasse ? — Slecht werken,
knoeien, broddelen. Staakt het, jongen, want ge
zit an 't fruten. — Slecht spelen. Mee hem
winnen? 't En es nie meu(g)elijk, hie en doe
niet (niets) as fruten. — Zijn geld, zijn fortuin
slecht besturen. Blijfd' azoo fruten, ou (uw) fortuuntse zal gauw op zijn.
— Soms bedr. Door wroeten breken, bederven.
De mol fruut de grond i' stikken. Ge fruut het
al in de kasse.

FUUT

—

fruutselderije begin(t) mij te(g)en te steken. Zie
FRUUTSELEN.

Frantseleere (uitspr. lee met scherpl. e), m.
Mv. -rs. Verki. -rke (mv. -rkes, -rkies), m. Daarnaast FRUUTSERE. Knoeier (man of vrouw). Sieska
en kan nie' werken, 't en es mor ne fruutseleere.
Zie FRUUTSELEN.

Fruutselen, onz. zw. ww. Very. : fruutseldege, gefruutseld. Met hen (hebben). Daarnaast
FRUUTSEN.Verwant met FRUTEN. Z. ald. Knoeien,
broddelen, slecht werk verrichten. Wa' zijde dor
weer an 't fruutselen ? Verg. SCH, J en T (FRUTSELEN).

Frater, m. Zie FRUTERE.
Frutere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Persoon (of dier) die wroet. Die fruters va' jongies hen (hebben) al 't zand in de gracht gedaan.
— Snuffelaar (of snuffelaarster). Watten doede
dor in die kasse, leeleke frutere? — Knoeier (of
knoeister). Es da' genouid, Mie ? G' en zij' mor
ne frutere. — Verkwister. De fruter hee al zij'
land verdaan!
— Muil van een wroetend dier, vooral van verken. De zog steekt herre fruter onder de deure.
— Schertsend. Mond van mensch. Halt (houdt)
oué (uwen) frutere; zwijgt ! Wa' leeleke fruter
hee Tonic toch! Hie steekt zone fruter overal
binnen, hij is zeer nieuwsgierig. Ze slaat herre
fruter over al t(s)uss(ch)en, ze bemoeit zich met
alles. — Zie FRUTEN.

Fratinge (uitspr. frutenga), vr. Het wroeten ;
het snuffelen; het knoeien. Zie FRUTEN.
Fruutachtig (uitspr. fruutachtach), bn. bw.
Geneigd tot fruten. Van personen en dieren. De

molle zif zoo fruutachteg. Ge speel(t) zoo fruutachteg. Zie FRUTEN.

Fruntgat (uitspr. met verkorte u), o. Vrouw
(of kind) dat fruut. Zie ald.
Fruntkerte, fruntkonte, vr. Vrouw die fruut.
Zie ald.

Fruatkloot (uitspr. met verkorte u en scherpl.
o), m. ; fruutvaint, m. Man die knoeit, broddelt.
Zie FRUTEN.

Fruntselachtig (uitspr. fruutsalachtach), bn.
bw. Geneigd tot fruutselen. Zie ald.

Fruatselinge (uitspr. fruutsalenga), vr. Daar'
naast FRUUTSINGE. Het knoeien. Dat en es gee'
schoo' werk : 't en es mor fruutselenge ! Zie
FRUUTSELEN.

Fraatselgat, o. Daarnaast FRUUTSGAT. Vrouw
(of kind) die fruutselt. Zie ald.

Fruntselkerte, fruntselkonte, vr. Daarnaast
FRUUTSKERTE, FRUUTSKONTE. Knoeister. Zie
FRUUTSELEN.

Fruntselkloot (met scherpl. o), fruntselvaint,
m. Daarnaast FRUUTSKLOOT, FRUUTSVAINT

Knoeier. Zie FRUUTSELEN.
Frintsen, onz. zw. ww. Zie FRUUTSELEN.
Fruntser(e), M. Zie FRUUTSELEERE.

Fruutserije (klemt. op rij ), vr. Zie FRUUTSELDERIJE.

Fruutsinge (uitspr. fruutsenga), vr.; fruntsgat, o.; frnutskerte, fruntskonte, vr.; fruntsMoot, fruutsvaint, m. Zie FRUUTSEL-.
Fruweele, vr. Zie FLUWEELE.
Fuchsia, vr. Zie FLUUKSIA, KLOKKE.
Fnif, vr. (drinkpartij) ; fuik, vr. (vischtuig).
Bestaan niet in mijn dialect.
Fuilj etonk, m. Zie FEUILLETON.
Fulp, o. (fluweel); fust, o. (vat) ; fustein, o.
(stol). Worden niet gebezigd.
Put, vr. Men zegt fuut. Zie ald.
Fuut, m. (vogel). Is niet bekend in mijn dialect.
Fuut (uitspr. met verkorte lange u), tusschenw.
Bet. : 't is mis. Onomatopee? Vgl. VERC. i. V.
FUT. 't Zal fuut zijn, het zal niets zijn, het zal
slechttuitvallen. 'k Meendeg' ook m il ' port (paart)
't henne (hebben), mor fuut ! as 'k bijkwam,
was 't dl uitgedeeld! CV. J. B. M.
.

Frnatselderije (met klemt. op rij), vr. Daarnaast FRUUTSERIJE. Het broddelen, knoeien. Die
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G
(uitspr. ga, of gee met zachtl. e), vr. Mv. ges
(uitspr. gas); of : geets; soms Mats. Ge moet da'
word mee twiegeets schr ijven.

Ga, m. vr. Wordt niet gebruikt.
Gaadje (uitspr. goudza), vr. Zonder mv. Zonder
verkl. Gage, loon ; vooral maandloon (van werklieden, onderwijzers, enz.). Ons Mie es bovemaisie

en z' heet 'n schoon goudze. 'n Hoo(g)e goudze.
Ned. Wdb (i. v. GAGE : a voorheen ook GAGIE
en GAADJE geschreven »).

Gaaf, vr. Zie GAVE.
Gaaf, bn. bw. Bestaat niet in mijn dialect.
Gaai (uitspr. goui), m. (nooit vr.). Mv. gouien.
Verkl. gouike (mv. kes, kies). De bet. wijfje en
meerkol zijn onbekend in mijn dialect. Houten
vogel waarnaar geschoten (met boog) of gebold
wordt. Ne goui afschieten, afbollen. Der staan
tien gouien op de perse. Ned. Wdb (t vooral in
Vlaamsch België in gebruik »). SCH. DB. J. —
Spr. Meenen da' ge ne goui afgeschoten het
(hebt), meenen dat men iets bijzonders, iets uitstekends gedaan of gezegd heeft. Ne ferme (ne
schoone, ne fameuze) goui afschieten, een domme
streek begaan.
Va' goui noch va' perse weten,
van niets weten. Ge paist da' 'k het gezien hè
(heb) ? Wel, 'k en vete va' goui noch va' perse.
Ook ; gebaren dat men van niets weet.
— Onnoozel mensch. 't Woord behoort tot
-

-

—

gaai meerkol. Sies en es mor ne goui. Nen
domme goui. Den dwaze goui loop(t) weeral ne
keer zat. SCH. DB. J.
— Borrel. Pakt nog ne gooi! ScH. DB. J.

Gaaibolder, m. Zie GAAIBOLDERE.
Gaaibolders (uitspr. gouiboldara), m. Mv. -rs.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand
die gaaibolt (zie ald.). De gouibolders zif weer an

de Bank.

Gaaibolle (uitspr. gouibolla), vr. Mv. -n. Verkl.
ke (mv. kes, kies). Bolle waarmede men naar
gaaien bolt. De gouibol es mee ijzer besle(g)en.
Dat es 'n zware gouibolle. Zie GAAIBOLLEN.
Gaaibollen (uitspr. gouibollan), sch. zw. onz.
ww. Very. : boldege goui, gouigebold. Met hen
-

-

-

(hebben). Mannenspel. Naar gaaien bollen. Boven
een schuins geplaatst plankenvlak staan ijzeren
spillen en op elke spil een groote houten gaai.

Gaaibolspel (uitspr. goui ), o. Zonder mv. Het
gaaibollen. Zie ald. — Plaats waar men gaaibolt.
In de Kroone waster e schoo' gouibolspel. — Zie
-

GAAIBOLLEN.

Gaaiperse (uitspr. gouipersa), vr. Mv. -n.
Verkl. ske. De graphie GAAIPERTSE (aldus DB)
kan gewettigd worden. Lange rechtstaande staak
waarop men bovenaan de gaaien plaatst. De goui-

pers' hee vain boven 'n ilzerie sprange waarop
de gouie staan. Dat en es mor e klai' gouiperske.
Lang en mager mensch. Zij' wijf es 'n gouiperse. — Zie GAAI, PERSE.
Gaaipertse (uitspr. gouipersa), vr. Zie GAAI—

PERSE.

Gaaischieten (uitspr. gouischietan), sch. st .
onz. ww. Very. : schoot gooi, gouigeschoten. Met
hen (hebben). Naar gaaien met boog (meestal
handboog) en pijl schieten. Willeme ne keer gouischieten? Ned. Wdb. DB.
Zelfst. o. 't Es ne
—

liefhebber in 't gouischieten.

Gaaischieter, m. Zie GAAISCHIETERE.
Gaaischietere (uitspr. gouischietera), m. Mv.
rs. Daarnaast, gewoon, GOUISCHUTTERE. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Rond Anorde
(Oudenaarde) zijn der veel gouischieters. Fiel
-

was ne goeé gouischuttere. Ned. Wdb.

Gaaischietinge (uitspr. gouischietenga), vr.
Het gaaischieten. Zie ald. — Prijskamp voor gaaischieters. 'n Gouischieteng uitschrilven. 't Was
'n gouischietenge van honderd frank. Gouischieteng op staande sprange (of perse), het gewone spel
op rechtstaande perse. Gouischieteng op li(gg)ende
sprange : de sprange met de gaaien ligt schuins
een meter of meer boven den grond, in schuur of
onder een afdak; de schieters staan in huis en
schieten door een openstaand venster ; zulk spel
wordt vooral des winters gespeeld.
Gaaischntter(e), m. Zie GAAISCHIETERE.
Gaaispille (uitspr. gouispilla), vr. Mv. -n. Ieder
der spillen waarop een gaai staat. De gouispille
zijn in ijzere.
Gaaisprange (uitspr. gouispranga), m. Mv. -n.
Ijzeren tuig met armen (meestal twee) en spillen
waarop de gaaien staan. Op de perse staat de
gouisprange. Er staat altemaits ook 'n gout-

Komt, me gaan nor de Kroone : me zillen ne

sprang op 't gouibolspel. Zie SPRANGE.

keergouibollen. Ze bollen al 'n ure gout: — Ook
zelfst. o. Tieste zoo (zou) veur 't gouibolle zijn
tete (eten) late staan.
Gaaibollinge (uitspr. gouibollenga), vr. Mv.
n. Verkl. bollenkske. Het gaaibollen, zeker
spel. 't Es dor alle zonda(g)e gouibollenge.
Prijskamp met de gaaibolle. 'k Late mij i'schrijve
veur de gouibollenge. 't Was 'n gouibollenge van
derteg frank. — Zie GAAIBOLLEN.

Gaal, vr. (weverswoord);
Worden niet gebruikt.

-

-

—

gaal, vr. (plant).

Gaan (uitspr. met zovl. lange a), onz. en onp.
onreg. st . ww. Very. : 'k gink (uitspr. denk), we
gingen (uitspr. gengan); soms gonk, gongen;
gegaan. Met hen (hebben) en zijn. Onz. Met een
persoon of dier als onderwerp. Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 2 4 54. Spr. Wille loopen eer da' ge keunt
gaan, iets willen doen dat men nog niet kan doen
-

GAAN

--

CV. J. -- Al vatte leerde gaan, al vallende leert
men gaan. R. — Iemand doe(n) gaan, hem leugens wijsmaken ; hem op slimme wijze bespotten.
't En es mor nen dommerik : hoort, hoe da' z'
hem weeral ne keer doe' gaan. — Het es goe'
gaan, het is goed om te gaan, de weg is goed. Zoo
ook : het es slich(t) of kaa' (kwaad) gaan. — Op
de lappe' ,gaan, op rabot gaan, op zwier gaan,
drinken en zwieren. CV. — Wed. en fig. Hie laat
hem (zich) gaan, hij laat den moed zakken, hij
biedt geen wederstand. Sichtend de doo' va' zijn
vrauwe, laat hie hem gaan. Vgl. Ned. Wdb., kol.
30. -- De gaande man, man die gaat, die voorbijgaat. An die fontijne waster ne kroes : de
gaande man koes(t) er drenken. Vgl. Ned. Wdb.
KIL. J. — Gaan en keeren, gaan en komen (zonder het bijdenkbeeld dat dit herhaaldelijk plaats
heeft). Veelal van retourkaarten. Gee' mij 'n korte
veur gaan en keeren. Fig. 't En es mor gaan en
keeren, het zal niet lang duren. Ook wel met onb.
lidw. 't En es mor e gaan en keeren. Vgl. Ned.
Wdb., kol. 32. J.
Men zegt nooit : uit visschen
gaan, altijd : gaa(n) visschen. Vgl. Ned. Wdb.
kol. 34.
leste gaan, den dood naken.
Hoe gaat 't mee vadere? Slicht! hie gaat op zif
leste. Ook : op zijn leste beenen (pooten, voeten,
schoenen, kloppers) gaan.— Den ondergang nabij
zijn. Hoe stelt het de pachtere? Hie gaat op z'
leste. — Fig. Van zwangere vrouwen (of dieren),
den barenstijd nabij zijn. De koe gaat op her
leste. — Zijm bane gaan, zijnen weg gaan ;
Zijne
eig. en fig. Zie Ned. Wdb., kol. 37.
gank gaan, ne gank gaan. Zie GANG.
Nen
dansgaap. Zie DANS. Zeer gebruikelijk. Gade?
(als bevel om weg te gaan). Daarnaast, gewoon,
goje (uitspr. met zachtl. o) en : goje (of gade)
gaan ! Ook wel als bevel om niet voort te doen.
Soms : gade (of goje) ne keer. Vgl. J. DB. R. —
Groot gaan, zwanger gaan. — Op de vraag : Waar
gade ? wordt spottend geantwoord : Veurewers,
mijnen neut' achterhaar! Of (gehoord te Zottegem) : Naar Breskes om flokhauten ! — Naar
(of nor) de zee gaan, naar eene zeebadplaats gaan.
Vgl. Ned. Wdb., kol. 42 (met twee andere bet.).
--- Naar (of nor) 't vel(d) gaan, naar den akker
In twiegegaan met het doel er te werken.
vech(t) gaa(n) mee iemand, Fr. aller en duel;
met iemand een tweegevecht aangaan. r Alleen in
Vlaamsch België gebruikelijk. » Ned. Wdb. —
Gaan in, overgaan tot. Hie gaat in d'hoogste
klasse. DB. CV.—Er a(n) gaan, beginnen (te eten,
te drinken, te bollen, enz.). Willem' er ne keer
a' gaan? — Aanraken. En gaat an de bank nut :
z' es geverfd. Bepaaldelijk : stelen. Ze gaan an
d'appels. Vgl. Ned. Wdb., kol. 45. CV. R. —
Gaa(n) van iemand of iet, er zich van verwijderen. Ga van de deure. Ga va' mij of 'k sla ou
(u) dood. Va' zij' waf gaan, ze verlaten ; ook :
divorceeren. Vgl. J. — Te biechten) gaan. Zie
BIECHTE ; Ned. Wdb., kol. 49. -- Eenen (of
iemand) te naar gaan, iemand met een vijandelijk doel naderen, te dicht bij hem komen. Eig. en
fig. Ge spreek(t) staut : mor komde mij te naar,
'k zal ou (u) nen dans keren ! Vgl. Mnl. Wdb.,
kol. 879. — Ten ondere gaan. Zie ONDERE.
Ten achtere gaan, fig. achteruitgaan. In tegenstelling met : le veure(n) gaan. D'auwers geregen
—

—

—

—

-

—

—
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te veuren, mor de kinders gaan ten achtere.
Vgl. CV. T. — Deure gaan. Zie DEUR(E)GAAN.
Er deure gaan, door iets met geweld gaan.
Eig. en fig. Nui pikken ze goed : ze gaan der
deure! Zin fortune ? Z' es verre gezet : hie gaat
er ferm deure! — Er van deure gaan, weggaan;
sterven. 't Begint hier te stenken : laat er ons
van deure gaan. Mij' waf es gisteren ave(n)d
gestoorven : z' es er stillekies van deure gegaan.
— Mee iemand gaan, er mede doen (in verkiezing b. v.) ; er mede verkeeren. Triene gaa' mee
Tonie al meer as e jaar. SCH. DB. CV . T. J.
Om zijm broo' gaan, bedelen. Daarnaast : om
brokke(n), om zijn koste(n) gaan. Mnl. Wdb : om
broot gaen. Sieska gaat om her brood, om her
brokken, om her kosten (korsten).
Om zeepe
gaan, sterven; te niet gaan. Zie ZEEPE. - Er van
onder gaan, weggaan, vertrekken ; te bed gaan.
Waar es Emiel? Hie ester van onder gegaan.
— Het gebruik van gaan tot vorming van den
toekomenden tijd is zeer gewoon, doch moet, als
een gallicisme, afgekeurd worden. Met persoon of
zaak als onderwerp ; — onz. en onp. 't Gaa'
gedaa' zijn, daarnaast : 't zal gaa' gedaa' zijn,
en zelfs : 't gaa' gaa' gedaa' zijn (het gaat gaan
gedaan zijn). Hie genk pater wer(d)en. Hie zal
ne keer gaa' gaan! 'k Zal hem gaan nen appel
gein! Vraagde mij geld? Wacht, 'k zal ou (u)
gaa' gel(d) gein! Blijven ze de gemeent' azoo
bestieren, ze zal orm (arm) wer(d)en ; dat en
gaa' nie blijven duren! Zie DE VREESE, Gall.,
In zinblz. 292-300 ; Ned. Wdb., kol. 54. CV.
nen als : hie zal gaa' .gedaan hen; 't zal gaan
oekst zin; 't zal gaa' gedaa' zin; 't zal gaa'
zomer wer(d)en heeft gaan de bet. van weldra.
— Zeer gebruikelijk is de ellips van gaan, na
het hulpw. zijn en voor een infinitief. Mie was
wandelen. Wor es Tieste? Hie es al lange slopen
(slapen). Ned. Wdb., kol. 54. DB. CV . J.
— Als gaan met een ander werkw. in de onbep.
wijs verbonden is, gaat het gewoonlijk vooraf,
doch men hoort het wel soms achteraan. Natten
deed hie ? Loope gaan! Hie zal nog betele gaan.
Hie en doet anderst niet as spele gaan. Vgl. Mnl.
Wdb.
— Met eene zaak als onderwerp. Van een baksel, van deeg : rijzen. Den deeg gaat. KIL. DB.
CV . T. J. Ned. Wdb (c thans alleen in Vlaamsch
België gebruikelijk )). _ Gelukken, slagen. De
stiel en gaa' nie meer. De zake gaa' slicht. DB.
Verkocht worden. De boter gaat diere.
CV.
Da' land zal staf diere gaan; het gaat hoo(g)e.
'k En late mijn huis an diene prijs nie' gaan.
DB. CV. T. J. — Van kleederen. Passen. Die
kazakke zal mij gaan. Ook wel van andere dingen. Da' fetuurke gaa' mil. Da' leven en zoo
Iet late
(zou) hem nie' gaan. DB. CV . T. J.
gaan, er van afzien (van huur, enz.). 't Naaste
jaar laat ek da' land gaan. CV. T. J. Ook : er
zich niet over bekommeren ; er niet op antwoorden. Hie val(t) m ij dikkels an; mor 't es mam
broere, en 'k laat het gaan. CV. J. Ook, met deze
laatste bet. : iet over mij late gaan, het zonder
tegenspreken verdragen. Die schand en koest ek
over mij nie late gaan. --- Spr. Late gaan da'
gaat, zich om iets weinig of niet bekommeren. —
Van munt. Gangbaar zijn. Da' gel(d) gaat. Da'
—

—

—

—

—

GAANBAAR

vijffrankstik en gaa' nie meer. J.

—
—

De keere(ne)

gaat, de boter begint zich af te scheiden. Ge moet
harter keernen, anderst en zal de keeren nie'
gaan. — Van getallen. Gaan in, niet : haan op.
Zesse gaat drj keers in achttiene. J. CV (Aanh.).
— 1(n) stik (of z(n) stikke') gaan, stukgaan. Zie
STIK. — Gaan op, gezongen worden gelijk. Da'
liekskegaat op 't veuske va' Pierlala. CV. T. J.
— Van de koste gaan, van brood. 't Broo' faa'
van de koste, de korst is van de kruim door eerie
ledige ruimte gescheiden. Zie Ko(R)STE.
Onp. Zie Ned. Wdb., kot. 85-91. Da' oaat,
het is wel, ik neem het aan. Gade mee nor Vloesberge? Da' gaat. — Van spijs of drank. 't Gaat
er a(n) gelijk klokspijze, bet gaat gemakkelijk naar
binnen. — Spr. Da' gaa' gelijk e fluitse van ne
cens; zie FLUITE.
--

Gaanbaar (uitspr. gaambaar met zovi. lange

a), bn.; bw. Daarnaast GAANLIJK, De weeg en es
nie meer gaambaar, nie' gaanlijk. 't Hee stijf
geraind en 'ten es dor nie' gaanlijk.

4

GAFFELE

t

(uwen) mond toe, leeleke goopkerte. — Vrouw die
nieuwsgierig en aanhoudend toekijkt.
Gaapkloot (uitspr. goopkloot, de eerste o zachtl.,
de tweede scherpl.), m. Mv. -en. Gaapstok. Wdb.

Gaapsel, o. Zie GAAPSELE.

Gaapsele (uitspr. goopsala met zachtl. o), o.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Opening
tusschen de draden, waardoor de schietspoel
schuift. Vgl. Volk en Taal, VI' jaarg., blz. 99.

Gaar, bn. ; bw. Wordt niet gehoord.

Gaar, bw. Zi e GARE.
Gaard, m. ; gaarde, vr. Bestaan niet in mijn
dialect. Het eerste is bewaard gebleven in : BO.
GORD. Zie ald.
Gaarder, m. Zie GAARDERE.
Gaardere (uitspr. gaardara met zovi. lange a),
m. Mv. -rs. Iemand die gaart. In die famielde

zijn 't amaal gaarders en spaarders. Zie GAREN.

Gaanbank (uitspr. gaambank met zovi. lange

Gaarne, bw. Wordt niet geh. Zie GEER(E)N(E).

a), vr. Tuig dat den vorm ee ri er bank heeft en

Gaas (uitspr. als Fr. gaze, zonder a), m. (niet

J.
taander, m. Zie GAANDERE.
Gaandere (uitspr. met zovi. lange a), m. Mv.

waarmede men de kinderen leert alleen loopen.

o.). Niet algemeen bekend. Zekere stof. Zie Wdb.

-rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.

Gabbe, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (-kes, -kies). Gapende wond. 't Was 'n groote gabbe. SCH. KIL.
DB. T. Ned. Wdb., kol. 115. Mal. Wdb (i. v.

Iemand die gaat. Ook van vrouwen. Da' wijf es

GABBEN).

ne felle gaandere. J.

Gaankrukke (uitspr. met zovi. lange a), vr.
Mv, -n. Verkl. -krukske. Kruk waarmede men
gaat. Dat zijn twie sterke gaankrukken. Ned.
Wdb (« in Vlaamsch België »).

Gaanlijk (uitspr. met zovi. lange a en gewoonlijk met ij), bn.; bw. Zie GAANBAAR.
Gaanmande (uitspr. gamanda, ga met zovi.
lange a), vr. Mv. -n. Verkl. -ke. Loopmand, waarin
men de kleine kinders zet en waarmede zij leeren
gaan.
Gaanstok (uitspr. met zovi. lange a), m. Mv.
-ken. Verkl. -ske (mv. -skes, -skies). Wandelstok.
Ned. Wdb Or in Brabant en Vlaanderen.... .). DB.
CV. J.
Gaap (uitspr. goog met zachtl. o), m. Mv, gopen. Verkl. goopke. Ned. Wdb. Ne goop geên,
eenmaal gapen. Hie gaf nog tw ie gogen en hie
stierf. 't Was zone leste goog, zijn laatste snik. —
Spr. Geene goop meer keune geên, niets meer
kunnen doen of zeggen, gansch afgemat zijn.
Z' hee' zoo lange gedanst, da' ze geene goog meer
en ka' geên. 'k Ben afgewerkt, 'k en ka' geene
goog meer geên.
Gaapijzer, o. Zie GAAPIJZERE.
Gaapijzere (uitspr. goopfzara met zachtl. o), o.
Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Ijzeren tuig dat men paarden en koeien
tusschen de twee kakebeenderen steekt om hunnen muil open te houden. Den artiest (veearts)
gebruikt Bikkels 'tgoopijzere.

Gaapkerte, gaapkonte (uitspr. goot- met
zachtl. o), vr. Mv. -n. Vrouw die veel geeuwt en
gaapt (uit luiheid, uit vaaklust). Hauwt oué

Zuid-Oostwlaandarsch Idioticon

Gabberachtig (uitspr. gabbarachtach), bn. Babbelachtig. De maiskies zijn nogal gabberachteg.
DB. T. CV (Aanh.). Zie GABBEREN.
Gabbereere (uitspr. met scherpl. e), m. Mv.
-rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). Babbelaar,
snateraar. 't En es mor nen onnoozele gabbereere.
DB. J. Zie GABBEREN.
Gabberen, onz. zw . ww. Very.: gabberdege,
gegabberd. Met hen (hebben). Babbelen, snateren. Lo(ch)en en gabberen. Ze zil' weer an 't gabberen. KIL. SCH. DB. CV . T. R. J. Ned. Wdb
(4. in de spreektaal tot eenige gewesten beperkt »).
Mnl. Wdb : GABBEN, waarvan het de frequentatieve vorm is.
Gabberinge (uitspr. gabbarenga), vr. Zonder
mv. Het gabberen (zie aid.). Hoort toch ne keer,
wak 'n (welk een) gabberenge! DB.
Gaohten, gachtendertigen, gachtentwintigen, gachthonderden, gachttienen, enz.,
telw. Zie GRACHTEN, GEACHTENDERTIGEN, GEACHTENTWINTIGEN, GEACHTTIENEN, enz.
Gade, m. en vr. Bestaat niet in mijn dialect,
tenzij in WEERGA.

Gader, bw.; gaderen, ww. Zie GARE, GAREN.
Gadeslaan, ww. Zie GASLAAN.
Gading, vr. Wordt niet gebruikt.
Gaffel, vr. Zie GAFFELE.
Gaffele (uitspr. gaijala met gerekte korte a),
vr. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Houten vork. 'n Gaffel es g'heelegans van haut
gemaakt; 'n voorke, die heet (heeft) alt ijd twie
ijzerie scherpe tanden. 'n Gabele, dat es geweunelijk ne stam (of nen tak) mee twie takskies,
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bigevolg mee 'm mikke. Er zij' gaffels mee twie
hautie tanden. Mee' de gaffele streuien ze strood
onder de koeën, mee 'n voorke steken z' heu of
schooven omhoo(g)e. Vgl. Ned. Wdb.
— Samenst. Gaq`elsteel, m.; gaffelstok, m.;
gaffelland, m.
Gaffeleere (uitspr. lee met scherpt. e), m. Iemand
die gaffelt (zie ald.).
GaffeleII,onz. en bedr. zw. ww.Verv.: gajeldege,
gegafeld. Met hen (hebben). Koorn of hooi opsteken of opgeven (op kar, wagen, tas, enz.). In dit
w. heeft ga/el de bet. van vork. Er zif knechten
die nie' goed en gaffelen. Gaffelen es 'n keunste.
SCH. T. — Bedr. Slaan (met of door uitbreiding,
zonder gaffel). Iemand buiten den huize gaffelen.
Gaffelt hem mor deuce..

Gaffelinge (uitspr. gafalenga), vr. Zonder mv.
Het slaan (met of zonder gaffel). Wierd er gevochten? Ja 't, en 't was 'n eeste gajelenge. Zie
G AgFELEN.

Gaffelvoorke (uitspr. met zachtl. o), vr. Mv.
-n. Lange vork waarmede men gaffelt. Zie GAFFELEN.

Gage, vr. Zi e GAADJE.
Gagel, m. (plant); gaggelen, ww. (snateren).
Worden niet gebezigd.

Gaidze, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes,
Stortbui, plasregen. Da' was 'n goe' gaidze. Zie
GAIDZEN.

Gaidzen, onz. zw . ww. Very. : gaidstege,
gegaidst. Met hen (hebben). Gutsen. Wdb. Het
bloc' gaidst uit de wonde. 't Re(g)ent dat 't
gaidst. — Soms van droge stoffen. 't Meel gaidst
deur den teemst.

Gaidzer,
Gaidzere, m. Mv. -rs. Van gaidzen (zie ald.).
M. Zie GAIDZERE.

Grove teems van ijzerdraad. De gaidzer hee'
groote gaten. Er zijn, in d' huizen, geweuneljk
dry teemsten : de fijnen of zie (zijden) teemst,
de kemelharie teemst en de gaidzere; den eesten
es de fijnsten en de gaidzer es de grofsten.
Gainst, o. Zie GEINST (ook de samenst.).

Gairt (uitspr. zonder duidelijke i); tusschenw.
Fr. gare! Weg, ter zijde. De bolders roepen
gairt, as ze schieten. Vgl. GARTEN : DB.
Gaister, m.; gaisteren, w w. ; gaisteringe,
vr. Zie GEISTER, GEISTEREN, GEISTERINGE.

Gal, vr. Zie GALLE.
Galant (uitspr. ga met korte a en zonder den
klemt.), bn.; bw. Soms, GELANT. Zie Wdb. —
Bn. Van personen. Heel knap, flink, mooi, sierlijk en tevens kloek gebouwd. Ne galante vaint,
keerele. E galant maiske. — Bw. Knap, gemakkelijk. Hie doet het dl gelant. — Vgl. J. CV
(Aanh.). CL.
Galblaze (uitspr. bla met zovl. lange a), vr.
Galblaas. Wdb.
Galei, vr.; galerij, vr. Bestaan niet in mijn
dialect.

Galg, vr. Zie GALGE.

GALOPEEREN

Galge, vr. Mv. -n. Galg. Wdb. De jongen es
goe' veur de galge. Hie zal nog an de galg hangen. Veur de galge gebore zin, — Loopt nor de
galge ! Loopt naar den duivel. DB. Ned. Wdb
(c platte verwensching p). — Spr. 't Es al boter an
de galge gesmeerd (soms, geklaitst, geklakt, gevreven, gedaan). Vgl. Ned. Wdb.
Galgenaas (uitspr. aas met zovl. lange a), o.
Zonder mv. Zonder verkl. Daarnaast biestse (verkl.
van beeste) ; zie ald. Volksgeloof. Iets dat de duivel geeft aan den persoon die hem zijne ziel heeft
verkocht. Men stelt het zich gewoonlijk voor als
een beestje dat in een klein doosje wordt bewaard;
het rust er op zuivere watte. Zulk doosje wordt
immer in den zak gedragen. Iedere week moet
het beestje versche watte (zijn lijnwaad) ontvangen ; anders krijgt de bezitter er slagen van. Met
zulk galgenaas kan de drager alles bekomen wat
hij maar wil ; alles wat hij onderneemt, slaagt.
Hie heet (heeft) e galgenaas i' zijne zak. Van een
gelukkig, voorspoedig mensch, zegt men : 'k Geloove dat hie e galgenaas heet. — De bet. in
het Wdb. opgegeven, is hier niet meer bekend.
Galgetiene, vr. Mv. -n. Volksetymologische
vervorming van guillotine. MI' vader hee nog
de galgetiene gezien.
Galgeveld, o. Benaming eener plaats, waar
vroeger, zegt het volk, de galge stond. Het Galgeveld ligt bij Keezere (Kerselare). 'k En ga' nie'
fiere 's navies al 't Galgeveld. Vgl. Ned. Wdb.
Galig san t vr. (plant) ; galjoen, o. (vaartuig);
galjoot, vr. (vaartuig); galm, in. (geluid): galmei,
o. (delfstof); galmen, ww. (weerklinken). Niet
bekend in mijn dialect.

Galla, vr. Ned. Wdb (« in ouderwetschen vorm

mv. Zonder verkl. Gal. Galle
spauwen. Zoo bitter as galle. Wdb. — De gal
hen (hebben), de gal in de maag krijgen. Vader
hee' Bikkels de galle, en da' geel (geeft) hem veel
pijne. — Zwarte galle, alle zwartachtig uitbraaksel. De kanker an de ma(g)e geel (geeft) de
zwarte galle. Ook gebruikt voor : maagkanker.
Vgl. DB. CV . J. Ned. Wdb (Lat. atra bilis, Ndl.
melancholic, zwartgalligheid). — Galle der erde,
duizendguldenkruid (Erythraea centaureum L.).
Het is een zeer bitter theekruid. Vgl. DB. Zie hier
ERDGALLE.
-- GAL (uitwas, gezwel, plantdier) wordt niet
gebruikt.
Gal(le)maarde (uitspr. met zovl. lange a),
Gal(le)morde, o. Naam eener gemeente, Fr.
Gammerage. Zie PLAATSNAMEN.
Galo (uitspr. ga met korte a en zonder den
klemt., lo met zachtl. o), m. Zonder mv. Zonder
verkl. Galop. Wdb. In de gak, in galop (van
paarden, dieren en menschen). Sies kwamp in de
gak nor ons geloopen.
Galonk (uitspr. ga met korte a en zonder den
klemt.), m. Mv. -s. Verkl. -ske. Galon. Wdb.
Iemand zijn galonks aftrekken, (van soldaten)
degradeeren.
Galopeeren (uitspr. galoperan, ga met korte
a, lo met zachtl. o,pe met zachtl. e en den klemt.),
onz. zw . ww. Galoppeeren. Wdb.
GALLE »). Zonder

GALPEN

--

GANKS
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Galpen, ww. (schreeuwen). Wordt niet geh.
Gemande, vr. Zie GAANMANDE.
Gamander, vr. (plant) ; gamanderlijn, o.
(plant). Zijn niet bekend.
Gamelle (uitspr. ga met korte a en mel met
den klemt.), vr. Fr. gamelle. Eetkroes voor soldaten.

Gander, m. (mannetjesgans). Wordt niet geh.
Gang (uitspr. gank), m. Mv. gangen. Verkl.
gankske. Ned. Wdb (c in ouderen vorm GANK »).
Mnl. Wdb : GANC. - Het es gank, men moet
(weg) gaan. Es 't al gank de? Gaat gij al weg
dan i? Het zal gaa' gank zijn, men zal weldra moeten vertrekken. — Ne gank gaan, zeer snel gaan.
Miel gaa' ne gank, 'k en kanden (kan hem) nie'
volgen. Weggejaagd, weggedreven worden (eig.
en fig.). As ge niet en zwijgt, kom ek er tsusschen,
en ge zil(t) negank gaa(n), zilde! Bij de naaste kiezenge zillen ze ne gank gaan! Wild en kwistig
leven. Sedert da' zin auwers doo' z7n, gaat bie
ne gank ! Veel verliezen (in spel b. v.) ; erg bekeven worden, gekastijd worden. W' hè (hebben)
gebold, mor ze gengen ne gank ! Deu(g)eniet, as
ge thuis komt, zilde ne gank gaan. Men zegt ook
(zeer gewoon) : ne gank pakken. Vgl. CV. T. R.
J. — Met bezitswoord. Zijne gank gaan, zijnen
eigen weg volgen zonder zich te bekreunen om
de doen- of zienwijze van anderen. Vgl. Ned.
Wdb., kol. 211, 214. Daarnaast, zeer gewoon,
zijn gange(n) gaan. Ned. Wdb (< voorheen, en
nog in Vlaamsch België »). DB. J. -- Geene
klaine gank gaan (of pakken), in Ned. Wdb. :
geen klein gangetje gaan, snel doorstappen. Fig.
Veel en snel verkwisten ; met geweld weggedreven of weggejaagd worden (ook uit raadzaal,
kamers, enz.) ; erg bekeven worden ; veel verliezen
(in spel b. v.). — Iemand zijne gank volgen (of
soms gaan), iemand volgen, nadoen. Vgl. Ned.
Wdb., kol. 207 (iemand in zijn gang volgen). —
Er mee ne gank gaan of, soms, pakken ; met
iemand of iets wild, brutaal handelen. Hie gaa'
mee' diene sukkeleere ne gank. Hie smeet al zijm
meubels buiten, hie genk er mee ne gank! Van
zaken. Wild verteren. Bie heet (heeft) ewa'g'erfd,
mor hie gaat er ne gank mee. Van personen.
Iemand wild verdrijven, verjagen (ook uit ambt,
stadhuis, kamers, enz.) ; iemand veel doen verliezen (in spel b. v.); iemand erg voor den aap houden. — Op de (of met bezitswoord) gank zin, met
eene bepaling. Mijn herte was nog goed, mor
'k en was nier slicht op mijne gank. Goed op de
gank zijn, goed kunnen gaan. Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 210. — Op gank zin (of gaan), op weg gaan,
op reis zijn. We zijn al twie uren op gank en
w' en zin der nog niet. CV. T. R. J. Zwieren, de
herbergen afloopen. Z' en werken n ie' vele, ze zijn
alt ijd op gank. CV. T. R. — Op gank zijn, te
verwachten. Er es eurleu(g) op gank. J. — Op
gank staan, op het punt zijn te vertrekken. Me
staan op gank : gade mee ? DB. — An de gank
zijn, vechten, kijven, razen, tieren, enz. In 't alg. :
iets doen, iets verrichten. Eig. : gaan. Ze kijven en
vechten : ze zijn al 'n uur of twie an de gank.
Vgl. Ned. Wdb. kol. 216, 217, 225. J. Ook :
iemand of iet an de gank krij(g)en, bauwen (hou-

den), brengen. En : an de gank g(e)raken. — Iet
i(n) gank steken, zetten, doen beginnen. Wie
steekt er 't spel i' gank? Vechten ze? , jaas (ja,
zij). Wie hee 't-i' gank gestoken ? Hie steekt 't i'
gank en dornor loopt hie deure! Ook : i' gank
brengen, hauwen, kril(g)en. Soms : i' gank zijn,
i' gank g(e)raken. Vgl. Ned. Wdb., kol. 226. —
Mee' de gange (uitspr. metaganga), intusschen,
middelerwijl. Daarnaast, mee' den andere gange.
Me sproke (spraken) van hem, en mee' den andere
Bange kwamp hie binnen. DB. Mnl. Wdb (metten gange, mettle gang, niette gang). — Gank
hen, van munten : gangbaar zijn. Da' geld en
heet (heeft) hier geene gank. Ned. Wdb., kol. 229
(e alleen in Vlaamsch België »). — Van de kern die
begint te gaan (zie ald.). Er es gank te ziene, de
boter begint zich af te scheiden. 'k Keerene meer
as 'n ure, en der en es nog geene gank !
— Ne gank watere, ne gank melk, enz,, twee
emmers water die men haalt en draagt. Ned. Wdb.,
kol. 23o. — Strook land, die men al gaande in
eens kan bezaaien. Is ijkt ne keer nor da' koorene :
den Bene gank es schoone, den anderen en es niet
(niets) werd. Ned. Wdb., kol. 230. — Weverswoord. Twee twesten (zie aid.). Ne gank scheeren. Pakt nen effeneere van achttie' gangen op
ne nzetere. Volk en Taal, jaarg. V, blz. 83.
— Gank (doorloop; corridor ; nauwe steeg) is
altijd m. (nooit vr.). — Tuinpad. Ned. Wdb
(• alleen in Vlaamsch België gebruikelijk »).

Gangbaar, br.. Bestaat niet in mijn dialect.
Ganger, in. Zie GANGERE.
Gangere, m. Mv. -rs. Poot. Het mv. komt
voor in het raadsel van de koe :

Vier gangers,
Vier zangers (soms : vier hangers),
Twie uitbrekers,

En ne vlie(g)esla(g)ere.
De gangers zijn de pooten der koe; de zangers,
de spenen (ze zingen als de melk in den aker
spuit); de hangers, ook de spenen (ze hangen
onder den uier); de uitbrekers, de hoornen (de
koe breekt er mede uit de weide, den stal, enz.);
de vliegeslagere, de staart (waarmede zij de vliegen wegslaat). Zie Volk en Taal, jaarg. I, blz. 4:
Vgl. GAANDERE.

Gangmuur (uitspr. gankmuur), m. Mv. -muren. Eet] oer twee muren van den gang van een
huis. D'harloodzekasse stond te(g)en de gankmuur.

Gank, m. ; gankmuur, rn. Zie GANG, GANGMUUR.

Gans, vr. Zie GAINE.
Gans, bn. ; bw. Gansch. Het w. komt enkel
voor in : heelegans, geelegans (= geheel en
gansch). Zie ald. Men zegt : g'heel Gent, niet
gansch Gent; g'heel de weereld, niet gansch de
wereld; g'heel de weke, niet gansch de weke, enz.

Gansch, bn.; bw. Zie GANS.
Ganks, gankskes, gankskies,

vloekwoord.
Opzettelijke verbastering van Gods. Soms, niet

gewoon, in ; mijn dziele ganks, mijn dziele ganks-

GANZE
kies {of gankskes) = mijn ziele Gods! Zie Ned.
Wdb (i. V. GANS).

Ganze, vr. Mv. -n. Verki. ganzeke (mv. -kes,
-kies), soms ganske. Gans. Wdb. 'n Vette
ganze. 'n Wilde ganze. — Zoo dom, zoo dwaas,
zoo stom, zoo onnoozel as 'n ganze, zeer dom. —
Van bier, wijn of anderen goeden drank. 't En es
nie' veur de ganze gemaakt (of soms gebrauwen),
het dient voor menschen, het is gemaakt om
gebruikt te worden. Verg. CV. J. -- Hie en es
mor goed om de ganzen te wachten, hij is dom. J.
— Sarnenst. In den vorm ganze lganzepenne) ;
met inlassching der n voor eenen klinker, h, d, t,
b (ganzenai).

Ganzeloopers (uitspr. met scherpl. o), m. mv .
Zonder enk. tjanzenhagel, grove hagel waarmede
men ganzen schiet. Mee' ganzeloopers schieten.
J (Bijv.) .

Ganzenbal (uitspr. ganzambal), m. Mv. gewoon, -Zen. soort van dikke ronde peer die den
vorm van eenen speelbal heeft. Noordelijke dialectgrens (Asper) : Volk en Taal, jaarg. V, blz. 54.
Ganzenbek (uitspr. ganzambek), m. Ganzebek.
Wdb.
Ganzepenne, vr. Mv. -n. Ganzepen. 'k Hè nog
gezien ganze (dat ze) schreve mee' ganzepennen.
Ganzepluime, vr. Mv. -n. Ganzeveder. Wdb.
Ganzerik, m. (mannetjesgans) ; ganzerik, vr.

(plant). Zijn in mijn dialect niet bekend.

Gapen (uitspr. gopan met zachtl. o), onz. zw.
ww. Vav.: gooptege, gegoopt. Met hen (hebben).
Wdb. — Geeuwen en gogen; allitereerende verbinding. Niet (niets) doen as geeuwen en gopen,
heel lui zijn. — Spr. Het es zoo worreme (warm)
dat de krouie (kraaien) gopen, het is zeer warm.
Inderdaad : als het drukkend heet is, ziet men de
kraaien met gapenden bek op de akkers zitten. —
Te wij(d) gogen, te gulzig zijn. Fig. Te veel vragen als men iets wil verkoopes. Hoeveel vraagde

veur die koe? Vier honderd frank ! Ge goopt te
wij d ! Ned. Wdb. j. — 't En es mor e gopen, het

duurt maar éen oogenblik, het is uiterst gemakkelijk. Doet dat ne keer algauwe, jongen : 't en es
mor e gope veur ou (u). — Op iet of iemand
gopen, nooit naar. Vgl. Ned. Wdb. — Achter zet
goten, gretig uitzien naar iets. Ned. Wdb (41 in
•laamsch België »).

Gaper, m. Zie GAPERE.
Gapere (uitspr. gopara met zachtl. o), m. Mv.

-rs. V erkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-e valt

dikwijls in de uitspr. weg. Gaper. Wdb. — Onnoozelaard, sul. 't En es mor ne gopere. Domme,
dwaze, onnoozele gopere. — In de dry gopers,

verspreid uithangbord. Het verbeeldt twee gapers ;
de derde is de persoon die toekijkt. — Goperkes,
goperkies, 0. mv. Welbekende hofbloem, de
groote leeuwebek (Antirrhinum majus L) : de
kinderen duwen zijdelings op het bloempje en het
goopt. 'k Zie geeren de goperkies.

Garantieseren (uitspr. se met zachtl. e en
klemt.), bedr. zw . ww. Garandeeren. Iet garan-

tieseren.
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Garcon (uitspr. garsonk met klemt. op sonk),
m. Mv. garsonks. Verkl. garsonkske (mv. -skes,
-skies). Herbergbediende. Hie speelt garsonk te
Brusele.

Garde, vr. (roede). Wordt niet gehoord.
Garde, vr. Mv. -n. Veldwachter ; eerste deel
van Fr. garde champétre. Het w. is, in grammaticaal opzicht, vrouwelijk ; men zegt : 't es 'n garde,
niet : 't es ne garde; d'ooleke garde, niet : den
ooleke garde. Doch : hie (niet z') es dood.
Vgl. Ned. Wdb. — Boschwachter. De garden en
de lavaiers hen nor elkander geschoten. — Accijnsbediende. J. — Iemand bij de garde trekken,
hem leelijk foppen, bedriegen. J.

Gare (uitspr. op zijn Fr.), tusschenw. Waarschuwend woord. Weg, ter zijde. Men zegt gewoonlijk : GAIRT. Zie ald.Vgl. Fr. garer, waarvan
het de imp. is. J (GAR).
4iare (uitspr. met zovl. lange a), bw. Gader.
Wdb. Te gare, te gader. Nog altijd zeer gewoon. Te gare benden, samen, aaneen binden.
— Ze doen te gare, zij vereenigen zich, zij
steunen elkander. Ze doen te(g)en ons te gare.
— Van kinderen. Te gare doen : te zamen
vogels zoeken (met het doel de eitjes of jonkskes te rooven). -- Dengen te gare doen, ze verzamelen, bijeenbrengen. — D'handen te gare
doen (om te bidden). — Te gare vallen, in spel te
zamen vallen (door lot, heulen, enz.). Me vielen
te gare, en ze verloren het dl. — Te gare gaan,

van personen of dieren : te samen gaan, eig. en fig.
In de kiezenge gaan ze te gare. Die t wie per(d)en
en willen niet te gare gaan (nevens elkander
werken). — Te gare kommen, zich vereenigen,
bijeenkomen. Van personen en zaken. -- Te gare
loopen, zich vereenigen. As 't keeremes es, loopt
het dor al te gare. Water en slik, 't liep al te
gare. — Te .gare weunen, bijeenwonen. — Te
gare trekken, bijeentellen. — Iet of iemand te
gare brengen, te zamen brengen, vereenigen ; doen
overeenkomen. Iet te gare brengen, iets op zonderlinge wijs vertellen. Astie (als hij) ne keer
begint, kan hie iet te gare brengen. — Al te gare,
allen te zamen. Vgl. Mnl. Wdb : alle te Badere.
Pak(t) ze mor al te gare, en g' en zilt geenen
eene venden die deugt. Ook : alles bijeen. Vaagt
da' dengs mor al te gare. Vgl. AL. --- Een teene
gare, een voor een. Ze kwomen af, een teene
gare. Zie TEENEGARE.

Gareel (uitspr. ga met korte a, reel met scherpl.
e en den klemt.), o. Mv. -en. Verkl. -ke. Daarnaast
GEREEL (uitspr. gareel), GREEL, GOREEL. Dat laatste is misschien de oorspronkelijke vorm (zie Ned.
Wdb.). Lederen halsjuk van dieren. Wdb. — Niet
zeer gewoon. Bretel van eene broek. — Ieder der
twee ijzers die den asblok van den wagen met de
draaiplaat vereenigen : deze ijzers zijn omgebogen
(evenals de gareelen eener broek over de schouders). — Vierkante beslagring of ijzeren band die
een houten blok (of ander voorwerp) omsluit en
met twee spieën of moeren stevig er aan vastgehecht is. Een ronde beslagring heet : PRESBAND.
Vgl. VUYLSTESE, Amb. Smid.
Gareelen (uitspr. ga met korte a en ree met
scherpl. e en klemt.), bedr. zw . ww. Very. : ga-

GAREELMAKER E
reeldege, gegareeld. Met hen (hebben). Daarnaast
GEREELEN, GREELEN, GOREELEN. E perd gareelen is het paard het gareel en het noodige trektuig
aandoen. perd staa' g eb oreeld. Zie GAREEL.
-

Gareelmakere, m. Mv. -rs.Daarnaast GEREEL-,
CREEL-, GOREEL-. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Gareelmaker. Wdb. Bertie de greelmakere. Zie GAREEL.
Gareelmakerije,vr. Mv. -n.Daarnaast GEREEL-,
GREEL-, GOREEL-. Bedrijf van den gareelmaker.
Bie doet de goreelmakerije. — Winkel van eenen
gareelmaker. Kobze heet (heeft) 'n schoone b areelmaker je. -- Zie GAREEL.

Gareelwenkele, m. Zie GAREELWINKELE.
Gareelwinkele (uitspr. -wenkala), m. Mv. -ls.

Verk ► . -tke. 'vViukel van eenen gareelmaker. Zie
GAREEL.

Garemarsank, m.; garemort,

vr. Zi e GAREN-

MARSANK, GARENMARKT.

Garen (uitspr. garan met zovl. lange a), o. Zonder in . V er kl., niet gewoon, gareke. Daarnaast,
wel eens, GARENE (deze eind-e valt echter dikwijls
in de uitspr. weg). Wdb. Fij(n) garen. Grof
garen. Enkel garen, dobbel garen. •— Zoo fijn
as garen, zoo dun as garen, heel fijn, heel dun,
-- Fij' gare spinnen, fijn en slim te werk gaan ;
heimelijk en ongemerkt wegsluipen. — Mee
slicht (of oolek) garen nouien (naaien), valsch handelen, bedriegen. — Iemand in 't gare ja(g)en,
hem aanhitsen, kwaad maken, tot vechten aanzetten. DB. J.
,

--

Garen (uitspr. met zovl. lange a), bedr. zw .
ww. Very. : gaardege, gegaard. Met hen (hebben). Gaderen. Wdb. Sparen en garen. J.
Garenboom (uitspr.garamboom met zovl. lange
a en scherpl. o), m. Mv. -en. Weversboom. Fr.
ensouple. DB. VD.
Garenboomkiampe (uitspr. garam-), vr. Mv.
-n. Stuk hout, in den achterstijl geplaatst, waarop
de garenboom draait. De garenboomklampe kan
door den hangel (zie ald.) vervangen worden. Zie
GARENBOOM.

Garens, O. Zie GAREN.
Garenmarehand, m. Zie GARENMARSANK.
Garenmarkt (uitspr. garamort, ga met zovl.
lange a), vr. Mv. -en. Wdb. — Het gaat er gelijk
op de garemort, er wordt veel gepraat. DB. CV.
't Es percies 'n garemort. J.
Garenmarsank (uitspr. garamarsank, ga met
zoel. lange a), m. Mv. -s. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). Fig. garenmarchand (het laatste deel is
Fr.). Rondleurder die garen, naalden, enz. verkoopt.

Garenmart, garenmort (uitspr. gara-), vr. Zie
GARENMARKT.

Garenperse (uitspr. garapersa, ga met zovl.
lange a), vr. Mv. -n. Lange staak waarop men het
garen te drogen hangt. — Lang en mager mensch
(man of vrouw). Mie de gareperse! — Zie PERSE.
Oareperse, vr. Zie GARENPERSE.
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Garf, garve, vr. (schoof). Bestaan niet in mijn
dialect.

Garnaal, vr. Wordt niet gebruikt. Zie GEERNAAKT.

Garnieren (uitspr. met klemt. op nie), bedr.
zw . ww. Very. : garnierdege, g-egarnierd. Met
hen (hebben). Fr. garnir. Garneeren. Wdb. E
klee' garnieren. — Versieren (in 't alg.). De tafel
mee blomme' garnieren. De komer (kamer) was
schoone gegarnierd.
Garnieringe (uitspr. garnierenga met klemt.
op nze), vr. Garneering. Wdb. — Versiering. —
Zie GARNIEREN.
Garniersele (uitspr. met klemt. op nier), o.
Zonder mv. Garneersel. — Versiersel. — Zie
GARNIEREN.

Garniesair, m. Zie GARNISAIR.
Garnieture (klemt. op tu), vr. (niet o.). Mv.
-n. Garniture. Wdb. — Sieraad. — Degarnieture
van de schauwe, al wat er tot versiering op staat.
Zie GARNIEREN.
Garniezoen, o. Mv. -en. Wdb. — Woonst.
Wor es zij' garniezoen ? Wor zijde nui op 't garniezoen?

Garnisair (uitspr. op zijn Fr. met hoofdt. op
sair), m. Mv. -s (soms -en). Persoon (niet altijd
een soldaat) bij eenen schuldenaar ingelegerd, om
dezen te beletten zijn eigendom (meubels, enz.) te
vervreemden. Vgl. VD. De garniesairs lz(gg)en
al twie da(g)en z' zijn huis.
Garnissair, m. Zie GARNISAIR.
Garniture, vr. ; garnizoen, o. Zi e GARNIETURE, GARNIEZOEN.

Garoeboom, m. Niet gebezigd in mijn dialect.
Men zegt MIZERIEBOOMKE.
Garsonk, m. Zie GARCON.
Garstig, bn. (ransig). Wordt niet gehoord.
Gas (uitspr. met gerekte korte a), m. (niet o.);
bij CV. vr. Zonder mv. Zonder verkl. Daarnaast
GAllE, vr. Lichtgas. Het riekt hier nor de gas.
Wdb.
— Samenst. Gasbek, m. ; gasbuize, vr., gasbuis; gasfabrieke, vr. ; gaslanteerene, m. (niet
vr.) ; gaslicht, o.; gaslucht, m. (niet vr.), reuk van
gas; gasvlamme, vr. Zie die ww. in de Wdb.
Gaslaagstere (uitspr. met twee zovl. lange
a's), vr. Vrouw die gaslaat, die spaarzaam is.
Daarnaast, wel eens, GASLAANDERE. Zij' will en
es geen gaslaagstere, geene gaslaandere.

Gaslaan (uitspr. met twee zovl. lange a's), bedr.
of wed. oor. st. sch. ww. Very. : sloeg ga, gagesle(g)en. Met hen (hebben). Wdb. Iemand gaslaan, iet gaslaan. — Van zaken. Er op acht
geven opdat het niet verloren ga, het bewaren, er
voor zorg dragen. Zijn ge,ondhie' gaslaan. Hie
en slaa' zij' geld nis' ga, hij is niet spaarzaam. Ze
moet her kleeren 'm beetse beter gaslaan. CV. J.
— Van personen en dieren. Bewaken. Ze moet
her kinders beter gaslaan (dat ziet ook op hun
gedrag). Slaat de koe ga. CV. J. — Slaat het ga,

ge zult zien, het is zeker. 't Zal zeker donderen,
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slaat het ga. J. — Wed. Ze moet her gaslaan,
ze moet voor hare gezondheid zorgen ; — ze moet
wel acht geven dat ze zich goed gedraagt. Vgl. CV.

Gaslaandere (uitspr. met twee zovl. lange a's),
m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Iemand die gaslaat, bewaakt. Z' en gedraagt
her nie' goed? Wa' kan ekik doran doen ? Ik em
ben de gaslaander n iet. — Spaarzaam mensch.
't En es geene verkwistere, 't es ne gaslaandere.
Ook van vrouwen. Zie GASLAAGSTERE.
Gaspeldoorn, m. Wordt niet gebezigd.
G'assereerd, g'assureerd, bn. Zie GEASSUREEKD.

Gast, m. (nooit vr.). Altijd van mannelijke personen. Mv. :en. Verkl. gaistse (mv. -tses, -tsies).
De bet. dischgenoot, herberggast en vreemdeling
zijn hier niet bekend. Wel die van manspersoon,
jonkman, en die van knecht. Hie werk(t) mee
vier gasten. 't Was nen ordege gast, ne vieze
gast. De gaste' z ij' weer an de gank. Vgl. Ned.
Wdb., kol. 317-32o. -- Ook van planten (aardappelen, beeten, kooien, ajuinen, enz.) die buitengewoon groot zijn. Die dzuins — 't z ij ferme
gasten. 't Zij' gasten -- ons beeteraven! Rijselsche gasten, Rijselsche aardappelen (zekere soort).
Witte gasten, witte aardappelsoort. Suikergasten,
suikerinhoudende beeten.
Gastinne (uitspr. met klemt. op tin), vr. Mv.
-n. Een vrouwelijke vorm van gast. Altijd met
slechte beteekenis. Die leeleke gastinne verdient
sla(g)en. Mie en Lie, 't zin twie gastinnen. Past
op, gastinne!
Gat (uitspr. met korte a), o. Mv. gaten. Verkl.
gootse (met zachtl. o); mv. gootses, gootsies. Wdb.
— Er gee' gat i(n) zien, geen middel zien om uit
eene verlegenheid, een slechten toestand te geraken. Daarnaast, er gee' gat deure zien. Vgl. Ned.
Wdb., kol. 333. CV (Aanh.). — Er gee' gat a(n)
venden, geen uitweg vinden ; eene zaak niet verstaan, niet begrijpen. Wa' veur 'n rekeneng es
datte ? 'k En vend er gee' gat an. — De gaten
uit zijn, eig. de deur uitgegaan zijn ; weggegaan
zijn ; weggevlucht zijn ; ten onder zijn ; gestorven
zijn. Ook : de gaten uittrekken, weggaan ; wegvluchten ; ten onder gaan ; sterven. — Wed. Hie
maakt hem uit de gaten, hij vlucht weg, plaatst
zich in veiligheid. Mor as ze genge vechten,
maakteg' hie hem uit de gaten. J. CV (Aanh.).
— Iet in de gate(n) krij(g)en (of hen), iets
gewaar worden. Hie wildege m ij bedrie(g)en, mor
'k kreeg het bij tijd in de gaten. Vgl. J. Ned.
Wdb., kol. 338. CV (Aanh.). -- 't Gat van den
temmerman, de deur. Iemand 't gat van den
temmerman too(g)en (of wazen), iemand de deur
uitjagen. DB. CV . J. — Het gat schoon hen
(hebben), of schoone zien, of schoóne venden ; de
goede gelegenheid hebben om iets te doen. Vgl.
DB. CV . T. R. J. -- E gat (ook wel gaten)
zijn hand (of handen) hen, te vrijgevig, te kwistig
leven. 't En zal mee hem nie lange duren : hie
heet (heeft) e gat i' zijn hand, hij kan geen geld
(in hand) houden. Mnl. Wdb. heeft reeds de uitdrukking, kol. 933. — Egat stoppen, eene schuld
dekken. Ned. Wdb., kol. 338. E gat mee e gat
stoppen, geld leenen om eene schuld te dekken.
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-- Gaten i(n) zijn leezen (laarzen) hen, eig. slechte
laarzen aan hebben ; fig. arm zijn. 't Komt voor
als referein in een welbekend straatlied : Hie hee'
gaten i' zijn leeze(n) van e vuistse groot, hij stelt
het slecht, verkeert in ellende. Van weder. Het
weer hee' gaten i' zijn leezen, het is doorslecht
weder. — Alle gate kennen,' of : in alle gate
gezeten hen, veel ervaring hebben. Meestal met
slechte beteekenis. — Windstreek. De wend zit
in e goe' gat. Hie blaast uit e kaa' gat, uit e
leelek gat, uit e kaud gat, uit e worrem gat. J.
— Eind wegs, waar de wind hevig (of zeer guur)
is. Daar es 't e kaa' gat, e kaud gat. — Eind
wegs waar men met moeite kan rijden. De Doolstrate, dat es e kaa' gat, e vuil gat, e moeil ijk
gat, e leelek gat. Vgl. CV. J. Ned. Wdb., kol.
34 0 . — Keelgat. Zin tonge deur (niet in) zif
gat trekken, zijn woord intrekken. Vgl. Ned.
Wdb., kol. 341. let uit zij' gat slaan, drouien,
iets zonderlinge zeggen of vertellen. Hie slaat het
ál i' zif gat, hij drinkt (of eet) het al uit (of op).
Gat (met korte a), o. Zonder mv. Verkl.
gootse (met zachtl. o). Zie Ned. Wdb., kol.
342 en vvgg. — Ook : vrouwelijke schaamdeelen. — Zij' gat bastord maken, overgeven.
T. CV (Aanh.). -- Zij' gat an iemand of an
iet va(g)en (soms vrijven); Ned. Wdb : afvegen iplv. va(g)en. Zich aan iemand of iets niet
het minste gelegen laten ; er zich niet om bekommeren; iemand of iets erg verachten, gering
schatten. — Zij' gat intrekken, eig. (van personen of dieren) : het gat naar voren trekken, ten
einde eenen slag of stamp te ontkomen. Fig. (van
zaken). Verminderen. Mijn appels trekken houder (hun) gat in, de voorraad vermindert. Zijne
portemonnee trekt zij' gat in. Vgl. CV (Aanh.).
2' gat uitsteken, het gat naar achter steken
en bijgevolg den rug krommen (hetzij door vermoeidheid of door ouderdom). Pier hee hem lange
rechteg'hauwen, mor nui begint hie z it gat uit
te steken. — Op zij' gat vallen, op zijn gat zitten
(of liggen). Ned. Wdb., kol. 343. — Op (niet
voor) zij' gat krij(g)en, slagen krijgen ; gekastijd
worden; bekeven worden; bedrogen, gefopt worden ; veel verliezen (in spel b. v.); verliezen in
verkiezing. Ook : iemand op zir gat geên (geven);
en : het iemand onder z' gat geên, drouien
(draaien), lappen. — Iemand ne voet, nen teen,
ne schoen, ne klopper onder zif gat steken of
drouien; of : iemand ne schup, ne stamp onder
zij' gat geên of drouien; eig. : iemand schoppen.
Fig. : iemand wegjagen, wegzenden (uit huis,
ambt, bediening, enz.); bekijven, berispen, kastijden ; doen verliezen (in spel b. v.). Ook : ne
schup, ne stamp, ne voet, nen teen, ne schoen, ne
klopper onder zij' gat krij(g)en. — Geene schup,
geene stamp onder zij' gat verdienen (of werd)
zin), niet verdienen dat men zich om hem bekommere; hoegenaamd niets waard zijn. — Zij' gat
keeren of drouien (draaien), zijnen rug wenden
(om weg te gaan of om verachting te toonen).
Astie (als hij) mij ziet, keert hie zij' gat. Ook :
nor iemand zil' gat keeren of drouien, in Ned.
Wdb : iemand het gat toedraaien. En : iemand
z' gat too(g)en of wazen. — As 't gat gekeerd
es, als hij (of zij) vertrokken is. Nui hangt ze de
fiaier uit; mor as 't gat gekeerd es, es 't 'n an—
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der klokke die luidt. -- Achter 't gat, achter rug.
Fig. CV. T. R. J. Achter 't gat en doet hie niet
(niets) as kaa' spreken ! -- Zij' gat drouien,

beur(g)emeester wer(d)en! Ja ja, a' zij' gat !
Ook : i(n) zif gat Besneed (of gesnoud); en : as

eig. : gaan en terzelfiertijd den aars van den eenen
kant naar den anderen draaien; fig. : fier en pront

a' zij' gat sneeën (of snouën), het zal hem erg

over straat gaan (veelal van vrouwen gezegd).
Trezeke kan her gat drouien! — Mee 'n ai in
't gat zitten. Eig. van hennen. Fig. : zeer ongerust zijn, vol bekommernis zijn. Ook : loope gelijk
'n hinne mee 'n ai in her gat. Zie EI. - Gee'
zittende gat hen (hebben), niet lang op dezelfde
plaats kunnen zitten. J. — 't Es ne ja(n) va' m il. '
gat, het is een dommerik, een nietig mensch, een
niet vertrouwbaar persoontje. Vgl. Ned. Wdb :
Jan Gat. — 't Zal zij' gat varen, het zal hem
varen. CV. — Achter iemand z ij ' gat zijn, loopen, zitten, er altijd vleiende bij zijn, er achter
loopen. J. Hie en es van achter mit gat niet te
slane, ik kan er mij niet van ontmaken. — De
roe es va' zif gat, het gevaar, de kastijding is

voorbij, en hij doet weer als voorheen. J. CV. R.
— 'n Roe veur zijn aige gat snijen, zich zelf,
door verkeerde handelwijs, moeilijkheden aanMee zif gat in de boter valdoen. CV. R. J.
Mee zil' gat in
len, zeer wel varen. CV. J.
't water vallen, niet slagen. — Zij' Bat uitslaan,
levenslustig huppelen en dansen ; zich goed vermaken, zeer blijde zijn. CV. Zie EZELE. - Geen
bende (hemd), geem broek, geene rok, gee' kleed
a' zij' gat (of an her gat) hen, zeer arm zijn. —
Ge noodt (zoudt) er ou (uw) bloot gat laten af
zien, zoodanig dom, belachelijk, mislukt is het!
CV. — Veel kak a' zij' gat hen, veel beslag
maken. CV. R. — Zijne mond noch zij' gat
opendoen, in 't geheel niets zeggen. — Da' vaagt
zil' gat zonder pa(m)pier, dat spreekt van zelf,
dat is heel klaar. T. J.
Z' gat onder zijnen
orme (arm) pakken, gaan loopen, snel weggaan.
J. — De beene' van onder zij' gat loopen. Zie
—

—

—

BEEN. - Dat trekt er op lijk mir gat

op ne

peperkoee (of lekkerkoeke), het trekt er in 't geheel niet op. Zie een soortgelijke spr. in Ned.
Wdb., kol. 344. — Geenen na(g)el hen om zij'
gat te krabben (of krappen of schrepen), doodarm zijn. Vgl. Ned. Wdb., kol. 344. CV. J. —
Wie z' gat verbrandt, moet op de blaze' zitten.
Vgl. Ned. Wdb., kol. 344. — Mee 't gat in de
destels zitten, li(gg)en of vallen. Zie DESTELE. —
Mee' zij' gat vul schul(d) zitten (of steken), veel
schulden hebben. Vgl. Ned. Wdb., kol. 344. —
Mee' zij' gat nor de preekstoel, nor den hoo(g)en
autaar zitten, iemand den rug toekeeren. Vgl. J.
— 't Es verre van ou (uw) gat ! Het is ver van

u verwijderd; dat kunt gij niet hebben of verkrij•
gen ; dat is geen spek voor uwen bek. — A' zij'
gat (of an her gat) hangen, verkwisten in kleeren. Al wa' da' ze wint, hangt z' an her gat. —
Te veel beslag, ambras, fatsoen an her gat hen.

Zie FATSOEN. - Iemand iet a' zif gat drouien
of plakken, iemand iets aan de hand doen, waarmede hij bedrogen is. T. — 't Es al ée(n)gat, het
is al éen boel ; ze denken en doen alles op dezelfde
manier. — Kust mif gat, laat mij gerust, loop
heen ! — A(n) gat, of : zif gat! Dat zal hij
niet hebben, dat is niet voor hem, dat zal hij niet
worden, enz. Ontkennend gezegde. Hie zal zeker
nog meedeelen ? Ja, ja, zif gat ! Sies zal nog

't i' zij' gat niet en sneet (of snout) ! Ook : 't Zal

tegenvallen. Vgl. CV (Aanh.). — Mee klodden
an her gat loopen (gelijk de koeën), zeer vuil zijn
(van vrouwen). — Vgl. BOZZE, BROEK, KERTE,
KLOOT, KONTE.

— Gat wordt wel eens voor den ganschen persoon gebezigd. Dat es 'n dwaas gat van ne vaint.
Zwijgt, gie dom gat / 't Was e vuil gat van e
wijf. 't Was e zat gat. Vooral in een aantal
samenstellingen, als babbel'at, bleetgat, schijtgat,
schreemgat, spoddergat, strontgat, enz.

Gatlmkker, m. Zie GATEMAKERË.
Gatemakere (uitspr. met twee zovi. lange a's),

m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Volksgeloof. Soort van dondersteen die gaten
in den grond maakt. Vgl. BRANDERE.

Gatkruiper, m. Zie GATKRUIPERE.
eatkruipere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv.
-rkes, -rkies). De eind-e valt dikwijls in de uit-

spraak weg. Persoon die iemand in het gat kruipt.
Gatkruipers ? Dor em moet ek niet (niets) af hen
(hebben) !

Gatlala (uitspr. al de a's kort), m. Mv. s.
-

Vrouwengordel met strik naar achter. Ze draag(t)
ne rooë

p-atlala.

Gatlekker, m. Zie GATLEKKERE.
Gatlekkere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv.
-rkes, -rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr.

weg. Gatlikker. Wdb. Zie LEKKEN.

Gatschreper, m. Zie GATSCHREPERE.
Gatschrepere (uitspr. -schrepara), m. Mv. -rs.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Eig.
gatkrabber. In de kindertaal : doorslecht mes. Om
te weten of een mes deugt of niet, doet een kind
het open, neemt met duim en wijsvinger van de
eene hand het onderste van het hecht, plaatst een
weinig honger duim en wijsvinger van de andere
hand, hierboven den eersten duim en wijsvinger,
vervolgens opnieuw de andere, enz. tot men aan
de punt van het lemmer komt. Bij iedere verplaatsing zegt men een der vier volgende woorden : mes, goe' mes, puiëveldere, gatschrepere.
Het laatst uitgesproken woord geeft de hoedanig
heid van het mes aan. Zie SCHREPEN.
Gatvaint, m. Zie GATVEINT.
-

Gatveint (uitspr. gatfaint), m. Mv. -en. Slechte
vent, dien men niet mag vertrouwen. 't En es mor
ne gatvaint; hie en hauw(t) wor(d) niet;
g' em meug(t) mee hem geen afeeries doen.

Gaud, o. Goud. Zie ald.
-- Samenst. Gaudblomme (uitspr. gauwblomma); gaudgeleve (uitspr. gauwchelaz'a) ; gaudgroene (uitspr. gauwchroena); gaudkaleur (uitspr.
gauwkaleur); gaudmakere (uitspr. gauwmakare),
$audmakerje; gaudsmed (uitspr. gauzewsmet) ;
gaudveugele (uitspr. gauwfeu(g)ala) ; gaudvisch
(uitspr. gauwfis) ; gaudvliege (uitspr. gauw lie(g)a); gaudwerk (uitspr. soms gauwwerk). Zie

op GOUD-.

GAUW

gauwere. gauwst. De eind-e valt soms in de
uitspr. weg, Gauw. Wdb. Let gauwe doen. —
Zoo gauw as ne weerlicht, as 'm blare die wouit,
as de wend, as e gedacht. Vgl. CV. — Gauw
mee' (soms in) den tand, gauw mee' (soms in)
' t hand, wie vlug eet, werkt vlug.

Gauweghied, vr. Gauwigheid. Zie ald.
Gauwen, gauwie, bn. Onverbuigbaar. Gouden. Zie aid.

Gauwigheid (uitspr. gauwachiet), vr. Zonder
mv. Daarnaast, zeer gewoon, GAUWTE. Deur de
gauweghied, door de haast. Mee' de gauweghied,
haastig, vlug. Vleuë (vlooien) vangen es 'n gauweghied. Vgl. Ned. Wdb.

Gauwte, vr. Zonder mv. Vlugheid, snelheid.
Deur de gauwt' sprank ek mis en 'k viel. Mee'
de gauwt' e werk doen, al te snel een werk verrichten. Vgl. Ned. Wdb. DB. CV. T. R. M. J.
Scti.

Gave (uitspr. met zovl. lange a), vr. M v. -n.
Zonder verkl. Stuipen. Da' kind heet (heeft) de
Vgl. Gave Gods pest, in Ned. Wdb.
Eigenschap (in goeden of slechten zin). Te mild
zijn es 'n kaa' gave. Hie hee' veel goe' gaven.

gave.

—

J.
Gavere (uitspr. met zovl. lange a), o. De eind-e

Cv.

valt dikwijls in de uitspr. weg. Gemeente. Zie

Spotnaam. D'heere' va' Gavere, naar de oude heerlijkheid. — Waterpas-

PLAATSNAMEN.

rijmpje :
Gayer zulle (drempel der kerk),
Asperhulle (?),
En Kapelleke ten Ast
Zij' waterpas.
Vgl. Volk en Taal, IIe jaarg., blz. 45.

weinig geloofbaar nieuws. Zie NUUS.

Gazettepaí,m)pier , o. Krantenpapier.
PA(M)PIER .

Zie

Gazetteschrijvere, m. Mv. -rs. Verkl,, zeer
gewoon, rke (mv. rkes, rkies). De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Krantenschrijver.
-

-

-

Gazon (uitspr. gazonk, ga met korte a en zonder den klemt.), m. (niet o.). Mv. ks. Verkl. kske
(mv. -skes, -skies). Fr. gazon (met veranderde
-

-

bet.). Graszode. Steekt ne gazonk of twieë van
(harm). Hie werpt mee' gazonks.

dem borme

Gazonk, m. Zie GAZON.

Gazze (uitspr. met gerekte korte a), vr. Min of
meer verouderd. Daarnaast GAS, m. Gas. Te Gent
zijn de strate' mee' de gazze verlicht. Zie GAS.
— Samenst. Verouderd. Gazzebek, m. ; gazzebuize, vr. ; gazzefabrieke, vr.; gazzelanteerene,
m. ; gazzelicht, o. ; gazzelucht, m.; gazzevlamme. vr.

Ge (uitspr. ga), pers. vn . Zeer gewoon. Gij. Zie
ald. — Men is, in mijn dialect, schier onbekend :
men vervangt het zeer dikwijls door ge met eenen
derden persoon. Ge zoodt (zoudt) ze(gg)en dat
't raint. Zie Kl. en Vorml.
Geachten (uitspr. gachtan), collectief telw.
Daarnaast SCHACHTEN, SCHOOáCHTEN (uitspr. met
scherpl. o). Acht te zamen. Hoeveel bolders zijn
der ? Ze spelen g'achten. Dat en keunde nog
schoodchten niet doen. Zie Kl. en Vorml.
— Zoo heeft men ook : Geachtendertigen (uitspr.
gacht-) ; geachtentwintigen (uitspr. gacht-) ; ge.
achthonderden (uitspr. gacht-) ; geachttienen
(uitspr. gacht -) ; enz.

Geassereerd (uitspr. gassareert), bn. Z. GEAS-

met ch voor a), bn. Van Gavere. Dat zif Gaversche manieren. — Zelfst. M. Gaverschen, inwoner van Gavere. Vr. Gaversche, vrouw van Gavere. O. Op zif Gavers, naar Gaversche manier.

Gazetklap, m. Zonder mv. Daarnaast GAZETLogen,

verdichtsel. Al wat hie vertelt, en es mor gazetklafi. Vgl. J.

Gazetpraat (uitspr. met zovl. lange a), m. Zie
GAZETKLAP.

Gazette, vr. Mv. -n. Verkl. gazette, gazaitse,
soms gazetteke.

Gazettenuus, o. Zonder mv. Krantennieuws ;

SUREERD.

Gaversch (uitspr. gavars met zovl. lange a,

TEKLAP, GAZETPRAAT, GAZETTEPRAAT.

GEBADDERE
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Gauw, bn. ; bw. Zie GAUWE.
Gauwe, bn. ; bw. Trappen van vergelijking :

Fr. gazette. Zie VERCOULLIE.

Dagblad, weekblad. VD (c Zuidn. »). Hie leest
alle da(g)en de gazette. — De gazette gelezen
hen (hebben), het straatnieuws kennen, goed ingelicht zijn. — Van flauwe koffie. Ge keunt er de
gazette deure lezen. --- Da' mag in de gazette
gezet wer(d)en, dat is iets buitengewoons, iets

verwonderlijks. Vgl. J. -- Vrouw (ook man) die
alles vertelt wat ze weet en hoort zeggen. Tante

J.
Gazetteklap, gazettepraat, m. Zie GAZET-

Lie es de gazette van de prochie.
KLAP,

Gazettendrukkere, m. Mv. -rs. De eind e
-

valt dikwijls in de uitspr. weg. Krantendrukker.

Geassureerd (uitspr. gassureert met klemt. op
reert), bn. Trappen van vergelijking : g'assureerdere, g'assureerdst. Daarnaast G'ASSEREERD.
Niet schuchter; stout, onbeschaamd. Dat es ne
g'assureerde keerele. Hie zal nog g'assereerder
wer(d)en. T. R. Loq., Wdb.
Gebaar, o. (geschreeuw). Wordt niet gehoord.
Gebaar, o. (beweging van het lichaam). Is niet
gewoon. Wdb.
Gebaard (uitspr. gabort), bn. Zonder trappen
van vergelijking. Eenen baard hebbende. Wdb.

Gebaarsele (met zovl. lange a), o. Zander mv.
De einde valt dikwijls in de uitspr. weg. Veinzerij. Ge zoodt (zoudt) zweeren dat hie veel
afziet, mor 't en es mor e gebaarsele.

DB. Zie

GEBAREN.

Gebaiord, 0. ; gebaior t d)sele,
AARD, GEBEIAARDSELE.

o. Zie GEBEI-

Gebabbele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Daarnaast, min gewoon,
GEBABBELSEL(E). ' t En es arnaal mor dom gebab-

belsele. Wdb.

Gebabbelsele, o. Zi e GEBABBELE.
Gebaddere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Daarnaast GEBATTER(E).

GEBAF

--

Het gedurig en aanhoudend vechten. Zie

BADDE.

REN, BATTEREN.

Gebaf, o. Zonder mv. Het gedurig en aanhoudend eten. J. Zie BAFFEN.
Gebaren (uitspr. gabaran met zovl. lange a),
onz., bedr. en wed. ww. Very.: gebaardege, gebaard. Met hen (hebben). Onz. Van niet (niets)
gebaren; fr. ne faire semblant de rien. Pier hee
't zeker gedaan; mor hie en zal van niet gebaren. Ned. Wdb (a alleen in Vlaamsch België

gebruikelijk »). Bedr. Veinzen ; den schijn aannemen. Fr. faire semblant. The gebaardege dat
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Gebenendijen (uitspr. gabenandijan), bedr. zw.
ww. Daarnaast, zeer gewoon, BENENDIJEN. Zie
ald. Benedijden, zegenen. KIL. DB. CV . T. R. J.
Ned. Wdb. Mnl. Wdb (gebenedWn). Gee' gebenendijd word, geen enkel woord. Geen gebenendijdde (uitspr. -dijtta met verkorte ij) ziele, nie-

mand. Vgl. DB. CV . J.
Gebet (uitspr. gebet), o. Zonder mv. Zonder
verkl. Daarnaast, wel eens, GEBIJT. Gebit. Da'
_perd hee e goe' gebet. Mij' gebet en deugt) nie
meer. Aln1. Wdb (GEBET).

Gebetele, 0.; gebetelsele, o. Zie GEBEDELE,

hie sliep. DB. CV. HFFT. J. SCH. Ned. Wdb

BETELEN.

(c alleen in Vlaamsch België gebruikelijk »). —
Wed. Enkel met een hoedanigheidswoord. Hie
gebaart hem kaad, ziek, enz. DB. CV . J. SCH.
Ned. Wdb (« thans alleen in Vlaamsch België »).

Gebeteren (uitspr. gabetaran), bedr. zw . ww.
Alleen in : keune gebeteren, ontkennend of bevestigend. Ik en koest het nie' gebeteren. Ge doe',
ge doet : ge koest het wel gebeteren ! Vgl. Ned.
K db. Mnl. Wdb. CV. T. R. J. -- Hie staat dor
as oft hie 't nie' gebeteren en koest, hij staat daar
bedremmeld, onthutst. J.
Gebeuren, onz. zw. ww. Very. : gebeurdege,
gebeurd. Met zijn. 't Es gebeurd en 't zal nog

Mn 1. Wdb.

Gebas, o. Zonder mv. Wdb. Het aanhoudend en grof hoesten. 's Nach(t)s hoekst ek vele,
't es e gebas zonder ophauwen. J. CV (Aanh.).
—

Gebastaardeerd (uitspr. gabastordeert met
klemt. op deert), bn. Daarnaast GEBASTERDEERD.
Zie BASTAARDEEREN. CV. R. J.
Gebasterdeerd (uitspr. -star-), gebastordeerd, bn. Zie GEBASTAARDEERD.
Gebatter(e), O. Z. GEBADDERE. SCH. CV . DB. J.

Gebanw, o. Zi e GEBOUW.
Gebbe, vr. (vischtuig). Is niet bekend.
Gebed, o. Mv. gebeën. Verkl. gebeé_ke. Wdb.
E gebed doen. Zijn gebeë ze(gg)en, ojze(gg)en.
— E gebed afroepen, in den preêkstoel, voor

iemand die berecht of dood is. Loq., Wdb.

Gebedele,

o. Zo n d er mv. Daarnaast

GEBETELE,

De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gebedel. Wdb. 's Vrijdaas es 't hier e gebetelsele, er zijn veel bedelaars.

GEBEDELSELE, GEBETELSELE.

Gebedelsele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEBEDELE.
Gebeiaard (uitspr. gabaiort), o. Zonder mv.
Daarnaast, gewoon, GEBEIAARDSELE (uitspr. gabaiorsala). Gebeier, het voortdurend beiaarden
(zie ald.) 'k Hoor al lange 't gebaiorsele :es 't hier
keeremesse?

Gebeiaardsele, o. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Zie GEBEIAARD.
Gebekt, bn. Zonder trappen van vergelijking.
Van vogels. Die duive was schoone gebekt. Ned.
Wdb. — Op iet gebek(t) zijn, er op belust zijn.
Ned. Wdb (« in Vlaamsch België gebruikelijk »).
DB. Zie hier BEKKEN.
Gebel, o. Zon d er mv. Daarnaast GEBELSELE.
Het aanhoudend bellen. Bij den dokteur es 't e
gebelsele --- de g'heelen dag deure ! Vgl. Ned.
Wdb.

Gebelsele, o. De eind-e valt dikwijls in de

gebeuren. 't En zal nie meer gebeuren! Der es
dor 'm perte gebeurd. T' Opbrakel ester van den
nacht 'sla moord gebeurd. Z. Ned. Wdb., kol. 4o I.

Gebeurtenesse, vr. Mv. - n. Niet gewoon. Gebeurtenis. Wdb.
Gebied, o. Zonder mv. Zonder verkl. Alleen
gebruikt in de zegsw. : Onder iemands gebie(d)
staan, kommen, brengen. Iet of iemand onder
zij' gebied hen (hebben). Vgl. Ned. Wdb.

Gebieden, ww. Wordt weinig of niet gebruikt.
Wdb.

Gebiembam, 0. ; gebiembom, o. ; gebiembamsele, 0.; gebiembomsele, o. Zonder mv. Het
herhaald en aanhoudend luiden. Zie

Gebieden (uitspr. gaban), bedr. st. ww. Very. :
gebeeld), gebeén (been eenlettergrepig). Met hen
(hebben). Beleven, zien gebeuren. Iet gebijen. We
moeten ne strenge venter gebijen. Iiie hce' veel
denge gebecn. -- Meestal verbonden met den tijd.
Ge zil(t) nog den ti' gebijen da' ge silt honger
l/en. DB- J. Mal. Wdb (GEBIDEN, GEBYEN, GEBEIDEN, GEBETEN). Loq., Wdb.
Gebijen, ww. Zie GEBIJDEN.
Gebijt, o. Niet gewoon. Zie GEBET.
Gehinte, O. W ordt niet gebe z igd. Zie GEBONT.
Gebit, o. Wo rdt niet geh. Zie GEBET, GEBIJT.
Geblaard (uitspr. met zovl. lange a), bn. Ge-

bladerd. Wdb. Die potplant es schoone geblaard.

Gebleet (uitspr. met scherpl. e), o. Zonder mv.
Zonder verkl. Geblaat (van schapen). — Daarnaast
GEBLEETERE. Gehuil, gejank (van kinderen). Da'
gebleet jaagt) mij uitenhuize.

Gebleetere (uitspr. gableetara met scherpl. e),
o. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Zie

uitspr. weg. Zie GEBEL.
Gebenedijen, ww. Wordt niet gehoord. Zie

GEBLEET.

GEBENENDIJEN.

gehoord. Zie

Zuid-Oosfvle andersck Idzotzcon

BIEMBAM-

MEN, BIEMBOMMEN.

Gebloemd, bn.; gebloemte, o. Worden niet
GEBLOMD, GEBLOMTE.

,

r

GEBLOKT

Geblokt, bn. Zonder trappen van vergelijking.
Van blok (zwaar, sterk, kloek mensch). Van personen. Sterk, kloek en tevens middelmatig lang.
't Es ne geblokte vaint. Zie BLOK.
Geboomd, bn. Zonder trappen van vergelijking.
Gebloemd. Wdb. Egeblomd kleed. J. CV (Aanh.).
Geblomte, o. Zonder mv. Collectief. Gebloemte. Wdb. 't Geblomte staa' schoone.
Gebluits, o. Zie GEBLUTS.
Gebluts (uitspr. gewoonlijk g-ebluits), o. Zonder Inv. Van blutsen. Geharrewar, gekijf, gevecht.
't Was dor e Zeelek gebluits.

Gebobbele, o. Zonder mv. Daarnaast GEBOBBELSELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Gewoel, gekrioel. As de messe gedaan es, es 't e
gebobbele. Zie BOBBELEN.
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GEBROBBELSELE

Geboomte (uitspr. met scherpl. o), o. Zonder
mv. Wdb. Hie liep in 't geboomte.

Geboren, verl. deel w. Zie Ned. Wdb. -- Er
veuregebore zijn, er toe geboren zijn. Hie es veur
't malheur geboren. Vgl. Wdb. — In iemand
gebore zijn, iemand aangeboren of ingeboren zijn.
't Kaad es in hem geboren. De giereghied is in
her geboren. Dat ester i' geboren.
Geborte, vr. Mv. -n. Zonder verkl. Geboorte.
SCH. DB. CV. J. KIL. Mn 1. Wdb.
— Afl. en samenst. Gebortig, bn. ; — gebortenakt, m., geboorteakte ; gebortedoorp, o. ; gebortegrond, m.; geborteland, o. ; geborteplootse,
vr., geboorteplaats ; geborteregiestere, m., geboortenregister ; gebortestreekte, vr., geboortestreek.
Gebouts, o. Gehots. Wdb. Zie BOTSEN.
Gebouw (uitspr. gabauw), o. Mv. -en. Daar-

Gebobbelsele, o. Zi e GEBOBBELE.
Gebod, o. Mv. geboén. Zonder verkl. Wdb.

naast, zeer gewoon, BAUW. Wdb. Dat es hier e
gebauw zonder ende. E groo' gebauw.

Bekendmaking van huwelijken in de kerk (thans
niet meer voor de deur van het gemeentehuis).

Gebraad (uitspr. met zovl. lange a), o. Zie
Ned. Wdb. De zovl. lange a van het naamw.
gebraad wordt langgerekt ; die van het vert. dw.
gebraad (nooit gebraden) wordt zeer verkort.
't Gebraad es g oe' gebraad ! Zie Kl. en Vormt.

Iaen ze de gebonn al g'had ? Er moeten dry geboë
zijn. Vgl. Ned. Wdb. KIL. CV . J. -- Bevel.
Iemand e gebod doen. Ned. Wdb (« in NoordNederland verouderd »). — De tien gebode Gods
(of Gouds). De vijf gebode van d'hailege kerke.
In dat geval, altijd geboden, niet geboën. — Zie

ELLEFSTE.

Geboddere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gekijf, gevecht. Zie BODDEREN.
Geboef, o. Zonder mv. Het herhaald en voortdurend slaan, gebof. Gaat da' geboef op de deuce
blijven duren? Zie BOEFEN.
toeboel, o. Zonder mv. Het aanhoudend boelen (d. i. razen). Wa' geboel engetier! Z. BOELEN.
fileboer, o. Zonder mv. Het boeren. Minachtende term. Dat en es nui toch get' Beboer. CV
(Aanh.).

Gebof, o. Zonder mv. Daarnaast GEBOFSELE.
Gepoch, snoeverij. Astie klapt, es 't e gebof zonder ende. Da' gebofsel duurt te lange. Z. BOFFEN.
Gebofsele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEBOF.
Gebok, o. Zonder mv. Van dieren. Het aanhoudend bokken (zie ald.). As ge bij ons geete
komt, es 't e gebok zonder ophauwen.

Gebol, o. Zonder mv. Het aanhoudend bollen
(zie ald.). Tsondaas es 't e gebol in de Zwane de
g'heelen dag. CV (Aanh.).
Gebommele, o. Zon d er mv. Daarnaast GEBOMMELSELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Het herhaaldelijk bommelen (zie ald.). Al de
kinders hen (hebben) nen trommele : da' gebommelsel maak(t) mij oorendul. SCH. DB. CV . J.
Gebommelsele, o. Zi e GEBOMMELE.
Gebond, gebont, o. Zonder mv. Zelden alleen

gebruikt. Gebinte. Zie SCHEERGEBOND. Mnl. Wdb.
Geboomsele (uitspr. met scherpt. o), o. Zonder
mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Van
garen : het opgeboomde. Da' geboomsel en es niet
(niets) werd.

Gebrabbele, o. Zonder mv. Daarnaast GEBRABBELSELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Het aanhoudend brabbelen ; onverstaanbare
taal. Ned. Wdb. -- Onleesbaar geschrift. 'k En
kan da' gekrabbelsel nie lezen.

Gebrabbelsele, o. Zi e GEBRABBELE.
Gebrak, o. Zonder mv. Het aanhoudend op
straat loopen; het voortdurend zwieren (in herbergen) ; aanhoudend slecht gedrag. 't Was e gebrak en .e gebras zonder ende! Vgl. J.
Gebras, o. Zonder mv. Het aanhoudend slempen ; het aanhoudend vuil en slordig eten. Al da'
gebras steek(t) m ij te(g)en. 't Gebras van e vuil
verkie (van zwijn of van mensch). Vgl. Ned. Wdb.

Gebrek, o. Mv. gebreken. Zonder verkl. Wdb.
Gebrek lijen, honger, armoede lijden. Kwezele bij
gebrek an ezele. Zie EZELE.
Gebribbele, o. Zonder mv. Daarnaast GEBRIBBELSELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Het aanhoudend babbelen ; gebabbel. Zie
BRIBBELEN. Vgl. J.
Gebribbelsele, O. Zie GEBRIBBELE.
Gebrobbele, o. Zonder mv. Daarnaast GEBROBBELSELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Van water of andere vloeistoffen. Het aanhoudend brobbelen. 't Gebrobbel va' kokend
watere. — Van menschen. Daarnaast GEBROEBELE, GEBROEBELSELE. Het aanhoudend babbelen of onverstaanbaar (dwaas) spreken ; het aanhoudend knoeien ; het gekrioel. Dat en es nie
spreken da' ge doet, 't en es mor gebrobbele.
Laat da' werk staan ; 'k en kan da' gebroebelsel
nie' zien. 't Was dor e gebrobbelsel van al 't
volk. — Zie BROBBELEN, BROEBELEN. Vgl. CV.

l : GEBROEBEL.
Gebrobbelsele, 0. ; gebroebele, gebroebelsole, o. Zie GEBROBBELE.

GEBRODDELE

—

Gebroddele, o. Zonder mv. Daarnaast GEBRODDELSELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Geknoei ; geharrewar; onverstaanbaar gebabbel.
Zie BRODDELEN. Vgl. Ned. Wdb.
Gebroddelsele, o. Zi e GEBRODDELE.
Gebroekt, bn. Zonder trappen van vergelijking. Zie Ned. Wdb. — Van een paard. De broek
aan hebbende. 't Perd en es nog nie' gebroekt.

Gebroel, o. Zonder mv. Daarnaast GEBROELSELE.

Het aanhoudend kijven, twisten, lawaaima-

ken. In den Traaoj was 't zondag e gebroelsele.
Ned. Wdb (a thans verouderd »).
Gebroesele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEBROEL.
Gebroers, m. mv. Gebroeders. Wdb. CV. J.

Gebroken, bn. Zonder trappen van vergelijking. Zie Ned. Wdb. — Van personen. Krachteloos zijn (door overmaat van werk door ziekte,
door vermoeienis, enz.). Fr. brise .Hie en kan me
meer werken : de man es g'heel gebroken. —
Gebroke vloek, basterdvloek. Potverblonznze, dat
es ne gebreke vloek. SCH. J.
Gebrokkele, o. Zonder Mv. Daarnaast GEBROKKELSELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Collectief. De gezamenlijke brokkelingen.
Vaagt al da' gebrokkelsel hier op de vloer?
;

Gebrokkelsele, o. Zie GEBROKKELE.
Gebrokt, bn. Zonder trappen van vergelijking.
Gebrokte melk, melk mee brokken. Zie BROKKE.

Gebrommele, o. Zonder mv. Daarnaast GEBROMMELSELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Het aanhoudend grommelen en knorren. Zie
BROMMELEN.
Gebrommelsele, o. Zie GEBROMMELE.
Gebrons, O. Zi e GEBRONSELE.
Gebronsele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Daarnaast, min gewoon,
GEBRONS. Geknoei. — Het geknoeide; bocht
(iets zonder waarde). Vaagt da' gebronsel bijeen
en werpt het op strate. — Zie BRONSELEN.

Gebros, o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GECollectief. Afval, brokkelingen, brijzelingen. Wa' ligt er in de seizure? Vuileghied en
gebros. 't Gebros van 't koorene. Verbrandt da'
gebros van haut. 't Gebros va' gezeuie pato(dd )ers. Zie BROS.
Gebrossele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEBROS.
Gebruik, 0. Mv. -en. Verkl. : -ske. Wdb. — Hoeveelheid lands die een landbouwer gebruikt.1)at en
es mor e klai' gebruik. Ton ie heet (heeft) e groo'
gebruik. E gebruik va' zes per(d)en, eene hoeveelheid land die, tot de bewerking, zes paarden
eischt. DB. CV. T.
Gebruikelijk (uitspr. met ij), bn. Zonder trappen van vergelijking. Bruikbaar. Die spa en es
nie meer gebruikelijk, z' es g'Izeelegans versleten.
Ned. Wdb (c voorheen... ook gebezigd in den zin
van bruikbaar... »). Het w. wordt niet gebruikt
in den zin van : in gebruik zijnde.
BROSSELE.
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Gebruiken, bedr. zw. ww. Very. : gebruiktege,
gebruikt. Met hen (hebben). Wdb. — Land gebruiken, het (huren en) bewerken. Hie gebruikt
ach(t) buunder land. Vgl. GEBRUIK. Mnl. Wdb :
GEBRUKEN.

Gebruiker, m. Zie GEBRUIKERE.
uebruikere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijis in ue unspr. weg. Wdb. — Iemand die land
(huurt en) gebruikt. Zie GEBRUIKEN. Mizl. Wdb :
GEBRUKERE.

Gebuis, o. Zonder mv. Het aanhoudend buizen
((it liiio 11). Zie BUIZEN. J. -

Vgl. GEBUISCH.

Gebuisch (uitspr. gtbuis), o. Zonder mv. Het
aanhouuend slaan (met vuist, met stok, enz.). fVa'
gebuis op de deuce! -- Gevecht. In dat huls es
't alt' gekef en gebuis. — Zie BUISCHEN.

Geburinne, vr. Mv. -n. Verkl. -ke. Geburin.
Mieke, (tal es mijn geburinne. Ned. Wdb (« thans
alleen in bijbeltaal voorkomende »).
Geburrele, o. Zonder mv. Daarnaast GEBURlie eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Van koeien. Geloei. Ook van wind. — Van
menschen. Getier, geraas. 't Geburrel van ne
zatterik, — Luid en dwaas gezang. Astie zijn
keel opezet, es 'tgeburreisele! — Gehuil, gejank.
— Zie BURRELEN.

RELSELE.

Geburrelsele, o. Zi e GEBURRELE.
Geburzele (uitspr. s abuzzala), o. Zonder mv.
De einci-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Van
kleeren. Oneffenheden. Ifeunde da' gebuzzel uit
da' klee' niet krijen ? Zie BURZELEN.

Gebuur, m. (nooit vr.). Het vr. is GEBURINNE.
Mv. geburen. Verkl. -ke. Wdb. Men zegt nooit
BUUR dat, in Noord-Nederland, in de spreektaal
het gewone woord is. Ned. Wdb., kol. 54o. —
Spr. Beter negoeë gebuur as ne verre vriend. J.
CV (Bije.), C.L. - Soms iplv. GEBURINNE. Sieska
es mijne gebuur. -- Kerel, snaak. 't Es ne vieze
gebuur, een zonderling man. J (Bv.).
Gebuurd, bn. In : goed (of slicht) gebuur(d)
zijn, goeue (of slechte) geburen hebben. DB.
Gebuurmaiske, o. Zie GEBUURMEISKE.
Gebuurman, m. Mv. -mans (nooit -lieden).
Wdb. Vil (<< Zuidn. »).
Gebunrmeiske (uitspr. gabuurmaiska), o. Mv.
-maiskes of -kies. Buurmeisje.
Gebuurte, vr. Mv. -n. Nog altijd zeer gewoon.
VgI. Ned. Wdb. In de gebuurte. G heel de gebuurte stond overhoop. De gebuurt es afgebrand.
Gebuurvrauwe, vr. Mv. -n. Verkl. -wke. Gebuurvrouw. Nog zeer gewoon. Ned. Wdb (« in
Noord-Nederland verouderd »).
Gebuurzaamhied, vr. Zie GEBUURZAAMHEID.
Gebuurzaamheid (uitspr. gabuurzamiet met
zov:. lauuge a), vr. Zonder mv. Nabuurschap. In
gee gebuurzaamhie(d) leven. 11Inl. Wdb (GEBUERSAEMHEIT).

Geburzele, o. Zie GEBURZELE.
Gechiechele, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Het aanhoudend chie-

GECIJFERE

Gecijfere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het aanhoudend cijferen.
Es da' gecijfer nog nie' gedaan ? — Collectief.
Al wat men heeft gecijferd. Uit da' gecjfer en
roerde 'k nie wijs.

Gedaan (uitspr. met zovl. lange a), bn. Verl.

deelw. van doen. Getroffen. Van iet gedaa' zijn of
er af gedaa' z jn; in iet gedaa' zijn; er door
getroffen zijn. 'k Waster g'heel af gedaan, astie
mi zai da' z j' w jf doo' was. Vgl. SCH. DB.
Gedaa' zijn, zat zijn. Pier was goe'
CV. J.
gedaan, wel gedaan. CV. T. R. J.
—

-
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chelen. Zie ald. Woromme toch al da' gelach en
gechiechele? Zie C1UIECHELEN.

Gedaante (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv.
n. Behoort niet tot de eig. volkstaal. Wdb.
Gedaanthied, o. Zi e GEDAANTHEID.
Gedaantheid (uitspr. gadaantiet met zovl.

lange a), vr. Zonder mv. Het gedaan (getroffen)
zijn. Ik en wis(t) nie watten te ze(gg)en va'
g-edaanthied. Zie GEDAAN.
Gedacht, o. (nooit vr.). Ned. Wdb (c voorheen
ook o. »). Mv. -en. Zonder verkl. Wdb. — Dor
en es schijn noch gedacht af, er is hoegenaamd
niets van. CV (Aanh.). — Plan, voornemen. Ik hè
mij' gedacht, ik heb mijn plan. Ik doe m j' gedacht, ik voer mijn voornemen uit. — Op 't gedacht, op de gissing, zonder maat. 'k llè die broek
op 't gedach(t) gemaakt, zonder de maat te
Op 't gedach(t) van, op de wijze van.
nemen.
—

Maak mij 'n vest op 't gedach(t) van de zijne.
Uit 't gedacht, in 't gedacht, uit of
CV. J.
in het geheugen. Da' gaat uit ne mains z j'
gedacht. Da' komt i' m j' gedacht. Ned. Wdb
(« thans verouderd »). — Da' speelt i' zij' gedacht, dat speelt hem door het hoofd. Ned. Wdb
(e thans verouderd »). — Zijn gedachten (of z j'
gedacht) staan (of staat) dor op, zijn geest is er
altijd mee bezig. — Alles es mor egedacht, schert—

sende uitdrukking : niets is waarlijk moeilijk, alles
is gemakkelijk. Ook : 't en es mor e gedacht. J.
Te(g)en 't gedacht, niet met de toestemming.
—

Hie es getrauwd te(g)en 't gedach(t) va' zijn
auwers. -- Waar het Ned. Wdb. gedachten, mv.,
gebruikt, gebruiken wij het mv. of het enk. B. v.
Wor es zij' gedacht of wor z j' z jn gedachten?
Da' gag' mijn gedachten (of mij' gedacht) te
boven. Enz.
Gedachtenesse, vr. Gedachtenis. Ned. Wdb.

ges traft, gekastijd, gefopt, afgerost worden. Vgl.
DB. J. CV (Aanh.). — Onz. Zien doe' gedenken,
aanzien doet gedenken. STOETT, Spr. nr 25.
Gedenkenesse, vr. Zonder mv. Gedenkenis
(Ned. Wdb : « in Noord-Nederland thans verouderd en door gedachtenis vervangen »). Zie Mnl.

Wdb.

Gedertienen, collectief telw. Daarnaast SGEDERTIENEN (uitspr. scha - ), SCHOODERTIENEN
(met scherpl. o). Dertien te zamen. Ze zate geder-

tienen an tafele.

Gedertigen(uitspr. gadertagan), collectief telw.
Daarnaast SGEDERTEGEN (uitspr. schadertagan),
SCHOODERTEGEN (met scherpt. o). Dertig te zamen.
Gedersch (uitspr. gades), o. Zonder mv. Het
aanhoudend dorschen ; het voortdurend slaan. Zie
DERSCHEN.

Gedes(Cb), o. Zie GEDERSCH.
Gedicht, o. Zonder mv. Leugen, verdichtsel.
En gelooft hem niet; wat hie dor zegt, es e
gedicht. Zie DICHTEN.

Godijen, onz. st. ww. Very. gedee (zachtl. e),
soms gedijddege (uitspr. gad jttaga met verkorte
ij); gedeên (soms gedijd). Vgl. DIJEN. Wdb.
't Kooren en gedee niet. Wdb. Lie Mnl. Wdb.
Gedjaar (uitspr. nagenoeg gadzaar met zovl.
lange a), o. Verbastering van goe'jaar, Fr. bonne
annee. Alle geschenk dat men op Nieuwjaardag
ontvangt. Om z j' gedzaar gaan, kommen. 'k Ga
bij mijn tanten om mij' gedzaar, Men zegt :
'k Wainsch ou (u) e goe'zaleg jaar
En e goe'zaleg lank leven,
Omda' ge m j' gedzaar zoodt (zoudt) geven
(hier geven iplv. 't gewone geên).
Bepaaldelijk :
dun suikerkoekje met putjes of eenig beeldwerk.
Mv. gedaaren; verkl., zeer gewoon, gedzaarke
(mv. -kes, -kies). Fr. galette. De gedzaarkies

wer(d)en op Nujaarave(n)d gebakken. Egedzaar
es een of twie decimeters breed en g'heel dunne.
Gedjaarbak (uitspr. nagenoeg gadzaar- met
zovl. range a), m. Zonder mv. Het bakken van
gedjaren (zie ald.) Moeder es an de gedzaarbak.
— Het baksel zelf. Mijne gedzaarbak es meslukt.
— Vgl. BAK.

Gedj aarij zere (uitspr. nagenoeg gedzaar jzara
met zovl. lange a), o. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Soort van ijzer dat twee
armen heeft en open en toevouwt, waarmede
men de gedzaarkes bakt. E gedzaar jzere trekt
-

Gedachtig (uitspr. gadachtach), bn. Wdb. Nooit

met aan (an). Iemand of iet gedachteg zijn. Ge
moet hem gedachteg zijn.
Gedavere (uitspr. met zovl. lange a), o. Zon-

der mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Gedaver. Wdb. — Het aanhoudend rillen of
beven. Dor komt e gedaver over mil. Z. DAVEREN.

Gedauw, 0. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend duwen. Zie DAUWEN.
Gedenken, onz. bedr. onp. ww. Wdb. — Onp.
Nog zeer gewoon. Het gedenk(t) mij, het heugt
mij. Ned. Wdb (« in Noord-Nederland thans
verouderd »). — Als waarschuwing. 't Zal hem
gedenken, hij zal het blijven onthouden ; hij zal

op e wafel jeere, mor 't es klaindere.
Gedjaf (uitspr. nagenoeg gadzaf), o. Zonder
mv. Het aanhoudend slaan. 't Es dor altijd e
getier en e gedzaf. — Van vrouwen. Het wild en
herhaaldelijk rondloopen als eene slets. Da' wijf
es veur 't geloop en 'tgedzaf! -- Zie DJAFFEN.
Gedjak (uitspr. nagenoeg Badzak), o. Zonder
mv. Daarnaast GEDZAKSELE. Het aanhoudend
djakken; het aanhoudend slaan (met of zonder
djakke). Mijn oorgin doe' zeere van al da' be-

dzak ! Es da' Bedzaksel dor gedaan? Zij' perd
ziet ewat af : 't es e Bedzak op zij' vel! Zie DJAKKEN. J.

GEDJAKS1LE --

Gedj aksele (uitspr. nagenoeg gadzaksala), o.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Zie
GEDJAK.

Gedjok (uitspr. nagenoeg gadzok), o. Zonder
mv. Het voortdurend djokken (zie ald.). 'k En
kan op geen kerre zitten : 't gedzok maak(t) mij
ziek. Worom slack zoo wild op die beeste? Laat
da' gedzak en gedzok !
Gedjol (uitspr. nagenoeg gadzol), o. ; gedj ompele (uitspr. nagenoeg gedzompala), o. Z. GETSOL,
GETSOMPELE.

Gedobbere, o. Zonder mv. Daarnaast GEDODDERE, GEDOTTERE.
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De eind-e valt dikwijls in de

uitspr. weg. Het herhaald en aanhoudend schokken, geschok; gedaver; gekletter (b. v. van hagelsteenen). In den train es't e gedobbere. Egebeef
en e gedonder deur g' heel mit lqf. 't Ha(s)elt :
'k hoore 't gedobber op 't tak. Zie DOBBEREN,
DODDEREN, DOTTEREN.

Gedoddere, o. Zie GEDOBBERE.
Gedoef, o. Zonder mv. Het telkens en aanhoudend doefen (zie ald.). 't Was e gedoef op de
deure, op zone ru(gg)e.

Gedoefele, o. Zonder mv. Daarnaast, min gewoon, GEDUFFELE. Induffeling, inwikkeling. Wie
heet (heeft) er da' kind in dem beunsel gedaan?
Watten es datte veur e gedoefele ! Zie DOEFELEN,
DUFFELEN.

Gedoen, ww. Zie GEDOENDE.
Gedoen, o. Zonder mv. Wdb. — Au(d) Bedoen.
Oude trant, oude tijd. 't Es ne mains van 't au(d)
Bedoen. Ze draag(t) alt' kleere' van 't au(d)
Bedoen. — Vorm. Op 't gedoe(n) van, op de
wijze van. 't Es gemaakt op 't gedoe' van e perd.
— Ding, zaak, voorwerp. Wa' veur e gedoen es
datte? 'n Harloodze, dat es e sekuur gedoen.
Zijn feture (rijtuig) — dat es e schoo' gedoen. —
Van personen. luie es e stau(t) Bedoen. 't Es e lief
maiske, 'n oprecht) schoo' gedoen. Smijt da'
klai' gedoen an de deure. Zwijgt, leelek Bedoen
— Vgl. Ned. Wdb. CV. J. SCH. T. R.

Gedoende, bn. Zonder trappen van vergelijking. Bedr. deelw. van het niet meer gebezigde
ww. gedoen. Zie Ned. Wdb. Van personen. Gedienstig. 't Wordt gezegd van iemand die gaarne
iets voor een ander doet. 't Es ne Bedoende jongene. Diene mains es g' heel Bedoende.

Gedondersele, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Gedonder (van 't geluid
des donders). 't Es e vree' r edondersele! — Aanhoudend en donderend lawaai. Kijven of vechten
ze dor? Wa' gedondersel, mnne God toch !
Gedooën, WW. Zie GEDOOGEN.
Gedoogen (uitspr. y adooan of gadoogan met
scherps. o), bedr. zw. ww. Very. : g edoogdes e,
gedoogd. Met hen (hebben). Daarnaast DOO(G)EN .
Wdb. Iet moete b edoo(g)en.

Gedool (uitspr. met zachtl. o), o. Zonder mv.
Wdb. — Gesukkel. 't Leve va' veel mains(ch)en
en es mor e gedompel en e gedool. — Het aanhoudend ijlhoofdig zijn. Z' es staf ziek : 't es dag
en nacht e gedool! — Zie DOLEN.

Gedoorig (uitspr. gadoorach met scherpl. o),
bw. Gedurig. Hie es gedooreg dormee bezag. Ze
loopt) gedooreg op strate.
Gedottere, o. Zi e GEDOBBERE.
Gedraai (uitspr. gadroui), o. Zonder mv. Wdb.
— Daarnaast GEDRAAISELE (uitspr. gadrouisala).
Collectief. Al het gedraaide (op eene draaibank).
Al zij' gedroui (of gedrouisel) en es niet (niets)
werd. — Van hoofd. Duizeling. 'k Kreeg e
gedroui i' mijne kop en 'k meendege te vallen. —
Het zwieren (van de eene herberg in de andere).
Alle monda(g)en es 't dor e gezuig en gedroui.
— Zie DRAAIEN. Ned. Wdb.

Gedraaisele, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Zie GEDRAAI.
Gedraen, ww. Zie GEDRAGEN.
Gedrag, o. Zonder mv. (gedragingen zegt men
nooit. Ned. Wdb). Va' goe' (of va' slicht) e-edrag
zijn, een goed (of slecht) gedrag hebben. Vgl.Wdb.

Gedragen (uitspr. gadra(g)an met zovl. lange
a), altijd wed. st. ww. Very. : gedreeg (soms
gedroeg), gedre(g)en. Met hen (hebben). Wdb.
Da' maiske gedraagt her goed.
Zich aanstellen
(dat men nooit bezigt). Ze gedraagt her as 'n
zotte. Da' perd gedraagt hem goed, het werkt,
trekt, loopt, enz. goed. Vgl. Ned. Wdb., kol. 624.
—

Gedraits, o. Zie GEDRETS.
Gedrank, o. Zonder mv. Gedrang. Wdb. In
't gedrank zijn.

Gedok, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend dokken (zie ald.). 't Es altijd e gedok op de
deure.

Gedreeg (uitspr. met scherpl. e), o. Daarnaast,
soms, GEDREEGSELE. Zonder mv. Gedreig. 't En
es mor e gedreeg. Al da' gedreegsel en doe' mil
niet (niets). Zie DREEGEN.

Gedomp, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend rooken. 't Gedomp van de schauwe.
Alkendee' rookt hier : mijn oo(g)en doe' zeere van
'tgedomp. Zie DOMPEN.

uitspraak weg. Zie GEDREEG.

Gedompele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in cie uitspr. weg. Het herhaald duikelen
onder water. — Het aanhoudend verdwalen. Fig.
het gesukkel. G' heel her leven heet e gedompel
geweest. — Zie DOMPELEN.

Gedreegsele, o. De eind e valt dikwijls in de
-

Gedreits, o. Zie GEDRETS.
Gedrentele, o. Zonder mv. De eind-e valt dik-

wijls in de uitspr. weg. Gedrentel. Wdb. — Het
traag en lui werken. 't En aventseert hier niet
wo' gedrentel toch! — Zie DRENTELEN.

Gedrets, o. Zonder mv. Daarnaast, gewoon,

Gedondere, o. Zonder mv. De eind-e valt dik-

GEDREITS (uitspr. á adraits). Het telkens of aan-

wijls in de uitspr. weg. Wdb. — Het gedurig of

houdend dretsen (in al de beteekenisse n)
E 't Was
egeloop en e gedraits. Zie DRETSEN, DRITSEN. J.

aanhoudend slaan. 't Was e gedonder op zij' lijf !

-- _-'

GEDREUPELE

GEDZAAR

454

Gedrenpele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Geborrel. Tsondaas nor
de naesse was 't e gedreupele! Zie DREUPELEN.
Gedrevele, o. Zonder mv. De eind-e valt dik-

wijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
drevelen ; geloop ; gezwier. 't Zal weer ne keer e
gedrevel zijn, d'een herberg in en d'ander uit.
Zie DREVELEN. J.

Gedrieg, o. Zonder mv. Daarnaast GEDRIEGSELE. Het telkens of aanhoudend driegen ; -- al
het gedriegde. Wa' slich(t)gedrieg sele!
-

Gedriegsele, o. Zie GEDRIEG.
Gedrij en, collectief telw. Daarnaast SGEDRIJEN
(uitspr. scha-), SCHOODRIJEN (uitspr. met scherpl.
o). Gedrieën. Ons gedrjen. Ned. Wdb (« alleen in
Vlaamsch België gebruikelijk »). CV. J.

Gedrijf, o. Zonder mv. Het aanhoudend drijven. Laat de koein i' ruste : hauwt op mee' da'
gedrijf en Bedzak !
Gedril, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend woest geloop. Wa' gedril op de strate!
't Gedril van'n slonse! Zie DRILLEN. Ned. PPdb.
heeft het w. met andere bet.
Gedrocht, o. (ondier). Bestaat niet in mijn
dialect.
Gedroom (uitspr. met scherpl. o), o. Zonder
mv. Daarnaast GEDROOMSELE. Collectief. Wat
men droomt. 't En es more gedroom, e gedroomsele. Vgl. Ned. Wdb.
Gedroomsele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEDROOM.
Gedroui, O.; gedronisele, o. Zie GEDRAAI,
GEDRAAISELE.

Gedruifd, bn. Zie DRUIVEN.
Eedruk, o. Zonder mv. Daarnaast, zeer gewoon,

GEDRUKSELE. Al het gedrukte. Dat es e vies
gedruksele. En gelooft het niet : 't en es mor e
gedruksele!
Gedruksele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEDRUK.

Gedrum, o. Zonder mv. Daarnaast GEDRUM-

Gedrang. Ze bleef dood in 't Bedrum.
Waster veel volk? fa 't, zille : 't was e gedrumsele ! Z. DRUMMEN. SCH. DB. J. KIL (GHE-DROM).

SELE.

Gedrumsele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEDRUM.

Gedrup, o. Zonder mv. Daarnaast GEDRUPSELE. Het telkens of aanhoudend druppen (d. i.
druipen). 't Gedrup van d'euzie belettege m ij te
slopen (slapen). 't Gedrupsel viel op mijnen
hoed. Zie DRUPPEN. CV (Aanh.).
Gedrupsele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEDRUP.
Gedub, gedup, o. Zonder mv. Het telkens of
aanhoudend dubben. Worveuren al da' gedup
toch ? Zie DUBBEN, DUPPEN. CV (Aanh.).
Geduits, o. Z ie GEDUTS.
Geduivel, o. Wordt niet geh. Zie GEDUVELE.

Geduld, o. Zonder mv. Zie Wdb. Zonder

geduld zijn.

Gednldeghied, vr. Zie GEDULDIGHEID.
Geduldig (uitspr. gaduldach), bn. ; geduld gh id (uitspr. gaduldachiet), vr. Wdb. Men
.

zegt meer : VERDULDEG, VERDULDEGHIED.

Gedup, o. Zie GEDUB.
Geduren, o. Zonder mv. Eig. het ww. geduren
(dat men niet meer hoort). J beschouwt het als
mv. van GEDUUR. Zonder geduren, zonder rust,
zonder geduld. Ze was zonder Beduren. Zonder
ruste noch geduren, zonder rust ; versterkende
uitdrukking. Hie en hee' geen ruste noch ,,geduren. Vgl. SCH. DB. CV . R. J. KIL. Ned. Wdb.
Mn 1. Wdb.

Gedurende, vz. Wordt weinig gebezigd. Zie
Wdb.

Gedurig (uitspr. gadurach), bn. bw. Wdb.

—

De gedureo' ambiddenge, de gedurige aanbidding; godsdienstoefening : het H. Sacrament des
Altaars wordt ter aanbidding tentoongesteld. Fr.
adoration per_pétuelle. -- Als bw. bezigt men
gewoonlijk GEDOOREG. Z. ald. Gedooreg en alt ijd,
pleonasme.

Geduts, o. Zonder mv. Daarnaast, zeer gewoon,
Gesukkel, gedompel. G'heel her leve'
lank was 't egeduits. Zie DU(I)TSEN. J.

GEDUITS.

Gedanst, c o llectief teles. Zie GEDUZEND.
Geduvele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijis in de uitspr. weg. Geraas, getier. 't Was dor
in de Kroone e geduvel en e geroep. -- Gevloek.
— Twist, gévecht, gekijf. Es da' geduvel bij
gedaan ? — Geknoei, gebroddel. Dat en es nie
werken da' ge doet, 't es 'n dwaas geduvele. —
Zie DUVELEN. Ned. Wdb (GEDUIVEL). J. CV.
Geduvelsele, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Min gewoon dan GEDUVELE. As die zatteriks bijee'vallen es 't e getier
e' geduvelsele! Zie ald.

Geduw, o. Zie GEDAUW.
Geduzend, o. Collectief telw. Daarnaast GEscha ), SCHOODUZEND
(sch. o). Duizend te zamen. Ze z ij ' wel geduzend.
Zie Kl. en Vorml. J (GEDUZENDEN). DB (GE-

DUUST, SGEDUZEND (uitspr.

-

DUISTEN).

Gedwail, o.; gedwailsele. Zie GEDWEIL.
Gedwee, bn. bw. Wordt niet gehoord.
Gedweil (uitspr. gadwail), o. Daarnaast GE.

DWEILSELE (uitspr. gadwailsala). Zonder mv. Het
telkens en aanhoudend dweilen. Maisie, maisie
toch, wo' veur e gedwailsel es datte! -- Van
vrouwen. Het rondsletsen. Mieke, Mieke : ou
(uw) gedwail es al te Zeelek! Zie DWEILEN.
Gedweilsele o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEDWEIL.
,

Gedzaar, o. ; gedzaarbak, m . ; gedzaarij zare, o. ; gedzaf, 0.; gedzak, o.; gedzaksele,

0. ; gedzok, 0. Zie GEDJAAR, GEDJAARBAK, GEDJAARIJZERE, GEDJAF, GEDJAK, GEDJAKSELE,
GEDJOK.

GEDZOL

--

Gedzol, o. ; gedzompele, o. Zï e GETSOL, GETSOMPELE.

Geenn, ww. Zie GEEUWEN (ook de afl. en
samenst.).
Geef (uitspr. met zachtl. e), m. Zonder mv. Zie
Ned. Wdb. Veur de geef zijn (of nie' zijn),
gevensgezind zijn (of niet). Z' es vandaag) in
herre geef, vandaag is zij mild.
Geefachtig (uitspr. gevachtach), bn. Gevensgezind. Sies en es va' gein gevachtege soorte.
Vgl. SCH. DB. CV . T. R. J.
Geefdag, m. Mv. -dagen. Dag waarop gegeven wordt. Bepaaldelijk : dag waarop men de
bedelaars eene aalmoes geeft. De vrijdag es ne
geefdag. SCH. CV . DB. j. CL.
Geel, bn. Wordt niet gehoord. Zie GELEVE.
Geeland, o. Zi e GEENLAND.
Geelegansch (uitspr. geelsgans, met scherpl.
e; met ch voor a), bn. bw. Zie

G'HEELEGANSCH.

Geelf, bn . Zi e GEELVE.
Geelfachtig (uitspr. geelvach tack met zachtl.
e), bn. bw. Geelachtig. Zie

GELEVACHTIG.

Geelhaast (uitspr. geelaast met scherpl. e en
zovl. lange a), bw. Welhaast (waarvan het eene
verbastering is; of is het g' heel haast .r geheel
haast?). 't Es geelhaast zoetere. Ze zille geelhaast
gedaan hen (hebben). Vgl. WHEEL.

Geelfte, vr. Zie GELEFTE.
Geelknipe, vr. Mv. -n. Brouwerswoord. Gijlkuip. Fr.

GUILLOIRE. CV.

J.

Geelvachtig, bn . Z ie GEELFACHTIG.
Geelve, bn. Z i e GELEVE.
Geelveghied (uitspr. geelvachiet), vr.Lie
GELEVIGHEID.

Geelven, ww. Zie GELEVEN.
Geelzucht, vr. Zonder mv. Nieuwdialectisch
de vorm geel- (niet gelaf--) bewijst het. Ziekte.
Wdb. — De geelzucht hen (hebben), schertsend :
gaarne geld zien en hebben ; gierig zijn. Vgl. Ned.
Wdb.
Geen (uitspr. met scherpl. e), ontkennend ©nb.
vn . Wdb. Altijd met het ontkennende en. De
eind-n valt weg voor eenen medeklinker, uitgenomen voor h, d, t en b (voor b gedeeltelijke assimilatie : nb = mb). Zie Kl. en Vorml.
— Gee' man, niemand. Gee' man en weet het.
DB. Ook : geene mains (op de weereld). Vgl. J.
— In geenen deele wordt gewoonlijk slecht
vervormd tot : in geen of ten deele. Denkt het
volk hier aan : in 't g' heel of ten deele? Men

hoort wel eens deze laatste zegswijze, zoodat
volksetymologie hier wellicht hare rol heeft gespeeld. — Geen éen, versterkende uitdrukking.
Zeer gewoon. Ned. Wdb (« thans in de schrijftaal
vermeden als pleonasme »). Der en was geen
eene man, geen een vrauwe, geen ee' kind. —
Zeer gewoon (met nadruk op geen). Slecht. Dat
en es geene mains. Dat en was gee' gedacht. Dat
en es gee' were. Dat en es gee' werk. Vgl. Ned.
Wdb., kol. 682. — In de uitdrukking : 't en es
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gee' waar heeft geen de functie van het bw. niet.
— Het verkl. Beentje (uitspr. gientsa) komt in
Ients' (eentje) en es gientse, een is geen ; en :
'k hè liever ients' as gientse.
Geên (uitspr. met zachtl. e, eenlettergrepig),
ww. De zeer gewone uitspr. van geven. Zie afd.

Geender, m. Zie GEENDERE.
Geendere (uitspr. met zachtl. e), m. Mv. -rs.
Vgl. GAANDERE, SLAANDERE, ZIENDERE. Iemand
die geeft. IHie es liever krij(g)er as geendere. —
Ook van vrouwen. Z' en zal 't nie' verdoen;
want 't en es geene geendere, 't es nen hauwere
(houder).

Geenland (uitspr. geelant met scherpl. e), o.
Zonder mv. Ingebeelde plaatsnaam. 't Wordt
schertsend gezegd van edellieden die arm zijn
(eig. geen land bezitten). 't Es meneere va'
Gee'land. 't Was nem baronk va' Gee'land. —
Ook wel van niet-edellieden.1,^^Jgt meneere va'
Gee'land! — Vgl. Ned. Wdb.
,

Geens (uitspr. met zachtl. e), aanwijzend bijv.
vn. M. enk. geenze(n) : geenzen osse; geenzen
hane; geenzen dommerik; eenzen top; geenzem
boom; geenze kant; enz. Vr. enk. geens : geens
vrauwe, geens tonge, geens hinne (uitspr. geenz
inns). Onz. enk. geens : geens kind; Beens baaske;
geens oske (uitspr. geenz). Mv. (drie geslachten),
Beens : geens ossen (uitspr. geenz); geens kanten;
Beens eeken (uitspr. geenz). Daarnaast, soms,
GEENSCH (b. v. geenschen osse) ; zelden, GRENST.
Zie Kl. en Vorxnl. Vgl. Ned. Wdb (i. v. GENE).
dat zegt : « in de algemeene spreek- en schrijftaal
uitsluitend gebruikelijk in 't m. en vr., terwijl de
oorspronkelijke onz. vorm (mnl. Beent, gint, gont,
bij CATS nog gint) alleen nog bekend is in gewestelijke spraak (gunt). »
— Als aanwijzend vn. (zonder volgend naamwoord) wordt het voorafgegaan van het bep.
lidw. : rn. enk. degeenzen , vr. enk. degeenze;
onz. enk. 't geenze; mv. (drie geslachten), degeenze. Zie Kl. en Vorml. — Zie GENE.
Geepsch, vn. ; geenst, vn . Zie GEENS.
Geënt (uitspr. gent), verf. dw. van enten. Gente
keezen. Zie GENTEKEERZE.
Geep, vr. (visch). Is niet bekend in mijn dialect.
Geepsch, bn. (ziekelijk). Wordt niet gehoord.
Geer (uitspr. met scherpl. e), m. Zonder mv.
Van geeren, begeeren. Begeerte, lust. Nor hespe
geer hen, hesp begeeren. Vgl. Ned. Wdb (« thans
nog alleen in gewestelijke spraak »). KIL. SCH.
DB. j. 1'11nl. Wdb (GERE).

Geer, vr. (wigvormig of schuinloopend voorwerp) ; geer, vr. (plant). Bestaan niet in mijn
dialect.
Geeraard (uitspr. geerort met scherpl. e), m.
Persoonsnaam. Zie afd. — Er op slaan, zitten,
vallen, sprengen) gelijk den duvel op Geerord,
er duchtig op slaan. J. CL. Of gewijzigd tot : Er
op zitte gelijk Geerord op zij' verkie.
Geeraardsbergen, o. Naam eener stad. Behoort niet tot de volkstaal. Zie GEEZEBERGE, GIEZEBERGE. PLAATSNAMEN.

GEEREN
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Geeren (uitspr. met scherpt. e), bedr. zw . ww.
Very. : geerdege, gegeerd. Met hen (hebben).
Begeeren, gaarne hebben, lust gevoelen (naar iets).
Ik en geere dat niet. Harenk en hè 'k va' z'
leven nie' gegeerd. Ned. Wdb (« thans verouderd p).

Geeren, bw. Z ie GEERENE.
Geerene (uitspr. geerana met scherpl. e), bw.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Wdb.
Iet geeren eten. Jet geere zien, er veel van houIemand geere zien, iemand beminnen.
den.
—

'k Zie da' maiske toch zoo geerene. Ned. Wdb

(« vooral in Vlaamsch België gebruikelijk »).
Iet geeren hen, iets liefhebben ; behagen vinden
in het bezit van iets. Vgl. Ned. Wdb. DB.

Geernaart (uitspr. geernort met scherpl. e en
met klemt. op de eerste lettergreep), m. Mv. -s.
Zoo ma(g)er as ne geernort, zeer mager en tenger. DB. Ned. Wdb (GARNAAL). Mnl. Wdb
(GEERNAERT). -- Als familienaam niet onbekend.
Geernort, o. Zie GEERNAART.

Geerord, M. Zie GEERAARD.
Geerst, m. Zie GEERSTE.
Geerste (uitspr. geesta met scherpl. e), m. (niet
vr.). Zonder mv. Gerst. Geeste zooien, pikken,

inhalen.

Geerste, m. niet vr., en toch met eind-e
evenals hane.

Geerstegraan(uitspr. geestagraan met scherpl.
e en zovl. lange a), o. Zonder mv. Verkl. geestegroontse (met zachtl. o). Gerstegraan. — Gerstekorrel.

Geerstegrond (uitspr. geestagront met scherpl.
e), m. Grond geschikt voor gerstenteelt.

Geersteland (uitspr. geestalant met scherpl. e),
o. Land dienstig voor gerstenteelt.— Land waarop
gerst is geteeld. Ge moet de rope (rapen) zouien
op da' 'eelteland.

Geerstemeel (uitspr. geesta- met scherpl. e), o.
Zonder mv. Gerstemeel. Wdb.
Geersten (uitspr. geesten met scherpl. e), m.
Gerstebier. Antwerpsche geesten. Vgl. GEE(R)STENBIER.
Geerstenbier (uitspr. geestambier met scherpl.
e), o. Bier uit gerst gebrouwen, gerstebier. t' Antwerpen drenken ze geestembier.

Geer:testrood (uitspr. geestastroot met scherpl.
e en o), o. Stroo van gerst. Zie STROOD.

Geeselen (uitspr. met scherpl. e), bedr. zw . ww.
Very. : geeseldege, gegeeseld. Met hen (hebben).
Slaan (met of zonder geese!). Iemand
geeselen, iemand afrossen. G' em meugt die koe
azoo nie' geeselen. Veel doen verliezen (in spel
b. v.).
Geeselinge (uitspr. geesalenga met scherpl. e),
vr. Mv. n. Geeseling. Wdb. De geeselenge van
Afrossing ; erge kastijding of beOnz' Heere.
kijving ; erg verlies (in spel b. v.). 'n Geeselenge
kra(g)en, hen (hebben). Iemand 'n geeselenge
Wdb.

—

-

GEETEKEURINGE

'n Keeremess' es 'n geeselenge werd, eene kermis
is eene geeseling waard ; een feestje mag door een
ongemak of eene ongesteldheid gevolgd zijn ; na
een feestje mag men des anderen daags ziek zijn.
'k Hè gisteren nor de - keeremesse geweest en
'k bè vanda(g)e 'm beetse verzeeuwd : mor 'n
keeremess' es 'n geeselenge werd! — Vgl. GEE-

SELEN. CL.

Geest (uitspr. met scherpl. e), m. Mv. en. Zonder verkl. Wdb.
't Zij' goe' geesten die werekommen (of werekeeren), wordt lachend gezegd
als iemand, na eene korte afwezigheid, terugkomt. CV. J.
-

—

Gasets, vn. Zie GEERSTE (ook de samenstellingen).

Geesteghied, vr. ; geestegord, m. Zie GEESTIGHEID, GEESTIGAARD.
Geestelijk (uitspr. geestalak, ook wel geestalijk, met scherpt. e), bn. bw. Wdb. E geestelijk
man, een geestelijke. Nog zeer gewoon. Ned.
Wdb (« weinig in gebruik »). -- Geestelijk verheugd zijn, een weinig dronken zijn.
Geestelijken (uitspr. met il), m. Mv. geestelijken. Geestelijke. Der komt ginter ne geestelijken. 't Zijn twie geestel ken. Zie Kl. en Vormt.
Geestelijkheid (uitspr. geestalakiet of geestalfkiet met scherpl. e), vr. Zonder mv. Wdb.
Geestig (uitspr. geestacte met scherpl. e), bn.
bw. Trappen van vergelijking : geesteger, geestegst. Wdb. — Lustig, plezierig (van personen
en zaken). Dat es ne geestege keerele, e geesteg
Zieken. Dat es geesteg spel. Nie meer moete werken, dat es geesteg. SCH. DB. CV . j. — Dikwijls
met beesteg. Wa' da' ge dor doet, en es nie'
geesteg : 't es beesteg. Beesteg en es nie' geesteg.

Geestigaard (uitspr. geestagort met scherpl.
e), m. Mv. -s. Vroolijk, lustig, plezierig mensch.
Zie GEESTIG.

Geestigheid (uitspr. geestachiet met scherpl.
e), vr. Zonder mv. Lust, vroolijkheid. Alles in
eerlekhied en geesteghied. Dat en es geen geesteghied, 't es beesteghied. Zie GEESTIG.
Geetachtig (uitspr. geetachtach met scherpl.
e), bn. bw. Als eene geit. Sprekende van slonsachtige vrouwen. Ze doe' zoo wild en geetachteg.
Zie GEETE.

Beets (uitspr. met scherpl. e), vr. Mv. geeten.
Verkl. gietse (met verkorte ie). Mnl. : GEET,
GEETE. Geit. Wdb. De geete bokt. 'n Wilde
geete. — Zoo dom, dwaas, stom as 'n geete, zeer
Dom, dwaas vrouwmensch. 't En es
dom.
—

mor 'n geete van e waf. Die domme, stomme,
dwaze geete. 'n Wilde geete, eene slons. Vgl. DB.
— Samenst. Met den vorm geete; — met den
vorm geeten voor eersen klinker, h, d, t; — met
den vorm geeten (uitspr. geetam) voor b.

Geetekaas (uitspr. met scherpl. e en zovl. lange
a), m. Zonder mv. Geitenkaas. Wdb.

—

geên, drouien. M' hen twie keers gebold en twie
geeselenge' g'had, tweemaal verloren. — Spr.

Geetekeuringe (uitspr. -keurenga), vr. Mv. -n.
Nieuwdialectisch. Soort van uitstalling van geiten
die voor doel heeft de schoonste uit te kiezen en
te primeeren. Vgl. HENGSTEKEURINGE.

GEETEKEUTELE
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Geetekeutele, m. Mv. -s. Verkl. -lke (mv.
-lkes, -lkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Geitenkeutel. Ned. Wdb.
Geetekot, o. Mv. -koten. Geitenstal. Steekt
da' manneke mor in 'tgeetekot. Vgl. J.

Geeteinelk, vr. Zonder mv. Geitenmelk. Wdb.
Geetemes, o. Zonder mv. Geitenmest. Zie MES.
Geetenbaard (uitspr. geetambort met scherpl.
e), m. Scherp en lang baardje onder de kin. De
meester dreeg ne geetembord. — Spotnaam. Persoon die zulken baard heeft. Vgl. Ned. Wdb.

Geetenboer (uitspr. geetamboer met scherpl. e),
m. Mv. -en. Verkl. -ke. Iemand die eene geit kan

houden, doch niet eene koe. Meestal minachtende
term. Heet (heeft) hie 'n koe? Mor nee-neejie!
't En es mor ne geetemboer. Vgl. DB.

Geetenbok (uitspr. geetambok met scherpl. e),
m. Mv. -ken. Verkl. -bokske (mv. -kes, -kies). Geitebok. Wdb. Stenke gelijk ne geetembok, zeer
hard stinken. — Iemand bij de geetembok leën
(leiden) of doen, iemand schandelijk foppen of
bedriegen. Vgl. BOK.
Geetenbond (uitspr. geetambond met scherpl.
e), m. Mv. -en. Nieuwdialecdisch. Landelijke vereeniging van merschen die geiten houden. In da'
kantonk ester ne geetembond. De geetembond es
'n soorte yam boerembond.
Geetenbotere (uitspr.geetambotara met scherpl.
e), vr. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr, weg. Geitenboter.

Geetendokteur, m. Mv. -s. Spottende term.
Iemand die dokter of veearts speelt. T' Hoorebeke waster ne geetendokteur.

verkl. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Geeuwhonger. Wdb. Fr. faim canine.

Geeuwerige (uitspr. geewenga, soms geeinga,
met scherpl. e), vr. Zonder mv. Het geeuwen,
geeuwing, Wdb. 't kfras dor 'n algemeene
geeuwenge.

Geenwkerte, geenwkonte,

vr. Vrouw die

veel en herhaaldelijk geeuwt.

Geeawkloot (uitspr. geewkloot met scherpl. e
en o), m. Iemand die veel geeuwt.
Geezeberge, 0.; Geezebergeneere, m.; Geezebergsch, bn . Zie GIEZEBERGE, GIEZEBERGENEERE, GIEZEBERGSCH.

0efeertigen ui tspr .gfeertsgsn met scherpl. e),
collectief telw. Daarnaast SGEFEERTEGEN (uitspr.
scha), SCHOOFEERTEGEN (uitspr. met scherpl. o),
en zeer gewoon, GEVEERTEGEN. Veertig te zamen.
Ze zij' wel gefeertegen. Ons gefeertegen. Zie
FEERTIG.

Gefelijk (uitspr. met ij), bn. Kunnende gegeven wonden. Meestal van koopwarenprijs. Ne
frank veer 'n doz ijn aiers, dat es noggefelik. J.
Gefeunk o. Zonder mv. Daarnaast GEVEUNK.
Het herhaaldelijk slaan. Zie FEUNKEN.
Gefezele, o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GEFEZELSELE ; GEVEZELE, GEVEZELSELE. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Gefluister. Da'
gefezel es ombeleefd Zie FEZELEN. CV. J.
,

Gefezelsele, o. Zie GEFEZELE.
Gefichele, o. Zonder mv. Daarnaast GEFICHELSELE ; GEFIGGELE, GEFIGGELSELE ; soms, GEFIKKELE, GEFIKKELSELE. De eind-e valt dikwijls in

Mv. -en. Geitepoot. Wdb. Den duvel hee' geetepooten, zegt 't volk.

de uitspr. weg. Het herhaald en aanhoudend
fichelen (d. i. onbehendig snijden). Al da' gefichel beder f(t) zij' werk. — Collectief. Al de brokjes
of stukjes door fichelen bekomen. Vaagt da' ge-

Geetespronk, m. Mv. -sprongen. Geitesprong.

fggelsel van 't broo' bijeen en smijt het veur
d'hinnen. — Z. FICHELEN, FIGGELEN, FIKKELEN.

Geetepoot (uitspr. met scherpl. e en o), m.

Wdb.

Geetestal, m. Mv. -len. Verkl. -stalleke. Geitenstal. Wdb.

Geetestront, m. Drek der geit. Geetestront es
goe' mes (mest).

Geetevel, o. Mv. -len. Geitevel.
Geetevlees (uitspr. geetavlees, de twee e's
scherplang), o. Zonder mv. Geitevleesch. Wdb.
Geetevlees en es nie slicht.

Geeuw (uitspr. geew met scherpl. e, zelden gee),
m. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Wdb.
Geene geeuw meer geên(geven),dood zijn. Zijne leste
geeuw geén. Geene goog (gaap) of geene geeuw
meer, niets meer (van iemand die dood is, sterft).

Geeuwachtig (uitspr. geewachtach, soms geedchtach, met scherpl. e), bn. bw. Geeuwerig. Hie
was g'heel den ave(n)d zoo geeuzewachteg.
Geeuwen (uitspr. geewan, soms geean, met
scherpl. e), onz. zw. ww. Very. : geeuwdege, gegeeuwd. Met hen (hebben). Geeuwen en gogen
(gapen). Wdb.
Geeuwhongere (uitspr. geewongara of soms
geeongara, met scherpl. e), m. Zonder mv. Zonder

Zuid-Oestirlaandersch Idioticon

Gefichelsele, 0. Z ie GEFICHELE.
Gefiefere, o. Zonder mv. Het telkens of aanhouden(i fieferen. Zie ald.
Gefiekfak, o. Zonder mv. Het telkens of voortdurend fiekfakken. Zie ald. Mee al da' gefiekfak
ern ben ek nee' gediend,. C V. J : GEFIKFAK.

Gefiggele, 0 ; gefiggelsele, o. Z. GEFICHELE.
Geficfele, o. Zonder mv. Daarnaast GEFIJFELDe einde valt dikwijls in de uitspr. weg.
Het aanhoudend fijfelen. Zie ald. Dat es nogal e

SELE.

schoo' e fr felsele.

Gefij ftigen (uitspr. gafijftagan), collectief telw.
SGEFIJFTEGEN (uitspr. scha-), SCHOOFIJFTEGEN (uitspr. met scherpl. o), en, zeer gewoon, GEVIJFTEGEN. Vijftig te zamen. Ge keunt

Daarnaast

dat gedaa' krifig)en mee ouder (ulieder) gefijftegen. Zie FIJFTIG. J. CV.

Gefikkele, o. ; gefikkelsele, O. Zie GEFICHELE.

C V.

Geflai, o. Zie GEFLEI.
Geflans, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend (lansen. Zie ald. Dat en es gee' werk,
't en es mor e geflans.
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Gefladder°, o. Zie GEFLODDERE.
Gelei (uitspr. gaflai ), o. Zonder mv. Gevlei.

Mee her g eflai krijgt ze 't dl van hem. Zie
-

FLEIEN.

Geflentere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Geslenter. CV. B. Zie
FLENTEREN.

Gefles, O. Zie GEFLIS.
Gelik o. Zonder mv. Daarnaast, soms,

GE-

FLIKSELE. Het

voortdurend flikken (zie ald.). Z^'
werk en es mor geflans en geflik. --- Het geflikte.
Collectief. Al zin kleeren, 't en es mor gefliksele.

Gelikkere, o. Zonder mv. De einde valt dikwijls in de uitspr. weg. Gedans. Zie FLIKKEREN.
Ge$iksele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEFLIK.
Ge$is, o. Zonder mv. Daarnaast GEFLES. Gefluister. Zwijgt dor ne keer, mee' da' gefezel en
gefln's. Zie FLESSEN, FLISSEN.

Geflittere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het herhaaldelijk geven
van flitters (d. z. kaaksmeten). 't Was m ij e
geflitter op zijm muile. Zie FLITTEREN.
Gefloddere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
flodderen in de verschillende beteekenissen van
het woord. 't Geflodder van ne snoek, van e kieken in 't zand, van 'n jonge mussche, van 'm
bolle. Deur her geflodder en geflai kr ijgt z' alles
van herre man. Z. FLODDEREN. Vgl. Ned. Wdb.

Gelbim, o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GEHet telkens en aanhoudend fluimen.
Keunde da' gefluim n iet te(g)ewerken, dokteur?
FLUIMSELE.

Gefluimsele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEFLUIM. Collectief. Al het
gefluimde. De grond lag vul gefluz nsele.
—

Gefoef, o. Zonder mv. Het aanhoudend vertellen van leugentjes. Astie begint te lie(g)en, es
't e gefoef zonder ende. Zie FOEFEN.
Gefoefele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
foefelen in al de beteekenissen des woords. Wa'
gefoefel in die kasse! Schoone spele', vide, en
gee' ge foefele! Wa' gefoefel as 't kiezeng es ! Zie
FOEFELEN. J.

Gefokkele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Van vogelen of menschen.
Het aanhoudend fokkelen (zie ald.). 't Gefokkel
van den hane. In da' vuil kot van 'n herberg
es 't e gefokkel zonder weerga.
Gefondeerd, verl. dw. van een niet gebezigd
ww. FONDEEREN. Gegrond. Wat hie dor zegt,
dat es gefondeerd.
Gefrengd, bn . Zie GEFRINGD.
Gefrantsele, o. Zonder mv. Daarnaast, min
gewoon, GEFRUTSELE, GEFRUITSELE. De eind - e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Gebeuzel ; gebroddel. Da' gefruutsel duurt al veel te lange. Zie
FREUTSELEN, FRU(I)TSELEN.

GEGROMMELE

Gefribbele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het herhaaldelijk fribbelen
(zie ald.). 't Gefribbel an nem bord (baard).
't Gefribbel va' garen. J.
Gefriend, bn. Daarnaast, soms, GEFRINGD
(uitspr. gefrengd ). Da' kleed es schoone ge friend.
Zie FRIENDE.

Gefringd, bn . Zi e GEFRIEND.
Gefrompele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het aanhoudend frompelen (zie ald.), gerimpel. 'k Hoore gefrompel va'
pampier.
Gefruitsele, 0. Zi e GEFREUTSELE.
Gefruld, bn. Met frullen. Z' es alt' gefruld
en gekruld. J.
Gefrutsele, o. Zi e GEFREUTSELE.
Gefruut, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend fruten in al de beteekenissen van het
woord. 't Gefruut van ne mol. 't Gefruut van
nem broddeleere. Zie FRUTEN.
Gefrantsele, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Geknoei, gebroddel.
Es da' gefruutsel nog nie' gedaan? Zie FRUUTSELEN.

Gefank (ui tspr. gafeunk), o. Zie GEV(E)UNK.
Gegaan (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder

mv. Daarnaast GEGAANSELE. Het telkens of aanhoudend gaan. 't Was dor e gegaan en e geloop
zonder ende. J. CV (Aanh.).
Gegaansele (uitspr. met zovl. lange a), o. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Zie GEGAAN. DB.
Gegaap (uitspr. gagoop met zachtl. o), o. Zonder mv. Wdb. Gegeeuw en gegoop.
Gegabbere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gesnater. 't Gegabber
van de manskies. Zie GABBEREN. DB. CV . J.
Gegee, gegeeuw (uitspr. met scherpl. e), o.
Zonder mv. Wdb. Zij' gegee doe' m ij ook geein.
Gegeesele (uitspr. met scherpl. e), o. Zonder
mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het
telkens of aanhoudend geeselen. In die schok
was 't e Bestraf en e gegeesele.
Gegiechele o. Zonder mv. Daarnaast GECHIECHELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Het telkens of aanhoudend giegelen, gegiegel.
Mee al da' gegiechel en hè 'k nie' verstaa' wo'
da' ge mij' gezaid het (hebt). Zie GIECHELEN,
,

J.
Gegoop, 0. Zie GEGAAP.
Gegrolsele, o. Zonder mv. De eind-e valt dik-

CHIECHELEN. SCH. CV .

wijls in de uitspr. weg. Gegrol. Wdb. 't Gegrolsel van ne mains, van nen hond. Ned. Wdb. :
GEGROL (« inzonderheid in Vlaamsch België
gebruikelijk »).
Gegrommele, o. Zonder mv. Daarnaast GEGROMSELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Gegrom, geknor. Van menschen en dieren.
Moeder es slich(t)gezind : 'k hoor her gegromséle. Vgl. GEGROM, Ned. Wdb.

GEGROMSELE

Gegromsele,

—

o. Zie GEGROMMELE.

o. Zonder mv. Van ingewanden. Het
telkens of aanhoudend rommelen. Da' gegrons in
dem buik en gaa' nie wéeg. Zie GRONZEN.
Gegurzele (uitspr. gaguzzala), o. Zonder mv.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of voortdurend gutsen, spuiten, vloeien (van
water b. v.). 't Hee ferm geraind; hoorde 't ge.
guzzel van 't watere ? Zie GURZELEN.
Gegrons,

Gegurzele, o. Zie GEGURZELE.
Gehagele (uitspr. g a(g)ala), o. Zonder mv. De
-

eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens
of aanhoudend hagelen. Wa' leelek gedonder en
g'ha(g)ele!
Gehakkele (uitspr. gakkala), o. Zonder mv. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gehakkel.
Ned. Wdb.
Gehalte, o. Bestaat niet in mijn dialect.
Gehand (uitspr. gant), bn. Zonder trappen van
vergelijking. Het w. dient om aan te wijzen met
welke hand men het best en gemakkelijkst of
gewoonlijk werkt. Hoe es Pier g'hand? Hie es
slenks g'hand. DR. CV. — Opee' g'hand zijn,
gemakkelijk te zamen werken. Mee Sies maak ek
gemallek hoefijzers : me zijn opee' g'hand. Fig.
Elkanders manier van spelen, van zijn, van handelen, enz. goed kennen en bijgevolg goed overeenkomen. 'k En jasse te(g)en die twíeë niet : ze zijn
opee' g'hand. Man en waf moeten opee' g'hand
zijn. — Vgl. DB. CV. Wdb (HANDEN).
Geheel (uitspr. geel met scherpl. e), bn. bw.
Zonder trappen van vergelijking. Zie Ned. Wdb.
— G'heel is het gewone woord ; heel en gansch
worden weinig of niet gebezigd. Naast het min
gewone g'heelegans(ch) heeft men echter het gewone heelegans(ch). Zie ald. — Als attribuut,
onverbogen voorafgaande aan het bepalend lidw.,
of een bezittelijk of aanwijzend voornaamwoord.
Zeer gewoon. Men zegt bij voorkeur : g'heel de
weereld, g'heel de somme, g'heel m ij' leven,
g'heel dees jaar, enz.; bij uitzondering : de g'heele
zweereld, de g'heel somme, enz. G'heel volgt altijd
het lidwoord van onbepaaldheid : 'n g'heele weke,
ne g'heele wentere; nooit : g' heel' n weke, g'heel
ne wentere. Vgl. Ned. Wdb (. in hoogeren of
dichterlijken stijl »).
— G'heel, al. Deze twee woorden worden in
't Fransch weergegeven door tout. Voor een mv.
naamwoord of voor een enkelvoudig naamw. met
collectieve opvatting, zegt men gewoonlijk al.
'k Zie ze geeren uit al mijn kracht (of krachten).
Al het land (d. z. de akkers) es overstroomd.
Doch : g'heel't land (België b. v.) es overstroomd.
Al de jaren; doch : g'heel da' jaar. Al da'
getier, da' gewoel. G'heel den hof; al d' hoven, enz.
— Bw.Leer.
' G'heel schoone. Ge zij' g'heel goe'
veur mij. Ze wer(dt) g'heel rood. 't Boerke was
g'heel rijke.

Geheel (uitspr. geel met scherpl. e), o. Mv. -en.
Ned. Wdb. — Spr. Mee halven en g'heele' wéeggeen, alles weggeven. Hie smijt het weeg, mee
halven en g'heelen, hij verteert alles zeer gemakkelijk. Ze verdoet her fortune mee halven en
g'heelen.
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Geheelegansch (uitspr. geelagans, met ch voor
e), bn. bw. Zie HEELEGANSCH.

Geheim, o. Wordt niet gebezigd. Men zegt
SEKREET.

Gehemelte (uitspr. gemaita), o. Zonder mv.
Verhemelte (dat men niet hoort) van den mond.
Mij' g'hemelte was g'heel verbrand. Vgl. Ned.
Wdb (waar gezegd wordt dat verhemelte in de
taal van het dagelijksch leven het gewone woord
is).
Gehangen, ww. (toelaten). Bestaat niet in mijn
dialect.

Gehenk (uitspr. genk), o. Zonder mv. Gehink;
het telkens of aanhoudend hinkelen (kinderspel).
Op de schoolkoer es 't e g'henk. Vgl. Ned. Wdb
(met andere bet.).
Geherrebek (uitspr. gerrabek), o. Zonder mv.
Het telkens of aanhoudend herrebekken. Zie ald.
Wa' leelek gekijf en g'herrebek!
Geheugen (uitspr. geu(g)an), wed. zw. ww.
'k En g'heu(g)e m ij dat n ie meer. Vgl. Fr. se
souvenir. Ne d. Wdb (K in Noord-Nederland is de
wederkeerige opvatting van geheugen volstrekt
onbekend »).
Geheugen (uitspr. geu(g)an), o. Zonder mv.
Ned. Wdb. Zq' g'heu(g)e verslapt.
Geheugenesse (uitspr. geu(g)anessa), vr. Geheugenis. Wdb. 'k En hè der geen g'heu(g)enes
af, ik herinner mij dat niet.
Geheunkere (uitspr. geunkara), o. Zonder mv.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gehunker. 't G'heunker van e perd. Vgl. Ned. Wdb.
Gehijg (uitspr. gijch), o. Zonder mv. Wdb.
't G'hijg van 't perd.
Gehink^ o. Zie GEHENK.
Gehoed (uitspr. Boet met zeer verkorte oe), bn.
Zonder trappen van vergelijking. Eenen hoed
dragende. Ned. Wdb. -- Dit g'hoed en bn. goed,
Fr. bon, worden niet op dezelfde wijs uitgesproken : de duur verschilt. De laatste oe wordt aangehouden, de eerste zeer verkort. Het mv. is
gansch verschillend. Twee gehoede menschen, in
mijn dialect : twie Boette (verkorte oe) mains(ch)en ; — twee goede menschen, in mijn dialect :
twie goe (gerekte oe) mains(ch)en. Het woordenspel, bij DB voor West-Vl. opgegeven (i. v. GE-)
bestaat dus niet in mijn dialect : Mij' vader en es
n ie' g'hoed en m ij' vader en es nie' goed worden
met verschillende oe uitgesproken. Zie Flank. en
Vorml.
Gehoekst (uitspr. goekst), o. Zonder mv. Gehoest. Wdb. Da' g'hoekst es toch zoo pijneljk om
hooren. Zie HOEKSTEN.

Gehonderd (uitspr. gondart), collectief telw.
Daarnaast SG'ONDERD (uitspr. schondart), SCHOOT
ONDERD (uitspr. met scherpl. o). Honderd te
zamen. G' en keunt dat nog nie' g'honderd doen.
Ze ware wel g'honderd.
Gehoor (uitspr. goor met scherpl. o), o. Zonder
mv. ub..1l7ij' ,' hoor verflauwt alle da(g)en,

GEHOORZAAM
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Gehoorzaam (uitspr.goorzaam met scherpl.o en
zovl. lange a), bn.Trappen van vergelijking : g'hoorzamer(e), g'hoorzaamst. Daarnaast, gewoon, GEHOORZAMIG (uitspr. goorzamach). Wdb. Eg'hoorzameg kind.
Gehoorzaamheid (uitspr. goorzamiet met
scherpt. o en zovl. lange a), vr. Zonder mv. Daarnaast, gewoon, GEHOORZAMIGHEID (uitspr. goorzamechiet). G' en kent geen g'hoorzameghied.
Gehoorzamen (uitspr. goorzaman met scherpt.
o en zovl. lange a), bedr. zw . ww. Very. : g'hoorzaamdege, g'hoorzaamd. Met hen (hebben). Wdb.
Ge moet g'hoorzame zonder te(g)espreken.
Gehoorzamig, bn. Zi e GEHOORZAAM. Ned.
Wdb (c verouderd »). Mnl. Wdb.

GEI}ANAR

Geirt (uitspr. gairt). Zie GAIRT.
Geistere, vr.; geisteren, ww.; geisteringe,
vr. Zie GEINSTERE, GEINSTEREN, GEINSTERINGE.

heit, vr. Wordt niet gehoord. Zie GEETE (en
afl. en samenst.).
Gejaag (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder
mv. Wdb. -- Het telkens of aanhoudend aanjagen. Da' Bedzak en gejaag maakt die beesten dut.
Zie JAGEN.
filejas, o. Zonder mv. Kaartspelterm. Het telkens of aanhoudend jassen (zie ald.). Es da' gejas
nog niet ten ende ?
Gejoel, o. Zonder mv. Ned, Wdb. Veelal verbonuen met gewoel. 't Es dor e gejoel en gewoel.

Gehoorzamigheid, vr. Zi e GEHOORZAAMHEID.
Ned. Wdb. iYlnl. Wdb.
Gehuchte (uitspr. guchta), o. Mv. -n. Verkl.
-ke (mv. - le es, -kies). Gehucht. 'k Weune t'Elst,
op e klai' g'huchteke. Ned. Wdb (c voorheen ook
GEHUCHTE *). Mnl. Wdb.

Gejok, o. Zonder mv. Daarnaast GEJOKSELE.
Gejeuk. Da' gejok en es nie uit te stane. Al da'
gejoksel zoo (zou) iemand uit zij' vel doe' sprengen. Zie JOKKEN.

Gehuil (uitspr. Buil), o. Zonder mv. Wdb.

Gek, bn. bw. o. Bestaat niet in mijn dialect.
Men zegt ZOT.

't Was e g'huil en e gekeerm!

Gel,vr. (scheepsterm) ; geien, ww., geil,
bn. (wu lpsch). Worden niet gehoord.
Geijsele (uitspr. g7sala), o. Zonder mv. Het
uitwerksel van het aanhoudend ijzelen. Da' gijsele
maakt de grond gelak (glad). Zie IJSELEN.
(deinst (uitspr. gainst), m. (niet vr.). Zonder

verkl. Eig. genst, Lat. genista. Brem, de gewone
bezembrem (Sarothamnus scoparius KodH).'t Es
slichte grond : er groeit veel gainst. De gainst
hee geleve blommen, en hie es donkergroene va'
kaleur. Zie Ned. Wdb (i. v. GINST).
— Samenst. Gainstbesseme, m.; gainstblomme,
vr.; gainsthul, m. ; gainststruik. Lie HUL.
Geinster, M. Zie GEINSTERE.
Geinstere (uitspr. gaistara), m. Mv. -rs. Verkl.
-rke (mv. -rkes, -rkies). Vonk, vuursprank. Eig.
en fig. Ne gaister vier. Den donderstee' viel en
'k zag wel duus(t) gaisters. E gaisterke kan
'n huis doem branden. Zijn oo(g)e' schote' galsters. Ned. Wdb (c thans verouderd, maar voorheen
algemeen in gebruik, vooral in Vlaanderen en
Brabant )). Mnl• Wdb (GENSTER(E), GEENSTER(E), GEINSTERE, GENSTRE, GEISTER). Ned. Wdb
(GEINSTER, GENSTER, GINSTER, GEISTER). KIL
(GHEYNSTER, GHENSTER). DB (GEINSTER, GENSTER). J (GASTER, GEISTER, GENSTER, GESTER).

Voor de etym. zie Ned. Wdb. Vgl. VEI(N)STERE.
Geinsteren (uitspr. gaisteren), onz. zw. ww.
Verv.: gaisterdege, gegaisterd. Met hen (hebbe n). Vonkelen. Eig. en fig. 't Vier gaistert. Zijn
oo(g)e' gaisteren. — Kijven, twisten, tieren, vechten. Altijd onp. (met er). 't Zal er gaisteren as
't kiezeng es. 't Heet (heeft) er deze nach(t) gegaisterd. CV. T. J. DE JAGER, Freq. Loq., Wdb.
Lie GEINSTERE.
Geinsteringe (uitspr. gaistarenga), vr. Zonder
mv. Het vonken werpen. De gaisterenge van
't vier. --- Gekijf, getwist, geraas, getier, gevecht.
'I Was 'n leeleke gaisterenge ! Zie GEINSTERE.

Gejoksele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEJOK.
Gekaart (uitspr. gekort), o. Zonder mv. Zie
Wdb. Da' gekort duurt te lange.
Gekaats (uitspr. gakoots met zachtl. o), o. Zonder mv. Wdb. Es 't gedaan — mee' da' gekoots ?
Gekabbele, o. Zonder mv. Daarnaast GEKABBELSELE, GEKAPPELE, GEKAPPELSELE. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Collectief. Al het
gestremde (van melk). De melk es thoopegeschoten, 't es al gekabbele (of gekabbelsele). Zie K!3BBELEN.
Gekabbelsele, o. Zie GEKABBELE.
Gekabeel (uitspr. ka met korte a, beel met
scherpt. e en den klemt.), o. Gekijf, getwist.
't Es dor alle da(g)en e gekabeel van al de
duvels. Zie KABEELEN.
Gekaistere, o. Zie GEKEISTERE.

Gekaits, o. Zie GEKEITS.
Gekak, o. Zonder mv. Daarnaast GEKAKSELE.
Het telkens en herhaaldelijk kakken. Het stenkt
hier : 't es hier alt ijd e gepies en e Bekak ! —
Collectief. Al het gekakte. Vaagt da' gekaksel
wéeg.
Gekaksele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEKAK.
Gekalandeerd (uitspr. ka met korte a, deerd
met zachtl. e en den klemt.), bn. Beklant. E poe'
gekalandeerd huis. CV.
Gekalf, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend braken. Iederee' gaf overe : 't was e gekalf ! Zie KALVEN.
Gekam, 0. Zonder mv. Daarnaast GEKAMSELE.
Ned. Wdb. — Collectief. Al wat in den kam blijft
hangen. Smit da' gekam (ofgekamsel) in 't vier.

Gekamsele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEKAM.
Gekanar (uitspr. ka met korte a, nar met den
klemtoon), o. Zonder mv. Geknor, gegrom. 't Ge-

GEKANKERE
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kanar van da' wijf steek(t) mij stijf telg )en. Zie
KANARREN.

Gekankere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Collectief. Het gekankerde,
verkankerde. Dat es e leelek g ekankere.
Gekap, o. Zonder mv. Het telkens of aanhou.
dend kappen. 't Gekap van de schrij nwerkere
belet mij te slopen (slapen). — Collectief. Daarnaast GEKAPSELE. Al de brokjes door kappen
verkregen. Smijt da' gekapsel in de stove.
Gekappele, 0.; gekappelsele, o. Zie GEKABBELE.

Gekapsele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEKAP.
Gekaust, bn. Zie GEKOUST.
Gekant, o. Zonder mv. Gekout.
Gekauw, o. Zonder mv. Wdb. — Collectief.
Daarnaast GEKAUWSELE. Al het gekauwde. Vuile
siekere, en spauwt azoo da' gekauwsel
vloer niet.

op de

Gekauwsele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEKAUW.
Gekawauw, 0.; gekawauwele, o. Zonder mv.
De einde valt dikwijls in de uitspr. weg. Gesnater. Zie KAWAUWEN, KAWAUWELEN.
Gekawettere, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Luid en dwaas gebabbel. Da' g-ekawetter duur(t) veel te lange. Zie
KAWETTEREN.

Gekeële, o. Zie GEKEGELE.
Gekerr (uitspr. met scherpl. e), o. Zonder mv.
Het telkens of aanhoudend keeren. Geloop en
gekeer. 'k En koes(t) nie slopen (slapen) : 't was e
gedooreggedroui en gekeer in 't bedde.

Gekeerem, 0. ; gekeeremes, o. ; gekeeren,

0. Zie GEKEERM, GEKEERMES, GEKEERN.
Gekeerm (uitspr. met scherpl. e), o. Zonder
mv. Daarnaast GEKEEREM, GEKEERMSELE. Het
telkens of aanhoudend kermen, gekerm. 't Gekeermsel van de kinders. Zie KEER(E)MEN.

Gekeermes (uitspr. keer met scherpl. e en den
klemt.), o. Zonder mv. Daarnaast GEKEEREMES.
Het telkens of aanhoudend kermisvieren. 't Was
schoo' were, en e ferm gekeermes. Zie KEER(E)MESSEN.
Gekeermsele, O. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEKEERM.
Gekeern (uitspr. met scherpl. e), o. Daarnaast
GEKEEREN, GEKEERNSELE. Het telkens of aanhoudend karnen, gekarn. Zie KEER(E)NEN.
Gekeernsele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEKEERN.

Gekegele (uitspr. gake(g)ala), o. Zonder mv.
Gekegel. Wdb. — Gevecht, het telkens of aanhoudend slaan. Ze sloe(g)e' mee al wa' da' ze
vonden : 't was 'n eeste geke(g)ele !

Gekestere (uitspr. gakaistara), o. Zonder mv.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of herhaald keisteren (zie ald.), d. i. slaan.

GEKLAK
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't Was gisteren ave(n)d e leelek gekaister in de
Zwane.

Gekeits (uitspr. gekaits), o. Daarnaast, min
gewoon, GEKETS. Het telkens of aanhoudend
ketsen (in al de beteekenissen). 't Gekaits van de
muldersknecht. Da' geloop en gekaits es dom.
't Gekets van de kinders en es mar e gevaarlek
spel. Zie KE(I)TSEN.
Gekend, bn. bw. Bekend. ' t Es gekend wie de
moordeneer es. Zie BEKEND.

Gekerf, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend kerven. 't Was e gesteek en e gekerf !
Gekets, o. Zie GEKEITS.
Gekeutere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Daarnaast, gewoon, GEKOTERE. Het aanhoudend koteren. 't Gekoter in de
stove. Da' gekeuter maak(t) veel stof. Zie KEUTEREN, KOTEREN.

Gekettere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens en aanhoudend ketteren, d. i. vloeken. Da' gevloek en
geketter moet ophauwen. Zie KETTEREN.

Gekietele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gekietel. Ned. Wdb. Men
zegt nooit : gekietel, geketel. Da' gekietel doe'
mij uit mij' vel sprengen. Zie KIETELEN.
Gekijf, o. Zonder mv. Daarnaast GEKIJFSELE
(de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg). Wdb.
Da' geijfsel zoo (zou) iemand zot maken.

Gekij fsele, o. Zi e GEKIJF.
Geklaag (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder
mv. Daaruaast soms, GEKLAAGSELE (de eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg). Wdb. In dat huis
es 't e geklaagsel zonder ende.

Geklaagsele, o. Zi e GEKLAAG.
Geklabettere (uitspr. kla met korte a, bet met
den klemt.), o. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Het telkens of aanhoudend gebons (op deur,
poort, enz.); het gedonder; het geklepper; het
luid gebabbel. Wa' geklabetter op ons poorte!
't Geklabetter van den dondere. 'k En koes(t)
n ie slopen (slapen) van 't geklabetter van de
klepmeulen. As wijven te gare zijn, es 't e geklabettere. Zie KLABETTEREN.

Geklabots (uitspr. gaklabouts met klemt. op
bouts en korte a), o. Het telkens of aanhoudend
sterk gebots. 't Geklabouts van ne steen die van
dem berg rolt. Zie KLABOTSEN.
Geklabouts, o. Zie GEKLABOTS.
Gekladdere, o. Zonder mv. Daarnaast

GE-

KLADDERSELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.

weg. Geklad. Wdb. Dat en es nie schrijven
't en es mor e gekladdere, e leelek gekladdersele.

J.
Geklaistere, O.; geklaits, o. Z.

Zie KLADDEREN. CV.

GEKLEISTERE,

GEKLEITS.

Geklak, o. Zonder mv. Het geluid van een
herhaalden klak of slag. Ned. Wdb (c weinig meer
in gebruik »). Hoorde da' geklak op zijn kake?
Hie krIgt er af! — Het herhaald werpen van
vocht op den grond. Worom smijtte da' bier

GEKLAP

--

r oo op de vloer ? Da' geklak begint) mij te(g)en
te steken. — Het aanhoudend slaan met de
zweep. Gedzak en geklak! — Het openspringen
met eenen klak. 'k Hoor e geklak : 't glas van
de lampe sprengt! — Zie KLAKKEN.

Geklap, o. Zonder mv. Daarnaast
SELE (de

GEKLAP-

eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg).

Wdb. Dwaas, dom geklap. Dat en es mor e

seinpel geklapsele.

wijls in de uitspr. weg. Geklauter. Daarnaast

GE-

KLESSERE, GEKLEM. 't Geklejer van de katte.
Zin broek es gescheurd van 't geklessere. As de
musschen aiers hen (hebben), es 't e Beklem van
de jongies op de boomen. Vgl. CV. J.
Gekleistere (uitspr. gaklaistara), o. Zonder

mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het
telkens of aanhoudend vonkelen (van gensters);
het herhaald bliksemen. Da' geklaister zoo (zou)
iemand blend maken. — Het telkens of herhaald
snoepen, gesnoep. Ze zal nog ziek werd )e van
al da' geklaistere. — Zie KLEISTEREN.

Gekleits (uitspr. gaklaits), o. Zonder mv. Daarnaast, min gewoon, GEKLETS. Geklets. Wdb. —
Het telkens of aanhoudend slaan (met hand, zweep
b. v.). 't Geklaits van de zweepe. 't Was e geklaits op zijm muile. — Van water (of ander
vocht), dat men op den grond of tegen iets smijt.
Wdb. Zie KLE(I)TSEN.
Geklem, o. Zie GEKLEFFERE, KLEMMEN.
Geklenk, o. Zonder mv. Geklink. Wdb. 't Geklenk van de glazen. In da' kabberdoeske was
't tsnachs e Bezuip en geklenk.
Geklep, o. Z onder mv. Daarnaast GEKLEPSELE
(de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg). Geklep
(van de klok). Da' geklepsel duurt zoo lange!
Watten ester gaande? Vgl. Ned. Wdb.

Geklepsele, o. Zi e GEKLEP.
Gekles, o. Zonder mv. Het aanhoudend kiesZ.KLESSEN.

Geklessere, o. Zie GEKLEFFERE.
Geklets, o. ?i e GEKLEITS.
Geklettere, 0. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gekletter. Ned. Wdb. —
Zeer gewoon. Van donder. Geratel, geklater. Z' es
schou (schuw) van 't gekletter van den dondere.
Zie KLETTEREN.
Geklief, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend klieven. Dat es e gezaag en e geklief zonder

ende.

Geklink (uitspr. gaklenk), o. Wdb.
Geklippele, 0. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in ae uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend klippelen (zie ald.). 't Geklippel in de noten.

Gekloek, o. Zonder mv. Daarnaast
Van hennen. Ned. Wdb (GEKLOK).
Geklok, o. Z ie GEVLOEK.
Gekluits,

o. Zi e GEKLUTS.

GEKNOBBELE

Geklots, o. Zonder mv. Daarnaast, zeer gewoon, GEKLUITS. Geklots. Wdb. 't Gekluits van
't water in de beke. — Van melk (als men karnt).
Da' gekluits duurt zoo lange? — Van stoelen
die men om en weer doet gaan. Gewieg en geklots
en es nie' goe' veur klaine hinders. — Zie
KLU(I)TSEN.

Geknabbele, o.

Zonder mv. Daarnaast GEDe eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Geknabbel. Wdb.

KNABBELSELE.

Geklapsele, O. Zie GEKLAP.
Gekleffere, o. Zonder mv. De eind-e valt dik-

sen (z. ald.). 't Gekles van de breemen.
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GEKLOK.

Geknabbelsele, o. Het geknabbelde, het over-

knabbelde. En laat da' geknabbelsel op de talloore nie li(gg)en; sm ij t het veur de katte.
Hier zij' muizen; 'k zie 't an 't geknabbelsele.
Zie GEKNABBELE.

Geknains, o. ; goknainsele, O. ; geknainzele, o. Zie GEKNEINS, GEKNEINSELE, GEKNEINZELE.

Geknap, o. Zonder mv. Daarnaast GEKNAPSELE (de

eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg).
Het telkens of aanhoudend knappen (d. i. happen
met mond en tanden). Hoorde da' geknap in de
per(d)stal? — Het herhaald bitsig toespreken.

Da' geknapsel van da' waf en es niet om uit te
stane.

Geknapsele, o. Zie GEKNAP.
Geknauw, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend knauwen. 't Geknauw van den hond.
Gekneins (uitspr. gaknains), o. ; gekneinsole, o. ; gekneinzele, o. Zonder mv. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of
aanhoudend kneinsen, kneinselen of kneinzelen.
Zie ald. In den appeltod es 't e geknains bij de

kinders. Es da' geknainzel an da' been nog nie'
gedaan?
Geknerzele (uitspr. gaknezzala), o. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Geknars. 't Geknezzel van de tanden. Zie KNEUZELEN.

Gekneotsele, o. Zonder mv. Daarnaast

GE-

De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Geknoei, gebroddel. 't Es al gekneutsel wa'
da' ge dor doet! Zie KNEUTSELEN, KNU(I)TSELEN.
Geknerzele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend kluiven, eten. Zie KNEUZELEN.
KNU(I)TSELE.

0eknezzele, o. Zi e GEKNERZELE.
Geknikkere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Daarnaast, soms, GEKNITSERE. Het telkens of aanhoudend met de knikkers
spelen. 't Geknikker van de schoolkinders op de
speelkoer. Zie KNIKKEREN, KNITSEREN.

Geknip, o. Zonder mv. Het herhaaldelijk knippen (met vinger). 't Was e geknip op mijnen
neuze! Zie KNIPPEN.
Geknits, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend knitsen (zie ald.) in al de beteekenissen
van het woord. Geknits meeglazen, mee morbels.
Geknitsere, o. Zi e GEKNIKKERE.
Geknobbele, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Knobbel, puist. Den

dokteer en krijgt da' geknobbel nie weeg.

GEKNOEFELE
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Geknoefele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Geknoei, gebroddel. —
Slecht en slordig werk. Al da' geknoefel en es
geene cens werd. Zie KNOEFELEN.
Geknoesele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
knoeselen (zie ald.). Die broek es versleten deur
't geknoesele.

geknoop (uitspr. met scherpl. o), o. Zonder
mv. Het geknoopte. 'k En kan da' geknoop nie
loskriAg )en. Zie KNOOPEN.

GEKREMP

-

Gekotere, o. Zonder mv. Daarnaast, soms,
De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Het telkens of aanhoudend koteren (in al de
beteekenissen des woords). Het gekoter in de
tanden, in de stove, enz. — Geterg. Laat mij
toch '1n beetse gerust; da' gekoter zoo (zou) mij
nog keune kaa' maken, — Zie KOTEREN.
GEKEUTERE.

-

Gekoust (uitspr. gakaust), bn. Van vogels.
Ringpootig. Gekauste duive. Gekaust' pinnen.
Ned. Wdb (z vooral in Vlaamsch België in gebruik »). KIL. DB.

-

Geknots (uitspr. gaknouts), o. Zonder mv. Het
telkens of herhaaldelijk botsen. 't Was e geknouts
mee' zijn hoofd te(g)en de vloer! Zie KNOTSEN.

Geknouts, o. Zie GEKNOTS.
Geknuitsele, o. ; geknutsele, o. Zie GEKNEUTSELE.

Gekoekeloer,

o.

Zo n d er mv. Daarnaast GK-

KOEKELOEREKOE,GEKOEKELOERELOE,GEKOEKELOERELOU(I), GEKOKKELOER, GEKOKKELOEREKOE, GEKOKKELOERELOE, GEKOKi(ELOERELOU(I).

Het telkens of aanhoudend kraaien (van den haan,
van menschen bij het oogstfeest). Den hane va in
boer Meulemans wendt i'g'haald hoorde 't gekoekeloer niet? Zie KOEKELOEREN, KOEKELOEREKOEËN , KOEKELOERELOEËN, KOEKELOERELOU(I)EN, enz.

Gekoekeloerekoe, o. ; gekoekeloerekoe, o, ;
gekoekeloerelou 1), O. Zie GEKOEKELOER.
Gekokkedek, o. Zonder mv. Het aanhoudend
geroep ee ri er hen die gelegd heeft. 'k Hoore geeren 't gekroui van d'hanen en 't gekokkedek
van d'hinnen. Zie KOKKEDEKKEN.

Gekokkele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gekakel (van hennen, van
vrouwen). Da' gekokkel van die maiskies doe' mij
uit m' vel sprengen. Geknor (vooral van
vrouwen). Da' gekanar en gekokkel en kan ek
nie langer uitstaan. — Zie KOKKELEN.
eekokkeloer, o. ; gekokkeloerekoe, o. ; gekokkeloereloe, o.; gekokkeloerelou(i), o. Zie
GEKOEKELOER.

1ekolf, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend kolven. In onze jongen tijd was 't alle
zonda(g)en e gekolf zonder ende.

Gekom, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend komen. Veelal met gegaan. Da' gegaan en
J.
Gekonkelfoes, o. Zonder mv. Gekonkel, kui-

Bekom en hee' geen ende.

perij. In de gemeenteraad es 't e gekonkelfoes! J.
Zie KONKELFOEZEN.

Gekook, o. Zonder mv. Daarnaast GEKOOKSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg).
Het telkens of aanhoudend koken. Wdb. —
Gekookte spijs, het gekookte. 'k En wille da'
gekook (of, zeer gewoon, gekooksel) niet.
Gekooksele, o. Z. GEKOOK. Ned. Wdb ((4 thans
verouderd »).

Gekoots, O. ; gekort,
KAART.

o. Zi e

GEKAATS, GE-

Gekout (uitspr. g akaut), o. Zonder mv. Wdb.
Gepraat.

Gekraai (uitspr. gakroui ), o. Zonder mv. Daarnaast, wel eens, GEKRAAISELE (uitspr. gakrouisala).'t Gekrouisel van den hane, va' mains(ch)en
as ze 't leste voer kooren inhalen, va' hinders.

Gekraaisele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEKRAAI.
Gekraak (uitspr, met zovl. lange a), o. Zonder
mv. 't Gekraak van 't ijs, van nu (nieuwe) schoenen, enz. Wdb,
Gekrab, gekrap o Zonder mv. Daarnaast
GEKRABSELE, GEKRAPSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg). 't Gekrab van de katte,
van e mes, enz. 'k Hoore dor op de de si re zoo e
gekrabsele. — Het gekrabde. Hier zij' muizen
'k zie dor gekrapsel lz(gg)en. — Onleesbaar geschrift. Wa' leelek gekrabsel, mijne God toch! —
Zie Ned. Wdb.;
KRABBEN, KR APPEN.
,

.

—

Gekraabele, o. Zo n d er mv. Daarnaast GEKRABBELSELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Gekrabbel (met nagels, puntig voorwerp,
pen, mes, enz.). Wdb. — Het door krabbelen
bekomene. haart da' gekrabbelsel bijeen.

Gekrabsele, gekrapsele, o. Zie GEKRAB.
Gekraits, o. Zie GEKREITS.
Gekrak, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend krakken (zie ald.). Hoorde da' gekrak niet?
Er breekt iet. J.

Gekramachele (uitspr. kra met korte a, mach
met den kiemt.), o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend sukkelen (van zieken). 't Es in dat huis
'n droef gekramachele. Zie KRAMACHELEN.
Gekrap, 0.; gekrapsele,

o. Zi e GEKRAB.

Gekreekele (uitspr. met scherpl. e), o. Zonder
mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het
aanhoudend geratel (geluid van den ratel). 'k Hoor
op de strate 't gekreekel van de mosselman. —
Lastig geknor en gegrol. 't Gekreekel van 'n aud
waf. — Gekrakeel. — Het ziekelijk zijn, gesukkel. Da' gedompel en gekreekel duurt al meer
as e jaar. -- Zie KREEKELEN.
Gekreits, O. Zie GEKRETS.

Gekremp, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend krimpen. Van stoffen. Mee te wasschen
es 't gekremp groot. Van personen. Deur den
auwerdom ester gekremp. — Geklaag, getu ur
(van zieken). Gekriep en gekremp . 't es om zot
te wer(d)en. --- Zie KREMPEN.

GEKRET
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Gekret (uitspr. met gerekte e, als Fr. ê), o.

GELAMIJN
de keeremesse was 't e gevrijf en e gekuis. Zie

Zonder mv. Geterg. Es 't gedaa' n e al da'
gekret ? Zie KRETTEN en Kl. en Vorml.

KUISCHEN.

Gekrets, o. Zonder mv. Daarnaast, zeer ge.
woon, GFKREITS (uitspr. gakraits). Gekras (dat
men niet gebruikt). '1 Gekraits van nen diamant
op glas.

da' gekul dor uit? Zie KULLEN.

Gekrennkele, o. Zi e GEKRUNKELE.
Gekriebele, o. Zonder mv. Daarnaast GEKRIEBELSELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.

Gekriebel, gekrieuwel. 't Gekriebel in de palm
van 't hand, op de zole van de voet, onder d'oksels. 't Gekriebel va' klaine biestsies (beestjes).
Zie KRIEBELEN.

Gekriebelsele,

o. Zi e GEKRIEBET

o. Zonder mv. Daarnaast GEKRIEPSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg).

Gekuits, o. Zie GEKUTS.
eekul, o. Zonder mv. Fopperij; tergerij. Es
Lekuts (uitspr. zeer gewoon, gekuits), o. Zonder mv. Herhaald geloop. 't Es hier e geloop en
gekuits zonder ende. Zie KU(I)TSEN.
Gekwabbeld, bn. Met kwabbels. 'n Gekwabbelde kiene. Zie KWABBELE.
Lekwak, o. Zonder mv. 't Huis viel in ; 't was
e gekwak ! Zie KWAKKEN.
Gekwalstere, 0. Zie GEKWELSTERE.
Gekwansele, o. Zonder mv. De eind-e valt

Geklaag, geknor (van zieke menschen). Gekriep
en gekuim. Gekriep en gekremp. Zie KRIEPEN.

dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend uitstorten (van vocht). Ze zopen al ne
g'heelen dog, en op de vloer was 't e gekwansele.
— Gebroddel, geknoei. -+-. Zie KWANSELEN.

Gekriepsele, o. 't Gekriepsel van da' WI en
handt nie op. Zie GEKRIEP.

erekwast, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend kwasten (zie ald.). Egezwier en gekwast.

Gekrijzele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Geknars. 't Gekrzyzel van
de tandeh. — Gehuiver. 'k Voel e geler jzel deur
mij' lijf : ga 'k ziek wer(d)en? — Zie KRIJZELEN.

Lekweek (uitspr. met scherpl. e). o. Zonder
mv. Het telkens of aanhoudend kweeken (d. i.
telen). Dat es toebak van az(g)e gekweek. — Het
gekweekte. Al zij' gekweek en es nog geene eens
werd. — Luid gesnater. Wdb.

Gekrimp, o. Zi e GEKREMP.
Gekrochele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
fluimen. Zie GEFLUIM.

Gekromsele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Minachtende term. Het
gekromde. Watten es dat veur e gekromsele?
Gekrop, o. Krop. 'k Voele dor e gekrop in
de kele.

Gekroul, 0.; gekr0nisele, o. Zi e GEKRAAI.
Gekruip, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend kruipen. 't Gekruip van e kind.

Gekrul, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend krollen (van haar b. v.). Heur gekam en
gekrul duurt meer as 'n ure. -- Het gekrolde
(van haar, linten, enz.). Laat da' gestrik en gekrul! — Zie KRULLEN.
Gekrunkele, o. Zonder mv. Daarnaast, zeer
gewoon, GEKREUNI' .LE. Het aanhoudend kron.
kelen. 't Gekreunkel van de beke, van de strate.
— Zie KRUNKELEN.
Gekscheren, ww. Bestaat niet in mijn dialect.
Zie ZOTSCHEEREN (TSOTSCHEEREN).

Gekuch, 0. He tz. a l s GEKUIM. Zie ald.
Gekuim, 0. Zonder mv. Daarnaast, min gewoon. GEKUCH. Het telkens of aanhoudend kuimen (zie ald.). Soms hoort men GEKUIMSELE.
'k Hoordeg' e gelach en e gekuim. Gekriep en
gekuim.

Gekrimsele, o. De e]nd-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. 't Was g'heel de nacht e gekuimsel
zonder ophauwen. Zie GEKUIM.
Gekuisch (uitspr. gakuis), o. Zonder mv. Het
telkens of aanhoudend reinigen. In de weke veur

Gekwalstere, o. Zonder mv. Daarnaast GEKWALSTERE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Het aanhoudend kwijnen en ziekelijk zijn.
Da' gekwelster duurt al jaren. Z. KWELSTEREN.
GekWezele, o. Zonder mv. Gekwezel. Wdb.
Gelaarsd, bn. Wordt

rat gehoord. Z. GELEERSD.

Gelaat, o., en samenst. Bestaan niet in mijn
dialect. Zie GEZICHTE.
Gelabeur (uitspr. la met korte a, beur met
klemt.), o. Zonder mv. Geploeg. Da' gelabeur en
es nie' goed. Zie LABEUREN.
Gelach (uitspr. met gerekte a), o. Zonder mv.
Wdb. Gebabbel en gelach. — Gespot. Al da'
gelach moet 'n end' hen (hebben). — Zie LACHEN.
Gelae, o. Zie GELAGE.
Gelage (uitspr. galaa, zelden galaga, met zovl.
lange a), o. Mv., ongewoon, -n. Gelag. Wie moet
er 't gelae betalen? KIL (GHELAEGHE, GHELAEGH). Mnl. Wdb (GELAGE, GELAECH). DB.

Gelai, rn . Zie DJELAI.
Gelaierwerk, o. Zi e GELEIERWERK.
Gelak, bn. Zie GLAK.
Gelak, o. Zonder mv. Het toegelakte. Laat
m^ 't pak zien. Wel, wel, wa' veur e gelak es
dat nul?
Gelameer (uitspr. la met korte a, meer met
den klemt.), o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend lameeren (zie ald.). 't Gelameer van die
w ilts en es nie om t' hooren.
Gelamijn (uitspr. la met korte a, mijn met den
klemt.), o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend lamijnen (d. i. traag en verdrietig spreken).
Keundegij her gelamij' verdra(g)en?Z.LAMIJNEN.

GELAMANTEERSELE

--

Gfelamanteersele (uitspr. la met korte a,
klemt. op teer); gelammenteersele (uitspr. -lamman ), vr. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Gelamenteer. Ned. Wdb. As moeder stierf, was 't e gelammenteersele. Zie LAMANTEEREN, LAMMENTEEREN.
Gelang, nw. Naar gelang wordt niet gebezigd.
Gelant, bn. Zi e GALANT.
Gelanterfantere (uitspr. galantarfantara), o.
Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Het telkens of aanhoudend lanterfanten.
'k Zal ons maisie deurezenden. Ooromme ? Om
her gelanterfantere. Zie LANTERFANTEREN.

Gelag, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend lappen (van kleeren, schoenen). Het gelapte
zelf. Daarnaast GELAPSELE (de eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg). Dat es hier e genoui en e
gelap. Da' gelapsel en deugt niet. — Het telkens
of aanhoudend slaan. Hie viel, en toons was 't e
gelap, gestamp en gestoot. — Zie LAPPRN.

Gelapsele, o. Zi e GELAP.
Gelariom (uitspr. ge- of ga-, la met korte a en
zonder den klemt.), m. Mv. -s. Plant, geranium
(eig. Pelargonium). Zie DJELARIOM (dat het gewone woord is). J.

Gelas, o. Zie GLAS (ook afl. en samenst.). CV.
J. KIL. Mnl. Wdb. Ned. Wdb.
Gelastere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend lasteren. Van al da' Belaster zal der toch
iet overschieten.
Gelaten (uitspr. galatan met zovl. lange a),
wed. st. ww. Very. : gelid, gelaten. Met hen
(hebben). Daarnaast, gewoon, LATEN. Zich gebaren. Hie gelaat hem ziek. Hie zal hem doof gelaten. Vgl. Ned: Wdb. CV. T. R. J. Zie LATEN.
Gelavai (uitspr. la met korte a, vai met klemt.),
o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend wildstroopen. Hie hee 't — van al da' g elavai
tsnach(t)s. Zie LAVAIEN.
Geld, o. Mv., ongewoon, gelden. Zonder verkl.
Wdb. Goe' geld, gangbaar geld ; kaa' geld, oolek
geld, slich(t) geld, slechte munt. Ned. Wdb ( K thans
alleen in... figuurlijke zegswijzen »). — Groo' geld,
veel geld. Hoeveel kost die koe? Vijf honderd
frank. Dat es groo' geld. Ze spele' veur groo'
geld. — Klai' geld, weinig geld. Ze kost er twie
honderd : 't en es mor klai' geld. Ook : kleine
geldstukken. Vgl. Ned. Wdb. — Dat es e schoo'
geld, het kost veel. Ook : dat es geld. 'k Verkoch(t) perd veur zes honderd frank : 't es
(schoo') geld. — Ne grauwel va' geld, veel geld.
Zie GRAUWELE. - Geld winne gelijk more (modder), gelijk slik, veel geld winnen. — Geld ropen
(rapen), gemakkelijk winnen. Dor ropen ze geld.
'k En hè 't geld tsussen de steenen nie geroopt,
ik heb er moeten voor werken. — Geld opropen
(oprapen), gel(d) scheppen, veel geld winnen. Ze
schep(t) geld. Hie en hee 't gel(d) mor op te
ropen. -- Gel(d) bién, geld als koopprijs aanbieden. J.
't Raint (of re(g)ent) geld, als het, na
droogte, regent. Ook : 't raint verankstikken.
—
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— Gel(d) scheten, veel geld winnen. 't Geloove
dat hie gel(d) schijt. — 'n Ezelke da' gel(d)
schijt. Zie EZELKE. -- Gel(d) venden, geld vinden, buiten verwachting geld ontvangen. Zeer
gewoon : dat es gevonde geld, dat is geld waarop
men niet meer rekende. DB. — Gel(d) zoeken,
dubbende, met neerhangend hoofd over straat
gaan. Ook : de steenen tellen. — I(n) gelde, in
geld. Ned. Wdb. Hie betaal(t) m ij i' waren en
niet i' gelde. — Iet te gelde maken. Ned. Wdb.
— Gel(d) bij de botere, zie boter bij de vis(ch). J.
— Mee' geld koopte de botere, met geld kan men
iets koopen. — Gel(d) wilt bij gel(d) zijn, het
water loopt naar de zee. J. — Geld es allemans
vriend. — 't Geld van 'n ka' hinne, het geld van
eene slechte hen, dus : weinig geld. Wo' kost die
klakke? Nie' vele : 't geld) van 'n ka' hinne. -'t Geld en groei(t) niet; 't wordt lachend gezegd
tot iemand die een stuk geld laat vallen. -- 't Geld
en groeit op mijne ru(gg)e niet, soms, op mijne
kop niet, ik moet er hard voor werken. Vgl. Ned.
Wdb. — 't Gel(d) nie latem (laten) beschemmelen, het verteren. — Ne mains zoo (zou) gel(d)
geên om on (u) te zien, het is lang dat ik u gezien
heb. J. — Gee' geld, nie' geteld, wie geen geld
heeft, is van geene waarde. CV. — Geen twie
messe veur ee' geld doen, niet tweemaal hetzelfde
zeggen (of doen). In de kerk en doen ze geen twie
't Geld en hee' geene
messe veur le' geld. CV.
reuk, alle geld (zelfs oneerlijk geld) is goed, geen
geld wordt geweigerd. CV. — 't Gel(d) moe' rollen, dorom es 't rond, het geld moet verteerd
worden. — Zonder geld, zonder zinnen of : gee'
geld, geen zinnen, wie geen geld heeft, is te
beklagen. — Schertsende spotnaam. Dat es mijnheere Zondergeld, dat is een kale heer. — Geld
hen, kinders koopen. 'k En hè gee' gel(d) meer, ik
koop geen kind meer. — 't Geld dat doof en stom
es, maakt al rech(t) da' krom es, met geld doet
men alles ; met geld maakt men het slecht tot
goed. Vgl. Ned. Wdb. — Troef (waarmede men
eene kaart koopen kan). 'k Hè veel geld. J.
—

Geldborze (uitspr. gel(d)bozza), vr. Mv. -n.
Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Geldbeurs. Wdb.
Geldbozze, vr. Zie GELDBORZE.
Gelddeelinge (uitspr. geltteelenga met scherpl.

e), vr. Mv. -n. Verkl., niet gewoon, -deelenkske.
Uitdeeling van geld. Wanneer es 't gelddeeleng
in de spaarmaatschappije? Vgl. BROODDEELINGE, PRIJSDEELINGE.
Geldduvele (uitspr. gelttuvala), m. Mv. -ls.
Verkl. -lke. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Geldduivel. Wdb. De geldduvel zit op zijnen
nekke. Sies es negeldduvele.

Gelden, onz. st. ww. Very. : gold, gegolden.
Met hen (hebt: el,). Wdb. De boter gold derteg
stuivers.
Geldgast, m. Mv. -en. Geldgie ri g mensch.
Geldhoere (uitspr. geltoera), vr. Mv. -n. Verkl.
-rke (mv. -rkes, -rkies). Slechte vrouw die zich
voor geld overgeeft. KIL.
Geldhond (uitspr. geltont), m. Mv. -en. Geldwolf.
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Geldkassa, vr. Mv. -n. Geldkas. Dor staat 'n
sterke gel(d)kasse. Ned. Wdb (t thans uitsluitend
in figuurlijke toepassing... 2.).

Geldkeerele (uitspr. gel(t)keerala, kee met
scherpl. e), m. Mv. -ls. Geldzuchtig mensch. Zie
KEERELE.
Geldkofere, vr. (niet m.). Mv. -rs. Verki. -rke.
Geldkoffer. Ned. Wdb. Zie KOFERE.
Geldla (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -en.
Geldlade. Wdb.
Geldmale (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv.
-n. Geldtasch. Zie MALE.
Geldman, m. Mv. -nen, soms -s. Geldgierig
mensch ; ook : persoon die den geldhandel uitoefent. Bankiers zij' gel(d)•nannen.

Geldmeunk, m. ; geldmennkere, m. Zie
GELDMUNK, GELDMUNKERE.

GELEIDEN

en onderwezen. Jongen, nui zijde geleerd en ge-

wezen, nui keunde deur de weereld. — Hoo(g)e
geleerd, hooggeleerd. — Geleer(d) zin, door ondervinding wijs geworden zijn. J. CV. DB. —
Vgl. LEEREN.

Geleerd (uitspr. met scherpl. e), bn. Van leere,
ladder. Ned. Wdb. -- Hoo(g)e geleer(d) zijn,
woordenspel. Tot een schrijnwerker, timmerman,
witter, enz. die hoog op eene ladder staat, zegt
men : Ge zijt hoo(g)e geleerd. Zie 't vorige GELEERD.
Geleerde, m. of vr. Wordt niet gehoord.
Geleerdheid (uitspr. galeertiet (met scherpl. e),
vr. Wdb. De geleerdhied es groot den dag va'
vanda(g)e.

Geleerdhied, vr. Zie GELEERDHEID.
Geleersd (uitspr. galeest met scherpl. e), bn.

Geldmunk (uitspr. gewoonlijk -meunk), m.
Mv. -en. Verki. -ske. Eig. verborgen plaats, waar
men geld bewaart. — In 't alg. Schat. Hie es rijke,
hie ligt) mee ne gel(d)meunk. Zie M(E)UNK.

Gelaarsd. Wdb. Z. LEERZE. Mnl. Wdb (GELEERST).

Geldmunkere (uitspr. gewoonlijk -meunkara),
m. Mv. -rs. Gierig, spaarzaam mensch. Z. M(E)UN-

Geleasd, b n. Zie GELEERSD.
Gelet (uitspr. gelaf), bn. Zie GELEVE.
Gelegen (uitspr. galetg)an), bn. Wdb. — Ge-

KERE.

Geldpotters, m. Mv. -rs. Verki. -rke. Geldverzamelaar, gierigaard. KIL.
Geldprijs, m. Zonder mv. Goede, hooge prijs,
in tegenstelling met : nietige prijs. Verkoopt hem
de koe mor, hie biedt ne gel(d)prijs.
Geldspel, 0. Mv. -spelen. Spel voor geld. Banken es e leelek gel(d)spel. De gel(d)spele z ij ' verboón.
Geidstik, o. Mv. ken. Verkl. -ske (mv. -skes,

Gelees (uitspr. met zachtl. e), o. Zonder mv.
Wdb. Het telkens of aanhoudend bidden. 't Gelees in de kerke. Zie LEZEN. DB. CV. J.

staan en gele(g)en, staande en gelegen. Ned. Wdb.
Verkoopenge van huis en land, gestaan en geler
(g)en te Zegelsem, wik Gastenhoek.— Hem (zich)
an iet gele(g)e(n) laten, zich aan iets laten gelegen
zijn. Ned. 1Vdb (dat zegt dat de ellipse van zin

-skies). Geldstuk. Zie STIK.

niet gewettigd wordt door het algemeene taalgebruik). — Zeer gewoon. Hoe ziiaz de zake' gele(g)en? Hoe is 't er mee gesteld? Hoe es 't mee
die affeere gele(g)en? Ned. Wdb (t weinig in
gebruik x). -- Zie LIGGEN.

Geldverdoendere, m.; geldverkwistere, m.;
geldverspeeldere, m. • geldverteerdere, m. ;

Gelegenesse (uitspr. gale(g)anessa), vr. Het
gelegen zijn (van huis, land, enz.). Zet hier 'n

geldvertutere, m. Geldverkwister. Wdb.
Geldzak, m. Gierigaard. J.

huis : de gele(g)enes es toch zoo schoone.

-

Geleden, verl. dw. Wordt niet gebezigd. Men
zegt GELEEN, LEEN. Zie ald.
Gelee (uitspr. lee met scherpl. e), o. Zonder
mv. Eig. GELEEDE. Geleide. Weinig gebruikt.
Men zegt meer UITGELEE. Zie aid. Iemand gelee'
doen. Vgl. Ned. Wdb. DB.

Geleede, o. Zie GELEE.
Celeen (uitspr. leen met zachts. e), verl. dw.
Daarnaast, zeer gewoon, LEEN. Geleden. Wdb.
't Es lange geleen.
Geleen (uitspr. leen met scherpl. e), o. Zonder
mv. Het telkens of aanhoudend leenen. Hie es
hier altijd, mee' zif gevraag en geleen.

Geleën, bn. ; geleënesse, vr. ; geleënthied,
vr. Zie GELEGEN, GELEGENESSE, GELEGENTHEID.
Geleerd (uitspr. met scherpl. e), bn. Trappen
van vergelijking : geleerder(e), geleer(d)st. Wdb.
— Kunnende lezen en schrijven. Keunde teekenen? Jou jou 'k, 'k bè goe' geleerd. Geen letter
geleer(d) zijn, gansch onwetend zijn. Vgl. KIL.
Geleerd en gewezen, geleerd
HFFT. CV. R. J.
—

Gelegentheid (uitspr. gale(g)antiet), vr. Zonder mv. Zonder verkl. Gelegenheid. Wdb. Bij tijd
en gele(g)enthied, naar tijd en gelegenheid. De
gelegenthie' maakt den dief; daarnaast, zeer
gewoon : d'okkasie maakt den dief. Ned. Wdb
(( voorheen ook wel GELEGENTHEID »). Mnl.
Wdb. C V.
Gelegenthied, vr. Zie GELEGENTHEID.
Gelei, m. (niet o.). Zie DJELEI (uitspr. -lai ). -Afl. en samenst.: djelaiachteg; djelaipot; djelaisause; djelaitorte, geleitaart.

Gelei, o. Geschud stroo van rogge. Gelei maken, roggestroo schudden (uitspr. schuttan). Gelei
in 'm mate zetten. Noordelijke dialectgrens ( Volk
en Taal, VI' jaarg., blz. 38). SCH. DB. j.
Zie
—

SCHUDDEN.

Geleide, o. Wordt niet gebezigd. Zie GELEE,
GELEEDE.

Geleiden, ww. Het w., dat in mijn dialect
zoude zijn GELEÊN . geleeden, met scherpl. e, is
niet in gebruik ; men zegt altijd leên
leeden.
Zie aid.
—

GELEIE —

Geleie, o.(?). Bundel geschud stroo, bestaande
uit 8, 6 of 4 schooven, die men met de aren
schrankt en, alzoo gelegd, samenbindt. Noordelijke dialectgrens ( Volk en Taal, VI° jaarg., blz.
381). Zie GELUIE.
Geleierwerk (uitspr. galaiarwerk), o. Zie
GLEIERWERK. SCH. DB. J.
Gelek, o. Zonder mv. Wdb. — Wat aflekt,
afdruipt. 't Gelek van de keese (kaars).

Gelek, o. Zonder mv. Minachtende term. Gelik,
gekus. Al da' gelek! Wel, 't es om er vies af te
wer(d)en.

Gelen, ww. Wordt niet gebruikt. Z. GELEVEN.
Gelent (uitspr. galent), o. Zonder mv. Van
lent = lint. Collectief : al de bladeren eener plant,
loof. Der es veel gelent dees jaar, maar letter
rojben (rapen). Die jato(dd )ers hen te veel gelent.
Zie LENT.
Gelent, bn. Zonder trappen van vergelijking.
Gelint. Z' es gelent en gestrikt. Zie LENT.

Gelentere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Geslenter ; getalm. Genoef
mee da' gelenter, anderst en krij(g)eme n ie'
gedaan.
Gelept, bn. Gelipt. Mie es goe' gelept. Z. LEPPE.
Gelet, o. Mv., niet gewoon, -ten. Min gewoon
dan LET (zie afd.). Gelid. Vgl. Ned. Wdb. DB.

Gelen, o. Zonder mv. Daarnaast GELEUI. Het
aanhoudend vieren van St. Elooidag. Dees jaar
was 't e ferm geleu. Zie LEU(I)EN.
Geleni, o. Z ie GELEU.
Gelennk, o. Zie GELUNK.
Geleur, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend leuren (met waren). Da' geleur deed hie
meer as derteg jaar. — Gesleur, het telkens of
aanhoudend sleuren. En trekt azoo niet : mee' da'
geleur scheurde 't dl. — Zie LEUREN.
GeleAere, O. Zie GELOTERE.

Gelevachtig (uitspr. gelavachtach), bn. bw.
Geelachtig. Die blomme was gelevachteg groene.
Zie GELEVE.
Geleve (uitspr. gelava, soms geelva), bn. bw.
Onz. enk. : gelef (voor het ow.). Trappen van
vergelijking : gelever(a), geelvere ; gelefst,
geelfst. Zie GELUW : Ned. Wdb. Geel. 'n Geleve
blomme. Gelef kopere, geelf goed; doch : 't goed
es geleve. E gelef kaleur. Geleven ertreunsele;
zie ERTREUNSELE. Zoo gelev' as gaud. Zoo gelev'
as ne wortele (nl. kroot); zoo gelev' as botere, as
ne citroen, as nen dool van 'n ai, as solferaan.
Hie zie' geleve, hij heeft eene geelachtige huidkleur.
-- Zelfst. M. : geleve(n); vr. : geleve; o. :
gelef. Mv. (drie geslachten) : geleve. Onzen
hengst es ne Beleven; ons koe 'n geleve; ons
kalf e gelef. — Spotnaam. De geleve, de pausgezinden; bij uitbreiding : de klerikalen. Naar de
pauselijke kleur.
-- Samenst. Gelefblond; gelefbruine; gelefgrauwt; gelefgroene; gelefrood; gelefwit.
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Geloven (uitspr. gelavan), onz. en bedr. zw .
ww. Daarnaast GEELVEN. Very. : gelefdege, gegelefd. Onz. Met zijn. Geel worden. 't Koore'
geleft en rijt. -- Bedr. Met hen (hebben). Geel
maken. Ge moet de muur geleven. — Zie GELEVE. GELEN (Ned. Wdb.).
Geleveghied, geelveghied, vr. Zie GELEVIGHEID.

Gelevigheid (uitspr. gelavachiet, geelvachiet),
vr. Geelheid. Zie

GELEVE.

Gelid, 0. Zie GELET.
Geliefde, m. vr. ; gelieven, m. mv. Bestaan
niet in mijn dialect.

Gelieg, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend liegen. Al da' gelieg en ka' veur niet (niets)
dienen.
Gelievekes, gelievekies, o. mv . Zonder enk.
Ned. Wdb : GELIEFKENS, naast GELIEVEKENS. De
twie gelievekies z ij ' weer te gare.
Gelijden (uitspr. galijan), bedr. ww. Enkel in
inf. A i ujc met keunen. Daarnaast wel meer LIJ(D)EN. Dulden, verdragen. Van zaken. 'k En kan
't n ie' gelen. Van personen. G' en keent her nie'
gelen noch gerieken. KIL. SCH. J. Mnl. Wdb
(GELIDEN). Ned. Wdb (« thans verouderd »).
Gelij en, WW. Zie GELIJDEN.
Gelijk, bn. bw. Trappen van vergelijking (niet
gewoon) : gelijker(e), gelijkst. Wdb. -- Gelijke
persoonen, personen van hetzelfde geslacht. In
tegenstelling met : ongelijke persoonen. In de
kerke zitten de gelijke persoonen al dezelfde kant.
— Voetse (voetje) gelijk sprengen, springen met
de twee voeten gelijk en nevens elkaar geplaatst.
Zoo ook : voetse gelik sferen (glijden op ijs
of sneeuw). — In spel : 't Es viere gelijk,
wij hebben evenveel. Vier schreve gelijk (in
kaartspel b. v.). Me z ij ' gelijk ; me spele
gelik; me stag' gelijk. J. — 't Es gelijk, hoe
het ook zij. 't Es gelijk, da' were zal veel
scha doen. Vgl. J. — 't Es mij gelijk, het
is mij hetzelfde. Ned. Wdb (« thans vooral in
Vlaamsch België in gebruik »). — Als bw. van
graad. Even, evenzeer, gelijkelijk. Die tw ie kinders zij'gelijk schoone. Ze ware gelijk rijke. Ned.
Wdb (« in de schrijftaal weinig in gebruik... »). —
Gelijk vele. Zie GELIJKVELE. - Gelijk welken,
gelijk welke, gelijk welk, Fr. n'immorte lequel,
laquelle, lesquelles. Pakt gelijk welken hoed,
gelijk welke koe, gelijk welk perd, gelijk welke
kleeren. Als vn. : gelijk dewelken, gelijk dewelke,
gelijk 't welke. Welke stoel moe' 'k nemen?
Gelijk dewelken. Mee welk perd moe' 'k kommen ? Mee' gelijk 't welke. — Overtollig. Tot
versterking met as. Daarnaast LIJK en, zeer gewoon, LENK. Zie afd. Hie was gelik as dood,
gelijk as zot. Vgl. Ned. Wdb., kol. 117o (« voorheen zeer gewoon... doch thans niet meer in
gebruik »). Ook wel zonder as. Ge zij' gelijk
zwart in ou (uw) gezichte. Ge zij' gelijk nat.
Hie ziet er gelijk dom uit. Hie es gelijk kommen,
hij is (dus) gekomen. The es gelijk dood, hij is (dus)
dood. Vgl. GELIJK, vw.
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Gelijk, o. Zonder mv. Ned. Wdb., kol. 1171.
Van 's gelijke, van 's gelijken. 'k Wainsch ou (u)
'n goe gezondhied. Van 's gelijke.
Gelijk, o. Zonder mv. Fr. raison. Ned. Wdb.,
kol. 1173. Mee 't grootste gelijk van de weereld
moet ek mij toch geên. G' het (hebt) dobbel
gelijk, overschot va' gelijk, meer as gelijk, enz.

gelijkgegraven. Met hen (hebben). Door graven
vlak, effen maken. Ge graaft mee hobbels em
bobbels : keunde dal nie' gelijkgraven?

Gelijk, vw. Daarnaast, gewoon, LIJK; zeer
gewoon, LENK. Hie es lijk iedereen. Lenk het es,
zooals het is, Fr. soit. — Wordt gebruikt voor
als, zooals. Ge moet ze pakken gelijk z' es. Vgl.
Ned. Wdb., kol. 1178-79. — Terwijl, juist als.

ww. Very. : korttege gelik gelijkgekort. Met
hen (hebben). Met gelijke uitkomst spelen met de
kaart, zoodat men verliest noch wint. Me staan te
ver achtere, m' en keunen nie meer gelijkkorten.

Gelijk hie veurbijgenk, viel er ne steen op zone
kop. SCH. CV . T. R. J. Ned. Wdb (« ... thans

alleen nog in Vlaamsch België gebezigd .). —
Overtollig gebruikt. Ge zij' gelijk weeral ne keer
zat. Is het hier wel een vw. ? Vgl. GELIJK, bn. bw.
— As, gelijk : in vergelijkin g en. Men gebruikt
(lijk, lenk) achter een ww. of een nw. Hie

gelijk
eet gelijk 'm beeste. 't Was ne ma(n) gelijk nem
boom. Werke gelijk 'n slave. Bleuze lijk 'n
krzeke. 't Es e maiske lenk 'm blomme. In al de
andere gevallen gebruikt men as. Zoo rood as 'n
kole vier. Zoo rap as de wend. J.
Gelijkbollen, onz. zw. ww. Verv.: boldege
gelijk, gelijkgebold. Met hen (hebben). Met gelijke
uitkomst bollen, zoodat geen der partijen wint.

As g' oplet, zimme nog gelijkbollen.

Gelijkdanwen,

bedr. zw. (of st.) ww. Very. :

dauwaege gelijk, gelijkgedauwd of gelijkgedauwen. Met hen (hebben). Door duoven effen, vlak
maken. As 't processie es, maakt hie schoone
parkskies mee' zand, en hie dauwt ze mee' de
palm va' zijn hand gelijk. Zie DAUWEN.

Gelijkdoen, bedr. onr. ww. Very. : dee' gelijk,
gelijkgedaan. Met hen (hebben). Gelijkmaken.
Wdb. Doet de grond schoone gelijk.
Gelijke, gemeenslachtig nw. Wordt niet gebe-

zigd. Men zegt GELIJKTE. Zie ald.
Gelijkeegden (uitspr. met zachtl. e), bedr. zw .
ww. Verv.: eegaege gelijk, gelijkg'eegd. Met hen
(hebben). Door eggen vlak, effen maken. Da'
land en es nie' gelijkg'eegd. Zie EEGDEN.

Gelijken, onz. st. ww. Very. : geleek, geleken.
Met hen (hebben). Wdb. — An iet of iemand

gelijken, op iets of iemand gelijken. Gallicisme :
Fr. ressembler a. Ned. Wdb., kol. 1189.— Schijnbaar bedr. Wa' gelikt datte! Uitroep van minachting, ontevredenheid, misnoegdheid. Zuk e
leelek dengen doen! [Fa' gelijkt datte? Soms :
wora' gelikt datte! Vgl. J. — Voegen, passen,
betamen. Nen hoo(g)en hoed — dat en gelikt ou
(u) niet. Drenken en nie' werken — dat en g elijk(t) niemand. Snavies veel eten — dat en
gelijk(t) mij niet. Vgl. KIL. SCH. DB. CV. J.
Gelijkenesse, vr. Mv. -n. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). tielijkenis. Wdb. Tsuss(ch)en die twieé en
ester geen gel kenesse. In 't Testament zijn der
schoon g-elijkenessen. -- Voorbeeld. Bij gelilkenesse, bij voorbeeld. Neemt of pakt doran 'n
gel kenesse. Vgl. Mnl. Wdb : bi gelikenesse.
Gelijkgraven (uitspr. met zovl. lange a), bedr.
st. ww. Very. : graafdege (soms groef) gelijk,
-

Gelijkheid (uitspr. galijkiet), vr. Zonder mv.
Wan. In de weereld en ester geen gelijkhied.
Gelijkhied, vr . Zie GELIJKHEID.
G31ij kkaarten (uitspr. galijkkortan), onz. zw .
,

Zie KAARTEN.

Gelijkkammen, bedr. zw. ww. Very. : kamdege get yie,gel ykgekamd. Met hen (hebben). Door
kammen vlak, effen maken. Zijn haar es altijd
schoone gelijkgekamd.

Gelijkkappen, bedr. zw. ww. Very. : kaptege
gelijk, getijkgekapt. Met hen (hebben). Door kappen effen, vlak maken. Pakt den dessele, en kapt
dem blok 'm beetse gelijk.
Celij kkorten, ww. Zie GELIJKKAARTEN.
Gelijkkrabben, gelijkkrappen, bedr. zw.
ww. V cry. krabdege (kraptege) gel yk, gelijkgekrabd (-gekrapt). Met hen (hebben). Door krabben vlak, effen maken. Mee ne krabber 'm beddeke van de lochtenk gelijkkrappen.

Gelijkle(gg;en, bedr. onr. ww. Very. : lai
gelijk, gelijkgelazd. Met hen (hebben). Effenen.
De grond gelijkle(gg) en.

Gelijkmoaien (uitspr. galijkmouian), bedr. zw .
ww. Verv.: mouidege gelik, geljkgemouid. Met
hen (hebben). Door maaien effen, vlak maken.
Wie heet (heeft) er de mees (meersch) zoo gelijkgemouid?

Gelijkmoeien, ww. Zie GELIJKMAAIEN.
Gelijkpesten, bedr. zw . ww. Very. : pestege
gelijk, gelykgepest. Met hen (hebben). Door pesten (zie ald.) effen, vlak maken. Kleermaker,

pest dat ne keer gelijk.

Gelijkpikken, bedr. zw. ww. Verv.: piktege
gelijk, gel ykgepziet. Met hei (hebben) . Door pikken vlak, effen maken. Kijkt ne keer, de stoppels
zijn hier lank en dor kurt; dat en es n ie' gelijkgepikt. Zie PIKKEN.
Galijkplakken, bedr. zw. ww. Very. : plaktege gelyk, gelykgeplakt. Met hen (hebben). Door
plakken vlak of effen maken. Pakt de schuppe, en
plakt de grond hier gelijk. Zie PLAKKEN.

Gelijkpolieren (uitspr. met klemt. op lie), bedr.
zw. ww. Very. : polierdege gelijk, gelijkgepolierd.
Met hen (hebben). Door polieren (zie ald.) effen
maken. Ne stok schoone gelijkpolieren.
Gelijkreeken (uitspr. met scherpl. e), bedr. zw .
ww. v erv. : reektege gelijk, gelykgereekt. Met
hen (hebben). Door rijven effen, glad maken.
Reekt 't zand van de bolbane gelijk. Zie REEKEN.
Gelijkrijden (uitspr. -rijan), bedr. st. ww.

Very. ; ree' gelik, gelijkgereên. Met hen (hebben).

Door rijden effen maken. Ge moet da' land mee'

de ploeg gelijkrijen.
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Gelijkrijen, ww. Zie GELIJKRIJDEN.
Gelijkrollen, bedr. zw. ww. Very. : roldege

wrijven effen, vlak maken. De plakker hee' de
muur schoone gelijkgevreven. Zie VRIJ VE N.

gelijk, gelijkgerold. Met hen (hebben). Door rol-

Gelij kzaaien (uitspr. galijksouzan) Hil r. zw.
ww. v erv. : zouidege gelijk,. Met
hen (hebben). Zoodanig zaaien dat cie zaden

len effen maken. Grond mee' de rotlegelijkrollen.

Gelijkscheeren (uitspr. met scherpt. e), bedr.
zw. ww. Uetijkscaeren. Ned. Wdb.
Gelijkschieten, bedr. st. ww. Very. : schoot
gelik, gelijkgescreoten. Met hen (hebben). Door
schieten (met spade of schop) effen, vlak maken.
Da' graan en ligt hier nie' effene; pakt de
schuppe; schiet het 'm beetse gelijk. Z. SCHIETEN.
Gelijkstaan (uitspr. met zovl. lange a), bedr.
st. ww. Very. : sloeg gelik, gelijkgesle(g )en. Met
hen (hebben). Daarnaast GELIJKSMIJTEN. Door
slaan of smijten iets effen, vlak maken. De grond
gelijkslaa' mee' de spa. Smijt hem '1n beetse
gelijk.
-

Gelij ksmij ten, W w. Zie GELIJKSLAAN.
Gelijksnoeien, bedr. zw . ww. Very. : snoei-

dege gelijk, gelkgesnoeid. Met hen (hebben).
Door snoeien op gelijke lengte brengen. Ge moet
de takke' van de peereleere gelijksnoeien.

Gelijkspelen, onz. zw. ww. Very. : speeldege
gelijk, gelijkgespeeld. Met hen (hebben). Spelen
met gelijke uitkomst, zonder winst noch verlies.
Ze staa' veel achtere, mor ze zillen nog gelijkspelen.
Gelijkstaan (uitspr. met zovl. lange a), onz.
onr. ww. Very. : stond gelijk, gelijkgestaan. Met
hen (hebben). In spel : noch winnen noch verliezen. Me speeldegen ne g'heelen dag, en pertank
bleveme gel ijkstaan. Al lachende zegt men in dit
geval : me staa' gelijk op den dijk. Vgl. Ned. Wdb.
Gelij kstampen, bedr. zw . ww. Very. : stamptege getijie, g e‘ykgestampt. Met hen (hebben).
Door stampen (met voeten b. v.) vlak of effen
maken. De kinders hen (hebben) hier de grond
gelijkgestampt.
Gelijkte, gemeens]. nw. Zonder mv. Gelijke.
Wdb. Alans gelikte. Ons geijkte. Hie en hee'
zijns gelikte niet. Z' en venden houders (hun)
geijkte niet. Mnl. Wdb.
Gelijkterten, bedr. st , ww. Very. : tort gelijk,
gelijkgetorten. Met hen (hebben). Door treden
effen maken. Den hovenier tort de beddes amaal
gelijk. Zie TERTEN.
Gelij ktrampelen, gelid ktrappelen, gelij ktrappen, bedr. zw. w w. Door trappen (of trappelen) effen, vlak maken. De grond gelijktrapp(el)en. Zie TRAMPELEN.

Gelijkvaen, ww. Zie GELIJKVAGEN.
Gelijkvagen (uitspr. galijkfa(g)an met zovl.

_

lange a ) , Pear. zw. ww. Very.: vaa(g) iege gelijk,
gelijkgevaagd. Met hen (hebben). Door vegen
effen, vlak maken. Ge moet de zavel ewa' gelijkvaen. Zie VAGEN.
Gelijkvele, bw. Gelijkeveel. Ned. Wdb. Evenveel. 1 órv' (tarwe) en ro(gg)e gelde gelijkvele.

Gelijkvrijven, bedr. st. ww. Very. . vreef
geik, gelkgevreven. Met hen (hebben). Door

overal even dik liggen. 't En es snor ne leeleke
zouiere : hie en kan nie' gelkzouien.

Gelijkzetten, bedr. zw . ww. Very. : zettege
gelijk, gelijkgezet, Met hen (hebben). Van planten. Ze op gelijken afstand zetten. Ge moet da'
loof gelijkzetten.
Gelijkzouien, ww. Zie GELIJKZAAIEN.
Gelijm, o. Zonder mv. Daarnaast GELIJMSELE
(de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg). Het
telkens of aanhoudend lijmen. ha de werikel van
de schrijnwerkere was 't e gezaag en e gelijm. —
Het geiij inde. Da' gelijrn (of eljmsel) en kan
nie hauwen (houden).

Gelint, o.; bn.; — gelipt,

bn. Zie GELENT,

GELEPT.

Gelieven (uitspr. gellavan), collectief telw. Zie
GEËLLEVEN.

Gelobbere, O. Zonder mv. Daarnaast GELOBBERSELE. he eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Het telkens of aanhoudend lobberen (laten vallen; zie aid.). Wa' gelobber es slat hier in de
schure! — Het gevallene zelf. haagt da' gelobbersel bijeen.

Gelok, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudenu tokken. Mee heur gestreel en gelok verleedt
z' alkendeen. — Het aanhoudend zuigen van
kleine kinderen. — Zie LOKKEN.
Geloof, o. Zie GELOOVE.
Geloofbaar (uitspr. met scherpl. o en zovl.
bn. Trappen van vergelijking (Met gewoon) : -der(e), -st. Enkel van personen. Tieste
was ne geloofbare mains. Zie GELOOFELIJK.

lange a),

Geloofelijk (uitspr. galoofdlijk met scherp]. o,
soms galon, jt,o ), bn. Trappen van vergelijking :
-lijker(e), -lijkst. Enkel van zaken. Wat hie dor
vertelt, en es nie' geloofel k (of geloof ek). Zie
GELOOFBAAR. Ned. Wdb (a thans weinig in
gebruik »).

Gelooflijk, bn. Z ie GELOOFELIJK.
Geloopsele (uitspr. met scherpl. o), o. Zonder
mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Geloop (dat het gewone woord is). Dat es hier e
wild geioopsele.

Geloove (uitspr. met scherp]. o), o. Mv., niet
gewoon, -ia. Ned. Wdb (K voorheen ook GELOOVE... »). Der en zij' geen twie gelooven.
Hie es van 't goe' geloove. An 't (of a'
zij') geloov' hauwen, er aan houden, het niet
afgaan. Vast i' zij' geloove staan, vast in zijn
geloof zijn. An iet geloove (soms geloof) geen,
aan iets geloof slaan. Ned. Wdb (x thans verouderd .). — Van 't au(d) geloove zijn, de nieuwe
meeningen en dingen verwerpen. Vgi. Ned. Wdb.,
kol. 1244. — in 't geloove (soms geloof) zijn, in
't goe' geloove zijn, (wel) meenen. J. Zoo ook :
iemand in 't geloove laten; in 't geloove blijven.
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Gelooven (uitspr. met scherpl. o), onz. bedr.
zw . ww. Very. : geloofdege, geloofd. Met hen
(hebben). 't En es nie om te gelooven. 'k Geloov'
ou (u), fr. je vous crois, bevestigende uitdrukking.
Ge meug , t) mij gelooven op mif wor(d) van
eere. 'k G loove va' ja, van neen. Zie Ned. Wdb.
-

Geloovere (uitspr. met scherpl. o), m. Mv.
-rs. De ernd-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Iemand die licht iets aanneemt of gelooft, lichtgeloovige. Ik en bè geene geloovere : maakt dat
an de ganze' wijs.
Geloovig (uitspr. galoovach met scherpl. o),
bn. bw. Wdb. — Lichtgeloovig. 't Es ne geloovege mains, ge keunt het hem dl wijsmaken.
Vgl. Ned. Wdb (« in gewestelijke taal »). — De
geloovere zielen, de zielen der afgestorven geloovigen. E gebed veur de geloovere zielen.
Geloovige (uitspr. galoovaga met scherpl. o),
vr.; geloovigen, m. Mv. geloovege, niet geloovegen. Al de geloovere moeten dat doen. Wdb.

Gelos, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend lossen. Es da' gelos nog nie' gedaan de?
Gelotere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijis in ue uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend loteren (bewegen) van deuren, vensters, enz.
't Hee g' heel den nacht gewouid : 't was e gelotere! Van geld. 't Geloter van 't geld in de male.
-- Zie LOTEREN. J. CV.
Gelte, vr. Mv. -n. Gesneden zeugviggen. Es
't nem 000rk? Neen 't, 't es 'n gelte. DB. Vgl.
Ned. Wdb. i. v. GELT. Mnl. Wdb (GELTE). EDW.
GAILLIARD, Keure van Hazebr., I, 2I7-224.
Geluchte, o. Zonder mv. Zonder verkl. Zwerk,
lucht, uitspansel. 't Geluchte zie' zwart. 't Gelucht overtrekt. 't Geluchte slaat open en toe,
het weerlicht hard. 't Geluchte slaat open, de
wolken gaan uiteen. 'n Ope' geluchte, e verstop(t) geluchte. Vgl. SCH. DB. Mnl. Wdb.
Geluchten, bedr. zw . ww. Very.: geluchttege,
getuc/at. .'plet hen (hebben). Gerieken, ruiken.
Fig. : uitstaan, verdragen. 'k En kan da' wijf
nie' geluchten. Hie en koes(t) m ij nie' gerieken
noch geluchten. Vgl. SCH. DB. Mnl. Wdb.

Gelu'eg (uitspr. galu'ach, lu met gerekte korte
u), bn. bw. ; gelu'egord, m. Zie GELUKKIG, GELUKKIGAARD.

Gelui, o. Zie GELUIE.
Geluid, o. Wordt niet gehoord.
Gelue, 0. Mv. -n. Zonder verkl. Daarnaast,
Zes walmen of bundels dekstroo.
Veur ons tak te dekken zillen der nogal veel
geluie' moete zijn. Vgl. Mnl. Wdb (dat de vormen GLAY, GLEY, GLEU, GLY, GLOM, GLUY en
GELUW heeft). KIL (GHELYT, GHELUYE, GLEYE,

Geluim, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend loeren. Da' geluim begin(t) m ij te(g)en te
steken. — Zie LUIMEN.

Geluis, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend luizen (afsmeeken). Gesmeek en geluis. Zie
LUIZEN.
GeluitS,

O. Zie

GELUTS.

Geluk, o.

Mv., niet gewoon, -ken. Zonder
verkl. Wdb. — Veur 't geluk gebore zijn, veel
geluk hebben. — Meer geluk hen as verstand,
wordt gezegd van domme menschen die veel
geluk hebben. Vgl. Ned. Wdb : het is meer
geluk dan wijsheid. — Dry da(g)e veur z^'
geluk gebore zijn, te voorbarig handelen en
aldus niet slagen. Vgl. Ned. Wdb., kol. 12 93.
— Geluk in 't spel, ongeluk bi de vrauwen (of
ongeluk in de liefde); of : ongeluk in 't spel,
geluk bij de vrauwen. — 't Es e geluk mee
'n ongeluk, een geluk vergezelt het voorgevallen ongeluk. J. Dat zijn twie gelukken) mee een
ongeluk. — Iet doen op 't geluk (ook wel :
op 't goed) valle 't uit, iets doen op goed
geluk af. -- Geluk er mee! Wensch. Zie Ned.
Wdb. geluk ! Vooral gebezigd na een gesloten
koop. Vgl. CV. — Geluk op de raize! Wensch
tot den afreizende. — 't Geluk vliegt en die
't vangt hee 't, zai Capiau, en hie stool het,
want hie was van de dievebende.

Gelukken, ww. Het gewone woord is LUKKEN. Zie

aid.

Gelukkig (uitspr. galukkach ; zeer gewoon,

galuach met gerekte korte u), bn. bw. 't Was ne
gelu'ege mains.

Gelukkigaard (uitspr. galukkagort; zeer gewoon, gatuagort met gerekte korte u), m. Mv. -s.
Iemand die veel geluk heeft, geluksvogel ; Fr. vez=
nard. G' en zilt te(g)en hem nie winnen, 't es ne
gelu'egord.
Gelukveu(g)ele m .Mv . -ls. Geluksvogel.Wdb.
Zie VEU(G)ELE.
Gelukzak, m. Mv. -ken. Verki. -ske (mv. -skes,
-skies). Geluksvogel. 't Es de grootste gelukzak
van de weereld. J. Zie ZAK.
Gelukzalig (uitspr. galuksalach met zovl.
lange a), bn. bw. Wdb. E gelukzaleg nujaar.
Ned. Wdb (c ouderwetsche uitdrukking »).
— Zelfst. m. gelukzalegen; vr. gelukzalege.
Mv. gelukzalege (niet -n). De gelukzaleg' in den
hemele, de gelukzaligen in den hemel. Hie sloopt)
gelijk ne gelukzalegen, hij slaapt zeer gerust.
,

soms, GELUI.

Gelul, o. Zonder mv. Gebeuzel ; gepraat ; slecht
vork. Geknoei en gelul. Gebabbel en gelul. Smijt
da' gelul va' volk buiten. Zie LULLEN. Ned.
Wdb. SCH. DB. CV . J.

GLUYE). SCH (GELEI, GLEI). DB (GALEI, GELUI,
GLEI, GLUI, GLUW, VLUW). J (GELEI, GELEIT,
GELUI). Zie hier GELEI(E).

Gelunk (uitspr. gewoonlijk galeunk), o. Zonder nnv. Het telkens of aanhoudend lonken. Geloer en geleunk. — Het aanhoudend mikken.
Schiet mor en laat da' geleunk! — Z. L(E)UNKEN.

Geluiere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls '11 oe uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend luieren (ineenwarren). 't Geluier in dat huis
es al te groot. — Het telkens of aanhoudend
sleuren. Gesleur en geluiere. — Zie. LUIEREN.

Gelut, o. Zonder mv. Van kleine kinderen.
Het telkens of aanhoudend zuigen. — Het telkens of aanhoudend drinken. 't Was e gelut en e
Bezuip zonder ende. — Zie LUTTEN,
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Geluts, o. Zonder mv. Daarnaast, zeer gewoon,
GELUITS. Het telkens of aanhoudend lutsen (zie
aid.). 't Geluits an de deuce; mee ne stoel; an
tien tand die los staat. D3. J.

Gemaai (uitspr. gamoui), o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GEMOUÍSELE (de eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg). Gemaai. Ned. Wdb. 'k Hoore
't gemoui in de meeschen (meerschen). Wat es
dat veur e gemouisele ?

Gemaaisele ( uitspr. gamouisala), o. Z. GEMAAI.
Gemaaksele (uitspr. met zovl, lange a), o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Het gemaakte. Zij' werk en es rnor e vies geinaaksele. — Gestalte, gedaante. 'n Ordeg (aardig)
gemaaksel van e waf: J. Jlnl. Wdb (GEMAECSEL).
Gemaakt, bn. bw, Zie MAKEN.

Gemaal, m. (man); gemalin, vr. Bestaan niet

in mijn dialect.

Gemaal (uitspr, met zovl. lange a), o. Zonder
mv. Daarnaast GEMAALSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspraak weg). Gemaal. Ned. Wdb.
't En es mor ne slichte muldere . zij' gemaalsel
en deug(t) niet.

GEMAUWSELE

--

1 344.

—

Van zaken. Gemallek land, gemakkelijk

te bewerken land. Gemallek were, aangenaam
weder. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1 343. — Bw. Gauw,
snel. Den dokteur laatgemallek bloed. Da' per(d )
stoorm(t) cynallek.

Zelfst. Veelal met eene ontkenning. M. :
gemalleken; vr. : gemalleke; o. : gemallek; mv.
(drie geslachten) : gemalleke. Zij' waf en es geen
gemalleke, zij is niet handelbaar. Vgl. J.

Gemakkelijkheid, vr. Wordt niet gehoord.
Men zegt altijo GEMAK. Vgl. Ned. Wdb.
Gemallek, bn. bw. Zle GEMAKKELIJK.
Gemallekaard (u itspr. gamallakort), m. Mv.
-s. Persoon (man of vrouw) die alles te zeer op
zijn gemak verricht. Mee' zuk ne gemallekord en
wil ek me werken. Hie es ne gemallekord : z' en
zoo (zou) gee' stroo' verle(g-Oen. — sten zegt
nooit : gemakkelijkord. Vgl. GEMAKKELIJK.

Gemallekard, m. Zie GEMALLEKAARD.
Gemamd, bn. Zonder trappen van vergelijking.
Van vrouwen. Van borsten (mammen) voorzien.
Platte uitdrukking. Z' es goe' geraamd. Zie
MAMME.

Gemangele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhou-

Gemaa1Sele, o. Zie GEMAAL.
Gemaarbele (uitspr. gamorbala), o. ; gemaarbelsele, o. Zie GEMARBELE, GEMARBELSELE.
Gemachte, o. Zonder mv. Zeer gewoon. Man-

dend verwisselen. Bij kinders es 't dikkels e gemangel zonder ophauwen. Zie MANGELEN.

lijk schaamdeel, gemacht. Hie gaf hein ne stamp
op z^' gemachte. Mnl. Wdb. KIL. Ned. Wdb
(« thans is het woord weinig meer in gebruik... »).
GemaltS, o. Zi e GEMEITS.

gemanierder(e), gemanier(d)st. Welgemanierd.
Dat es e gemanierd manneke. 'k Zie geeren
iemand die gemanierd es. Vgl. Ned. Wdb (« thans
verouderd >> ). — De bet. Fr. maniéré is hier

Gemak, o. Mv. -ken. Verkl. (in concrete beteekenis) : gemakske. Wdb. Veur 't gemak, om
verderen twist of ruzie te vermijden. Veur 't gemak zal 'k hem gelijk geên. Laat het veur
't gemak. — Op zij' gemak, langzaam. Sies werkt
op gemak, hie en zal nie' veel twee' verliezen.
Op m ij ' gemak doe 'k de re g op 'n uurke. CV.
T. R. J. — Op zin zeve' gemakken, of : op zijn
zeventie' gemakken, zonder eenige moeite; zeer
langzaam. Werken op zijn zeventie' gemakken.
Da' kan ek doen op mijn zeve' gemakken. Gemakken wordt wel eens weggelaten : Op mijn zeventie' kan ek ne zak torve (tarwe) dra(g)en. Met
grooter overdrijving nog : op zijn honder(d) gemakken, op zijn duus(t) gemakken!
— Bestekamer. Verkl. gemakske. Op 't gemak
zitten. Nor 't gemak ,aan. Men zegt meer : VERTREK. Zie ald. Vgl. Ned. Wdb. KIL. J.
— Als persoonsnaam opgevat (met Jan, Sies,
Pier; Mie, Triene; en andere voornamen nog).

Persoon die alles langzaam verricht en zijn gemak
zoekt. Met of zonder onb. lidw. of aanw. vn .
't Es Mie Gemak. 't Es ne fa' Gemak. Diene
Pier Gemak en zoo (zou) gee' stapke zeerder gaan.

Gemakkelijk (uitspr. gamakkalijk met ij), bn.
bw. Daarnaast, zeer gewoon, GEMALLEK (uitspr.

Gemanierd, bn. bw. Trappen van vergelijking :

onbekend.

Gemanierdheid (uitspr. gamanier tiet met korte
a), vr. Zonuer mv. Welgemanierdheid. Dat es ne
jonge mee' gemanierdhied. Jee' gernanierdliie'
spreken. Ned. Wdb (« thans niet meer in gebruik »).

Gemanierdhied, vr. Zie GEMANIERDHEID.
Gemank, o. Zonder mv. Gehink. Hie es moe
van 't gemank. Zie MANKEN.

Gemarbele (uitspr. gamorbala), o. Daarnaast,
soms, GEMORBELSELE. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. De graphie GEMAARBELE, GEMAARBELSELE kan gewettigd worden. Zie ,cel. en
Vorml. Het telkens of aanhoudend met marbels
spelen. Op de schoolkoer was 't e getop en
gemorbele. Zie MARBELEN.
Gemarbelsele, o. Zie GEMARBELE.
Gemartele, o. Daarnaast, soms, GEMERTELE.
Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Gesukkel. Va' z' leve' gee' plezier —
g' heel m il ' leven es e gemartele ! Z. MARTELEN. J.

Gemasscherd (uitspr. gewoonlijk met ch), bn.
Zonder trappen van vergelijking. Van tarwe : met
masschere (zie ald.) besmet. Fr. car iel Die torve

gamallak). Nooit MAKKELIJK. Trappen van ver-

was staf gemasscherd.

gelijking : -er(e), -st. Wdb. — Van personen.
Kalm, bedaard, zoetaardig, licht tevreden. Vader

Gemauwsele, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Soms gehoord voor :
GEMAUW. Zie Wdb. G'heel den nacht) was 't e

was ne gemalleke mains. Pier en es Me' gemallek
astie begint. Vgl. CV. T. R. J. Ned. Wdb., kol.

gemauwsel va' katten.

GEMBER
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Gember, vr. (wortel). Wordt niet gebezigd.
Gemeen, bn. bw. Zie GEMEENE.
Gemeene (uitspr. gameena met scherpl. e), bn.
Lw. De eind-e valt soms weg. Gemeen. Wdb. —
Gemeenschappelijk. Dat es gemee' goed. Ned.
Wdb (dat zegt dat het in Noord-Nederland veelal
vervangen wordt door het nieuwere gemeenschappelijk). — Gemeens mee iemand hen, betrekkingen met iemand hebben. Veelal met ontkenning :
gee' gemeens mee iemand hen. 'k En wille gee'
gemeens meer mee hem hen. Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 1359. — Van personen. Gemeenzaam, vriendelijk, spraakzaam, vooral jegens minderen. De
paster es ne gemeene mains, mor den beur(g)emeester en es nie' gemeene. Ned. Wdb (< thans in
de algemeene taal verouderd »). CV .J. — Gewoon. Dat es e gemee' spreekword. Zuk 'n
drach(t) wer(dt) gemeene. Dat en es me' gemeene,
dat is ongemeen, ongewoon. Vgl. Ned. Wdb
(« thans weinig meer in gebruik »). — Van personen. Mild, vrijgevig. Hie es gemeene mee' zij'
geld. Ge moet 't 'm beetse sparen, ge zijt er te
gemeene mee. — Van personen. Gering, arm,
behoeftig. Zin ze rijke? Mor neeneens (neen,
neen, ze) : 't en zij' mor gemeene mains(ch)en.
CV. J. — Van zieken. Slecht. Hoe es 't mee' de
zieke ? Z' en es mor gemeene. 't En gaat er mor
gemeene mee. CV. j.
Gemeenebest, 0, Bestaat niet in mijn dialect.

Gemeenschap, vr . Zie GEMEENSCHIP.
Gemeenschip (uitspr. met scherpl. e), o. Zonder
mv. Gemeenschap. Wdb. I' gemeenschip. — Gemeenschip mee iemand hen (of niet hen), omgang;
vriendschapsbetrekking. G' em meug(t) geen gemeenschip mee hem hen : hie zal ou (u) bederven.
Ned. Wdb (« thans verouderd a).

Gemeente (uitspr. gameenta met scherpl. e), vr.
Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Wdb. Dorp.
Brakel es 'n groote gemeente, Rons' es 'n stad.
-- Huis va(n) gemeente, ook, gewoon, gemeentenhuis, gemeentehuis, Fr. maison communale.
— De andere bet. van het w. zijn in mijn dialect
onbekend.
-- Samenst. In den vorm gemeente- ; in den
vorm gemeenten- voor klinker, h, d of t : Gemeentebestier, o., gemeentebestuur ; gemeentegoed, o.,
gemeentegrond, m., gemeenteland, o., goed of
grond (land) dat in eigendom aan eene gemeente
toebehoort; gemeentekasse, vr.; gemeentekiezenge,
vr. ; gemeentekiezere, m.; gemeenteplootse, vr.,
gemeenteplaats, dorpsplaats; gemeenteraad, m.;
gemeenterekenenge, vr. ; gemeenteschole, vr. ; gemeentewee, vr., gemeenteweide ; gemeentezake,
vr.; --- gemeentenhuis, o.; gemeentenontvang-ere, m.
Gemeenzaam (uitspr. met scherpl. e en zovl.
lange a), bn. bw. Gemeen (waarvan al de bedoelde
personen mogen gebruik maken). Niet gewoon.
De pompe was gemeenzaam. De andere bet. zijn
onbekend.
Gemeenzaamheid (uitspr. gameenzamiet met
zovl. lange a en scherpl. e), vr. Gemeenschap. Niet
gewoon. Zie GEMEENSCHIP. J. De andere bet. zijn
niet bekend.

GEMOMMELE

temeenzaamhied, vr. Zie GEMEENZAAMHEID.
Gemeestere (uitspr. mees met scherpl. e), o.
Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Het telkens of aanhoudend meesteren. Da'
gemeester duurt al te lange. Zie MEESTEREN. J.

Gemeits (uitspr. gamaits), o. Zonder mv. Het
telkens of aanhoudend metselen. — Het gemetselde zelf gemaits en es nie' veel werd (waard).
-- Zie MEITSEN.
—

Gemekkere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
mekkeren (zie ald.) der geit. Es ons geete ziek?
Her gemekker en hauwt nie op. Ned. Wdb (GEMEK, GEMEKKER).

Gemelijk, bn. bw. (misnoegd). Wordt zit geh.
Gememmerd, bn. bw. Fr. membré. Met (sterke)
ledematen. 't Es ne gememmerde persoon. Mie es
imoe' gememmerd. Vgl. MEMMERE.

b

Gemengsele, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Mengsel. Moe' 'k da'
gemengsel uitdrenken?
Gemertele, o. Zie GEMARTELE.
Gemet, o. Wordt niet gehoord.
Oemets, O. Zie GEMEITS.
Gemeuzele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gepeuzel. Zie MEUZELEN.

Gemiezele, o. Zonder mv. Daarnaast GEMIEZELSELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Het telkens of aanhoudend stofregenen. Alle
da(g)en es 't e gemiezele. — Stofregen. 't En
es geene re(g)ene, 't en es mor e gemiezelsele. —
Zie MIEZELEN.

Gemiezelsele, O. Zie GEMIEZELE.
Gemijzele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
brijzelen. — Al de brijzelingen. Vaagt da' gemijzel vaas broo(d) bijeen en sm ij t het veur de
veu(g)els. — Zie MIJZELEN.

Gemoed (uitspr. gemoet met lange oe), o. Zonder mv. (gemoederen wordt niet gebruikt). De
eindklank valt soms weg. Vgl. BLOED, BROOD;
zie Kl. en Vormi. Mij' gemoe' komt vul, mijn
gemoed schiet vol. Ned. Wdb. Vgl. het volgende w.
Gemoed (uitspr. gemoet met zeer verkorte oe),
bn. Zonder trappen van vergelijking. De eindklank
valt nooit in de uitspr. weg. Gezind. Goe' gemoed
zijn. In iet gemoed zin, er om welgezind zijn.
Vgl. Ned. Wdb. DB. Vgl. het vorige w.
Gemoef (lange oe), o. Zonder mv. Gepruil. Al
da' gemoef steek(t) mij staf te(g)en. Zie MOEFEN.

Gemoet (lange oe), o. Wdb. Te gemoete, te
gemoet.

Gemoeten (lange oe), bedr. zw. ww. Very. :
gemoettege, gemoet (met zeer verkorte oe). Met
hen (hebben). Ontmoeten (dat men niet gebruikt).
Mn 1. Wdb. Ned. Wdb. DB.
Gemommele, o. Zi e GEMOMPELE.
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GEMOMPELE
GemOmpele, o. Zonder mv. Daarnaast
De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Gemompel. Ned. IVdb.
Gemonk, o. Zonder mv. Gepruil. 't Es hier
altoos e gekijf of e gemonk. Zie MONKEN.
GEMOM-

MELE, 6,EMUMMELE.

Gemorkele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
monkelen (zie ald ). Hie en zai niet (niets), mor
zif gemonkel was klaar genoef.
Gemoosch (uitspr. gamoos met scherp]. o), o.
Het telkens of aanhoudend moo'chen (zie aid.).
't Es gebroddel en gemoos. Zie MOOSCHEN. J.

Gemorbele, 0.; gemorbelsele, o. Zie GEMARBELE, GEMARBELSELE.

Gemout, o. Zie GEMAAI.
Gems, vr. (dier). Is niet bekend in mijn dialect.
Gemuild, bn. bw. Voorzien van eene muile
(zie ald.). Mie es ferm gemuild, zij durft spreken.

Gemnl, o. Zonder mv. Stof; opgeveegd vuil.
Ned. Wdb (« alleen nog in Vlaamsch België in
gebruik »). CV. Hnl. Wdb.
Gemummele, o. Zie GEMOMPELE.
Gemurzele (uitspr. g amuzzala), o. Zonder mv.
De eino-e valt dikwijls in de uitspr, weg. Het telkens of aanhoudend morzelen. -- Het gemorzelde.
Va' wor komt al da' gemuzzele? -- Zie MURZELEN.

Gemuzzele, o. Zie GEMURZELE.
Genaad (uitspr. met zeer verkorte zovl. lange
a), bn. Mv. genaatte. Zie Kl. en Vorml. Van
naden (heelkundige term) voorzien. Zij' veurhoofd es genaad. 't Es ne mains mee genaatte
kaken, d. i. zijne wangen toonen naden of litteekens. Zie NADEN.

Genaai (uitspr. ganoui), o. Zonder mv. Daarnaast GENAAISELE (uitspr. ganouisala). Zie V i).
— Het genaaide, naaiwerk. Da' genoui en deug(t)
niet. God god ! wat es dat nui veur e genouzsele!
GenaaiSele o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. wf g. Zie GENAAI. DB. J.
Genaamd (uitspr. ganoomt met zacht]. o), bn.
W o b. Hoe es ze genoemd?
,

Genade (uitspr. met zovl. lange a), vr. Zonder
mv. Zonder verkl. Een der zeldzame nw. uitgaande op de zonder elisie. Men zeet nooit gena
(evenals scha, la, enz.). Zie Nl. en Vormt. Wdb.
— Op Gods (uitspr. veelal gouts) genade, op goed
valle 't uit. 'k En krije geen gee korten (kaarten),
mor 'k spele toch mizerie op Gouds genade Vgl.
VD. J. CV (Aanh.). — Bij (of deur) de genade
Gods, daarnaast : bij (of deur) Gods genade. Vgl.
Ned. Wdb. -- Zonder genade, buitengewoon
veel Drenke zonder genade. Tieste werkt zonder
genade.

Genadelijk (uitspr. g anadalijk met zovl. lange
a en met iji, bn. Daarnaast GENADIG. Van pi ijs :
niet duur ; billijk. Hie verkoopt an ne genadeljke
prijs. J.

Genadig (uitspr. ganadach met zovl. lange a),
bn. Zie GENADELIJK. CV. DB.

Zuid-OostyZcrayaderSCh Idaoticen

GENEESLIJK

Genaken, ww. Wordt in mijn dialect niet gebezigd. Zie

NAKEN.

Genan^t), gemeensl. (naamgenoot). Bestaat niet
in mijn dialect.

Genatie, vr. Zie DJENATIE.
Genavend (uitspr. gewoonlijk ganavat met
ZOVi, lane ^r) , groet : goeden avond, Ned. Wdb

(GENAVEND). Hie kwamp binnen en hie zai
aik ne genave(n )d.

Genaved, groet. Zie GEHAVEND.
Gendag (uitspr. gen- of gdn-), groet : goeden
dag. 11oLEMA. Alk ne gendag. Iiie zai 5 endalt
en hie denk deuce.
tiendarm (uitspr. soms met Fr. g, veelal zandarm met klemt. op darm), m. Mv. -s, of -en.
Verkl. -he (mv. -kes, -kies). Gendarme. Vgl. VD.
Ne zandarm en es ,;reene veldwachtere. -- Groot,
stout handelend vrouwmensch. Fr. virago. lifie
de zandarm es dood. Zij' wijf es ne zandarm, en
hie ziet er veel mee af. CV (Aanh.).

Gendarmerie (uitspr, zandarmarie met klemt.
op cie ; soms met Fr. g), vr. Mv. -ën. Korps der
gendarmen. VD. — Huts waar de gendarmen verblijven. De zandarmerie es afgebrand.
Gene, aanw. vn . Zie GEENS.
Geneën, hn.; geneënen, telw : geneënthied,
vr ; geneëntienen, touw. ; geneëntigen, teiw.;
geneeregheid, er. Zie GENEGEN, GENEGENEN,
GENEGENTIIEID, GENEGENTIENEN, GENEGENTIGEN, GENEERIGHEID.

Geneeren (uitspr. nagenoeg dzaneran), ww. Zie
DJEN EER EN.

Geneeren (uitapr. ganeeran met scherpl. e),
(altiju) wed. zw . ww. V erv. : geneerdege, geneerd.
Met hen (hebben). Generen : zich onderhouden,
den kost winnen. Ned. Wdb (K vroeger ook GENEEREN gespeld n).
Geneerig (uitspr. ganeerach met scherpl. e),
bn. Van personen : naai stig, vlijtig. Dat es ne
geneerege mains, hie zal der kommen. Vgl. DB.

Geneerigheid(uitspr.ganeerachzet met scherpt.
e), vr. Z wder mv. Vlijt, naarstigheid, werkzaamheid Niet gewoon. DB.

Genees, o.(?) Zonder lidw. In de kindertaal. Al
wat g, i eest ; vooral spet klei. Komt, manneke .•
me tillen der 'm beetse genees an doen.
Geneesbeze, vr. Mv., zeer gewoon, -n (soms

- tics, -ziets . Bessen die genezen. De vlienderbeze'

f eneesbezen.
-

G eueesblare (uitspr. bla met zovl. lange a), vr.

Mv., zeer gt-Woon, -n. Biaderen die genezen. Blaren em bros/sine' va' kazekieskruid zij' geneesblaren en geyieesblommen. Vgl. T. J., -- BLARE.

Geneesblomme, vr. Mv., zeer g, woon, -n.
Bloemen ut , genezen. Zie GENEESBL&RE.

Geneeskruid,
NEESPLAN'1 E. W

0. Mv. -kruien. Daan ast GEdb. 1Veversbiaren, dat es e goe'

geneeskruid.

Geneeslijk, bn. Zie GENESELIJK.

GENEESPLANTE

GENT
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Geneesplante, vr. Mv. -n. Zie GENEESKRUID.
Geneesthee, m. (niet vr.). Thee die geneest,
thee es geneesthee.

maakt hem 'n huis; mor hie en zal der gee'
genie' van hen : hie zal doo' zijn eerdat 't zal
gemaakt zijn. KIL. Mnl. Wdb, SCH. DB. CV . J.
Ned. Wdb (« thans verouderd »).

Geneeswatte, vr. Zonder mv. Soort van fijne
watte, als warmmiddel gebruikt. DB. T.

Wdb.

dienst doet als geneesmiddel. Lendeblommen-

Geneeswortele, m. Mv. -tels. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. `Mortel die als geneesmiddel dient. In onze lochtenk staan der genees-

wortels.

Genegen (uitspr. gewoonlijk ganean), bn. Wdb.
Iemand geneë zin.

Genegenen (uitspr. gewoonlijk ganeanan), collect. telw. Daarnaast sgenegenen (uitspr. schaneanan), schoonegenen (uitspr. met scherp]. o).
Negen te zamen. Hoeveel speelders zijn der wel?

Ze zif geneënen. SCH. CV. J.
Genegenhonderd (uitspr. gane(g)anondart),
collectief telw. Niet GENE(G)ENHONDERDEN. Vgl.
GEHONDERD. Collectief telw. Negen honderd te
zamen. SCH (Bijv.).
Genegentheid (uitspr. ganeantiet), vr. Zonder
mv. Genegenheid. Ned. Wdb (« voorheen ook
wel GENEGENTHEID geschreven »).

Genegentienen (uitspr. gewoonlijk ganeantienan), collectief telw. Daarnaast SGENEGENTIENEN
(uitspr. scha-), SCHOONEFENTIENEN (uitspr. met
scherpl. o). Negentien te zamen. — Zoo ook :
gene(g)entwintigen, gene(g)endertigen, enz.
Genegentigen (uitspr. gewoonlijk ganeantagan), collectief telw. Daarnaast SGENEGENTIGEN
SCHOONEGENTIGEN (uitspr. met
(uitspr. scha
scherpl. o) Negentig te zamen. Ze ware geneëntegen of g'honderd.
-),

Geneigd, bn. Bestaat niet in mijn dialect.
Generaal, m.; bn.; generaallijk, bw.; genereus, bn. Zie DJENERAAL, DJENERAALLIJK, DJENEREUS.

Geneselijk (uitspr. gewoonlijk met ij), bn.; bw.
Geneesiijk (dat niet zoo gewoon is). Wdb.
Genet, o. (paard) ; genet te), vr. (kat); geneugte, vr. Bestaan niet in mijn dialect.
Geneuk, o. Zonder mv. Bocht, iets van geringe
waarde. Smijt al da' geneuk deur de vaistere. -Vodderij. Al da' geneuk begint mij te(g)en te
steken. — Vgl. DB. CV . T. R. J.
Genever, m. Zie DJENUIVERE (ook de afl. en
sam. ).

Geneveva , vr. Zi e DJENEVEVA.
Genezen, onz. en bedr. st. ww. Very. genas

(soms geneesdege;, genezen. Met zijn en hen
(hebben). Wdb. -- Gesneên en geneze zin, van
een zedelijk gebrek verlost zijn. Loopt hze nog
alle weken ne keer of twieë zat? Nee-neef: Hie
hee staf ziek geweest en nui estie gesneën en
genezen. J. In spel : alles verloren hebben.
Genie, m. Zie DJENIE.

Geniep, o. Wordt niet gebruikt.
Geniet, o. Zonder mv. Genot (dat niet wordt

gehoord). Veel genie' van iet hen (hebben). Mie

Genieten, ww. Wordt weinig of niet gebruikt.
Genijp, o. Zonder mv. Het aanhoudend of herhaald gijpen. Hie en laat m ij nie' gerust : 't es e
gepeens en e genijp zonder ophauwen.
Genaechelijk (uitspr. met ij), bn.; bw. Genoeglijk. 't Was ne genoecheliken ave(n)d. Vgl. Mnl,
Wdb. Ned. Wdb.

Genoef, onbep. telw.; bw. Zie GENOEG. Der
zin der genoef die oneerl ijk zijn.
Genoeg, onbep. telw.; bw Daarnaast GENOEF,

Genoeg hen (hebben),
zijn bekomste hebben (sprekende van eten of
drinken) ; — dronken zijn. CV. J. — Ell. Van
spijzen. Gaar. De pato(dd)ers zijn al genoeg (nl.
gekookt). 't Vlees es genoeg (nl. gebraden). SCH.
DB. CV. J. CL (Bilv.). Ned. Wdb. kol. 1557
(waar het alleen als Westvlaamsch geboekt staat).
Wainsch(i)es (eig. wenschens) genoeg, naar
wensch genoeg. Pak(t) mor appels, Trzene.
Danke 1 'k hè der wainschies genoeg. — Zeer wel.
ENOEG, ENOEF. Wdb. —

--

'k Wete genoeg dat 't nen deu(g)eniet es. CV. J.

Genoegen, ww. Wordt niet gebezigd.
Genoegen, o. Wordt zelden in mijn dialect
gehoord.

Genoffel, vr. (bloem). Bestaat niet in mijn
dialect.

Genoodde (uitspr. ganootta met verkorte scherpl.
o), m ; vr. Mv. genootte. Genoodigde (op kermisfeest, begrafenis, uitvaart, enz.). Fr. invité. Hoeveel genootte zijn der veur de trauwJeeste? Zie
NOODEN (waarvan het het zelfst. gebruikte vert.
dw. is) en Kl. en Vorml.
Genoomd (uitspr. met zacht]. o), bn. Zie GENAAMD, NAMEN.
Genoot, o. W ordt niet gebruikt. BEDDEGENOOT
en ECH I GEN OOT zijn bekend, doch behooren niet
tot de eig. volkstaal.
Genootte, m.; vr. Zie GENOODDE.
Genot, o. Wordt niet gehoord. Men zegt :
GEN tET. Zie aid.
Genoui, n. ; genouisele, o. Zie GENAAI, GENAAISELE.

Genoveva,vr . Zie DJENOVEVA.
Genst, m.: genstere, m. Zie GEINST (ook de
saw.), GEINSTERE (ook de afl.).

Gent ( uitspr. dzent), bn. Zie DJENT.
Gent, m. (mannetjesgans). Wordt niet gebruikt.
Gent, o. Stad. Zie PLAATSNAMEN. - Brusel

en Gent (of Gent em Bru(gg)e) en zijn op éenen
dag nie' gebauwen (of gemaakt), men moet geduld hebben ; langzamerhand gaat het, slaagt het,
enz. J. SCH. STOETT, Spreekw. - Iemand Gent
toonen (of too(g)en, of late zien), hem (meestal

een kind) met beide handen het hoofd drukken

GENTEKEERZE
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en hem zoo opheffen : het is een gevaarlijk
tergspelletje.

Gentekeerze (uitspr. gentakeeza met scherp].

e), vr. Mv. zeer gewoon, -n. Waarschijnlijk
geënte (uitspr. g'enta) keerze (= kers). Vgl. ENTEN. Soort van groote, zwarte, zoete, vleezige,
sappige kers. Le KEERZE.

Gentekeerzere (uitspr. -keezare met scherp]. e),
m. M v. -rs. IYe eind-e valt dikwijls in de uitspr.
wee. Kerseboom die gentekee,zen voortbrent,
Zie KEERZFRE, GENTFREERZE.

Gentekeeze, vr.: gentekeezere, m. Zie GEKTEKEFRZE, GENTEKEERZERE.
Genteneere (uitspr. nee met scherp]. e), m.
Mv. -rs. erk I. -rke (mv. -rkes, -rkies). Gentenaar.

Genteneersch ( uitspr. gentaneers met scherpt.
e), bn., zelfst. gebruikt in : Op z ij ' Genteneers,
naar de wijze, de manier van de Gentenaars.
Sieska spreekt op her Geyzteneers.
Gentenk, m. Zie GENTING.
Gentiaan, vr. (plant). Is niet bekend in mijn
dialect.

Genting (uitspr. gentenk), m. Mv. gentengen.
Verki. gentenkske (mv. -skes, -skies), Waarschijnlijk geënting (van enten). Soort van half-zoeten
appel die zeer smakelijk en zeer vroeg rijp is. Ne
gentenk em bewaar(t) niet. De gentenge' eerde'
raal (d. i. zeldzaam). Vgl. GENTEKEE(R)ZE.
Gentsch (uitspr. gents met ch voor a), bn. Van
Gent. Van de meulen t' Tomveld ziede de Gentsche torens (of de torens va' Gent). De Gentsche
stropdra(g)ers, bekende historische spotnaam der
Gentenaars. — Zelfst. vr. 'n Gentsche, eerie vrouw
van Gent. — 0, Op zij' Gents, naar Gentsche
manier.
Gennchte, vr. 't Mv. genuchten komt voor in :
buuntsies (= boontjes) va' genuchten. Zie BOONE;
- GENUGTE (Ned. Wdb.), GENUCHTE pin!.
Wdb.).

Gennivere (uitspr. dzanuivara), m. Zie DJENUJVERE look de afl. en sam.).

Geoekst (uitspr. goekst), o. Zonder mv. Het
aanhoudend cf herhaald oeksten (d. i. aren lezen).
't G'oekst van d'orrem kinders op 't veld. Zie
OEKSTEN.

Geografie, vr.; geometrre, m. ; geometrie,
vr. Zie DJLO-.

Geonsterken (uitspr.Ronsterkah),collectief telw.
Van onstera (niet sterk) met het voorvoegsel ge.
Niet met velen te zamen ; weinig te zamen. Hoeveel waren ze wel? G'onsterken, en doromme
liepen ze deure. Willem' er te(g)e ?'echten ?
Neem (neen wij), me zij' g'onsterken. SC1t (Sijv.).
Vgl. GESTERKEN.

Gepaai (uitspr. gapoui), o. Zonder mv. Daarnaast GEPAAISELE (uitspr. gapouisala. dikwijls
zonder eind-e). Wdb. Da' kina en hoorkt nor on
(uw) gepouisel niet.

Gepaaisele, o. Zi e GEPAAI.

GEPATSAK

Gepaf, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend pallen (d. i. slaan). Hoorde da' gepaf op
zijne ru(gg)e ?

Gepais, o. ; gepaizen, ww. Zie GEPEIS, GEPEIZEN.

Gepak, o. Zonder mv. Wdb. — Het aanhoudend of herhaald nemen, vastnemen, vangen.
't Was dor e gepak en e gestreel! Vgl. J. -Pakkaadj-, pak. Thor es mij ?-epak? Spr. Klai
gehak, groo' gemak. Vgl. /lint. iVab. DBB.
Gepakt, big. Zie PARKEN.
Geptioddere (uitspr, pa met korte a, tod met
dei kl irli.), O. De eif:d-e valt dikwijls in „e uitspr.
weg. Overmatig en aanh ucierud gestreel. Ge zilt
de katte deur da' gepalodder bederven. — Aanhoudend of herhaald, slordig geknoei. 't Ligt
lifer al overhoop : wa' gepalodder loch! — Het
langdurig ziek zijn. Z' en es 170g op herre pas
niet : 't was g'heel de wenter e gepalodder mee
her. — Zie PALODDEREN.
,,

Gepalul (uitspr. niet korte a en klemt. op lul),
o. Zt,nder ►nv. Daarnaast, soms, GEPALULSELE
(de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg). Gefop.
Gade mij nog ne keer bedrie(g)en? Da' gepalul
duur(t) nuz' toch al, lange genoef. --- Coilectief.
Vodden, lappen. Smijt da' gepalulsel de deur
uit. — Zie PALULLEN.
Gepalulsele, O. Zie GEPALUL.
Gepandoer (doer met klemt.), o. Zonder mv.
Gevtctrt. Wa' gekijf en gepandoer ! Zie PANDOEREN.

Gepardaf, o. ; g'epardoef, o. ; geperdaf, o. ;
geperdoef, o. Zunctr r mv. Kiemt. op ue laatste
lettergreep. Het aanhoudend of herhaald slaan.
E gepardaf op de de si re. — Gevecht. 't Es dor
alt7j' gekijf en geperdoef! _ Zie PARDAFFEN,
PARDOEFEN, PERDAFFEN, PERDOEFEN.

Geparlaits,

o. Zi e GEPARLEITS.

Geparlak (lak met klemt.), o. Zonder mv. Het
herhadra staan met de voeten op grond, door
slijk, enz. 1Va' gedans en geparlak op de vloer!
— Het aanhoudend of herhaald parlakken (d. i.
den luiaard, den deugniet spelen). Zijne zeen en
deug(t) veur niet (niets) : zij' geparlak duurt le
lange. --- Zie PARLAKKEN.

Geparlasant, o.; geparlesant, o. Zonder mv.
Kletnt. up de laatste fetterRreep. Het aanhoudend
parlasanten (zie ald.). Gebabbel en geparlasant.
J. CV (Aanh.).
Geparleits (uitspr. -laits met klemt.), o. Het
aanhoudend geplas, geploeter (b. v. in slijk).
't Geparlaits in de more. — Gezwier en gezwelg. Dor en werdt tsmondaas vie' gewerkt
't es e geparlaits van d'een herberge nor d'a rt
-der.
Zie PARLEITSEN.
Gepas, o. Zonder mv. Kaartspelterm. Het herhaa ► delijk passen (d. i. niet spelen). Niemand en
speelt niet? Dat es nuz toch ne keer e gepas ! J.
(rsak met klemt.), n. Zonder mv.
Gepatsak
Gehiu.k. ',e foore't gepatsak van de mankepoot,

— Geploeter in slijk. -- Zie PARSAKKEN.

GEPEENS
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Gepeens (uitspr. met zacht!. e), o. Zonder mv.
Het aanhoudend of herhaald peensen (d. i. nijpen
met de vingernagels). Es 't gedag' mee' da'
gepeens ?

Gepees (uitspr. met scherpl. e), o. Zonder mv.
Het aanhoudend slaan. 't Was e gepees op zijn
kake! Zie PEEZEN.

Gepeis (uitspr. gapaa's) o. Mv. -zen. Zonder
verkl. Gepeins. Wdb. Wor zijn toch her gepaszen ? Ned. Wdb voorheen, en ook thans nog
wel bij dichters, met uitstooting der n, GEPEIS »).
DB. J. CV (Aanh.).
Gepeizen (uitspr. gapaizan), bedr. zw . ww.
Enkel in den inf. Meestal met kennen. Denken,
peinzen. Der was al wa' da' ge keunt gepaizen.
,

Mnl. Wdb (GEPEISEN).

Gepenk, o. Zie GEPINK.
Geperteghied, vr. Zie GEPERTIGHEID.
Gepertig (uitspr. gapertach), bn. Trappen van

verg. : geperteger(e), gepertegst. Voor de etym.
zie Mnl. Wdb (GEPERTICH). Levendig, vlug, driftig (altijd in goeden zin). Ge zif vanda(g)e zoo
geperteg. E geperteg kind. Dauwt ou (u) alt f'
geperteg, zille, Mieke. Wor bette (hebt ge) da'
gepertee hoondse (hondje) kre(g)en? Ge zit de
gepertegste va' g'heel de kompenie. Vgl. PERTIG.
Zie nog OUDEMANS.
Gepertigheid (uitspr. gapertachiet), vr. Zonder mv. Levendigheid, vlugheid, driftigheid, aardigheid. De geperteghie' van da' maiske dee'
m ij deugd. Zie GEPERT1G.
Gepenpele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in ae uitspr. weg. Daarnaast, zeer gewoon,
GEPEUPELTE. Gepeupel. In diene wijk es 't al
gepeupelte. DB. J.

Gepeupelte, o. Zi e GEPEUPELE.
Gepentere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijis in ae uitspr. weg. Gepeuter. Wdb.
Gepenzele, o. Gepeuzel. Wdb.
Gepezeweef, o. Zonder mv. Geknoei en gezaag.

't Es ne pezewevere, en z' gepezeweef ka' mij
doen uit mif vel sprengen. Zie PEZEWEVEN.
Gepiek, o. Zonder mv. Gepik. 't Gepiek van
ne veu(g)ele te(g)en de ruite. — Het herhaalde-

lijk steken (van doorn, naald, koule wind, enz.).

Zijn hand es roo' van 't gepiek van de tengels.
— Zie PIEKEN.

Gepiep, o. Zonder mv. Geloer. 't Gepiep al
deur cie vaistere, van achter de gordijne. CV
(Aanh.). Zie PIEPEN.
Gepies, o. Zonder mv. Het aanhoudend of
herhaald pissen. Gekak en gepies va' klaine kinders. Zie PIESEN.

Gepiep, o. Zonder mv. Daarnaast GEPIJPSELE
(de eiuu-e valt dikwijls in de uitspr. weg). Gekrijt,
geschreeuw (vooral van kinderen of vrouwen). As
de ma' stierf, was 't in 't huis e gepijpsele ! Zie
PIJPEN.
Gepi.j psele, o. Zie GEPIJP.
Gepik, o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GEPIKSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg).

-r

GEPLEUI

Het telkens of aanhoudend pikken (van graangewassen). Zij' gepik en es mor 'n halve panne :
hie zal nog Zeere pikken. Wat es dat veur e leelekgepiksele! Zie PIKKEN.

Gepikkele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijis in cie uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
spelen met bikkels. 'k Zie geeren 't gepikkel en
't gemorbel van de kinders. — Hinkend geloop,
gezwijmel (van gebrekkelijk mensch, van zatterik,
enz.). — Zie PIKKELEN.
Gepiksele, o. Z ie GEPIK.
Gepink (uitspr. gapenk), o. Zonder mv. Het
aanhoudend pinken (met oog). Ziede da' gepenk
va' zijn oo(g)en ? 't Es 'n ziekte. — Getintel (van
licht, vlam, star). 't Gepenk van de sterren an
den hemele. — Zie PINKEN.

Geplaastere (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder m v. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Gepap (op zweer, wonde, enz.). Al da' geplaaster
en deugt) niet. — Het gepleisterde. 't Geplaaster
van de plafonk valt af. — Zie PLAASTEREN.
Gepladistere (uitspr. pia met korte a, dijs
met ueu klemt.), o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Het herhaald pletteren
en bemorsen. 't Gepladijster in de more. Zie
PLADIJSTEREN.
Geplast, o.; geplaits, o. Z. GEPLEIT, GEPLEITS.
Geplak, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend vastplakken. VD. Het vastgeplakte. Daarnaast, soms, GEPLAKSELE (dikwijls zonder eind-e).
Al 't geplaksel es deur de re(g)en afgevallen.
Vgl. R. — Handgeklap. As ek gesproken ha,
was 't e `ti eplak zonder ende. — Het aanhoudend
borgen. Hie en zal nie betalen : hie es veur
't Beplak. — Zie PLAKKEN.

Geplaksele, o. Z ie GEPLAK.
Geplant, o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GEPLANTsELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg). Het telkens of aanhoudend planten ; — het
geplante zelf. Zij' geplant en deug(t) niet. Smijt
da' geplantsel mor uit. Vgl. VD.
Geplantsele, o. Zi e GEPLANT.
Gepleit (uitspr. gaplait), o. Zonder mv. Wdb.
't Geplant van nen ovekaat.

Gepleits (uitspr. gaplaits), o. Zonder mv. Daarnaast, zelden, GEPLETS. Het telkens of aanhoudend pleitsen (in al de beteekenissen). Het geplaits
van 't water te(g)en de kant. 't Geplaits van e
kind in de more, in 't watere. 't Geplaits van
de re(g)ene op 't dak, te(g)en de ruiten. 't Geplaits van de voeten op de vloer. Vgl. J (GEPLETS).

Gepl@ta f o. Zie GEPLEITS.
Geplettere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
pletteren. Zij' lyif was t(s)uss(ch)en de muur en
de wa(g)ene :'t was e geplettere!

Geplen, o. Zie GEPLEUI.
Gepleni, o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GEPLEU, GEPLEU(I)SELE (de eind-e valt dikwijls in
de uitspr.weg). Het telkens of aanhoudend plooien,

GEPLEUISELE
geplooi.

^--

Het geplooide zelf. Her gepleuisel
laat te wainschen. — Zie PLEUIEN.
—

Gepleu(i)sele, o. Zi e GEPLEUI.
Geploddere, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijis in de uitspr. weg. Geplas, geploeter (dat
men niet gebruikt). 't Geplodder van de zwaan
in de vijvere. 't Geplodder in 't slik. Zie FLODDEREN. CV. J.

Geploeg, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend ploegen (met bolle). In den Trapop es
tsondaas e gebol en e 5 eploeg. Zie PLOEGEN.
Gepluntere, o. Zonder mv. De eind-c valt dikwijls in de uitspr. weg. Het aanhouden i of herhaald plunderen, geblunder. VD. Zie PLUNTEREN.
Gepoef, o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GEGeknal. 't Gepoef van 't roer, van
'n kastoonj' in 't vier, enz. — Het telkens of
aanhoudend slaan (met vuist, op deur, enz.). Wcz'
gepoefsel op de poorte! — Het aanhoudend borgen, gepof. Alles te betale, tilde : ee' , so epoe f ! —
Zie POEFEN. CV. J.
Gepoefsele, o. Zie GEPOEF.
POEFSELE.

-

Gepoeiere, o. Zonder mv. Daarnaast GEPOEIERDe emd-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Het telkens of aanhoudend poederen ; — het
bepoederde. Her gezicht es wit van 't epoeiersele. --- Zie POEIEREN.
SELE.

Gepoeiersele, o. Zie GEPOEIERF..
Gepoep, o. Zonder mv. Platte term. Hoererij.
Zie POEPEN.

Gepolier (lier met kiemt.), o. Zonder mv.
Daarnaast GEPOLIERSELE (de einel-e valt dikwijls
in de uitspr. weg). Het aanh o udend polijsten. Dat
en es mor e leelek b epolzersele.
Gepoliersele, o. Zi e GEPOLIER.
Gepompele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in ee uitspr. weg. Het hol en luisi aanhoudend
geloop van water. 't Gepompel van 't water in
de beke, in de gote. Zie POTPELEN.

Geponk, o. Zonder mv. Het aanhoudend garen
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Gepreek, O. Zonder mv. Daarnaast GEPREERSELE (ie eind-e valt dikwijls in de uitspr. wee).
Wdb. — Datgene wat men preekt. Da' gepreeksel em beteekent nie' vele.
Gepreeksele, o. Zi e GEPREEK.
Geprent, o. Zo n d er mv. Daarnaast, soms, GEgewoon, GEPRENTSELE (de einde valt
dikwijls in de uitspr. weg).Vooral van oude boeken.
Het gedrukte. Dat es nen auwem boek mee e vies
geprentsele. Zie PRENTEN. J (Aanh.). CL (Bijv.).
Geprente, o. Zi e GEPRENT. Log., JPdb.
PRENTE ;

Geprentsele, o. Zie GEPRENT.
Gepreutele, o. Zonder mv. Daarnaast, soms,
De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Gepruttel. Ned, IJib (< in NoordNederland weinig meer in gebruik r). 'k En kan
da' ,,r epreutel nie langer verdra(g)en. Dat es
gepreutelsel van 'n au(z) wijf. J. C V (Aanh.).
Gepreutelsele, o. Zie GEPREUTELE.
GEPREUTELSELE.

-

Geprijs, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend pi ijzen, loven. Astie (als hij) va' zijn ware
spreekt., es 't e rebo f en geprijs. OUDEMANS (i. v.
GHEPRIJS).

Gepronk, o. Zonder m v. Daarnaast GEPRONK(ie eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg).
Gepruil. Al da' ; epronksel, 201, steek(t) mij
te(g)en. Alle da(g)en gekijf of gepronk ! Zie
PRONKEN VD (niet andere bet.).

SELF

Gepronksele, o. Zie GEPRONK. DB.
Geproom, o. Zie GEPRAAM ,
Gepros, a. Zonder mv. liet telkens of aanhou-

dena eifile», snijden en kerven (in minachtenden
zin). lIzc /noest nen haze 't vel afstroopen, mar
't was e ' eeros! - liet slordig te werk gaan. L)al
en es /zie weken da' ^re doet, 't en es snor gepros.
Gepruits e/z gepros. -- Zie PROSSEN; -- CV. J.

Geprot, o. Zonder mv. Platte term. Het telkens
of aanhoudend veesten. Zie I'ROTTEN. CV. J.
Gepruits, O. ; gepruitsele, o. Zie GEPRUTS,
GEPR UTSELE.

en sparen. 't Geponk i/z dal huis gaat alles te
boven. Zie PONKEN.

gebroddel of geknoei. Zie

Gepootele (uitspr. met scherpl. o), o. Zonder
mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Het telkens of aanhoudend in de hand nemen.
Gee' gepootel a' mij' vlees zai dein beenhauwere! Zie POOTELEN.

naast, zeer gewoon, GEPRUITS, GEPRUITSELE..
Knoeierij. Al da' gepruits en es va' geenen tel.
Hauwt op mee' da' gepruitsele. -- Bocht, uitschot. Gepruts va' volk. Vgl. J. Zie PRU(I)TSEN,

,

Gepoppele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls In ue uitspr. weg. Gepopel. VD.
Gepoui, 0.; gepouisele,

o. Zi e GEPAAI, GE-

PAAISELE.

Gepraam (uitspr. gaproo/n met zachtl. o), o.
Zonder mv. Het voortdurend pramen. Deur al da'
gevraag en geproom trauwdege z' er toch mee.

Gepraat (uitspr. met verkorte zovl. lange a), o.
Zonder mv. Daarnaast, soms, GEPRAATSELE (de
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg). Wab. Al
wat hie zegt, en es snor flauw gepraatsele.
Gepraatsele,

o. Zie GEPRAAT.

Gepral, o. Zonder mv. Nietig gepraat; nietig
PRULLEN. J.
Gepruts, 0.; geprutsele, o. Zonder mv. Daar-

PRU(I)TSELEN.

Gepuist, bn. Van puisten voorzien. 't

mint /nee e gepuis(t) gezichte.

Was ne

Geraadsele, o. ; geraadselingske, o. Men
zegt meer GRAADSELE, GRAADSELINGSKE. Zie
ald. Ned. Ltdb. KIL. DB.
Geraadzaam (uitspr. met zovl. lange a), bn.

Trappen van terg. ; GERAADZAMER(E), GERAADZAAMIST. Daarnaast GRAADZAAM. Raauzaam.'t Es
geraadzaam veel thee te drenken. 'k Vende dat
geraadzaam. KIL. DB. CV . J. CL. HFFT. Ned.
Wdb (K in Vlaamsch België nog heden in ge
bruik »).

GERAAKT

Geraakt, bn . Z ie RAKEN.
Geraakthied, vr. Geraaktheid. Wdb.
Geraamte (uitspr. garoomta met zacht), o), o.
Mv. -n. \V a b. 'k Zig dor, op 't kerkhof, e geroomte van e klai' kind.

Gerain, ww. Zie GRAAN.
Geraas (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder
mv. Attijd van levende wezens. 't Geraas van
nen dronkord. Nooit van levenlooze zaken. Men
zegt dus niet : 't geraas van 'n kerre, van de
wend, enz. Zie Ned. Wdb.

Geraden (uitspr. garaan, graan

GEREEDKOIVI1VtEN
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met zovl.

lange a), ww Zie GRAAN.
Geraffele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in ue uitspr. weg. Het voortdurend en slordig bijeendoen (met het bijdenkbeelu van haast).
't Branddege, en 't wierd er al mee huaste
bijee'gesmeten . 't was e gepuk en e geraf ele!

— Het aanhoudend bijeengaren (, an gierige
menschen). E gespaar en e geroffel jaar-alt en
jaar-in. In dezen zin ook : GERAFFELSELE. —
Getwist, gevecht. Wa' veur e getier en gera fel
es datte? Vechten ze ? — Zie RAFFELEN. ./Ved.
Wdb (met anaere bet.).

Geraffelsele, o. Z ie GERAFFELE.
Gerain, o. Zie GEREIN.
Geraken, ww. Zie GRAKEN.
Gerammele, o. Gerammel. Ned. Wdb.
Geramoel (uitspr. ra met korte a en zonder
den Klenst.), o. Zonder mv. Daarnaast GERAMOELSELE (de

eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg).
Rumoer, getier en geraas. Wa' leelek geramoel
in de Kroone! Zie RAMOELEN.
Geramoelsele, o. Zi e GERA n OEL.

Geranium, m. Zie DJELARIOM.
Geransele, o. Geransel. Ned. Wdb.
Gerankt, bn. Van ranken voorzien. Den drugver es schuone gerankt.

Geravots (uitspr. garavouts, ra met korte a
en zomer oen klemt.), o. Het telkens of aanhoudend wild loopen (van mensctien of dieren). 't Geravouts van de ratten op de zoldere. J. CV
(Aanh.).

Geravouts, o. Zie GERAVOTS.
Gerebd (uitspr. garept), bn. Men hoort nooit d,

zelfs niet vOot a. Zie Kl. en Votml. Geribd. 'n Gerepte kause, eene kous met ribben. Gerept goed.
Zie REBBE. J (Aanh.).

Gerechsweere, m. Zie GERECHTSWEERE.
Gerecht, o. Zonaer mv. Gerechtigheid, recht.
Ik ben eRrk veur 't gerecht (of veur 't recht). J.
Nea. Wdb (« in Vlaamsch België nog heden niet

in onbruik »). Men zegt toch weer, in aeze bet.,
lichaam. Iemand
veur 't gerecht trekken (of brengen). Ned. Wdb

RECHT.— Justitie; rect,tsprekena

(t de thans Log uitsluitend gebruikelijke opvatting »).
— De fleste) gerechten (ook wel : rechten) ; de
gerechten aer stervenden, de laatste heilige Sa-

cramenten (nl. H. Communie, H. Oliesel). De
gerechten ontvangen. Lemend de leste gerechten
toedienen, brengen of gein. DB brengt het tot
gerecht = maaltijd. Ned. Wdb. zegt dat het niets
met gerecht, ferculum, te maken heeft. VERCOULLIE twijfelt : « het is moeilijk te beslissen of
men in de laatste gerechten der stervenden te
doen heeft met gerecht (rechtbank) dan wel met
gerecht (spijs). »
— Gerecht (spijs) en gerecht (rechtvaardig)
bestaan niet in mijn dialect.

Gerechtsweere (uitspr. garechsweera met
scherpe. e), ni. Alv., zeer gewoon, -rs. De uitspr.
laat toe te schrijven GEkECHTZWEERE. Test en
Emiel gerech(r )sweers ; Sieska en Triene
ware gerech(t)sweers. — Het enkelv. (lat niet
zoo gewoon is ais het m v .) is voorafgegaan
van een bezittelijk voorn. ; men zegt : mij' gerech(t)sweere, zij' gerech(t)sweere, en niet : mijne,
zone gerech(t)sweere. Zie Kl. en Vorml.
Gerechtzweere, m. Zie GERECHTSWEERE.

Gereed (uitspr. gareet met scherpl. e), bn.; bw.
Trappen van verg. : gereelre (niet gewoon), gereedst. Voor eenen medeklinker valt d gewoonlijk
weg. Geree'maken. Zijde geree', moedere? Vgl.
BLOED. Zie Kl. en Vorml. — Van personen.
GEREED wordt, in mijn dialect, nooit door BEREID
(oat men, evenals BEREIDEN, niet kent) vervangen.
Ik ben alt' gereed om hem te volgen. Vgl. Ned.
Wdb., kol. 1643. — Van zaken. Onmiddellijk,
zonder bezwaar kunnende volvoerd worden ; gemakkelijk. De gereedste raad, de raad die men
onmiddellijk, gemakkelijk kan volgen; nagenoeg
hetzelfde als : de beste raad. 't Gereedst aloonn,
het alaam dat men onmiddellijk kan gebruiken, dat
het dichtst bij de hand ligt. Geree'geld; nog zeer
gewoon. Vgl. Ned. Wdb (dat het thans verouderd
noemt). Mnl. Wdb.
-- lplv. gereed om te pakken, om te koopen,
om te sterven, enz. hoort men dikwijls zeggen,
pakkens (uitspr. pakkas, soms pakkies) gereed,
loopens (uitspr. loopas, tooptes) gereed, enz. J. CV
(Aanh.).

Gereeddoen (uitspr. gareettoen met scherpl. e),
sch. beul. otir. ww. Very. : zie DOEN. Met hen

(hebben). In gereeuheid brengen. Doet de tafel
gereed, 't es al meer as noene.

Gereedhangen (uitspr. gareedangan met
scherpl. e), ae ll . ne-r. Si. ww. V erv. zie HANGEN.
Met hen (nebben). De genoemde zaak zoo hangen
dat zij geschikt is om gebeziga te worgen voor
het uoel waartoe zij is bestemd. Moeder, wilde
mijn kieeren te(g)e' mor(g)e' gereedhangen. J.
C (Aanh.).

Gereedhanwen, ww. Zie GEREEDHOUDEN.
Gereedhouden (uitspr. gareedauwan met
schei pi. e), sch. bedr. en wea. onr. ww. Very. :
zie HOUDEN. Met hen (hebben). Wdb. liie hield
hem gereed om op mij te sprengen. Z' hield her
vunste gereed om te s tane.

Gereedkommen (uitspr. gareekomman met
sclse^ ps. c), acts. ot0z. out. ww. Very. : z:e KOMMEN.

Met zijn. Zal 't werk geree'kommen? VD.

GEREEDLEGGEN
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Gereedleggen (uitspr. gareele(gg)an met
scherpt. ^) scn. bedr. of wed. zw. (of onr.) ww.
Very. : zie LEGGEN. Met hen (hebben). Bedr.
Wilde mijn kleeren ne keer geree'le( g)en ? —

dikwijls in de uitlor. wee). Het telkens of aanhoudend roeken (d. i. rijven). 't Gereek in den

Wed. Van levende wezens. Den hond las hem
gereed om 't kind te dra(g)en. Vgl. Ned. [Vdb.

heuitd. — Het bijeengereekte. Da' strood en es
nie' veel werd, 't en es mor gereeksele. --- Zie

Gereedliggen (uitspr. s areeh(o-0an met
scherpt. e), scn. onz. st . ww. Very.: zie LIGGEN.
Met hen (hebben). Van zaken. 't Zal afpaal

REEKEN.

,

gereelz(gg)en as ge komt Ned. Wdb. -- Van
personen. Zoo liggen dat men zonder uitwendige
bezwaren eene handeling verrichten kan. De kat
ligt gereed om naar de veu(g)el te sprengen.

Gereedmaak (uitspr. gareemaak met scherpl. e
en zovl. lange a), o. Zonder mv. Het aanhoudend
gereedmaken (zie aid.). Zij' wijf en kent niet
(niets) van de geree'maak van 't teten. De geree'maak es den halve kost. Er ze nog 'ne' gekleed? De geree'maak duurt te lange! — Het
gereedgemaakte. .Es dat herre geree'maak ?
't Vlees es verbrand en de saus en deug n tl net!

Gereedmaken (uitspr. gareemakan met zovl.
lange a), scn. oedr. of wed. zw. ww. Very. : maaktege gereed, geree'geen'iakt. Met hen (hebben).
Bedr. Iet geree'ynaken. Ze moet 't tete' geree'maken. Maakt da' manneke gereed : hie moe' nor
de schole gaan. Ned. Wdb. -- Wed. Hie maakt
hem gereed om te vertrekken. Ned. Wib, —
Geree'maken is in het dageiijksch leven gebruikelijker dan klaarmaken. Vgl. Ned. With.
Gereedschap (uitspr. gareeschip met scherpt.
e), o. Zonder in v. Toebereidselen, aanstalten. LVorveuren al da' geree'schiP ? Vooral in : geree'schip maken. Hie maak(t) geree'schip om te
vertrekken, om te bauwen, om t' eten, enz. KIL
(praeparatio). DB. CV. J. Ned. Lledb (. in NoordNederland thans verouderd »). -- s;ezanienlijke
werktuigen van eeryen stielman. Nee. TVib. Ne
goel werkra ,(n) zeurg(t) vezcr zij' ,; eree',;^ h p.
Goe' geree'schip is den helft van 't werk.

Gereedschip, o. Zle GEREEDSCHAP.
Gereedstaan (.iiesor. gereestaan n e t scherpl. e
en env,. +an,;e a), sela. onz. oer. ww. Ver v. : zie
STAAN. Wdb. Ís zal alt)' .) . eree'staan om on
van dienst te zijn. As ge komt, zal de soepe geree'stczj,i op taf' Ie.

Gereedzetten (uitspr,

g,reezettarz met scherpl,
e), Sets. bedr. of wed. zwik ww. Very. : zie
ZETTEN. Met hen (hebben). Bedr. Met gene zaak
als voorwerp. Klaarzetten (dit men niet gebiuike).
Moeder, wilt de tafel ,geree'zetten. Ned. TVlb
(« inzonderheid in Vlaaiiiscli België ;). -- Wed.
Zich gereedmaken tot iets. De katte zet her
gereed om te sprengen. Hie zet hem gereed om
t' antwor(d)en.
Gereedzetten (uitspr. gareezittan met scherpt.
e), sch. onz. st . ww. Very. zie ZITTEN. Op het
punt zijn om eene handeling te verrichten. Sies
zat gereed om te vertrekken. As g' op mijn hof
komt, zal den hond geree'zitten om ou (u) te
b iten.

Oereek (uitspr. met zachtl. e). Zie GEREK.

Gereek (uitspr. met scherps. e), o. Zonder mv.
Daarnaast, soms, GEREEKSELE (de eind-e valt

Gereeksele, O. Zie GEREEK.
Geree'kommen, WW, Zie GEREEDKOMMEN.
Gerek ] , 0. Z. GAREEL (ook de all. en samenst.).

Geree'le(gg)en, WW. ; geree'li gg)en, ww.

Zie GEREF D-.

Gereedmaak,m.: geree'maken, ww.: gereeschip, ' ; geree'staan, way ; geree zatten,
wy:: ; geree'zitten, w. Zie GEREED-.
Gere g)ene, 0. Zie GEREI'.
Gerein (uitspr. ,zararn), o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GERE(G)ENE. Het telkens of aanhoudend regenen. 't Es alle da , g)en e gerniezel of e
geraie. Zie REINEN.

Gerek, o..Komt voor in : PUIËGEREK. Zie ald.
Gerek, o (?). Of is het GEREEK (met zacht!. e)?
Te gereke, vuil, zwart. Te s,rereke zijn. Hie es le
gereke. Hie zal hem an de stove te gereke maken.

Gerempeld, bn Gerimpeld. Wdb. 't Was '1n
azt(d) wijf rnee e gerern bel(d) gezichte,
Gerengeld, hn . Zi e GERINGELD.
Gerept, hn. Zte GEREB[).
Geres, o. Zonder mv. Het w. staat wellicht in
verband inet gruis. Steengruis, puin. Vaagt da'
geres bijeen en smijt liet op 't vuil we(g)elke. DB
(GRE ES, GR EIS).

Gereutele, O. Zie GEROTELE.
Gereutsele, o. I'in:ier mv. Daarnaast GERE3ZELE. lle eind-e valt dikwijs in de uitspr. weg.

Geritsel. 't Gereaatsel van i/roc(g)e blaren. Zie
RETJ rsEt.EN. R UZ ELEN.

Gereutele, o Z GEREUTSELE. SCH. D ii. C V. J,
Gericht,>.:v ^t
°brui', Zie GERECHT.
Gerief, Zi .. GERIEVE.
Geriefelijk (uitspr. meestal roet ij), brr. Enkel
.

van iase.i. V Jl ,Vet . Wlb . Dat es e geriefelijk
haa/s.

Geriefelijkheid (uitspr. -lrj giet, meestal met

ij), vr_ Z

lijk te zij

•r :,iv.
yVdh.

De

hoedanigheid van geriefe-

Geriefelijkhied, vr. Zie GERTEFELIJKFIEID.
Gerieken, be ir. zw. ww. Very. : Berook, ge-

roken. +I:.t lien (hebb-n) Ruiken, rieken (in den
zin van : eeneb geur ina iemeri) Iet gerieken,
iemand gerieken. DB. J. Jim'. Wlb..-- Iemand
nie keune g erieken, hem niet kunnen verdragen,
-

lijden. Ook : iemand nie keune geluchten of
gerieken. --- Van zaken. 'k En kan den dzenauiver
me' gerieken. -- Koest ek dat gerieken? Kon ik
dat weten? — Vgl. RIEKEN.

Geriesraas (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder mv. riet telkens of aanhoudend tieren en
razen. 't Geriesraas va' zatteriks. Z. RIESRAZEN.

GERIEVE
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Gerieve, o. Zonder mv. Zonder verkl. Gerief
(w. dat men ook soms gebruikt). Wdb. Mnl. Wdb
(GERNVE, GERIEVE).- Van zaken. Wat men noodig
heeft of noodig acht. Altijd met een bezittelijk vn.
Van oogst, fruit. Dees jaar en zijn der mor letter
peeren : m' en zillen ons gerieve n ie hen (hebben). Verkoopte geen pato(dd)ers ? Neen ek,
'k hè percies mif gerieve. Van (winkel)waren. In
da' maggezif vendt alkendee' zij' gerieve. Van
andere dingen. 'k Genk bij den drukker om
eenegte boeken te koopen, mor hie en ha mij'
gerieve niet. SCH. DB. CV . J. — Gereedschappen ; benoodigdheden. De maitser en koes(t) me
beginnen : hie en ha' zij' gerieve n ie mee. Ook
wel zonder bezittelijk vn. Zonder goe' gerieve
gee'goe' werk. CV. DB. SCH T. R. J. M. Egoe'
gerieve, dat es den halft van 't werk. CV (Aanh.).
— Van vrouwen. Allemans (of iedermans) gerieve, geile, onkuische vrouw. Vgl. Ned. Wdb.
Gerig bestaat niet in mijn dialect.
Gerieven, onz. en bedr. zw . ww. Verv.: g eriefdege, geriefd. Met hen (hebben). Onz. Bestellen (in winkel, in herberg). Ze mag al gerieven.
Bedr. Iemand gerieven (in
SCH. CV . J. CL.
winkel of herberg), iemand aan het verlangde
helpen. Da' wijf es te looi om iemand te gerieven. — Iet gerieven. het toedienen, geven (in
winkel of herberg). Kaffie, suiker gerieven. In
dit geval wel met een persoon als bepaling. Wilde
mij e pon(d) ris gerieven? — Iemand van iet
gerieven, iemand zooveel geven als hij noodig
heeft. Keunde m il dees jaar van appels gerieven ? Vgl. DB. J. Ned. Wdb (« thans nog in
Vlaamsch België »). — In het passief. Mee iet
nie' geriefd zijn, er niet mede gediend zijn, het
niet gaarne hebben. Mee al die komplimenten en
was ek nie' geriefd. 1VIn 1. Wdb.
Gerievere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Iemand (man of vrouw) die in
winkel of herberg gerieft. Op de keeremessen
pakken ze ne geriever of drie. Miek' es al genievere. Vgl. GERIEVEN.
Gerij, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend rijden (met rijtuigen). Wdb. In 'n groote
stad ester veel gerij. — 't Gert van de mol, zijn
kronkelend gewroet. — Het voren-trekken met
den ploeg. Da' gerij van de knecht en es nie' veel
werd. — Van kleeren, boeken, enz. die, hier en
daar, in wanorde liggen. Hier en ligt niet (niets)
op zijm plootse (plaats) : wo' ger ij en geslentere!
— Zie RIJ(D)EN.
— Niet te verwarren met GERIJD.
Gerijd, o. Zonder mv. Rijtuig. Dat es nog e
schoo' ger ijd. Ned. Wdb (GERIJ). Vgl. GERIJ;
— Loq., Wdb.
€ erijm, o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GERIJMSEIE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg). Het telkens of aanhoudend rijpen. 'k Zag
'm beetse geram deze mor(g)en. 't Gerijmsel
smelt al.
Gerijmsele, o. Zie GERIJM.
Geri.js, o. Zonder mv. Het gerezene, d. i. het
gevallene (van koorn, zaad, zand, enz.). Blijft het
azoo droog jen er zal veelgerijs in 't koore' zijn.
Droo(g)e torve (tarwe)gee' veel gems. Z. RIJZEN.
---

—

GEROKT

Gerimpeld, bn. Zie GEREMPELD.
Gering, bn.; bw. Wordt niet gebezigd. Men
zegt gewoonlijk KLAIN(E).

Geringeld (uitspr. garengald), bn. In : geren.
geld vlees, spek met ringen of strepen van mager
vleesch DB (GEREGELD, GERIGGELD) ; J (GEREGELD) ; KIL (GHE-REGHEN).

Gerits, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend wegloopen. 't Gerits van nen haze. Zie
RITSEN.
Gerei. Zie GERNIE.
Oernie, vloekwoord. Vgl. Fr. jarni (= je
renie nl. Dieu). Wel gernie-gernie-toch! Ook
wel eens met andere vloekwoorden verbonden;
de gebruikelijkste zijn : gernieblomme, gernledeke, gerniedeme, gerniedomme, gerniedore, gerniedzee, gerniedzoe, gerniedzole, gerniefentere,
gerniematin (matin op zijn Fr.), gerniemiel(i)e,
gernietwieé. Vgl. AKKER-; DB. T. en R (GERNI).
Gerochele, o. Zonder mv. Daarnaast, soms,
GEROCHELSELE. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Gerochel. Ned. Wdb. -- Gefluim.
Gerochel en gefluim. — Zie ROCHELEN.
Gerochelsele, O. Zie GEROCHELE.
Geroef, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend roeven (d. i. troefspelen). Mee al da' geroef
zilleme verliezen. Zie ROEVEN.

Geroefele, o. Zonder mv. De einde valt dikwijls in cie uitspr weg. Het telkens of aanhoudend
roefelen (zie ald.). 't Geroefel van den trommeGeransel. 't Was e geroefel op zone
leere. J.
ru(gg)e.
Geroei, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend werpen (zonder of met Bene roede). 't Geroei
mee patol dd)erbollen. Zie ROEIEN.
—

Geroem, o. Zie GEROOM.
Geroep, o. Zonder mv. Daarnaast, wel eens,
GEROEPSELE. Ned. Wdb. 'k Hoore ginter verre
zuk 'n (zulk een) droef g-eroepsele. — Mare. 't Es
't geroep i' g' heel 't doorp dat hij de moordeneer es.
Geroer, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend roeren (in vloeistoffen). 't Geroer belet de
melk thoope te schieten. Vgl. Ned. Wdb.

Geroetekoe, o. Zonder mv. Van duiven. Het
telkens of aanhoudend roekoeken. 't Zoete geroetekoe van den duivere. Zie ROETRKOEËN.
Geroezemoezele, o. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg Het luid gesnater, gebabbel. Wa'
geroezemoezel toch in die herberge! Zie ROEZEMOEZELEN.
Gerofna(g)ele, m. Zie GROFNAGELE.Vgl. Mnl.
Wdb (GERUFFELSNAGELE).
Gerokele, o. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Het telkens of aanhoudend rokelen (zie ald.).
't Gerokel in den ovene.
Gerokt, bn. Wdb. — Molenaarsterm. Voorzien van eenen rok (de wanden nl.). Komen de
wanden van den moi:n laag, dan is hij lank gerokt; in het tegenovergestelde geval zegt men :
hie es kur(t) gerokt. Zie ROK.

GEROMMELE
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Gerommele, o. Zonder mv. Daarnaast GEROMDe eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Wdb. 't Gerommel van dem buik. Wa'
beteekent da' gerommelsel z' mijn dorms (darmen) ?
MELSELE.

Gerommelsele, o. Zie GEROMMELE.
Gerompele, 0. Zonder mv. De eind-e valt dikwijis in ae uitspr. weg. Gerimpel. 't Gerompel
van 't veurhoofd, van e kleed. Zie ROMPELEN.

Geronk, o. Zonder mv. Daarnaast GERONK(de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg).
Het telkens of herhaald ronken (in al de bet. van
het w.). 't Geronk van ne slopere (slaper). 't GeSELE

ronksel van 'n koolbeeste, van 'm meu,ie.Er
loopt e geronk in de gemeente dat hie gereneweerd es. 't Geronk van e waf. 't Geronk van
nen top.

Geronksele, o. Zie GERONK.
Geroof (uitspr. met scherpl. o), o. Zonder mv.
Het telkens of aanhoudend rooven. 't Es hier al
meer as e jaar e gemoord en e geroof zonder
ophauwen.

Geroom (uitspr. met zachtl. o), o. Geroem.
Wdb. Gepr js en geroom bederft de kinders. Zie
ROM EN.

Geroomte, 0. Zie GERAAMTE.
Gerotekoot (uitspr. koot met zachtl. o), o. Zonder mv. Het luid en dwaas gebabbel. Es da' gebabbel en gerotekoot albif gedaan? Z. ROTEKOTEN.

Gerotele, o. Daarnaast, min gewoon, GEREUZonder mv. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend rotelen
(zie ald.). 't Gerotel van de teerlengen, van de
keerels in ne rapen appele. — Gebabbel. ' t Gerotel van ne zatterik. — Vgl. DB. J.
TELE.

Gerots (uitspr. garouts), o. Zonder mv. Wild
en woest gerij (met wagen of te paard). — Wild
en woest geloop. Hoorde da' garouts va' kinders? Vgl. CV. OUDEMANS (Bijdr.).
Gerotseerseie (uitspr. seer met zachtl. e en
klemt.), o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Het gerotseerde (sprekende van
muren). Da' gerotseersel staa' mij an. Zie ROTSEEREN.

Geronts, o. Zie GEROTS.
Gerre, vr. Mv. -n. Verkl. gerreke (mv. -kes,
kies). Voor de etym. zie VERCOUILLIE (i. v.
GARRE). Spleet, reet. Er es 'n lange gerre dor in
de muur. 'k Zie egerrek' in da' panneel. De deure
stond mee e ,,verrek' open. SCH. DB. J. VD
(« gew.). KIL (GHERRE, vetus. Eland. j. SPRIETE.
Rima.). JACOBS ( Veroud. ww. bij KIL.: Bv. ). —
T(s)uss(ch)en de ,kerr' en de deure; wordt gezegd

van een zieke die reeds uit het bed is, in de
kamer mag rondwandelen, doch niet buiten den
huize mag. DB.

Gers (uitspr. ges met gerekten klank), o. Zonder
mv. Zonder verkl. (zie toch GERZELINGKE) Mnl.
GERS (naast andere vormen). Gras. Zoo groen as
ges. Ges mouien. — Zuur ges, slecht gras der
moerassige beemden. — Van eten. 't Smaakt nor

Tuid- ®ei>Hrlasndirieh Idieá:ien

---

GERSKANT

ges, het heeft eigenlijk geen smaak. — Iemand
't ges van onder de voete' snijen (of mouien)

iemand het gras voor de voeten wegmaaien. J. —
Van beesten. Zij' leste ges eten, niet lang meer te
leven hebben. Ook, soms, van menschen. Vgl.
Ned. Wdb. op zijn laatste ras loopen.—Hauwt
ou (u) an 't ges, hout u aan 't gras, zooveel als :
heb moed, wees dapper (in spel, gevecht, enz.).
Vgl. de overal bekende vertelling van pastoor en
koster die in 't water vallen : de eerste hauwt
hem an 't g eloove en verdrinkt; de tweede hauwt
hem an 't ges van den kant en ontkomt het. Vgl.
nog Ned. Wdb., kol. 581 (1. v. GRAS). J. SCH
(Bijv.). Wor neen boer schat, en groeit er gee'
ges, een boer is zeer gierig. — Ges geën, katoen
geven, hard werken (toopen, slaan, enz.). — Veur
e ges. voor een nietigheid. Ze zoo (zou) kijven en
vechten Year e ges. Loq., 117db.

Gersbeeste (uitspz. gezbeesta met scherpl. e),
vr. Mv. -n. Rund.iier dat, nacht en dag, op de
weide blijft en er vet wordt. 'k Hè tien gesbeeste(n), zai de vetle(gg)ere. SCH. DB. J. Ned. Wdb

(« in Zuid Nederland 1.).

Gersbiare (uitspr. gezblara met zovl. lange a),
vr. Mv. -n. Grasblad ; — blad dat den vorm van
een gramineehlad heeft. Gesblommen he(n) gesblaren. Zie BLARE.
Gersblomme (uitspr. gezblomma), vr. Mv.,
zeer gewoon, -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Grasbloem, bloem die in het gras bloeit. Ned. Wdb. —
Naam van het strandkruid of Engelsch gras (Armeria maritima WILLD.). De gesblommen hè
(hebben)pij/kies gelijk 't ges ; ze wer(d)e' langst
de lochtenkwei g)elkies geplant ; 'k zie geeren die
roo' blommekies. DB. J.
Gersbotere (uitspr. gezbotara), vr. Zonder mv.
Grasboter. Ned. Wdb. In tegenstelling met : roopbetere (raap-), klaverbotere, enz.
Gersdnikere (uitspr. gezduikara,, m. Mv. -rs.
Verkl. -rke (mv. -kes, -kies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Daarnaast GE(R)SVENKE.
Stront, drekhoop in het gras. Komt, 'k zal ou
(u) ne gesduiker (. )f 'n gesvenke) wijzen, ze(gg)en
z' al la(ch)en tt ( g)en de kinders; o f : 'k vete ne
gesduiker wennen. Past op : dor weune' gesvenken. SCH. CV. J. Ned. Wdb (waar men ook
grasduikelaar vindt, naar Volkskunde, 2, 188).

Gersgroene (uitspr. geschroena), bn. Zonder
trappen van verg. Grasgroen. Wdb. Suf. CV.
DB. J.
Gershoppe (uitspr. gezoppa), vr. Mv. -n. Verkl.
-hopk& (na . -kes. -kies). Hoc)). je gras dat boven de
weide opsteekt. De koeën en zoeken de geshoppen
niet : er lig(t) koestront. Z. HOPPE, BREEMHOPPE.
Gershul (uitspr. gezul). m. Mv. -len. Verkl.
-hulleke (mv. -kes, -kies). Hoopje gras op harm,
beekkant,enz. Nagenoeg hetzelfde als GE(R)SHOP(die enkel in weiden wordt gevondet; ). Onder
diene geshul weent er e veu(g)elke. Zie HUL,

PE

GE(R)SHOPPE. Vgl. SCH (Bijv.). J (GARSHUL).

Gerskant (uitspr. geskant), m. Mv. -en. Alle
kant, zoom, boord, waar gras groeit. De geskant
langst de beke, langst de strate, langst nem

GERSLEEUWERKERE
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Bosch, rondom e land. Vgl. Ned. Wdb. SCH. DB.

cv. J.
Gersleeuwerkere (uitspr. ges-), m. Mv. -rs.
Verkl., niet gewoon, -leeuwerkerke. Daarnaast,
op de noordelijke dialectgrens, GE(R)STSIKKERE.
Grasleeuwerik. Ned. Wdb. DB. J. De ornithologen
heeten dat gemeene vogeltje : Anthus arboreus
BRISS.; de Hollanders : boompieper. Het is niet
de graspieper (Anthus pratensis L.). De gesleeuwerker weunt in 'tges.
-- Afl. Ge(r)sleeuwerkersai, o.; b e(r)sleeuwerkersnest, m. (niet o.)
Gerspijl (uitspr. gespil), m. Mv. -en. Verkl.,
zeer gewoon, -ke (mv. -kes, -kies). Grassprietje.
Zoo dunne, zoo smal as e gespijlke. DB. CV . J.
Ned. Wab (« in Zuid-Nederland »).

Gerssoorte (uitspr. ges-), vr. Mv. -n. Soort van
graminee; — bepaaldelijk : gekweekte grasplant.
Er zij' veel gessoorten. Lammerstert es 'n goe'
gessoorte.
Gersstraik (uitspr. ges-), m. Mv. -en. Een
struik gras. Trekt de gesstruik mor uit. De gesleeuwerkers weunen i' gesstruiken. Ned. Wdb
(GRASSTRUIK, met andere bet.).
Gerst, v. Wordt niet gebruikt. Zie GEE(R)STE
(ook de afl. en sam.).
Gerstsikkere (uitspr. ges-), m. Mv. -rs. Verkl.
-rke (mv. -kes, -kies). Zie GE(R)SLEEUWERKERE.
De veu(g)el tsikt as hie zengt.
Gersvanditie, vr. Zie GE (R) SVERKOOPINGE.
Gersvenke, vr. Zie GE(R)SDUKKERE.
Gersverkoopinge (uitspr. gesfarkoopenga met
scherpt. o), vr. Mv. -n. Daarnaast, zeer gewoon,
GE(R)SVANDITIE (uitspr. -diesie met klemt. op
die). Grasverkooping. Ned. kVdb.

Gersveuële, m. Zie GERSVEUGELE.
Gersveugele (uitspr. gesfeu(g)ala), m. Mv. -ls.
Verkl. -Ike (mv. -lkes, -lkies). Alle vogel die in het
gras woont. De mouier hee ne gesveu(g)el uitgemould. -- Menschenstront in gras. Zie GE(R)SDUIKERE.

Gersvinke (uitspr. gesfenka), vr. Zie GE(R)SDUIKERE.

Gerszaad (uitspr. gessaat met zovl. lange a),
o. Zonder mv. Zonder verkl. Graszaad. Wdb.

Gerteghied, vr. Zie GERTIGHEID.
Gertig (uitspr. gertach), bn. bw: Is waarschijnlijk hetzelfde als mnl. GEHERTICH (zie VERDAM).
Lustig, levendig, vlug, driftig. Dat es ne gertege
mains. Da' schoo' keermeswere maakt iemand
gerteg.
Gertigheid (uitspr. gertachiet), vr. Zonder
mv. Het gertig (zie ald.) zijn. Ze danstege va' gerteghied.
Geruchele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gereutel (van eenen stervende). Zie RUCHELEN.
Geruchte, o. Zonder mv. Zonder verki. Gerucht, geluid, rumoer. Mnl. Wdb. Al da' geruchte
maak(t) mij ziek. — Va' gee' klai' geruchte

GERZELINGE

schou (schuw) zijn, of : i' gee' klai' geruchte ver•
schieten, stout zijn. J. CV (Aanh.). STOETT, Ndl.
Spr., nr 549•
— De andere beteekenissen van het niet veel
gebruikte w. zijn in mijn dialect onbekend.

Geruif, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend ruiven (van vogelen). Da' geruif bewijst dat
de veu(g)el ziek es. CV (Aanh.).
Gerust, bn. bw. Trappen van verg. : geruster(e), geru(st)st (nooit meest gerust, Ned. IJLdb.).
Zie de woordenboeken. — Voor de rust zijnde,
niet twistziek. 't En es nie meu(g)elijk dat hie
gevochten heet (heeft); 't es de geru(st)ste mains
van de weereld. Zoo gerust as e lam (of lammeke). 'n Geruste ziele. CV (Aanh.). — Iemand
gerust) laten, hem met vrede laten. Ned. Wdb
(« alleen in Zuid-Nederland, door invloed van fr.
laisser tranquille »). — Iet gerust laten, er niet
aan komen. Laat mij' glas bier gerust. — Laat
gerust da' gerust es, laat met vrede wat in vrede
is. CV (Aanh.). — Zijt amaal gerust, niet :
weest.... Ned. Wdb (« het Noordnederlandsch taalgebruik vereischt in deze gebiedende wijs in het
mv. altijd WEEST »). - Hauwt ou (u) gerust,
maak u niet beangst. Ned. Wdb (e alleen in
Vlaamsch België, door invloed van fr. se tenir
tranquille »). — In iemand gerust zijn; in iet
gerust zijn; er niet om bekommerd zijn ; op
iemand of iets gerust zijn. DB. CV . J. Ned. Wdb.
— Zeer gewoon. Van plaatsen : rustig, kalm. De
kiezeng es gedaan : 't doorp ('t land) es weer ne
keer gerust. Ned. Wdb (c verouderd »).

Gerusteghied, vr. Zie GERUSTHEID.
Gerustigheid (uitspr. garustachiet), vr. Zonder
mv. Gerustheid. SCH. DB. CV . J. Mee' gerusteghied. Veur de gerusteghie' zijn, voor de rust zijn.

Geruststellen (uitspr. garus(t)stellan), sch.
bedr. en wed. zw. ww. Very. : steldege gerust,
gerus(t)gesteld. Met hen (hebben). Wed. Stelt ou
(u) mor gerust, mijn dochtere. Ned. Wdb (« verouderd »). 'k Stelle m ij dori(n) gerust, ik bekommer mij daarom niet. Iemand in let geruststellen.
Vgl. Ned. Wdb.
Gerve, vr. Zie GERVELE.
Gervele, vr. Daarnaast, min gewoon, GERVE.
Gerwe (Achillaea millefolium L.). Ned. Wdb.
Men zegt wel meer hondsgervele. Zie ald. CV
(GERVEL). DB (GERVE).
Gerzelen (uitspr. gezzalan), onz. zw. ww.Verv.:
gezzeldege, gegezzeld. Met hen (hebben). Daarnaast VERGE(R)ZELEN (dat het gewone woord is)
en, min gewoon, GRIEZELEN. Griezelen, huiveren.
'k Gezzele va' schrik, va' kauwe (koude), van de
kur(t)sen. CV. SLEECKX, Wdb. SCH (GREZZELEN.)
Zie KERZELEN bij DB, die zegt dat het vooral bij
de Oostvlamingen gebezigd wordt; in mijn dialect
bestaat dat KERZELEN niet. KIL (GHERZELEN).
Voor de etym. zie Ned. Wdb (i. v. GERZELEN).
Gerzelenk, m.; gerzelenkske, o.; gerzeling,
m. Zie GERZELINGSKE.
Gerzelinge (uitspr. gezzalenga), vr. Zonder mv.

Het gerzelcn (zie ald.). Ze kreeg 'n gezzelenge
deur g' heel her lef . KIL (GHERSELINGHK).

GERZELINGSKE
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Gerzelingske (uitspr. gezzalenkske), o. Mv. s.
Geschaverdijn (uitspr. met zovl. lange a en
-

erkleinenue vorm van ge(r)zeling, gras. DB
(GARZELING). 't Kan zijn dat g erzeling (uitspr.
gezzalenk) in mijn dialect insgelijks bestaat, doch
ik heb het nog niet gehoord. Grassprietje. An
ieder gezzelenkske zie 'k nen dauwdreupele. —
Gee' gezzelenkske, niets meer. Hie es doodorme;
hie en hee' gee' g -ezzelenkske nie meer.

Ges (uitspr. met gerekte é), o. ; gesbeeste, vr.;
gesblomme, vr., enz. Zie GERS en ue samenst.
GERSBEESTE, GERSBLOMME, enz.

Gesakkere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in ae uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend sakkeren, d. i. vloeken. Da' leelek getier en
gesakker en kan ek nie langer uitstaan. Zie
'

SAKKEREN. CV.

Gesas, o. Zonder mv. Het telkens of voortdurena loopen. Geloop en gesas va' kinders. Zie
SASSEN.

Geschaaf (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder
mv. Daarnaast, soms, GESCHAAFSELE (de eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg). Het telkens of
aanhoudend schaven. VD. — Collectief. Schavelingen. Pakt da' geschaafsel en sm ij t het in
't vier.

Geschaafsele, o. Zie GESCHAAF.
Geschaifele,o. Zie GESCHEIFELE.
Geschamenkelé (uitspr. scha met korte a en
zonder e' en kiemt.), o. Zonder mv. Min gewoon :
GESCHARMENKELE. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend schamenkelen (zie ald.). Den auwe zat wilt mee' da'
jonk maiske trauwen : en snavies ('s avonds) es

't veur zijn deur e gescharnenkele!

Geschampele, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in oe uitspr. weg. Daarnaast GESCHAMP,
GESCHAMPELE. Zijdelingsch en heimelijk verwijt
(met het biilenkbeeld van voortduring of herhaling). Da' Besteek en geschamfel en kan ek nie'
langer lijen. Zie SCHAMFELEN, SCHAMP(EL)EN.
Geschamp, geschampele, o. Zi e GESCHAMFELE.

Gescharmenkele, o. Zi e GESCHAMENKELE.
Geschart, o. Zonder mv. Daarnaast, min gewoon, GESCHARTELE (de eind-e valt dikwijls
weg). Het telkens of aanhoudend schatten (in de
verschillende beteekenissen van dit w.). Da' geschart i' zijn haar, op zone ru(gg)e, achter zijn
oore, enz. Al da' geschartel es leelek. 't Es e
geschart 't jaar deure, en toch en kommen z' er
niet. Zie SCHARTELEN, SCHARTEN.

Geschartele, o. Zi e GESCHART.
Geschatsele, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls weg. Minachtende term. Het waardeeren
of prijzen. ' t Hee' bij mij gebrand en de schatters hè (hebben) geweest; mop- 't geschatsel van

met klemt. op aijn), o. Zonder mv. Het telkens of
aanhoudend schaverdijnen (zie ald.). 'k Zzegeeren
't geschaverdijn in de wentere.

Gescheed (uitspr. met scherpl. e), o. Mv. gescheee,z. De slotletter valt soms in de uitspr. weg.
Vgl. BLOED, BROOD ; zie Kl. en Vorml. Grensscheiding, grens. 't Huis stond op 'tgecchee' van
de twie prochies. De beke was 't gescheed tsuss(ch)en de twie mees(ch)en (meerschen). drol.
Wdb (GESCEET). Ned. Wdb (GESCHEID, GESCHEED, GFSCHEE) : c een thans in de algemeene
taal verouderd woord ». DB (GESCHEE). - Op

't geschecd, op de grens (van gemeente, provincie, land, enz.). 'k Weune meer as e jaar al op
't geschee' van Elst. — Schutsel, voorwerp dat
scheidt, scheisel. Trekt e gescheed in de koestal.
Der es 'n hautie (houten) gescheed in de komere
(kamer). 'n Ha(g)e, dat en es mor 'n half gescheed; ne muur es 'in beter gescheed.
— Gescheed, naamw., en gescheed, vert. dw.
van scheen (= scheeden, scheiden) worden niet

identisch uitgesproken. In het eerste geval is de
scherpl. e lang, in het tweede zeer verkort. Zie
overigens Kl. en Vormt.

Geseheer (uitspr. met scherpt. e), o. Zonder
mv. DLai naast, soms. GESCHEERSELE (de eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg). Wdb. — Collectief. Het afgeschovene. Vaagt da' gescheersel
van die doornie ha(g)e bijeen. -- Spr. Veel gescheer en letter wulle, veel gescheer en weinig
wol. Ned. Wdb eene in Zuid-Nederland gebruikelijke zegswijze a).
Geseheer (uitspr. met scherpl. e), o. Mv. -en.
Katrolblok, fr. nioufe. Dobbel gescheer, elke
blok heeft twee katrollen. Drijdobbel gescheer,
met drie katrollen. Vierdobbel gescheer, enz.
Gescheerm (uitspr. met scherpl. e), o. Zie
GESCHERM.

Geseheersele,

o. Z ie GESCHEER.

Gescheifele (uitspr. gascha fala), o. Zonder
mv. lie eind valt dikwijls weg. Collectief. Al het
afgebrokkelde (van steenen b. v.). Dat es hier c
geschaifel en e g ebrokkel va' steenen. Zie SCHEi-

FELEN.

Gesehel, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend schillen. Mie toch! es da' geschel nog nie'
gedaan? J. Zie SCHELLEN. - De bet. gebel is
hier niet bekend.
Geschelfere, o. Zonder mv. Daarnaast GESCHULFERE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Het telkens of aanhoudend schilferen. 't Geschelfer van haat. Zie SCHELFEREN.

Geschelpt, bn. Zie GESCHOLPT.
Geschemele, o. Zonder mv. De eind-e valt dik-

Geschaveel (uitspr. scha met korte a, veel met
scherpt. c en den klemt.), o. Zonder mv. Geloop;
het telkens of aanhoudend wild wegloopen. As

wijls in ue uitspr. weg. Geschemer. J. Ned. Wdb
(Zuidnederlandsche bijvorm van geschemer). OuDEMANS (Bijdr.) -•- Het onduidelijk zien (gevolg
van oogverzwakking). Zin oo(g) es nog ziek : da'
geschemel en gaa' nie 70,eg. — Zie SCHEMELEN.

z' herre ma(n) geware wierd, was 't e geschaveel
nor huis! Zie SCHAVEELEN,

Zie CADEAv,

die keerels en kan ek nie' annemen.

Geschenk, o. (present). Wordt piet gebruikt.

GESCHENK
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Geschenk, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend schenken. Dat es hier e gebuis en e
geschenk zonder ende.

Geschenk, o. Zonder mv. Het telkens of aanhouue,itS schijnen (van de zon, de maan) 't Geschenk van de zon in 't watere. Zie SCHENKEN.

Gescherfele, o. Zonder mv. De einde valt
dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend scherfelen (klein kerven, brokkelen). —
Al het gescherfelde. De vloer lag vul gescherfele. -- Zie SCHERFELEN.
Gescherm, o. Zonder mv. Daarnaast, gewoon,
GESCHEERM. Wdb. — Het aanhoudend rond-

zwaaien van armen. De zieken en es nie' gerust :
't es e gescheerm mee' zijn orms (armen) ! — Zie
SCHERMEN.

Gescherp, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend scuerpen. 't Gescherp van de muldere.
Zie SCHERPEN.

Gescheu,o. Zi e GESCHEUI.
Gescheni, o. Zonder mv. Daarnaast GESCHEU.
Geschoui. Wdb. Dat es hier e gescheui an de
deuren ! Zie SCHEU(T)EN.

Gescheur, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend scheuren. 'k Hoor e gescheur an de
mantele. -- Scheur, spleet. Der es e gescheur in
de muur.

Geschaard, bw. In : gescheurd loopen, met
gescheurde kleeren loopen. Zie SCHEUREN.
Geschieden, ww. Wordt niet gebruikt. Zie
GESCHIEN.

Geschiedenesse, vr. Mv. -n. Nieuwdialectisch
(anders zou het zijn GESCHIENESSE). Niet gewoon. Geschiedenis, verhaal. Dat es 'n wonder-

l^ ke geschiedenesse. De geschiedenesse van Dzenoveva vam Brabant. — Historie (zekere wetenschap). De geschiedenesse van ons land.

Geschien, onz. zw. ww. Niet gewoon. Geschieden. Het gewone woord is GEBEUREN. Ned. Wdb
(K voorheen, en nog heden wel bij dichters, in den
ouderen vorm GESCHIEN »). Dat en zal nie'
geschien.

Geschiet, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend scheten (in al de beteekenissen van het
woord). 't Geschiet van de sa(l)daten. 't Geschiet
bij morbelspel. 't Geschiet van de gouischutters.
't Geschiet van 't kooren in d'aren. -- Zie SCHIETEN. Vgl. Ned. Wdb.

Geschijere, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. slet telkens of aanhoudend houtklieven. Hoorde da' geschijer bil den hautkoopman?
Zie SCHIJEREN.•
Geschijt, o. Zonder mv. Platte term. Wor da'
--

veel kinders zijn, es 't e gepies en e geschat zonder ende.

Geschik, 0. Zonder mv. Daarnaast GESCHIKSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg). Het

telkens of aanhoudend schikken. Vl). — Schikking, Fr. arrangement. Dat en es gee' Beschik.
Alzoo egeschzksel em beteekent nie' vele. — Zie
SCHIKKEN.

Geschiksele, o. Zie GESCHIK.
Geschil, o. Bestaat niet in mijn dialect. Men
zegt VERSCHIL.

Geschilderd, bn. Zie SCHILDEREN.
Geschildere, o. Zonder mv. De eind-e valt

dikwijis in de uitspr. weg. Geschilder. Wdb.

Gesehink, o. Zie GESCHENK.
GeschitLere, o. Zonder mv. De eind-e valt dik-

wijis lu de uitspr. weg. Geschater, geschetter. 't Geschitter va' spelende kinders. 'k Moore 't geschitter van 'n eekstere.'t Geschitter van nen donderslag. Zie SCHITTEREN. — De bet. g-eflikker bestaat
niet in mijn dialect. Zie Ned. Wdb.

Geschoefele, o. Zonder mv. Dikwijls zonder
einu-e. Het telkens of aanhoudend drinken (of
eten) op een andermans kosten. Da' leelek geschoejel gaat te verre. — Het gulzig eten en drinken. Geschoefel en gesloebere. -- Zie SCHOEFELEN.
Geschok, o. Zonder mv. Wdb. 't Geschok van
de kerre. — Schokkend gelach. As ze &lee' zijn,
es 't e gelach en geschok. -- Zie SCHOKKEN.
Gescholpt, bn. Zonder trappen van vergelijking. Daarnaast, soms, GESCHULPT. Geschelpt.
Diene vis es dikke gescholpt. Dat ai es dunne
gescholpt. Van schelpvormige vlekjes voorzien.

(vooral van duiven). Blauw gescholpte duvve. Ook
zelfst. m. (van duiver), vr. (van duivinne). Waar

es mijne gescholpten? Mine zwartgescholpten
es ziek. Ons blauwgescholpte zal ne prijs vlie(gyen. -- Zie SCHOLPE.

Geschoofd, -n. bw. Zie SCHOOVEN.
Gesehooi, o. Zie GESCHEU(I).
Geschop, o. Zie GESCHUP.
Geschoren, bn. Zie SCHEEREN.
Geschot, o. Het mv. wordt niet gebruikt. Daarnaast VERSCHOT. Steek (of pijn) in de zijde, in de
lenden, in den rug; lendengeschot. Fr. lumbago.
Zie Ned. Wdb. KIL. JUNILIS, Nom. Mnl. Wdb.
Sch. J. — De bet. belasting is hier niet bekend.
Geschotele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijis in de uuspr. weg. Gekonkel. fleur de kiezeng
es 't dor 'n eeste gcschotele. Zie SCHOTELEN.

Geschreem (uitspr. met scherpl. e), o. Zonder
mv. Daarnaast GESCHREEMSELE (de eind - e valt
dikwijls in de uitspr. weg). Geschrei, geween.
Worom al da' geschreem. 't Was e geschreemsel
as moeder stierf. Zie SCHREEMEN. DB.

Geschreemsele, o. Zie GESCHREEM. DB.
Geschreep (uitspr. met zachtl. e), o. Zonder mv.
Daarnaast GESCHREEPSELE (de eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg). Het telkens of aanhoudend
schrepen (zie ald.), geschraap. 't Geschreep va'
wortels. — Al het geschreepte. Wo' moe' 'k mee'
da' geschreepsel doen? Smit het in de koedrank.

Mnl. Wdb (GESCREP). J.

Geschreepsele, o. Z ie GESCHREEP.
Geschrift o. Zre GESCHRIFTE.
Geschrifte, o. Mv., niet gewoon, -n.

verkl. Wdb, -- Het geschreven schrift.

Zonder
krom
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geschrifte. De meester heet (heeft) e schoo' geschrifte, e klaar geschrfte. Zij' geschrfte trekt
op dat van 'n vlit(g)e die uit nen entpot (inktpot)
komt gekropen. Ned. Wdb. (« in Noord-Nederiand

alleen gewestelijk »).

Geschriften, m. Zonder mv. Het w. is bijna
uitgestorven. Leesboek (in de oudere school) met
schriftletters. Er was nen halve geschriften (de
helft drukletters, de helft schriftletters) en neg'heele
geschriften.

Geschrijf, o.Zonder mv. Daarnaast GESCHRIJF-

(de ei ►,de-e valt dikwijls in de uitspr. weg).
Het telkens of aanhoudend schrijven. Wdb. —
Minachtende term. Geschrifte (zie ald.). 'k En ka'

SELE

zij' geschrfsel nie lezen.

GESLODDERE

--

sikkel. — Het aanhoudend onbehendig snijden.
G'en keunt gee' vlees snijen : wo' da' ge doet, en
es mor 'n dom gesichele. Zie SICHELEN.

Gesiek, o. Zonder mv. Gepruim. 't Es e berook
en e gesiek den dag deure.

Gesieperd. bn. Zie SIEPEREN.
Gesij fere, o. Zie GECIJFERE.
Geslachte, o. Mv. n. Zonder verkl. Geslacht.
-

Ned. PPdb. (« voorheen GESLACHTE »). 'Ifnl.
Wdb. G.

Geslachten, ww.Verv.: geslachttege, geslacht.
Met nen (hebben). Slachten, gelijken op. Zegeslachten de katten. Ge geslacht d'uilen die in den dag
nie' zien en willen. SCH (Bijv,) DB. Ned. Wdb.

Geschrijfsele, o. Zie GESCHRIJF.
Geschrobbele, o. Zonder mv. De eind-e valt

Geslaits, o. Z ie GESLEITS.
Gesleep (uitspr. met zachtl. e), o. Zonder mv.

dikwijls in de uitspr. weg. Geknoei, gebroddel.
't Geschrobbel van ne kleermakere. Zie SCHROB-

Het telkens of aanhoudend sleepen (langs den grond
voorttrekken). VD. — Het telkens of aanhoudend
slepen (langs den grond gesleept worden). 't Gesleep van ne rok op de grond. — In 't kaartspel. Soms GESLIJP. De herhaalde daad van het aas
(of een ander hooger kaart) niet te leggen. Ge zij'

BELEN.

Geschud, bn . Zie SCHUDDEN, SCHUTTEN.
Geschuif, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend schuiven. Geschuif mee stoelen, mee' voeten.
't Geschuif va' naains(ch)en.

Geschuifele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijis in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
schuifelen (in àl de bet. van het w.). 't Geschuifel
van ne jongene, van de veu(g)els, van de wend.

Zie SCHUIFELEN. - De bet. in 't Ned. Wdb. verklaard, is in mijn dialect niet bekend.
Geschuim, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoucienct schuimen. 't Gebobbel en'tgeschuim van
't watere. — Collectief. Schuim. Schept da' geschuim van de soepe.

Geschulfere, o. Zie GESCHELFERE.
Geschulpt, bn. Zie GESCHOLPT.
Geschup, o. Zonder mv. Het telkens of aanscnoppen. Ne keer dat hie onderlag,
was 't e geschup en e gestamp op zij' laf. J. --

houdend

Concreet. Kerkportaal, nl. het (lee! dat zich tusschen de binnen- en de buitendeur bevindt. Er
zijn der die altijd in 't geschup zitten. KIL.
(« GHE-SCHOP. Eland. j. paruijs/000rtael ,,). Het is
de plaats, waar, na de mis of eentgen anderen kerkelijken dienst, veel gesch2tif,gedrum en geschup

is.
Geschurst, (uitspr. gaschust), bn. Van eene
schors voorzien. Dem boom is dikke (of dunne) geschust. Zie SCHUISE. CV (Aanh.) : GESCHORST.

Geschust, bn . Zi e GESCHURST.
Geschut, o. Wdb. Wordt niet gebezigd.
Geschuur, o. Zonder mv. Het telkens of aanhouuena schuren. 't Geschuur tsaterdaas jaagt
mij uittenhuize. VD. Ned. Wab, heeft liet w. niet.

Gesees (uitspr. met scherpe e), o. Zonder mv.
Wou geloop. 't Was 'n eeste geloop en gesees!
Zie SEEZEN.

Gesichele, o. Zonder mv. Daarnaast soms
GEZICHELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.

weg. Het telkens of aanhoudend snijden met de

veur 't gesleep : dat hee' zif goed en zij' kaad.
Fr. faire l'impasse. — Zie SLEPEN.

Gesleer (uitspr. met zachtl. e), o. Zonder mv.
Het tekens ot aanhoudend sieren (zie ald.). 't Gesleer van de kinders op 't ys. 't Geschu f en 't gesleer van de voeten over de vloer.
Gesle!g:en, bn. Zie SLAAN.
Gesleits (uitspr. geslaits), o. Zonder mv. Daar-

naast, min gewoon, GESLETS. Het aanhoudend
sleepvoeten. 'k Hoor allang egeslaits in huis. —
Gezwier (eener slets) 't Was e geslaits van d'een
herberge nor d'andere. — Zie SLE(I)TSEN.
Geslengere, O. Zie GESLINGERE.

Geslentere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwij k in Cie uitspr. weg. Geslenter. Wdb.
Geslepen, bn. Wdb. -- Geslepe vos, listige,
sluwe kerel, J.
Op iet geslepe zijn, naar iets
—

begeerig zijn. CV. R_. J. — Zie SLIJPEN.

Geslets, o. Zie GESLEITS.
Gesleur. o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend sleuren (in al de bet. van 't w.). Geslenter en
gesleur van 't een doorp nor 't andere.

Geslijm, o. Gefluim ; — het gefluimde. Zie
SLIJME N .

Geslijp, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend slijpen. Sined, es da' gesi p nog nie' gedaan?
Zie ook GESLEEP.
Gesliejt, o. Zonder mv. Het aanhoudend vlas
uittrekken. 't Geslijt es an degank. Zie SLIJTEN.
Geslik, o. Z ander mv. Het telkens of aanhouden,t slikken. 't Geslik van nen hond.
Geslingere (uitspr. geslengere), o Zonder mv.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het tel-.
kens of aanhoudend slingeren, geslinger. Wdb.
-

't Geslenger van ne palenk, van ne vis.

Gesloddere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
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slodderen (van kleeren). Da' geslodder verslijt
zeere de broek.

Gesloebere, 0. Zonder mv. De eind e valt dikwijls lis de ultspr. weg. Geslobber. Wdb. 't Ge-

sloeber van ne gulzerord, van e verkie i' zijnen
trog. Zie SLOEBEREN, J.

Gesloef, o. Zonder mv. Geslof. Wdb.
Geslok, o. Zonder mv. Het aanhoudend en
gulzig slikken. Da'geslok maak(t) mij vies : Ik en

J.
Geslons, o. Zonder mv. Het telkens of aanhou-

wille mee hem nie meer eten.

dend loopen als eene slons. 't Geslons van da'
wijf gaat het al te boven. Zie SLONZEN.

Gesloten, bn. Z ie SLUITEN.
Gesluiere, o. Zonder mv. De eind-e valt dik-

GESNEINS
Gesmij de, o. (sieraad) ; gesmij dig, bn. (smeedbaar) o. oen niet gebezigd.
Gesmoddere, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijis in oe uitspr. weg. Nagenoeg hetzelfde als

GESMEIERE. Zie aid. Da' gesmodder en staa' mij
nie an ; 'k he' liever de pato(dd Jers g' heel. Zie
SMODDEREN. CV.

Gesmoel, o. Z ender mv. Gepruil. Zie SMOELEN.
Gesmokkele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Iet telkens of aanhoudend
stofregenen ; de stofregen zelf. Da' gesmokkel
duurt al'n weke : 't hen en graak(t) niet droo(g)e.
'k Ben nat van 't gesmokkele. CV (Aanh.). —
Gesnoep. 't Gesmokkel maakt de kinders ziek. —
De bet. smokkelarij is in mijn dialect onbekend.

wijls in ae ultspr. weg. Het telkens of aanhoudend

Zie SMOKKELEN. Vgl. J.

sluieren (zi, ald.). 't Es gesleur en gesluiere. Mee
al da' gesluier en graakt 't werk nie' gedaan.

Gesmoor (uitspr. met scherpl. o), o. Zonder mv.
Gerook. 't Gesmoor van de rookers. 't Gesmoor,
het telkens of aanhoudend misten. Zie SMOOREN.

J (GESLUIR).
Gesmai, o. ; gesmaiere,

o. Zi e LESMEI, GE-

SMEIERE .

Gesmakelijk (uitspr. meestal gasmakalak met
zovl. lange a), on. Smakelijk. Dat es gasmakelek
brood. DB. -- Bw. zeer gewoon. Met smaak, met
eetlust. Hie kan toch zoo gesmakelek eten. D B. J.
Gesmakelek ! ik wensch u goeden eetlust. D B. J.
Gesmaken (uitspr. met zovl. lange a), bedr. zw.
ww. Vei v. : gesmaaktege, gesmaakt. Met hen

(hebben). Altijd met een persoon als onderwerp.
Iet gesmaken. Der es azijl in de sause, 'k gesmaak het. De pato(dd)ers waren a' gebrand ;
me gesmaaktegen 't. DB. OUDEMANS (Bijdr.).
Mnl. Wbd.J (Aanh.) -- Met eene zaak als onder-

werp gebruikt men altiid SMAKEN. Zie ald.
GI-esmaus, o. ; gesmaut, o. Zie GESMOUS, GESMOUT.

Gesmee (uitspr. met zachtl. e), o. Zonder mv.

Daarnaast, soms, GESMEEDSELE (de eind-e valt
soms weg). Het telkens of aanhoudend smeden.
'k Hoore geeren 't gesmee in de smesse. -- Het
gesmede. Zij' gesmee (of gesmeedsel) en es niet
(niets) werd.

Gesmeedsele, o. Zie GESMEE.
Gesmeer (uitspr. met scherpl. e), o. Zonder mv.

Het telkeus of aanhoudend insmeren. 't Gesmeer
van 'n asse van de wa(g)ene. — Het teikens of
aanhoudend goede cier maken. Da' gedooreg gesmeer zal ze wel orme (arm) maken. Vgl. Ned.
Wbd (met andere bet.)
Gesmei(uitspr.gasmaí), o. Zonder mv. Wanorde
(als aie van gebroken en verpletterde dingen). Hen
z'hier gevochten de? Wo' gesmai ! — Gewoel,
geraas. Da' was dor e gesmai ! — Gesmai va'
volk, bucht, boel van volk. -- Waarschijnlijk met
SMEIEREN en SMEDEN verwant. Zie ald.
Gesmeiere (uitspr. gasmaiara), o. Zonder mv.
13e eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het
telkens of aanhoudend pletteren. 't Gesmaier va'
gezeue' pato(da)ers. Hie viel onder de wielen : wo'
gesmaier toch! Ze smeten 't dl op ae grond
glazen en kannen; 't was e gesmaiere l Zie
SMEIEREN,

Vgl. CV (Aanh.).

Gesmou.s (uitspr.gasmaus), o. Zonder mv. Het
telkens of aanhoudend smousjassen. 't Es e gejas
of e ges mans tsondaas ! Zie SMOUZEN.
Gesmout (uitspr. gasmaut), o. Het telkens of
aanhoudend smouten (d. i. smeren). 't Gesmaut
van d' asse. Da' gebras en gesmaut zal wel'n ende
krij(g)en. Zte SMOUTEN.

Gesmuik, o. Zonder mv. Het telkens of aanhouaeija misten. Al da' gesmuik en es toch me'
gezond ! Zie SMUIKEN.
Gesmnistere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls iu cie uitspr. weg. Gesnoep. Al da'gesmuister
zal da' manneke ziek maken. Zie SMUISTEREN.
Gesnabbele o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Daarnaast GESNABBERE.
Getater, gesnater. 't Gesnabbel van de maiskies.
Zie SNABBELEN. Ned. Wdb. VD (a Zuidn. )).
Gesnabbere, o. Zie GESNABBELE.
Gesnains, 0. ; gesnainsele, o. ; gesnainzele,
0. Zie GESNEINS, GESNEINZELE, GESNEINZELE.

Gesnak, o. Zonder mv. Ned. Wdb. — Luid en
hevig ge6nik. Gejank en gesnak. Zie SNAKKEN.
Gesnap, o. Zonder mv. Het haastig en snel
aanhoudend grijpen. As d'appels op de tafel kwame(n), was 't e Bepak en e gesnap. -- Het bitsig
toespreken. Da' w jf en kent niet (niets) as gebijt
en gesnap. — Zie SNAPPEN. De bet. gebabbel is
hier niet bekend. Vgl. Ned. Wdb.
Gesnee (uitspr. met scherpl. e), o. Zonder mv.
Daal raast GESNOU. Het teikens of aanhoudend
sneeuwen. Da'gesnee enhauwtnieop. Zie SNEEËN,
SNOUEN.

Gespeel] (uitspr. met zachtl. e), bn. Zie SNIJDEN.
Gesneins (u itspr. gasnains), o. Daarnaast GEHet telkens of aanhoudend knagen en knarsen (vooral van fruit).
SNAiNSELE, GESNAINZELE.

In den appett jd es 't e gesnains zonder ende.
Es'tgedaa' mee' da' gesnainsel, manneke? Zie
SNEINSEN, SNEINSELEN, SNEINZELEN, SNEINZEN

GESNEINSÉLE -- 4 8 7
Gesneinsele(uitspr. gasnainsala), o. ; gesneinzele, o. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Z1c GESNEINS.

Gesneukele, 0. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. tiesnoep. Zie SNEUKELEN.
Gesnij, 0. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend srrijaen (in al de bet. van het w.). Ned. Wdb.
't Gesnij mee e' mes. Laat da' gekerf en gesn
't Gesnij in 't kortspel (kaartspel).

Gesnik, o. Zonder mv. Daarnaast, soms GESNIKsELE. Het telkens of aanhoudend snikken.

Ned. Wdb. — Het telkens of aanhoudend hikken.
Da' gesnik duurt longe. — Zie SNIKKEN.

Gesniksele. o. Zonder mv. De eind-e valt dik-

wij ►s in de uitspr. weg. Gesnik (zie ald.). Vader

GLSPL
Gesnuttele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
snipperen (aan hout, schors). 't Gesnuttel van da'
kind duurt te lange. — Geknoei van schrijnwerker of timmerman. Zij' gesnuttel em beteekent
nie' vele. — Concreet. Al het gesnipperde, al de
houtsnipperiingen. Werpt al da' gesnuttel in de
stove. — Zie SNUTTELEN.

Gesoef, o. Z ie GEZOEF.
Gesp, vr. Zie GESPE.
Gespaar (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder
mv. En al da' gespaar en zal toch nie helpen!

Gespaarzaam (uitspr. met zovl. lange a), bn.
bw. Min gewoon dan GESPARIG (zie ald.). Spaarzaam. Tieste was ne gespaarzamege mains. Mnl.

was dood, en 't was dor e gejanksel en e gesniksele !

Wdb.

Gesnip, o. Zonder mv. Daarnaast GESNIPPELE

HEID.

(de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg). Het telkens ofaanhoudend snipperen. As e kind 'n scheere
kr ijgt, es 't e gesnipiele. — Collectief. Al het gesnipperde. De vloer lig(t) vul gesnap. — Zie
SNIPPELEN,

Gesnippele,o. Zi e GESNIP.
Gesnoef, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend ronken, gonzen ; gesnor. 't Gesnoef van
nem bal neffiest d'ooren.— Wild en slordig geloop.
't Gesnoef van 'n slonse langst de strate. — Zie
SNOEVEN.

Gesnoei, o. Zonder mv. Daarnaast, soms GESNOEISELE ((le eind-e valt dikwijls weg). Het telkens of aanhoudend snoeien. VD. Da' gesnoeisel

en es niet (niets) werd. — Het gesnoeide zelf. Verbrandt amaal da' gekap en gesnoeisele.

Gesnoeisele,o. Z ie GESNOEI.
Gesnoer, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend snoeren. — Het gesnoerde zelf. Zij' gesnoer
en deug(t) niet, 't gaat alt' los.
Gesnok, o. Zi e GESNOK.
Gesnou, o. Z re GESNEE.

Gesnuffele, o. Gesnuffel. Ned. Wdb.
Gesnuif, o. Zon,ier mv. Het telkens of aanhoudend snuiven (snuiftabak gebruiken). Da' gesnuif
en es maar evuil dengen. Ned. Wdb (met andere
beteekenis).

esnuister°, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gesnuffel. Es da' gesnuister
in die kasse dor gedaan? DB C V.

Gesnuit, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend snuiten (van den neus). Al da' gesnuit in de
kerke zeg(t) na dat er veel mains(ch)e ziek zijn.

Gesnuk, o. Zonder mv. Daarnaast, min gewoon,
GESNOK. Het telkens of aanhoudend snukken.

Worom al da' gesnuk a' mijnen orine (arm) ?
Moette m ij iet ze(g)en? 't Ges nuk an 'n koorde.
— Ook van snokkende pijn. 'k Voeldeg' e gesnuk
deur g'heel lijf. — Zie SNUKKEN. C V. J.

Gesnurk, o. Zonder mv. Gesnork. 't Gesnurk
van ne slopere (slaper), van e verkie.

Gespaarzameghied, vr. Zie GESPAAR'ZAMIGGespaarzamigheid(uitspr. gaspaarzamachiet,
met zovl. lange a), vr. Zonder mv. Min gewoon dan
GESPAREGHEED. Mee werkenengespaarzameghie'
keund' er kommen. Zie GESPAARZAAM.

Gespai, o.; gespaits, 0.; gespaitsele, o. Zie
GESPEI, GESPEITS, GESPEITSELE.

Gespan, o. Wdb. — Collectief. Al de personen
(vooraf kinders) voor wie in een huishouden moet
gezorgd worden. Z'heet (heeft) e gespa' kinders.
Mee' zuk e gespan es 't moeilijk deur de wereld
te draken. Vgl. Log., Wdb.
Gespareghied, vr. Zie GESPARIGHEID.
Gesparig (uitspr. gasparach, met zovl. lange

a)

bn. bw. Zeer gewoon. Spaarzaam, zuinig. Mie es
gesp.zreg. Ze leven dor gespareg, KIL. Mnl.
Wdb (GESPARICH). SCH. DB. J.

Gesparigheid (uitspr. gasparachiet), vr. Zonder m v. spaarzaamheid, zuinigheid. Zonder gespareghied en komt er ne mains niet. Mnl. Wdb.
KIL. DB.
Gespartele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in ue uitspr. weg. Gespartel (van dieren en
menschen). 't Gespartel van ne palenk, van ne
mains in 't bedde. Ned. Wdb.

Gespauw, o. Zonder mv. Daarnaast GESPAUWSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg).
In deze bet. ook GESPREK, GESPEEKELE, GESPEEKSELE. Het gespuwde vocht zelf. Gerook en
gespauw. Vaagt da' gespeeksel op de vloer wéeg.

— Het telkens of aanhoudend braken. Het gebraakte zelf. 't Gespauw (of 't gespauwsel) van
ne za tterak. — Zie SPAUWEN.

Gespauwsele, 0.; gespeek, (scherpl. e) o.;
gespeekele, o.: gespeeksele, o. Zie GESPAUW.
Gespe, vr. (niet rn.) Mv. -n. Verkl. gespeke. In
't runt. ook vr. Gesp. Wdb. — 'n Gespe trekken of
zetten, een scheef gezicht trekken, fr. faire la
moue. Veelal : 'n ordege (aardige), vieze of leeleke
gespe trekken (of zetten). DB. KIL. (« Ghespe
setten, j. lams•oore setten. Subsannare. »). Gemma vocabulorum ( « die lippen opscorten of een
ander die ghesp setten, valgire, valgiare i. labia
retorquere. »). Voor de etym. zie vooral : Ned.
Wdb. ; Mnl. Wdb

,
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Oespeekt, bn. Zie SPEEKEN.
Gespeel (uitspr. met zachtl. e), o. Zonder mv.
Daarnaast, soms, GESPEL. Het telkens of aanhoudend spelen. Ned. Wdb. — De bet. speelmakker
is in mijn dialect niet bekend.

Gespeet (uitspr. met scherpt. e), o. Zonder mv.
Ham geloop. 't Was e gespeet, as de kinders mij
mee ne klippel za(g)en afkommen. Zie SPEETEN.
Gespei (uitspr. gaspal), o. Zonder mv. Daarnaast, min gewoon, GESPUI. Het telkens of aanhoudend speien (zie ald.). — Concreet. Spui. 't Gespai da' ge dor gemaakt het (hebt), en deugt
niet. — Zie SPEIEN.
Gespeits (uitspr. gaspaits), o.

Zonder mv.
Daarnaast, soms, GESPAITSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg); min gewoon GESPETS,
GESPETSELE. Gespat. 't Gespaits van 't watere,
va' more (modder). — Concreet. Dor ree' 'n fotture neffiest mij in de more : kijkt ne keer, al da'
gespaitsel op mijn kleeren. -- Zie SPEITSEN.

Gespeitsele (uitspr. gaspaitsala), o. Zie GESPEITS.

Gespekeld, bn. Zie SPEKELEN.

Lespel, o. Zie GESPEEL. -- Muziek. 't Es e
schoo' gespel, tilde.

Lespon, be d r. of onz. zw . ww. Very. : gesptege,
gegespt. Met hen (hebben). Bedr. Met een of meer
gespen vastmaken. Ned. Wdb. — Onz. Met een of
meer gespen vastgaan ; gegespt worden. De broek
gespt) mee twie gespen.
Gespen, bedr. zw . ww. Very. : gesptege, gegespt. Met hen (hebben). Gispen, slaan; hekelen;
erg bekijven. Er iemand van deuce gespen.
Vgl. T.

Gespets, gespetsele, O. Zie GESPEITS.
Gespeur, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend speuren d. i. een spoor volgen (van honden of menschen). 't Gespeur van ne jachthond.
— Van rijtuigen. Collectief. Al de sporen. Volgt
mor da' gespeur van de kerre. — Zie SPEUREN.

Gespte, o. Daarnaast GESPIOEN. Zonder mv.
Het telkens of aanhoudend bespieden. Da' gespie
begint mij te(g)en te steken. 't Gespioe' van da'
waf en kan ek nie langer uithauwen.
Gespie(g)ele , o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend spiegelen. Gekam en gespie(g)ele,
Gespijs, 0. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend spijzen van eenen muur; ook : het uitwerksel van die daad. 't Gespijs en was nie' goed :
't valt dl af. Zie SPIJZEN.

Gespin, o, Zonder mv. Daarnaast GESPINSELE

(de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg). Ned.
Wdb. — Al het gesponnene. 't En es maar e
flauw gespinsele (of gespin). Da' gespin en deug(t)
niet. Fij' gespin. Ai g)egespin. Zie EIGENIE). Vgl.
KIL. (e Ghe-spin jghespinsel. Lana neta A).
Gespinsele, o. Zi e GESPIN.
Gespinge (uitspr. gespenga), vr. Mv. -n. Ranseling, gisping ; — hekeling. Iemand 'n gespenge

GESPREK

drouien of gdn. 'n Gespenge kra(g)en, een pak
slagen krij(g)en ; erg bekeven of bedrogen worden;
een groot verlies ondergaan. Zie GESPEN.

Lespioen, o. Zie GESPIE.
Gespit, o. Zonder mv. Gespuit. 't Gespit
van 't watere; 't gespit van 'n spitbusse, Zie
SPITTEN, GESPRUIT.

Gesplentere, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijis in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend splinteren. 't Gesplenter van haut. Zie
SPLENTEREN.

Gespoddere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Driftig geloop. 't Gespodder van den haze. 't Gespadder va' kinders die
schon (schuw) zijn. Zie SPODDEREN.
Gespoel. o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudena spoelen. 't Es hier egewas en egespoel. —
Concreet. Spoelsel. Giet da' gespoel veur de verkies. Mnl. Wdb.
Gespook (uitspr. met scherpt. o), o. Zonder mv.
Het telkens of aanhoudend spoken. Alle nachten
es 't in dot au(a) kasteel egespook! — Collectief.
Spokensbel,-verschijning. Daarnaast, gewoon, GESPOOKSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg). Hie zag, alle vrilda(g)en, te middernacht,
e leelek gespook (of gespooksele). -- Vgl: Ned.
Wdb (GESPOOK, I en II ; GESPOOKSEL). KIL.
Gespooksele, O. Zie GESPOOK.
Gespot, 0. Zo n d er mv. Daarnaast GESPOTSELE
(de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg). Het
telkens of aanhoudend spotten. — Concreet. Collectief. Spotternij. Hie antwordt altij' mee e gespotsele. — Vgl. Mnl. Wdb.; Ned. Wdb.

Gespotsele, 0. Zie GESPOT.
Gespraakzaam (uitspr, met zovi. lange a), bn.
Daarnaast GESPR aKIG, soms GESPRAAKZAMIG.
Spraakzaam. Ne gespt aakzamen of gesprakegen
heere. Mnl. Wdb. KIL. Ned. Wdb. (« in NoordNederland thans nagenoeg verouderd »). J, CV
(Aanh.).

Gespraakzaamheid (uitspr. -iet), vr. Daarnaast
GESPRAKEGHIED; min gewoon, GESPRAAKZAMEGHIED. Zonder mv. Spraakzaamheid. Ned. Wdb.

Gespraakzaamhied, vr. ; gespraakzameghied, vr. Zie GESPRAAKZAAMHEID, GESPRAAKZAMIGHEID.

Gespraakzamig (uitspr. gaspraaksamach), bn.
Zie GESPRAAKZAAM. J. CV (Aanh.).
Gespraakzamigheid (uitspr. gaspraaksamachiet met zovi. lange a), vr. Zie GESPRAAKZAAMREID.

Gesprakeghied, vr. Zi e GESPRAKIGHEID.
Gesprakig (uitspr. gasprakach met zovl. lange

a), bn. Spraakzaam. Onze paster es negesprakege
mains. Mnl. Wdb (GESPRAKICH). KIL.
Gesprakigheid (uitspr. gasprakachiet met
zovi. lange a), vr. Zie GESPRAAKZAAMHEID.
Gesprek, o. Niet gewoon. Wdb. Mee iemand
i' gesprek zin,

GESPRENK

Gesprenk, o. Zonder mv. Gespring. Ned. Wdb.
E gedans en e gesprenk.

Gesproei, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend sproeien Zonder veel g esfiroei en kezende
die blommen nie bewaren.

Gesproet, bn . Zi e SPROETEN.
Gesprokkele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend sprokkelen, d. i. in sprokkels vallen. 't Gesprokkel van
droog haut. Concreet. Sprokkelhout. Smijt al
da' gesprokkel mor in 't vier. — Zie SPROKKELEN.

Gespruit, o. Zonder mv. Gespuit. 't Gespruit
van de pompiers. Zie SPRUITEN.

Gespui, o. Zie GESPEI.
Gespuis, o. Zonder mv. Wdb. — Ook wel van
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e gesteeksel in de ru(gg)e. G'heel de nacht was 't
Besteek in die wonde! — Zie STEKEN.

Gesteeksele, o. Zie GESTEEK.
Gesteel (uitspr. met zacht]. e), o. Zonder mv.
Het telkens of aanhoudend stelen. In die streekt'
en es 't 2tie pluis
moord en bres teel.

.• ' t

es er alt ij' gebrand, ge-

Gesteente (scherpt. e), o. Wordt weinig of niet
gebruikt.

Gestek, o. Zonder mv. Gegooi (vooral met
steenen). Es da' Bestek bij eredaa', manneke! Zie
STEKKEN.

Gestekt, bn. Daarnaast, soms, GESTOKT.Wordt
gezegd van vogeljongen die pluimen krijgen ; de
uitkomende pluimpjes gelijken op stekjes (of

lastige kinders. Doet da' gespuis va' jangles ne

stokjes). 'k Wete ne zu'artekop wennen, en de
jonkskies zijn al gestekt. Vgl. J (GESTEKKERD,

keer zwol g)en.

GESTOKKERD).

Gespuits, 0. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend spuitsen (d. i. kleine vlekjes krijgen); het
resultaat zelf. D'appels beginnen te vorten, 'k zie
't an't gesptits. Zie SPUITSEN.

Gestaaksele (uitspr. met verkorte zovl. lange
a), o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Staketsel. 't Gestaaksel rondom 'n
wee (weide).

Gestaakt (uitspr. met verkorte zovl. lange a),
bn. Van staken voorzien. DB.

Gestaat (uitspr. met verkorte zovl. lange a), bo.
Zonder trappen van vergelijking. Flexievormen
gestaatte, gestaatten. In zekeren staat (van rijkdom, armoede). 't Es ne wel gestaatte mains.
Z'en ware mor slich(t) Bestaat. DB. Mnl. Wdb.
Gestaatheid (uitspr. gastaat'iet met verkorte
zovl. lange a), vr. Staat, stand. Ge moet nor ou
(uwe) gestaathie' leven. D B.

Gestaathied, vr . Zie GESTAATHEID.
Gestadig, bn. Wordt niet gehoord.
Gestalte, vr. Weinig in gebruik. Groot, klaine
va' gestalte. Wdb.

Gestamp, o. Zonder mv. Het telkens of herhaald stampen (in al de bet. van het w.). Gestamp
op de vloer. Geschup en gestamp. Vgl. Ned. Wdb.
Gestampt, bn. Zie STAMPEN.

Gestand, znw. Wordt niet gebruikt.
Gestank, o. Zonder mv. Collectief. Stank. 't Was
in de zaal e gestank van al de duvels ! Mnl.

Wdb. KIL.

Gesteegere (uitspr. met scherp]. e), o. Zonder
mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Gesteiger. VD. 't Gesteeger van e perd. Zie
STEEGEREN.

Gesteek (uitspr. met zacht]. e), o. Zonder mv.
Het telkens of aanhoudend steken (in al de beteekenissen van het woord). 't Gesteek mee 'n noulde
(naald. 't Gesteek (geduw) an 'n kerre. 'tGesteek
van de 7neuziets (muggen), van de zonne. — Ook
van stekende pijn. Daarnaast GESTEEKSELE (de
eind e valt dikwijls in de uitspr. weg). 'k Voeldeg'
-

Zuid-eostviaander'cir Idioticon

Gestel, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend versieren (van straten als de processie uitgaat). As den ommegank uitgaat, es ' t e gekuis en
e gestel. — Concreet. Versiering. Mie her gestel
zal 't schoonste zijn. — Zie STELLEN.
Gesteld, bn. Zi e STELLEN.
Gesteltenesse, vr. Toestand, gesteldheid (« een

woord dat in Noord-Nederland het voorheen gebruikelijke Gesteltenis heeft vervangen. » Ned.
TWIb.), 'k Bevende m ij in 'n vieze gesteltenesse.

Vgl. Ned. Wdb. Wdb (GESTELTENESSE).
KIL. DB.
Gesterken, collectief telw. Velen te zamen.

Hoeg -esterke zijn ze? CV. CL (Bijv.). SCH. (B v.).

Gesternd, gesterrend, bn. Zonder trapp. v.
vergel. Wdb. Den hemel was schoone gesterrend.
Men zegt nooit : gestarnd.
Gesternte, gesterrente, o. Nooit : gestarnte.
Wdb.

Gestert, bn. Gestaart. Den hond es schoone
gestert. Zie STERT. Mnl. Wdb (GESTERT).
Gesteun, 0. Zonder mv. Daarnaast GESTEUN
SELE (de einde valt dikwijls in de uitspr. weg). At
wat steunt, steunsel. De takke' van de peereleere
gaa' scheuren : zet er e gesteunsel andere.

Gesteuksele, o. Zie GESTEUN.
Gesticht, 0. Zie GESTICHTE.
Gestichte, o. Mv. -n. Zonder verkl. De vorm

GESTICHT komt meer en meer in gebruik. Gebouw
dat met een bepaald doel is gesticht. Dat was e
groo' gestichte. Vgl. Ned. Wdb. Mnl. Wdb. —
De andere beteekenissen van het w. zijn in mijn
dialect onbekend.
Gestichteghied, vr . Zie GESTICHTIGHEID.

Gestichtig f uitspr. gastichtach), bn. bw. Voorbeeldig, stichtelijk. Hie was gestichteg em brave.
Gestichteg levert. KIL. Mala Wdb (« thans nog in
Vlaarnsch-België Y).
Gestichtigheid (uitspr. gastzchtachiet), vr. Zedigheid, braafheid; voorbeeldig, stichtelijk gedrag.
KIL. llln 1. Wdb. Ned. Wdb,
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Gestijf, o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GESTIJFSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg). Het telkens of aanhoudend stijven (met
stijfsel). Het gestevene zelf. Gestijf en gestrijk.
Da'gestijfsel en deug(t) niet.

Gastij fsele, o. Z ie GESTIF.
Gestik, o. Zonder mv. Daarnaast GESTIKSELE
(de eind-e valt dikwijls in de uitspr, weg). Het
telkens of aanhoudend stikken. Genoui en gestik.
— Het gestikte. Schoemaker, ou (uw) gestik (of
gestiksel) en deug(t) niet.

Gestiksele, o. Min achten d e term. Zie LESTIK.
Lestoef, o. Zonder mv. Gepoch. As ze begint,
es 't e gestoef zonder ende. Zie STOEFEN. Ned.
Wdb (GESTOF). CV (Aanh.).

Gestoelte, o. Niet in gebruik.
Gestof, o. Zonder mv. Collectief. Stof. De
eerde' make' veel gestof. Wa' gestof in de fabrieke ! KIL. Mnl. Wdb. Ned. Wdb (a thans geheel verouderd )). — Bepaaldelijk. Het stof dat,
in huis, zich op de voorwerpen legt. Al die boeke'
zif vuil van 't gestof.
Gestokt, bn . Zi e GES`T'EKT.
Gestolen, bn. Heimelijk. Jet gestolen doen.
Gestole' ga-wé g' iet opeten. Mnl. Wdb. Ned.
Wdb (« thans weinig meer in gebruik »). J
(GESTOLENWEG).

Gestole'-ga-wêeg (uitspr. weeg met scherpl.
e), bw. Hetzelfde als GESTOLEN (zie ald.)

Gestoof (uitspr. met zachtl. o), o. Zonder mv.

Daarnaast, soms, GESTOOFSELE (de eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg). Het telkens of aanhoudend stoven. Gestoofde spijs. Ned. Wdb. Het gestoofsel en es nie etelijk. Vgl. DB (GESTOOFSEL).
Gestoofsele, o. Minachtende term. Zie GESTOOF.

Gestook (uitspr. met zachtl, o), o. Zonder mv.
Het telkens of aanhoudend stoken. Ned. Wdb
(« weinig in gebruik a). 't Gestook in de stove. —
Van stokers (branders). Zi' gestook em beteekent
nie vele. — Van twiststokers. Al da' gestook zal
nog op kroest' uitkommen.
Gestoord, bn . Zi e STOOREN.
Gestoorm (uitspr. met zachtl. o), gestorem,

o. Zonder mv. Gestorm. Wdb. 't Gestoorm van e

perd, het gehol van een paard. Zie STOORMEN.

Gastop, O. Zo n d er mv. Daarnaast GESTOPSELE
(de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg). Het
telkens of aanhoudend stoppen. Es da' gestop nui
nog nie' gedaan ? — Het gestopte. Wel, wel ! es
dat e gestopsele!
Gestopsele, o. Minachtende term. Zie GESTOP.
Gestraald, b n. Zie STRALEN.
Gestraf, o. Zonder mv. Het telkens of aanhou-

dend straffen. Al da' Bestraf en zal da' kind nie
beteren.
Gestren, o. Zonder mv. Daarnaast GESTREUI,
GESTREU(i)SELE. Het telkens of aanhoudend
strooien. Gestreui yam blommen as 't ommetank es.— Strooisel. Vaagt da' gestreusel been.
— Zie STREU(I)EN.

GETA'ENTIGEN

--

Gestreni, o. ; gestrea(i)sele (de eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg). o. Zie GESTREU.
Gestreunkele, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Gestrompel. 't En es
nie meer gaan dat hie doet, 't es e gestreunkele.
Zie STREUNKELEN.
GeStrij, O. Daarnaast, soms, GESTRIJD, GESTRIJDSELE (de eind-e valt dikwijls weg). Gekijf,

getwist. Da' gestridsel duurt toch al lange genoef zekere! (lestri en gevecht. Z. STRIJDEN. CV
(Aanh.).

Gastrij d, 0.; gestrijdsele, O. Z. GESTRIJ. DB.
Gestrijk, o. Zonder mv. Daarnaast GESTRIJKSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.)

Het telkens of aanhoudend strijken (in al de beteekenissen van het w.). 't Gestrijk van de strijkesse.
Gestreel en gestrid. — Het gestrekene. Z'en kan
n ie' goe' strijken : her gestriksel en es niet
(niets) werd. Vgl. Ned. Wdb.

Lesbrij ksele, o. Zi e GESTRIJK.
Gestrik, o. Zonder mv. Collectief. Al het gestrikte. Wa' gelent en gestrik op herren hoed!
Gestr00ns (uitspr. met scherpl. o), o. Zonder
mv. Het telkens of aanhoudend stroomen. Wild
gestroorn va' watere.

Lestroop (uitspr. met scherps. o), o. Het telkens
of aanhoudend stroopes (bedriegen). Al da' bedrog en gestroop moe' gedag' zijn.
Gestrop, o. Het telkens of aanhoudend stroppen. Geza vai en gestrop. j.
Gestrunkele, o. Zie GESTREUNKELE.
Gestuik, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend stuiken (in al de beteekenissen van het w.).
Gestuik en gestoot. 't Gestuik van de kinders mee
morbels. 't Gestuik op 't veld (het oprechten der
schooven). ' t Gestuik van de sined. Zie STUIKEN.
Gestuikt, bn. Zonder trappen van vergel. Van
personen. Kort van gestalte en tevens sterk en
breed gebouwd. 't Es ne gestuikte keerele. Hie es
kur(t)gestuikt. Vgl. STUIKEN, CV (Aanh.)

Gestuip, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend stuipen. Mine ru(gg)e doe' zeere van al
da'gestuip. Zie STUIPEN.
Gestort, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend storten. 't Es hier nat van 't geplas en gesturt. Zie STURTEN.
Gesaikerd, bn . Zi e SUIKEREN.
Gesukkele, o. Zonder mv. Daarnaast GETSUKKELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.

Gesukkel. Ned. Wdb.
Gesul, o. Zonder mv. Gesukkel (van zieke menschen). Da' gesul duurt al meer as e jaar. Zie
SULLEN.

Getachentigen (uitspr. gata(ch)antagan), collectief telw. Daarnaast SGETACHENTIGEN (uitspr.
scha-) en SCHOOTACHENTIGEN (met scherpl, o).
Tachtig te zamen.Hoeveelgouiscizutters zijndere?
Me zi' geta(ch)entegen. Vgl. TACHENTIG.
Geta'entigen, collect ie f te les . Zie GETACHENTIGEN.

GËTAFELD
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Getafeld (uitspr. met zovi. lange a), bn. Zonder
trapp. v. vergel. Geruit. Van stof. Getafel(d) goed.
Mnl. Wdb (GETAFELT).
Getainzele,

Geteemst (uitspr. met zachts. e), o. Het telkens
of aanhoudend teemsen. Da' geteemst duurt zoo
lange? Zie TEFMSTEN.

0. Zie GETEINZELE.

Geteerlenk, O. Zie GETEERLING.
Geteerling (uitspr. gateerlenk met scherpt. e),

Getaken (uitspr. met zov]. lange a), bed. zw .

ww. Very. : getaaktege, getaakt. Met hen (hebben). Nog zeer gewoon, ofschoon Mnl. Wdb.
schrijft : « het begon reeds in het mnl. te sterven ».
Jet getaken, iets aanraken, raken. 'k En ka' vanda(g)e geene goui (vogel op de gaaipers) getaken.
— De grond nie' getaken, eig. den grond niet
raken, b. v. in gevecht ; de zwakste wordt van den
grond opgeheven en wie de grond niet en getaakt,
is dus uiterst zwak tegenover den medekamper.
Fig. In spel verliezen en blijven verliezen zonder
eenmaal te winnen. Hette gewonnen? Wa' zegde:
gewonnen ? M'en hen de grond nie' getaakt. —
Met een persoon als voorwerp. 'k Verbie on (u)
mij te Retaken, d. i. mij aan te raken, aan te durven. Ook wel fig. Al wo' da' ge zegt en doet, en
ka' mi nie' getaken. Lichte getaak(t) zijn, lichtgeraakt zijn. — Ïllnl. Wdb. KIL. JACOBS ( Verouderde woorden). Zie hier TAKEN.
Getal, o. Mv. -len. Verkl., niet gewoon, getal(le)ke. Wdb. E groo' getal. E paar, 'n ompaar
getal, een even, een oneven getal. — Me waren i'
goe' getal, fr. en bon nombre (Ned. Wdb.: < thans
weinig meer in gebruik »), Dit i' (goe') getal is
een gallicisme. — Te getalle, niet : ten getale. Ze
waren te getalle van honderd. — 't Getal van
Dzudas, het getal 13. -- Onz' Heere moe' zij getal hen (hebben), wordt medelijdend gezegd om
aan te duiden dat iemand onnoozel of krankzinnig
is. SCH (Bijv.).

Getamboer (uitspr. met klemt. op boer), o.
Zonder mv. Wild gedruisch, geraas, getier (van
menschen). 't Was e getamboer op de deure! Zie
TAMBOEREN.

CV. J.

Getampeest (uitspr. peest met scherpl. e en
den klemt.), o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GETEMPEEST. Gestorm, geraas (van personen). In
de Zwane vechten ze : hoorde da' getampeest ?
Zie TAMPEESTEN.
Getanteersele (uitspr. teer met zachtl. e en
den klemt.), o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijis in de uitspr. weg. Geterg, geplaag. Nor
't tanteersel komt 't gevecht. Zie TANTEEREN.
Getap, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend tappen. Al da' geschenk en getap hee' mij
moe gemaakt.
Getast, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend tasten, voelen. 't Was e getast in den donkeren.
Getatere (uitspr. met zovi. lange a), o. Zonder
mv. Daarnaast GETATERSELE. De eind e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Gebabbel. Zwijgt mee'
da' getatere. 't Getatersel van da' wijf nztrak(t)
m ij zot. Ned. Wdb (« Nog heden in Vlaamsch
België »). SCH. DB. CV . J. CL (Bv.).
Getatersele, o. Zie GETATERE.
Getauwe, 0. Mv. -n. Verkl. getauwke (mv.
-kes, -kies). Getouw. 't Es e plezier op da' getauwke te werken. Weefgetauwe. Aargetauwe.
lInl. Wdb (GETAU, GETAUWE). KIL.

GMRDESCHEE

Zonder mv. Het telkens of aanhoudend spelen
met teerlingen (dobbeisteenen). Ze zoon (zouden)
da' geteerlenk mode verbien. Zie TEERLINGEN.

0.

Geteingele (uitspr. getainzala), o. Zonder mv.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend teinzelen (d. i. spottend en
tergend iemands gezegde nabrabbelen). Zwijgt,
da' getainzel doe' mij uit m ij' vel sprengen!
Zie TEENZELEN.
Getel, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend tellen. 't Was e gesjfer en e Betel zonder
ende.
Getemmere, o. Zonder mv. Daarnaast, wel
eens, GETEMMERSELE. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend timmeren, getimmer. Wdb. — Het getimmerde zelf.
Zij' getemnzersel en kan nie hauwen (houden).
Zie TEMMEREN.
--

Getemmersele, O. Zie GETEMMERE.
Getempeest, o. Zie GETAMPEEST.
Getempere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr, weg. Het telkens of aanhoudend temperen (van staal). Mij' getemper es
alt' goed.

Getengele, 0. Zonder mv. De eind-e valt dikwiils in (le uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
netelen. Mjn hande' zij' roo' van 't getengele.
Zie TENGELEN, GETINGELE.
Getengelenk, o. Zie GETINGELING.
Getenk, o. Zonder mv. Geluid, geklep éener
kleine klok, eener bel. Der es iemand in de
wenkele : 'k hè 't, getenk van de belle g' hoord.

Getentele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Getintel. 't Es kaud :
'k voel e getentel i' mijn vengers.
Geterde, o. Bij DB en J : vr. Mv. -n. Daarnaast, soms, GETERTE. Van terden, terten, treden. Voettrede, fr. pedale. De scheeresliep doe' z ij'
sl jpstientse (-steentje) deur e geterde zoeven. An
't weefgetauwe zijn der Beterden. Vgl. DB. SCH
(GETERD, GETERRE, GETREE). J GETERTE). Volk
en Taal, Ve jaarg., blz. 180 (waar men het w. het
vr. geslacht toekent). Mnl. Wdb (met andere bet.).
Geterdeputte, m. De put in den vloer, onder
het weefgetouw, waarin de geterden (zie ald.)
kunnen op- en neergaan. Er zijn nog geterdeputten in erdie (aarden) vloeren. Vgl. DB. Volk en
Taal, Ve jaarg., blz. i 80. J.
(

Geterdeschare (uitspr, met zovi. lange a), vr.
Deel an 't geterde dat de ooge vasthoudt. De
geterdeschare zit in 't mirre' (midden) van de
geterdeschee. Zie GETERDE.
Geterdeschee (uitspr. schee met scherpI. e), vr.
Houtpiaat die van achter en onder in 't getouw
steekt en waaraan de geterden hun steunpunt
hebben. Geweunelijk es de geterdeschee tien cen
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ti,neters dikke, twinteg of vijf en twinteg centimeters breed. Zie Volk en Taal, IVe jaarg., blz.

I17. Vgl. GETERDE, SCHEE.
Geterdescheegat, o. Rechthoekige opening
waarin de geterdeschee (zie aid.) steekt. Volk en
Taal, IVe jaarg., blz. 116. Zie GETERDE.
Geterdespille, vr. IJzeren spil, waarmede de
ooge in de schare vastzit. Volk en Taal, Ve jaarg.,
blz. 180. Zie GETERDE. DB.
Geterdezeel (uitspr. zeel met scherpl. e), o.
Mv. -en. Dikke koord die, naar boven, aan de
perdekes (zie ald.) trekken en, naar onder, door de
geterden getrokken worden. Volk en Taal, V'
jaarg., blz. 180.
Geterdooë, vr. Zie GETERDOOGE.
Geterdooge (uitspr. gaterdoo(g)a met scherpl.
o), vr. Oog van het geterde. Zie aid. Volk en Taal,
ye jaarg., blz. 180.
Getert (uitspr. gatert), o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend treden. Hier zij' veel main-

GETRAUWIGHEID

GetlIItela, o. Z ie GETENTELE.
Getneëntegen, telw. Zi e GETNEGENTIGEN.
Getnegentigen (uitspr. g atne(g)antagan), collectief teiw. Daarnaast SGE- (uitspr. scha ), en
SCHOO- (scherpl. o). Negentig te zamen. Zie
TNE(G)ENTIG. J.
Getoef, O. Zie GETOEFELE.
Getoefele, o. Zonder mv. De eind-e valt dik..
wijls in de uitspr. weg. Daarnaast GETOEF. Het
telkens of aanhoudend slaan. Gekijf en getoefele.
't Was e gestamp en e getoef op de deuce. Zie
TOEFELEN, TOEFEN.
-

Getoet, o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GETOETSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg). Het telkens of aanhoudend weten. Minachtende term. Hie blaast op den hoorene, en' t es e
g etoetsel zonder ende. Wdb.
Getoetsele, o. Zi e GETOET.
Getoog (uitspr. met scherpl. o), o. Zonder mv.
Het telkens of aanhoudend toonen (wijzen). 't En

s(ch)e veurbijgegaan : 'k zie 't an 't ,eert. Mnl.
Wdb (GETERDE, GETERT). Zie hier TERTEN.

es mor nen dommerik : naar al da' gewis en
getoog en weet het hie nog niet. Zie TOOGEN.

Getarte, O. Zi e GETERDE.
Getet, o. Zonder mv. Het telkens of aanhou-

Getoovere (uitspr. met scherpl. o), o. Zonder
mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Getoover. Wdb.
Getop, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend toppen. 't Getop van de schoolkinders op
de koer. Zie TOPPEN.
Getorrend, bn. Getorend. Die kerke zal
schoone getorrend zijn. Zie TORRE.
Getottele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gestotter. Zie TOTTELEN.

dend zuigen (van kleine kinders). Gelut en getet.
Zie TETTEN.
Getentere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Geknoei, gebroddel. Mee
al da' geteuter en komde nie' verre. Zie TEUTEREN.
Getiechele, o. Zonder mv. Daarnaast GETIECHELSELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Het telkens of aanhoudend tichels leggen.
Het werk zelf. Zij' getiechelsel en deug(t) niet.
Zie TIECHELEN.
Getiechelsele, o. Zi e GETIECHELE.
Getiek, o . Zie GETIK.
Getiektak (met verkorte ie), o. Zonder mv.
Getiktak. Wdb.
Getienen, collectief telw. Daarnaast SGETIENEN (uitspr. scha-), SCHOOTIENEN (uitspr. met
scherpl. o). Wdb. Z' en keunen dat nog getienen
niet doen. Ned. Wdb (c alleen in Vlaamsch België »).
Getierelier, o. Zonder mv. Het telkens of
aanhoudend zingen en muziekmaken. 't Getierelier van de veu(g)els, van de jongies. Zie TIERELIEREN. Ned. Wdb.
Getik, o. Zonder mv. Wdb. 't Getik van
d'harloodze. Daarnaast, wel eens, GETIEK (met
verkorte ie). — Het stooten van een glas tegen
een ander. Daarnaast, soms, GETSIK. 'k Hoore
't getik van de glazen. Zie TIKKEN.
Getingele, o. Zonder mv. Daarnaast GETENGELE. Getinkel (van bellen).
Getingeling (uitspr. gatengalenk), o. Zonder
mv, Getinkei (van bellen). 't Getengelenk van de
bellekies van 'n harnas.
Getink (uitspr. gatenk), o. Zonder mv. Geluid
van bellen, kleine klokjes, den harer op 't aanbeeld, enz. Zie TINKEN, GETENK.

Getouwe, o. Zi e GETAUWE.
Getraan (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder
mv. Geween. Ned. Wdb (t thans alleen nog in
Zuid-Nederland »).

Getraald (uitspr. gatrould), bn. Getralied. Getroulde vaisters. Zie TRAALDE.
Getrampele, o. Zi e GETRAPPELE. SCH. DB.
CV . J.

Getrap, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudena trappen. 't Was geschup op de schenen en
getrap op de teenen. Mnl. Wdb.

Getrappele, o. Zonder mv. Daarnaast GETRAMPELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Getrappel. 't Getrampel van de per(d)en.
't Getrappel van ne kaé mains. Vgl. Ned. Wdb.

Getranwe, bn. Trappen van vergel.: getrauwer(e), getrauwst. Daarnaast, gewoon, GETRAUWIG. Getrouw. Ne getrauwe vriend. Nen hond
es getrauwe. Ned. Wdb (c in ouderen vorm GETROUWE )). Mnl. Wdb (GETRAUWE, naast andere
vormen).

Getranweghied, vr. Zie GETRAUWIGHEID.
Getrauwig (uitspr. gatrauwach), bn. Getrouw.
Ne getrauwegen hond. Zie GETRAUWE. Mnl.
Wdb. DB. Ned. Wdb.
Getranwigheid (uitspr. gatrauwachiet), vr.
Zonder mv. getrouwheid. Den hond stierf uit
getrauweghied. Mnl. Wdb. Ned. Wdb.

GETRAUWSELE

r°'

Getreuwsele, o. Zonder mv. De eind -e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Minachtende term. Het
trouwen. 't Es e vies getrauwsele. DB.
Getrek, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend trekken. Gepluk en pretrek in den appeltijd. Gesleur en getrek. — Concreet. Mv. -ken.
Het volledige tuig van een paard, fr. harnachement. DB. r— Gespan. 'n And getrek, een oud
rijtuig. — Minachtende term. Persoon. Triene,
da' vies getrek ! Da' Zeelek getrek van e vaintse
(ventje). SCH. DB. C V. R. J. Ned. Wdb.

Getreutele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gedrentel; getalm ; dom
gebabbel. Zie TRENTELEN.

Getres, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend vlechten. 't Getres van her haar vraagt al
'n halo' ure. Zie TRESSEN.
Getreunsele, O. Zi e GETREUTSELE.
Getreutsele, o. Zonder mv. Daarnaast GETRUTSELE, GETRUUTSELE, GETREUNSELE, GETRUNSELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Getreuzel (dat men niet gebruikt). 't Getreutsel
van da' maisie en es nie om te verdra(g)en. G' en
werkt niet : 't en es mor getrutsele. Zie TREUT-

SELEN, TREUNSELEN, TRUNSELEN, TRUTSELEN,
TRUUTSELEN.

Getroef, o. Zie GEROEF.
Getrommele, o. Getrommel. Wdb. Daarnaast,
soms, GETROMMELSELE.

Getrommelsele, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Getrommel. Zij' getrommelsel en es nie om

op te boffen.

Getrompet, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend trompetten. 't Was e geblaas en getrommel en getrompet!

Getroppele. o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in ae uitspr. weg. Hoop. 'k En koest deur
't getroppel van 't volk niet. Zie TROPPELEN.
Getrossele, o. Zonder mv. Het trosselen (zie
ald.). 't Getrossel van de druiven.

GETUIG
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Getsampele, 0.; getsammele, o. Zie GETSAMPELE.

Getsampele, o. Zonder mv. Daarnaast GETSAMFELE, GETSAMMELE, GETSEUMPELE, GETSEUNKELE, GETSOMMELE en GETSOMPELE. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gestruikel.
't Getsampel van nen auwe vaint. 'k Hoor e
getsommel over de zoldere. Zie TSAMFELEN,
TSAMMELEN, TSAMPELEN, TSEUMPELEN, TSEUNKELEN, TSOMMELEN, TSOMPELEN.

Getsestigen (uitspr. gatsestagan), collectief
telw. Daarnaast SGE- (uitspr. scha-) en SCHOO(scherpl. o). Zestig te zamen. Zie TSESTIG. J.
Getseumpele, o. ; getseunkele, 0. Zie GETSAMPELE.

Getseventigen (ui tspr. Sa tsevantagan), collectief telw. Daarnaast SGE- (uitspr. scha-) en SCHOO(met scherpl. o). Zeventig te zamen. Zie TSEVENTIG. J.

Getsielp, o. Zonder mv. Daarnaast GETSIERIK.
Getjilp (van vogels, vooral van musschen). 't Musschejonk en es nog niet dood;' k hoore z ' getsielp.

Zie TSIELPEN.

Getsiep, o. Het telkens of aanhoudend piepen
(van kiekens en muizen). Der zit e kieksk' in de
klavere hoorde da' getsiep niet? — Geklaag
(van ziekelijke vrouwen). Getrunt en getsiep. —
Zie TSIEPEN.
Getsierik (uitspr. gatsierak), O. Zie GETSIELP.
Getsik, o. Zonder mv. Van vogels die, in hunnen zang, tsik laten hooren. 't Getsik van e keukenkske, van ne kanareveu(, -)ele. — Getik (met
glazen). -- Zie TSIKKEN.

Getsoefele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
broddelen, knoeien. Zie TSOEFELEN.
Getsol, o. Het telkens of aanhoudend tsollen
(in al de bet. van het w.). 't Getsol van ne zieke
mains. Gesukkel en getsol. Gesleur en ge_tsol.
Wa' getsol hier in huis : 't al overhoop. Zie

Getrot, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend trotten (d. i. snel aanstappen) ; geloop. 't Es

TSOLLEN.

de weke deure — geloop en getrot.

PELE.

Getrould, bn. Zie GETRAALD.
Getrouwe, bn.; getrouwig, bn.; getrouwigheid, vr. ; getrouwsele, O. Zie op GETRAU -.
Getrunsele, o. Zie GETREUTSELE.
Getrunt, o. Zo n d er mv. Daarnaast GETRUNT-

Getsommele, o.; getsompele, o. Zie GETSAMGetsukkele, o. Zie GESUKKELE.
Gette (uitspr. met fr. c), o. Mv., zeer gewoon,
-n. Verkl. getteke (mv. -kes, -kies). Fr. guêtre
(met uitlating der r). Slobkous. De sampetter
draag(t) Betten. SCH. CV. DB. J. en V D
(« Zuidn. A) : GET. CL (Bijv.).

SELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg).
Het telkens of aanhoudend klagen en lastig vallen. Da' getrunt van da' waf zoo (zou) iemand

Getuie, vr. ; getuiegeld, 0.; getuien, w w. ;
Zie
GETUIGE,
GETUIGEGELD,
getuienesse, vr.

ziek maken. Es da' getruntsel dor gedaan ? Zie

GETUIGEN, GETUIGENESSE.

TRUNTEN.

Getruntsele, O. Zie GETRUNT.
Getrutsele, 0.; getruutsele, o. Zie GETREUTSELE. C V . J.

Getsaffele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gebeuzel, getreuzel, geknoei. 'k En kan da' getsafel van den temmerman nie langer zien. Zie TSAFFELEN.

Getuiere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
verward ineensluieren, ineenwarren. Het ineengewarde zelf. 't Getuier va' koorden. Wa' veur e
getuier hee' ze dor op herren hoed? Z. TUIEREN.
Getuig, o. Zonder mv. Tuig (dat men niet
bezigt), gereedschap. KIL. SCH. HFFT. DB. Dr. J.
Volledig harnachement van een trekdier. 't Ge-

GETUIGE

—

tuig van e perd. DB. CV . J. CL (Bijv.). 1l^Inl.
Wdb (GETUYCH, GETUUCH).

Getuige (uitspr. gatui(g)a), vr. Het w. is, in
grammaticaal opzicht, altijd vrouwelijk. Men zegt
van een mannelijken getuige : 'n getui(g)e, nooit :
ne(n) getui(g)e. Zie Kl. en Vorml. Mv. getui(g)en. Zonder verkl. Ned. Wdb (« gemeensl., doch
meestal m. »). Iemand veur getui(g)e pakken
(gallicisme, naar Dr DE VREESE, Gall., blz. 62I).
'k En zal geen getui(g)en hen (hebben). Z. Wdb.
Getuigegeld (uitspr. gatuz(g)a-), o. Getuigengeld. Ned. Wdb.
Getuigen (uitspr. gatuz(g)an), bedr. en onz.
zw. ww. Verv.: getui(g)dege, getuigd. Met hen
(hebben). Wdb. Te(g)en iemand getui(g)en.
Veur iemand getui(g)en. Iet getui jg)en.
Getuigenesse (uitspr. gatuz(g)anessa), vr. (nooit
o.). Dat es 'Iz valsche getuz(g)enesse. 111nl. Wdb.
KIL. SCH (Bijv.).
Getuimele, o. Daarnaast GETUIMPELE. Zonder
mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Getuimel. 't Getuimpel van de kinders.
Getuimpele, o. Zi e GETUIMELE, TUIMPELEN.
Getuit, o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GETUITSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr.

weg). Getoet. 't Getuit van de muzikanten. Da'
geroep en getuitsel maak(t) mij zot. Ned. Wdb
(e thans alleen nog in Zuid-Nederland »). Zie
TUITEN.

Getuitsele, o. Zie GETUIT.

Getnrelnur, o. Zonder mv. Daarnaast GETUUR-

't Getureluur
van de veu(g)els. Da' getuurlutuut van die
zatte keerels steek(t) mij te(g)en. Geslenter en
getureluur. Zie TURELUREN, TUURLUTUTEN.
LUTUUT. Gefluit; gezang; getalm.

Getuurlutuut, o. Zi e GETURELUUR.
Getrut, o. Nagenoeg hetzelfde als : getuit. Zie
ald. ; oolc : TUTEN. Mnl. Wdb.
Getwale'en (met zovl. lange a), collectief telw.
Daarnaast SGETWALEVEN (uitspr. scha-), SCHOOTWALEVEN (met scherpl. o). Twaalf te zamen.
Ned. Wdb (GETWAALVEN). DB. CV . J.

Getwieën, collectief telw. in het mv. Daarnaast

scha-), SCHOOTWIEËN (scherpl.
o). Getweeën, twee te zamen. Onder ons g etwieën.

SGETWIEËN (uitspr.

-

Ned. Wdb. SCH. DB. CV . J.
Getwintigen (uitspr. gatwintagan), collectief
telw. Daarnaast SGETWINTIGEN (uitspr. scha-),
SCHOOTWINTIGEN (uitspr. met scherpl. o). Twintig te zamen. Ned. Wdb. DB. SCH.

Gen, m. ; geuën, ww.; geuëre, m. Zie GEUI,
GEUIEN, GEUIERE.

Genf (visch). Niet bekend in mijn dialect.
Geui, m. Mv. -en. Verkl., niet gewoon, -ke
(inv. -kes, -kies). Daarnaast, soms, GEU. Gooi, het
eenmaal rooien. Mee tien geuie(n) zal 'k den
appel af hen (hebben). — Slag. Iemand ne geu
geen (geven), drouien. 'k Krege ne ferme geui.
Zie GEU(I)EN.
Geuien, onz. en bedr. zw. ww. Daarnaast
GEUËN. Very. : geuidege, gegeuid. Met hen (heb—
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GEUS
ben). Gooien. T✓lee ne steen, mee sneeballen
nor iemand geuien. Iemand uittenhuize geuën.
Geld in 't water geuien.

Geuiere, m. Mv. -rs. Daarnaast GEUËRE.
Gooier. Die geuiers va' jongies zoon (zouden)
iemand de kop i'werpen. Zie GEU(I)EN.
Geul(e), o. Wordt niet gehoord.

Geur, m. Weinig of niet gebruikt (ook niet de
afl. en samenst.) Het gewone woord is REUK,
Soms LUCHT.

Geur, o. Mnl., GOOR, o., GORE, vr. Zonder mv.
Goor ; slijk, dat zich op den bodem van grachten,
putten, vijvers, beken bevindt; fr. vase. Het w.
beteekent dus niet juist hetzelfde als more (modder) en slijk, fr. boue. Men zal b. v. niet zeggen :
't geur van de strate, van onder an de broek;
wel : 't slijk of de more. In 't geur verzenken. In
de vijver ester veel geur. De palenk smaakt nor
geur. Ned. Wdb (GooR). KIL (Gook). DB en
CV : GOOR.
Geurachtig (uitspr. geurachtach), bn. bw. Als
geur (zie ald.). De vis hee' negeurachtege smaak.
't Riekt hier geurachteg.
Geurlucht, m. Zonder mv. Reuk van geur (zie
aid"). De vijver ligt droo(g)e : ge riekt hier ne
leeleke geurlucht.
Geurpalenk, m. Zie GEURPALING.

Geurpaling (uitspr. geurpalenk met zovl .lange
a), m. Mv. -en. Paling die in het geur (zie aid.)
leeft. Geurpalenk en es n ie' gezocht. VD (GOORPALING... e Zuidn. »).

Geurreuk, m. Hetzelfde als geurlucht (zie
ald.).

Geursmaak (uitspr. met zovl. lange a), m. Zonder mv. Goorsmaak, grondige smaak. De palenk
hee ne vuile geursmaak. Zie GEUR.
Geurrisch (uitspr. geurvis), m. Mv. -visschen
(uitspr. soms met ch). Visch die in het geur leeft.
Palenk es geurvis. Zie GEUR.
Geus, m. Mv. geuzen. Verkl. geuske (mv. -kes,
-kies). Wdb. Protestant. Te Maria-Hoorebeke
zijn der nog geuzen. — Niet-katholieke (in het
algemeen). Vgl. SCH. DB. CV . J. — Roomschkatholieke die niet (of slecht) zijne godsdienstige
plichten nakomt. SCH. D B. C V. J.—Spr. Hoe dichter bij de kerke (of hoe nader de kerke), hoe grooter geus, wie het dichtst bij de kerk woont, is er
het minst te zien. Vgl. J. Ook : de grootste geuze'
weunen dicht bij de kerke. SCH (Bjv.). — Spotnaam. Liberaal of socialist ; antiklerikaal. De Nederzwalmsche geuzen of de geuze' van Alderhelegen, de liberalen hadden er lang het bewind.
— Samenst. In den vorm geuzen- voor klinker,
h, d, t, eveneens voor b met gedeeltelijke assimilatie (nb wordt mb); in den vorm geuze- voor de
andere medeklinkers.
Geus, m. Zonder mv. Zonder lidw. — Naar het
Brusselsch Fransch gueuse (dat wel van Vlaamschen oorsprong zal zijn). Moet het gebracht wonden tot geus ? Of tot gieten' (de eerste en beste
geut?). Geuzelambiek (zie aid.). Dor verkoopen
ze geus op fless(ch)en. Gee' mij e glas geus.

GEUS

Geus, vr. (vlag); geus, vr. (staafijzer). Zijn
niet bekend in mijn dialect.
Geusachtig (uitspr. geuzachtach), bn. bw. Als
een geus. Geusachteg leven.
Geute, vr. Mv. -n. Verkl. geutse (mv. -ses, -sies).
Het eenmaal gieten. Es de kaffie gemaakt? Nog
een geute.Kaffie van d'eeste geu te, van de tweerde
geute, van de leste geute. — Wat men in eens
giet. Hie kreeg 'n geute water op zijne kop. Giet
er e klai' gelds' azijl op. 't Ral it snee' (g'heele)
geuten; mee vuile geuten. — Regen. 't Was
'n goe eute. 't En es mor e klai' geutse. — Vgl.
Ned. Wdb (i. v. GOOT). SCH. I)B. CV. R. J. CL

Geutelenk, m. Zie GEUTELING.
Geuteling (uitspr. geutalenk), m. Mv. -lengen.
Verkl. -lenkske (mv. -skes, -skies). Koek die den
vorm en de grootte van eenen pannekoek heeft;
doch door mi,ldel van eenen langsteligen lepel op
den gereinigden vloer van den heeten oven gegoten (van hier de naam) en niet in de pan gebakken wordt. Men maakt een beslag evenals voor
den wafelbak en met den lepel iet men een weinig van dat beslag in den oven. Ieder geute van
de lepel es ne gezttelenk. Geutelenge gieten. Op
Sente-Plone (Ste Apollonia) maken ze t'Elst
geutelengen. Om ne geutelenk t'ete(n) werdt hie
op de stove gelaid en astie (als hij) worrem es,
werdt er boter op gestreken. E geutelenkske, dat
es fijne kost. As den haan i'g'haald werdt, eten
de werkrnains(ch jen op 't hof gebrokte geutelengen i' zoetemelk. Vgl. DB (GOTELING, GEUTELING). Ned. Wdb.

Geuzegedoen, o. Zonder mv. Het Bedoen van
geuzen. Zie GEUS.

Geuzegemeente, vr. Mv. -n. Z. GEUZENDOORP.
Geuzekartier (uitspr. geuzakortier met klemt.
op tier), o. Zie GEUZENHOEK, KARTIER.

Geuzekerke, vr. Zie GEUZENTEMPELE.
Geuzekerkhof, o. Kerkhof voor niet-katholie-

ken. 't Hoorebeek ester e geuzekerkhof. -- Ongewijd kerkhof. CV. J.

Geuzekortier, o. Zi e GEUZEKARTIF.R.
Geuzelambiek, m. Zonder mv. Daarnaast GEUS.
Oorsprong onbekend. Soort van Brusselsch bier :
sterke, krachtige lambik, meestal op flesschen getrokken. Nette te Brussel al geuzelambiek gedronken ? Dor verkoope ze geus van de tonne, in
tegenstelling met : geus op_jless(ch)en. Vgl. GEUS.

Geuzeleven, o. Zonder mv. Levenswijs van
eenen geus. Hze leedt e geuzeleven.

Geuzelied, o. Daarnaast, zeer gewoon, GEUZELIEKEN, GEUZELIEKSKE.

Geuzenlied. Wdb.

Genzelieken, o. Ve rk i. -linkske. Zie GEUZELIED, LIEKEN.

Geazeli.jste, vr. Mv. -n. Spotterm. Lijst van
antiklerikalen (in verkiezing).

Geuzemaniere, vr. Gewoonlijk in 't mv. Manieren van eenen geus (zie aid.). Dat z it leeleke
geuzemanieren.

495

GEUZINNE

—

Geuzemoestere (scherpl. e), m. Mv. -rs. Verkl.

-rke (mv. -rkes, -rkies). Daarnaast GEUZESCHOOLMEESTERE.

Minachtende term. Officiëele onder-

wijzer.

Geuzemeesterse (uitspr. -meestessa, mees met
scherpi. e en zonder den klemt.), vr. Mv. -n.
Verkl. : -sterke. Daarnaast GEUZESCHOOLMEESTE(R)SE. Oficiëeie onderwijzeres.
Geuzetlleestesse, vr. Zie G EUZEMEESTERSE.
Geuzenbende (uitspr. geztzaynbenda), vr. Mv.
-n. Daarnaast GEUZENHOOP, GEUZENTROEP. Spot-

term. De antiklerikalen.

Geuzenbloed (uitspr. geuzambloet), o. Zonder
mv. Minachtende term. Zaltie (zal hij) veur ons
stemmen? Ba neef (neen hij) : hie hee' geuzenbloed i' z/' lf.

Geuzenbond (uitspr. geuzambont), m. Mv. en.
Vereeuiging van antiklerikalen.
-

Genzendoorp (uitspr. met zachtl. o), o. Mv.

-en. Daarnaast GEUZEGEMEENTE. Dorp waar veel

geuzen wonen. Zie GEUS.

Geuzenhoek (uitspr. geuzanoek), m. Hoek of
wijk, waar geuzen wonen. Daarnaast GEUZEKORTIER, GEUZEWIJK. - Bepaaldelijk. Wijk van de
gemeente 5" Maria-Hoorebeke, waar nog een
paar honderd protestanten verblijven. Zie PLAATSNAMEN.

Geuzenhoop (uitspr. geuzanoop met scherpl.
o), m. Zie GEUZENBENDE.
Geuzenhuis, O. Mv. -zen. Huis waar geuzen

wonen. Zie GEUS.

Geuzentempele, m. Mv. -ls.

De kerk der pro-

testanten te Maria-Hoorebeke.

Geuzentroep, m. Zie GEUZENBENDE.
Geuzentrol, m. Zonder mv. Nagenoeg hetzeifue als GEUZEVOLK (zie aid.). Mee' diene geuzentrul en wil ek gee' gemeens hen (hebben). Zie
TRUL.

Geuzepartije, vr. De partij der geuzen. De
geuzepartije lige oudere. Zie GEUS.

Geuzeprochie, vr. Hetz. als GEUZENDOORP
(zie aid.).

Geuzeras, o. Daarnaast GEUZESOORTE. Het ras
der protestanten; der antiklerikalen; der ongodsdienstigen.
Geuzerije, vr. Zonder mv. Collectief. De protestanten; cie antiklerikalen:;`ede ongodsdienstigen.
Geuzeschole, vr. Mv.

-

n. Minachtende term.

Officiëeie school.

Geuzeschoolmeestere,
meeste(r)se,
MEESTE(R)SE.

vr. Zie

M. ; geuzeschoolGEUZEMEESTERE, GEUZE-

Geuzesoorte, vr. Zie GEUZERAS.
Geuzevolk, o. Zonder mv. Collectief. De protestanten ; de ongodsdienstigen ; de antiklerikalen.
Zie GEUS.

Geuzewijk, m. (niet vr.). Zie GEUZENHOEK.
Geuzinne (klemt. op zin), vr. Mv. -n. Verkl.
-ke (mv. -kes, -kies). Protestantsche vrouw. Hie

GE VAAG

es mee' 'n geuzinne getrauwd. Dat es nog e
snel geuzinneke. — Ongodsdienstige vrouw.
Antiklerikale vrouw. — Zie GEUS. DB. J.

Gevaag (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder
mv. Geveeg. Zie VAGEN.
Gevaagsele (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder mv. Collectief De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Al het geveegde samen. Pakt da'
gevaagsel mee' 't vuilblek op en smijt het in
't vier. Zie VAGEN.
Gevaar (uitspr. met zovl. lange a), o. Mv. gevaren. Zonder verkl. Wdb. Er es veel gevaar.
— Spr. Die 't gevaar zoekt, zal in 't gevaar vergaan.

Gevaarte (uitspr. met zovl. lange a), o. Mv.
-n. Verkl. niet in gebruik. Iets wat ons gebeurt of
voorvalt, gebeurtenis, avonture. Hie hee' vieze
gevaarte' veure' g'had. 't Was 'n ordege (aardige) gevaarte. Vertelt ne keer ou (uw) gevaarten. DB. Mnl. Wdb (het. To). — De beteekenissen, in 't Ned. Wdb. aangegeven, zijn hier niet
bekend.

Gevaartenesse, vr. Zie GEVARENESSE.
Gevachtig (met zachtl. e), bn. bw. Zie GEEFACHTIG.

Geval, o. Mv. -len. Verkl. gevalleke. Wdb. —
Ongeval (vooral gezegd van ongehuwde meisjes
die zwanger gaan). Z' heet (heeft) e geval ;'ha(d)
mee' de zeune yam boer Deman. Ook van jongens
die er de oorzaak van zijn. Tonie heet (heeft) e
geval g'had te Brakele, en nui trauwt hie mee
'n andere.
Gevallijk (uitspr. gewoonlijk gavallak), bw.
Zonder trapp. v. vergel. Toevallig. 'k Kwamp dor
gevallek veurbij, as de moord gebeurdege. — Als
bn. niet meer in gebruik. — SCH. DB. CV . J. KIL.

Ned. Wdb. Mnl. Wdb (GEVALLIKE).

Gevang (uitspr. gevank), o. Mv., niet gewoon,
-en. Verkl., niet gewoon, gevankske. Gevangenis.
In 't gevank sterven. Hie es gekondeneerd veur
vijf jaar gevank. DB. CV . Mnl. Wdb (GEVANGE).
Ned. Wdb (« in het hedendaagsch Zuidnederlandsch het gewone woord... 3).
Gevangen, bn. Zi e VANGEN.
Gevangenesse, vr. Mv. -n. Gevangenis (gevangenschap en gevangenhuis). Wdb. Hie stierf nor
tien jaar gevangenesse. Hie zit in de gevangenesse. Vgl. GEVANG. Ned. Wdb. Mnl. Wdb.
Gevank, o. Zie GEVANG.
Gevarenesse (met zovl. lange a), vr. Mv. -n.

Daarnaast soms GEVAARTENESSE. Het wedervaren van iemand ; iemands lotgevallen. Dat zit
wonder gevarenessen. Dat was ons gevarenesse.
Mnl. Wdb. KIL. DB.
Gevaut, o. Zonder mv. Daarnaast GEVAUTSELE
(de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg). Het telkens of aanhoudend vouten. — Het gevoute. Da'
gevautsel en kan nie hauwen. — Zie VAUTEN.

Gevautsele, O. Zie GEVAUT.
Gevauw, o. ; gevauwsele, o. Zie GEVOUW,
GEVOUWSELE.
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Gevecht, o. Mv. en. Verkl., weinig in gebruik,
-

gevechteke. Wdb. — Zonder mv. Het telkens of
aanhoudend vechten. Gekijf en gevecht. Wdb.

Geveertienen (uitspr. met scherpt. e), collectief telw. Daarnaast SGEVEERTIENEN (uitspr. scha-),
SCHOOVEERTIENEN (met scherpl. o). Veertien te
zamen. Dat en kan hie niet doen, zelfs nie' z j'
geveertienen. SCH. j.
Geveertigen (uitspr. gaveertagan met scherpl.
e; soms g afeertagan), collectief telw. Zie GEFEERTIGEN. DB. J.
Gevel, m. Zie GEVELE.
Gevele (uitspr. gevala), m. Mv. gevels. Verkl.
gevelke. De eind-e valt soms weg. Wdb. — Spr.
Die zijn huis verkoope wilt, schildert de gevele.
Reeds bij DE BRUNE, Banck. Zie Ned. Wdb. DB.
— De gevel en es 't huis niet, schijn bedriegt,
het uitwendige (van iemand of iets) laat het inwendige niet kennen. — Aangezicht. Zijne gevel
es geschonden, zijn gelaat draagt sporen (van een
gevecht, eenen val, enz.). — Neus. Ned. Wdb. J.
Vgl. STOETT, Spreekw., nr 567.

Geveldeure, vr. Deur in den gevel.
Gevelen (uitspr. gavelan), collectief telw. Veel
te zamen. Laat ons loopen, ze zij' gevelen ! DB.

CV. CL (Bijv.).

Gevelvaistere, vr. Zie GEVELVEISTERE.
Gevelveistere (uitspr. gevalvaistara), vr. (niet
o.). Mv. -rs. Verkl., gewoon, -rke. Venster in den
gevel. Doet degevelvaister toe. Zie VAISTERE.

Geven (uitspr. geen, eenlettergrepig door syncope en met zachtl. e; soms, in spreekwoorden
b. v., gevan), bedr. en wederk. st. ww. Verv. :
ik gee, gij geet, hij geet, wi geen; gaf; gegeen (bij uitzondering gegeven). Met hen (hebben). Zie Ned. Wdb. De eind-n valt dikwijls
in de uitspr. weg (assimilatie). De inf. is soms
gene (op het einde van den zin). Hier en valt
niet te gene. Vgl. DOEN en Kl. en Vormt. —
Iemand zijnem boek geen, iemand uit zijnen
dienst ontslaan ; met iemand afbreken (van liefdesbetrekkingen b. v.). — Iemand z j' pak geen, hem

een pak slagen geven; hem bekijven, kastijden,
straffen; hem veel doen verliezen (in spel, enz.).
— Het iemand geen, hem eene ranseling geven ;
hem bekijven, erg vermanen ; hem foppen, bedriegen ; hem veel doen verliezen (in spel b. v.). Me
zillen 't hem ne keer gaa' geen. Toe, geet het Sies
ne keer! — Iemand op of onder (nooit voor) de
(ook zijm) broek geen, iemand slaag geven. Eig.
en fig. Zoo ook : iemand op of onder zj' gat,
zijn klooten, zijn konte, zijnen duvel geen. En :
iemand ne (of mijne) voet, nen teen, mijne schoen,
mijne klopper onder de broek, enz. geen. — Op
iemand geen, er tegen uitvaren. As g' hem va'
z j' w jf spreekt, kan der hie op geen! — Het
perd van de spore' geen, het paard de sporen
geven. Ook van menschen (in fig. beteekenis).
Iemand van de sporen, van de dzakke, van de
zweepe, van de stok, enz. geen, hem aansporen,
bekijven, kastijden. — Eig, en fig. Ook : iemand
er af geen. Z' hen tegare gespeeld; mor Pier

hee' z' er af gegee', zille. Astie thuis komt, zal z j'

c+EVLN

--^

vaar er hem af geen. Iemand van de beeste,
van den deu(g)eniet, van den dief, van de lom—

perik geen, hem aldus noemen, hem beest, enz.
verwijten. Ook, soms, in goeden zin. Hie gaf mij
van de vriend, hij noemde mij herhaaldelijk vriend.

-- Van dieren (koeien, geiten, enz.); van fruitboomen, enz. Verschaffen, opleveren, voortbrengen. Ned. Wdb., kol. 1933. Ook zonder voorwerp.
Ons koe gee' goed (nl. veel melk). Spr. Gee(n)
gelijk 'm melkkoe, veel geven, zeer mild zijn. CV.
T. -- Zooveel as 't gee(n) kan, buitengewoon
veel. 't Raindege zooveel as 't gee' koest. CV.
T. R. -- Geen op iet. Van de zon. Schijnen. 1)e
zonne geet op de vaistere. -- Geen op iet. Van
kamer, venster, enz. Uitzicht hebben. M n komer
Beet op den hof. -- Geen op iet. Van straat.
Loopen naar. Die strate gaf op de mort (markt).
-- Geen op iet, gedeeltelijk betalen. 'k Zal hem
tien frank op de schuld geen. J.-- Geen in iet, tot
iets bijdragen met geld te geven. Z' hen dor 'n hospitaalgemaakt, en her broere Beet er veel in. D B.
CV. J. -- Geen om iet, er voor niet onverschillig
zijn. Hie en sprak niet te(g)e m ij, mor 'k en gaf
er niet (niets) omme. Gedag dor iet omme? jou 'k,
'k gee' der veel omme. DB. CV . R. J. -- Geen
om iemand, hem genegen zijn, hem liefhebben.
Hie en gaf niet om z' woedere. DB. CV. R. J.
— Wa' gee' mil datte ? Wat scheelt mij dat?
Hie es kaad op m ij, mor dat en gee' niet (niets),
dat raakt mij niet. Vgl. DB. CV . J. — Dat en
Beet er niet (niets) an, dat schaadt niets, dat baat
niets. Fr. sela n'y fait rien. Watten geet dat
doran? Ned. Wdb., kol. 1934. DB. CV. —
Iemand kennesse geen, hem laten weten. As 'k
komme, zal ek ou (u) kennesse geen. Vgl. Ared.
Wdb., kol. 1929 : Iemand van iets kennis .geven.
-- Iemand veur (niet tot of ten) antworde geen.
Gallicisme, volgens DE VREESE, Gall., blz. 61$.
-- Wed. Hem de schij(n) geen, zich het air

geven. Ze gaf her de scha' van hem gelijk te
geen. --- Zich overgeven. 'k En vechte nie meer,
'k moe' mij geen. Hie geet hem an den drank,
an 't spel. Vgl. OUDEMANS, Buigen, wijken. De spille geet her. Die planke zal her geen.
-- Trakteeren, fr. régaler. 'm Pinte, 'n kanne,
ne stoop, ne liter geen. Gee' mor nog- e rondeke.
Daarnaast : iet tem beste geen. Zie BEST. Ook
wel zonder voorwerp : Astie geld heet (heeft),
Beet hie, zilde. -- Spr. Veel beloven en waineg
geven (hier niet geen), doet de zotten z' vrede
leven. CV. R. J. — Geven (ook geen) es 'n eere,
en hauwen (houden) es e profijt. Vgl. CV. J. —
Hie en zal va' geen me sterven, hij is gierig.
Vgl. CV. — 't Es gemallek te geen uit 'n andermans bozze (bonze) of kasse. Vgl. CV (Aanh.).
-- Iemand gewonne geen, in spel of strijd of

redetwist : iemand de overwinning toekennen,
hem gelijk geven. CV. R. T. Ned. Wdb., kol.
1940. Zoo ook : iemand verlore geen. 't Wordt
nog toegepast op zieken. -- Wed. Zich verloren
geven (Ned. Wdb., kol. 1940), zijne nederlaag of zijn
ongelijk bekennen. Ge 'm moet nie meer voortspelen : 'k gee m ij verloren. CV. R. T. J. Min
gewoon : zin aige gewonne Keen.— Wed. Hem
ten ondere geen, zich aan iemand onderwerpen. J. Ned. Wdb (c in Noord-Nederland verouderd »).
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-- Met een persoon of een dier als onderwerp.
Ne schreem geen; e g'huil, e gejank geen ; ne
zucht reen ; ne vloek geen. Vgl. Ned. Wdb.,

DB. CV. -- Ook met eene zaak als
kol. 1942.
onderwerp. iVe slag, nem bouts (bots), re poef,
ne klak, ne kletter geen. De deure gaf ne slag.
Den donder gaf ne groote klettere. DB. CV.
Vgl. Ned . Wdb.
-- Als zuiver onpersoonlijk werkwoord. Het
gee' mij wondere, ik ben er benieuwd naar. Het
gee' mij wonder wat hie nui gaat doen. De uit-

drukking komt voor, met andere beteekenis, bij
CV. J. .Ned. I4 db., kol. 1 943.
lievere, m. Mv. -rs. Niet gewoon. Verkl. niet
in gebruik. Het algemeen gebruikte w. is GEENDERE. Zie ald.
Geverf, o. Zonder mv. Daarnaast GEVERFSELE
(de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg). Het
telkens of aanhoudend verwen. Hie es ververe;
mor zij' gever, f' en es nie' vele werd. Da' geverfsel en deug(t) niet. Zie VERVEN.

Geverfsele, o. Zie GEVERF.
Getest, o. (deel van degen). Bestaat niet in
mijn dialect.

Geveunk, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend slaan. Hie sloeg mee ne kl?ppele, en
't was c' geveunk! Zie VEUNZEN.
Geveuns, o. Zo n d er mv. Daarnaast GEVEUS.
Het telkens of aanhoudend aanglimmen (van
vuur). Er es nog vier. Ziede 't niet an 't geveuns ? Zie VEUNZEN, VEUZEN.
GeveQS, o. Zie GEVEUNS.
Gevezele, o. ; gevezelsele,o.

Zie GEFEZELE.

Ned. Wdb 0 nog heden in Vlaamsch België... s).

Gietier, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend feestvieren. Da' gevier duurt al 'n weke.
Gevieren, collect ie f te l w. D aarnaast SGEVIEREN (uitspr. scha-), SCHOOVIEREN (met scherps. o).
Vier te samen. Mee hoeveel kcunde 't doen?
Mee ons gevieren. Ned. Wdb (« alleen in Vlaamsch
België .). SCH. DB. CV. J.
Gevijftienen, collectief telw. Daarnaast sge(uitspr. scha-), schoo- (uitspr. met scherpt. a). Vijftien te zamen.
Gevij ftigen (uitspr. gavkftagan, soms g afijftagan), collectief telw. Daarnaast SGEVIJFTIGEN
(uitspr. scha-), sCHOOVIJFTIGEN (met scherpt. o).
Vijftig te zamen. SCH. DB. J.
-

Gevijl, o. Zonder mv. Daarnaast GEVIJLSELE
(de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg). Het
telkens of aanhoudend vijlen. -- Vijlsel. Vaagt
da' gevij op nenz hoop. -- Vgl. Ned. Wdb.
.

Getij lsele, o. Zie GEVIJL.
Gevijs, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend vijzen (zie aid.). Me stoormdegen dem berg
af, en gevijs

en hielp niet.

Gevijven, c o ll ectief teles. Daarnaast sGEVJJVEN (uitspr. scha-). SCHOOVIJVEN (met scherpt.
a). Vijf te zamen. Ze ware schoovijven te(g)en
éenen. SCH. DB. CV . J. -- Zoo ook : GEVIJFHONDERD (niet -HONDERDEN).
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— 49 8 --Gevisch (uitspr. gavis), o. Zonder mv. Het telGevoeleghied, vr. Zie GEVOELIGHEID.
kens of aanhoudend visschen. In de vijver was
Gevoelen, bedr, zw. ww. Very. : gevoeldege,
't alle zonda(g-)en e Bevis!

Gevlai, o. Zie GEVLEI.
Gevlam, o. Zonder mv. Daarnaast GEVLAMSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg).

Het telkens of aanhoudend vlammen. 'k Zag gin-

ter alle nachten e roo' gevlam.

Gevlamsele, o . Zíe GEVLAM.
Gevlecht, o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GEVLECHjT)SELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr.

weg). Het telkens of aanhoudend vlechten. — Het
gevlechte zelf. 'k Wildege m ij 'n dzakke vlechten, mor m il ' gevlechtsel en es geen duite werd.

Gevlechtsele,O. Zie GEVLECHT.
Gevlei (uitspr. gavlai ), o. Zonder mv. Daarnaast GEFLAI. Wdb. Gestreel en gevlal.

Govieu, O. Zie GEVLEUI.
Gevleui, o. Zonder mv. Daarnaast GEVLEU.
Het telkens of aanhoudend hard slaan. Hoorde
da' gevleui op zijn kazakke ? Zie VLEU(I)EN.

Gevloei, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend vloeien. Bij ons huis ester 'm beke, en
tsnach(t)s hoorde schoone 't gecloei van 't wa-

gevoeld. Met hen (hebben). Wdb. — Met het
zintuig van het gevoel waarnemen. Nog zeer
gewoon in mijn dialect (Ned. Wdb.: « Thans weinig meer in gebruik, in deze opvatting bezigt de
jongere taal bij voorkeur voelen ,). 'k Hè mij
verbrand, 'k gevoel het. Die nie hoorken en wilt,
moe' gevoelen. Gee' m ij de stok : 'k zal 't hem
doe' gevoelen. 't Raint : 'k gevoel 't.

Gevoelen, o. Zonder mv. Met betrekking tot
het zintuig van het gevoel. De zieken en hee' gee'
gevoelen nie meer. Ned. Wdb (K thans verouderd p).
Gevoelig (uitspr. gavoelach), bn, bw. Wdb.
Gevoelig an iet zijn. gevoelig voor iets zijn. Gallicisme. Ned. Wdb. DE VREESE, Gall., blz. 514.

--

Gevoeligheid (uitspr. gavoelachiet), vr. Zonder
mv. Wdb. fier gevoeleghied es al te groot.
Gevoer, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend voeren. In den oekst was 't e gerij en e
Bevoer.
Gevolg, o. Zonder mv. Wdb. — e gevolge
van, ingevolge van.

tere.

Gevolgentlijk (uitspr. met ij), bw. Gevolg(e)lijk. Wdb.

Gevloek, o. Zonder mv. Daarnaast GEYLOEKSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg).

Gevout (uitspr. gavaut), o. ;
Zie GEVAUT, GEVAUTSELE.

Wdb. Getier en gevloek. 't Was e gevloeksel
zonder ende.

Gevouw (uitspr. gavauw), o. Zonder mv. Daarnaast, soms, GEVAUWSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg). Gevouw. Ned. Wdb. —
Het gevouwen zelf. 't En es mor e flauw gevauwsele.

Gevloeksele, o. Zi e GEVLOEK.
Gevloerd, bn. Zonder trappen van vergel. Van
eenen vloer voorzien. 't Huis es al gevloerd.
't Was schoone gevloerd.
Gevoedzaam (uitspr. met zovl. lange a), bn.
Trappen van vergel. -zamer(e), -zaamst. Daarnaast soms GEVOELIG, GEVOEILIJK. Voedzaams.
Gevoedzaam teten. DB.
Gevoedzaamheid (uitspr. gavoetsamiet met
zovl. lange a), vr. Zonder mv. N oedzaamheid. Zie
GEVOEDZAAM.

Gevoedzaamhied, vr. Zie GEVOEDZAAMHEID.
Gevoegen, wed. zw. ww. Very. : gevoegdege,
gevoegd. 2Iet hen (hebben). Zich (goed) gedragen.
Zone zeun en gevoegt hem niet. Zie VOEGEN (dat
het gewone woord is). Mnl. Wdb.

Gevoeiegheid, vr. Zie GEVOEIIGHEID.
Gevoelig (uitspr. gavoeiach), bn. Trappen van
vergel. : gevoeieger(e), gevoeiegst. Zie GEVOEDZAAM.

Gevoeligheid (uitspr. gavoeiachiet), vr. Zonder
mv. Zie GEVOEDZAAMHEID.
Gevoeilijk (uitspr. gewoonlijk met ij), bn. ;
gevoellijkheid (uitspr. gavoeilijkiet), vr. Zie GEVOEDZAAM, GEVOEDZAAMHEID.

Gevoeilijkhied, vr . Zie GEVOEILIJKHEID.
Gevoel, o. Zonder mv. Zonder verkl. Wdb. —

Zonder herte noch gevoel, gansch gevoelloos. Bie
es zoo hart as ne steen : 't es ne mains zonder
herte noch gevoel.

gevontsele, 0.

Gevouwsele (uitspr. gavauwsala), o. Zie GEVOUW.

Gevraagsele (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Minachtende term. Vraag. Dat en es mor 'n dom
gevraagsele.
Gevrenk, o. Zie GEVRING.
Gevribbele, o. Zonder mv. Soms iplv. GEFRIB

-

BELE. Zie aid.
Gevrichte, o. Mv. -n. Gewricht. ' k .2è zeer i'
min gewrichten. ilInl. Wdb (GEWRICHTE).

Gevries, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend vriezen. 't Es altijd overhand gedeui en
gevries.
Gevring (uitspr. gavrenk), o. Zonder mv. Gewring. Wctb.
Gewroet, o. Zonder mv. Gewroet. Wdb. Men
zegt meer : GEFRUUT. Zie ald.
Gevunk, O. ; gevuns, o. Zie GEVEUNK, GEVEUNS.

Gewaad, o. Wordt niet gebezigd.
Gewaai (uitspr. gawoui), o. Zonder mv. Het

telkens of aanhoudend waaien. Ned. Wdb. —
Het gedeelte van den boom dat waaien kan : tak-

ken en bladeren. 't Gewoui van nem boom. SCH.
.DB. CV. Ned , Wdb (« thans nog in Zuid-Nederland .).

GEWAAKZAAM

-

499

Gewaakzaam (uitspr. met zoel, lange r.;, Ln.
Waakzaam. Onzen hond es gewaakzaam. CV.
Gewaakzaamheid (uitspr. gawaaksamiet met
zovl. lange a), vr. Zonder mv. Waakzaamheid. Zie
GEWAAKZAAM. CV.
Gewaakzaamhied, vr. Z. GKWAAKZAAMHEID.
Gewaar, bn. Zie GEWARE.
Gewag, o. ; gewagen, ww. Worden niet geh.
Gewaggele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
waggelen. 't Gewaggel van ne stoel. Wdb.

Gewains(ch), o. Zie GEWEINSCH.
Gewan, o. Mv. -nen. Daarnaast, zelden, GEWAND. Hijschblok, katrolblok. Fr. mouffle. Enkel
gewan : éene katrol boven, éene onder. — Dobbel gewan : twee of meer katrollen boven, twee
of meer onder. 't Gewan is drie keers, vier keers,
enz. geschoren, als er boven en onder drie, vier,
enz. katrollen zijn : de koord is alsdan drie, vier,
enz. keeren door iederen blok geschoren, d. i.
gestoken. Vgl. VAN HOUCKE en SLEYPEN,
Amb. Metselaar. — Het w. is hetzelfde als gewant, Mnl. Wdb.; zie vooral beteek. 3. Vgl. DB
(GEWAND). Het staat in vei band met winden.

Gewan, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend wannen. Zif gewan duurt zoo lange?
Gewand, o. Zie OEWAN.
Gewandele, o. Zonder mv. Gewandel. Wdb.
Gewankele, o. Zonder mv. Gewankel. Wdb.
Geware (uitspr. met zovl. lange a), bn. Gewaar. Meestal met wer(d)en, worden. Iet geware
wer(d)en, iets gewaarworden. — Zelden met zijn.
Bie wilaege mij bedrie(g)en, mor 'k u'as 't ge-

ware.

Gewarewer(d)en, ww. Gewaarworden. Zie
GEWARE.

Gewed, o. Zie GEWET.
Geweed (uitspr. met scherp]. e), o. Zonder mv.
Geweide. Bij da' pachthof es er veel geweed.
Nern boer moe' veel geweed lien (hebben). —
Het naamw. geweed heeft een langgerekte scherpl.
e; het ver]. dw. geweed (van weeden, ween, weiden) wordt met verkorte scherpl. e uitgespr. Zie
Al. en T%orm1.

Geweef (uitspr. met zacht]. e), o. Zonder mv.
Daarnaast GEWEEFSELE (de eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg). Het telkens of aanhoudend
weven. In dat huis zijn der dry getauwen ; 't es
er e geweef zonder ende. — Weefsel. Zij' gewee f
(of geweefsel) en deugt niet. — Vgl. SCH. CV .
DB. J. Ned. Wdb.
Geweefsele, o. Zie GEWEEF.
teweeg (uitspr. met zachtl. e), o. Zonder mv.
Het telkens of aanhoudend wegen. In die statie
es 't egeweeg zonder ophauwen. Vgl. Ned. Wdb
(met andere bet.).

Geweer (uitspr. met scherpl. e), o. Mv. -en.
V erkl. -ke. Wdb,

----

GEWENTE.

Geweerd (uitspr. met scherpl. e), bn. Van een
of meer weeren voorzien. Geweerd' handen. Geweerd haut. Vgl. CV. J. Zie WEERE.
Geweerlicht, o. Zonder mv. Gebliksem. Al
da' gedonder en geweerlicht doe' mij beven. CV
(Aanh.). Zie WEERLICHTEN.
Geweerte (uitspr. met zacht]. e), o. Mv. -n.
Onweder. Men zegt meer ONGEWEERTE. Zie aid.
DB. KIL. SCH. Mnl. Wdb (GEWEDERTE).
Geweesten (uitspr. met zacht]. e), m. Zonder
mv. Het ver]. dw. van zijn zelfstandig gebruikt.
't Es ne geweesten, de zaak, waarover gesproken
wordt, behoort tot het verleden. Zie ESCH.
Gewei, o. (hoornen ; ingewand). Bestaat niet
in mijn dialect.
Geweinsch (uitspr. gawains), o. Zonder mv.
Gewensch. Wdb. — Het telkens of aanhoudend
kwade wenschen uiten. Dat es e leelekgevloek en
gewains. — Zie WEINSCHEN.
Gewekkere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend wekkeren (zie ald.). 'k En sliep niet en
'k hoordege de g'heele nacht 't gewekker op den
torre.
Geweld, o. Zonder mv. Zonder verkl. Wdb. —
Spr. Gewet(d) gaa' bove recht, fr. la force prime
le droit. CV. T.
Geweldegord, m. Zie GEWELDIGAARD.
Geweldig (uitspr. gaweldach), bn. bw. Trappen
van vergel.: gewelde er(e), geweldigst. Wdb. --Van planten. Krachtig, sterk. 'n Geweldege groeze, veel gebladerte. Geweldeg kooren. — Van personen. Gewelddadig.

Geweldigaard (uitspr. gaweldagort), m. Mv.
s. Zonder verkl. Geweldenaar, gewelddadig persoon. Ook van vrouwen. Zij' wijf es ne leeleke
geweldegord.
ord. Ned. Wdb (« GEWELDIGER - daarnevens door volksetymologie ook GEWELDIGAARD »).
-

Gewelf, o. Mv. gewelven. Verkl. gewelfke.
Daarnaast GEWELFSELE (de eind-e valt dikwijls
in de uitspraak weg). 't Gewelfsel zakt in.
Gewelfsele, o. Mv. -ls. Verkl. -lkc. Zie GEWELF. Ned. Wdb (« thans alleen nog in hoogeren
stijl »).
Gewend, bn. Gewoon. Ned. Wdb. — Spr. Iet
gewend zijn gelijk den duvel 't branden, schertsende uitdrukking. J. Vgl. GEWEUNE.
Gewennen, ww. Wordt weinig gebruikt. Men
zegt : gewend of g eweunc maken. Het ver]. dw.,
als bn. genomen en opgevat, is zeer gewoon. Zie
GEWEND.
Gewenseh, o. Zie GEWEINSCH.
Gewente, vr. Mv. -n. Zonder verkl. Zeer gewoon. Gewoonte. Dat zij' goe' gewenten. Dat es
'n vuil(e) (of 'n leeleke, of 'n slichte) gewente.
Rooken en es nier 'n vuil gewente. -- Ie(g)e
zijn gewente, fr. contre son habitude. — Alnl..
Wdb. KIL. DB. CV . J. Ned. Wdb(. in Vlaamsch

België gewoon, in Noord-Nederland alleen nog
bij de dichters )).

GEWURSTELE

GEWEN TILE--- 500 ---

Gewentele, o. Zonder mv. Gewentel. \Vdb.
Gewerden (uitspr. gewer(d)en), onz. st. ww.

Very. : gewierd, gewor(d)en. Met zijn. G,worden
(dat men niet Hoort). Laat mij mar gewend )en.
DB. KIL. Mnl. Wdb. Ned. W_lá (« voorheen, en
gewestelijk nog thans, GEWERDEN »). - Wcz' zrxl
der van hem gewer(d)en? Ned. Wdb (« in NoordNederland thans vervangen door worden »). —
Wa' gaat er van ons gewer(d)en? Ned. Wdb

(« dit is een gallicisme »).

Gewerdigen ( t;itsor. gawerJagan), wed. zw.
ww. Gewaardigen. Hie en S ewerdigt hem niet
mij t' antwor(d)en. KIL. DB. J. Maal. Wlb.
Ned. Wdb (« GEWAARDIGEN... th ins verouderd »).
Gewrrp, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend werpen. Gewerp mee steenen en klippols.

Gewerre, o. Zonder mv. Niet gewoon. Gewar.

't Gewerre was groot. Zie WERREN.

Gewerren, W W. Zie GEWERDEN.
Gewest, o. Wordt niet gebezigd. Men zegt
STREEKTE. Zie ald.
Gewet, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend wetten (van snijtuigen). 't Gewet en 't gemoui in den heuitijd.

Gewet, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend wedden. Al da' gewet es al te dom. Zie
WETTEN.
Geweten, o. Zonder mv. Het gewone woord
is CONSCIENSE. Zie ald. Ned. Wdb (« nog in de
17de eeuw betrekkelijk zeldzaam A).
Geweune, bn. bw. Trappen van vergel. : meer
en meest geweune. Gewoon. Iet geweune zijn.
Vgl. GEWEND. Ned. Wdb (< gewestelijk ook GEWEUNE ').
GeWeunelijk (uitspr. met ij), bn. bw. Gewoonlijk.
Gewezen, bn. Wordt niet gehoord.
Gewichte, o. Mv. -n. Verkl. : gewichteke
(mv. -kes, -kies). Gewicht. Mnl. Wdb. Ned. Wdb
(C voorheen GEWICHTE »). G.
Gewiep, o. Zonder mv. Gewip. 't Gewiep van
de takken deur de wend. Daarnaast GEWIEPELE.
— Gewip. Kinderspel. 't Gewiep in de koorde. -Zie WIEPEN.
Gewiepele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in oe uitspr. weg. 't Gewiepel van neen
boom. Zie WIEPELEN, GEWIEP.
Gewies, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend wiezen (kaartspel). 't Was e gewies zonder
?phauwen. Zie WIEZEN.
Gewijd, bn. Zie WIJ(D)EN.
Geldijs, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudend wijzen (van kaarten). Mee al dz' gewijs
zijde nog verloren. Zie WIJZEN.

Gewijze, vr.(?). In de uitdrukking : op gewijze

:toeveelheid. Ge viileg e jaar. Gewilleg tien
kiloots. SCH. DB. CV. J. Ned. Wdb (« .., eigenaardig gebruik in Vlaamsch Balgië... x).

Gewin, 0. Zonder mv. Wdb. Eeste gewin es
kattegespin, het eerste gewin is kattengespin.
\Var-arschijnlijk een woordenspel : gespin het
gesponnene, en gespin — het gebrom eener kat.
Dus : het gespin van menschen heeft waarde, het
gespin van katten heeft geene waarde. Het eeste
gewin heeft geene waarde, evenals kattegespin.
Men zie andere verklaringen in Ned. Wdb (i. v.
GEWIN) en bij STOETT, Spreekes.. – Wat men op
het land wint ; opbrengst. Va' waar kommen die
pato(dd )ers ? Va' mij' gewin. Dat es toebak van
air-e (eigen) gewin. J. — Boerenbedrijf, winning.
Sies en hee mor e klai' gewin. SCH. Ned. Wdb
<« in Vlaanderen in gebruik »).

Gewis, bn. bw. Wordt niet gebruikt.
Gewit, 0. Zonder mv. Daarnaast, soms, GEWITSELE (de eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg).
Het telkens of aanhoudend witten. — Het gewitte zelf. Al da' gewitsel valt af.
Gewitsele,o. Zie GEWIT.

Gewoekere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gewoeker. Wdb. -- Van
planten. Het krachtig toenemen en dooreengroeien. 't Gewoeker van tengels em breemen. —
Zie WOEKEREN.
Gewoel, o. Zonder mv. Gewoel en gejoel. Ned.
Wdb. In den zin van : door elkander woelende
menigte, bezigt men veel GEWOELTE. In 't gewoelte. 'k En koest deur 't gewoelte van 't volk
niet.
Gewoelte, o. Zi e GEWOEL.
Gewonden, bn. Niet meer gewoon omdat
zulke spijs weinig nog wordt gereedgemaakt. Gewonden (uitspr. -dam) brood, wit brood dat men
in eieren weekt en bakt of roostert. KIL. SCH. J.
CV (gewend brood). SCH (gewonnen brood).
Gewonnen, bn. iZ e WINNEN.

Gewoon, bn. bw.; gewoonte, vr. Worden
niet gebezigd. Zie GEWEUNE, GEWENTE.
Gewoormsele (uitspr. met zachtl. c), o. Zie
GEWOORMTE. SCH. DB. J : GEWORMSEL.
Gewoormte (zachtl. o), o. Zonder mv. Daarnaast GEWOORMSELE (de eind-e valt dikwijls in de
uitspr. w og). Gewormte. De peereleer es opgete
van 'tgewoormte. Er es veel gewoormsel dees
jaar. Zie WOORME.

Gewoui, o. Zie GEWAAI.
Gewribbele, o. ; gewrichte, o. ; gewrijf, 0.;
gewring, 0.; gewroet, o. Zie GEVRIBBELE, GEVRICHTE, GEVRIJF, GEVRING, GEVROET.

Gewufeld, bn. Met puisten. E gewufeld gezichte. Zie WUFELE.

Gewuld, bn. Gewold, van wol voorzien. Vgl.

van, op de wijze van. Dat es gemaakt op g-ewijze

WULLE.

van 'm broek. J (GEWIJs). Ned. 1Vdb (GEWIJzE).

Gewurstele (uitspr. gawustala en gawussala),
vr. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Geworstel. 't Was dor e gekijf en e

Gewillig (uitspr. gawillach), bw. Ruim, iets

weer dan. 't Komt gewoonlijk voor de uitgedrukte

GEWUSSELE
gewussele. 't Gewustel vara it kinders in de wee
(weide), Zie WURSTELEN, WUSSELEN.

Gewussele, 0.; gewustele, o. Z GEWURSTELE.
Gewutele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Nagenoeg hetzelfde als :
gewriemel. 't Gewutel van 'n teeke. 't Gewutel
van de kinders in 't zand. Zie WUTELEN.

Gezaag (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder
mv. Wdb. — Gezeur, vervelend gepraat. Daarnaast, soms, GEZAAGSELE kde eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg). Al da' gezaag- doe' mij uit
mil.' vel sprengen. DB. CV . J. Ned. Wdh (t thans
alleen in Zuid-Nederland »).

Gezaagsele, o. Zi e GEZAAG.
Bezaai (uitspr. gazoui ), o. Zonder mv. Daarnaast GEZAAISELE (uitspr. gazouisala; de eind-e
valt dikwijls weg). Ned. Wdb. 't Gezoui in de
maand Oktobere. Zit gezouisel en zal nie' voor(t)skommen. SCH.
7 ezaaisele, o. Zie GEZAAI.

Gezabbere, o. Zonder mv. Daarnaast, soms,
De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend drinken
en zuipen, 't Gezabber van ne zatterik. -- Gezeever. Ned. Wdb. Gezeever en gezabbere. —
Het slordig eten en drinken. Eet schoone : da'
gezabber en kan ek nie langer zien. — Het telkens of aanhoudend stofregenen. 't En es snor
gezabber, mor 't maakt toch nat. — Z. ZABBEREN.
GEZABBERSELE.

Gezabbersele,

o . Zie GEZABBERE.

Gezag, o. Zonder mv. Wdb. Zij' vader hee'
gezag; 'a es ne ma' va' gezag. — Eer. Blijft
da' maiske mee dure loeder loopen, ze zal al her
gezag verliezen.

Gezaid, bn.; gezail, o. Zi e GEZEID, GEZEIL.
GeZak, o. Zi e GEZIJG.
Gezakt, bn. In zakken gedaan. Al 't koore
staa' gezakt. Vgl. Ned. Wdb (met andere bet.).

Gezamentlijk (uitspr. gazamantlijk, met zovl.
lange a en met ij) bw. Gezamenlijk. Ned. kP db.
Gezang (uitspr. gazank), o. Zonder mv. Zonder verkl. Het telkens of aanhoudend zingen (van
menschen en dieren). Geroep en gezank. Vgl.
Ned. Wdb.
Gezang, o. Zi e GEZANG.
,

Gezant, m. Behoort niet tot de volkstaal.
GeAaut, o. Zi e GEZOUT.
Gezanwelijk, bn. Trapp. v. verg.: gezauwelJker(e), gezauwelJkst. Van personen. Stil, bedaard, matig. gerust. Gezauwelijke mains. Tonle
es nogal gezauweljk vanda(g)e. — Soms van
weder. 't Es gezauwelyk were. — Het w. schijnt
mij een dialectische vorm te zijn van GEZADELIJK
(GEZAELIJK met uitstooting der d), GEZATELIJK,
GEZATIG. Zie Ned. Wdb.; Mnl. Wdb. Log., Wdb.
Vgl. nog BEZADIGD.

Gezauwelijkheid (uitspr. gazauwaljkiet), vr.
Zonder mv. Bedaardheid. 'k Bè verwonderd over
die gezauwelijkhied. Zie GEZAUWELIJK.
Gezaawelijkhied, vr. Zi e GEZAUWELiJKHEiD.

w^,s

-

G FZENGELË

Gezeek uitspr. met scherpt. e), o. Zonder iiv.
Daarnaast GEZEEKSELE (de eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg). Het telkens of aanhoudend
zeeken (van menschen en dieren). — Het gezeekte
zelf. 't Es hier nat van al 't gezeek. Kuist da'
gezeeksel van de vloer af. -- Zie ZEEKEN.
Gezeeksele, o. Zie GEZEEK.
Gezeënd, bn. Zi e GEZEGEND.
Gezeep (uitspr. met scherpl. e), o. Zonder mv.
Het telkens of aanhoudend inzeepen. 't Gezeep
van dem borbier.

Gezeevere (uitspr. met scherpl. e), o. Zonder
mv. Daarnaast GEZEEVERSELE. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Gezeever. Wdb. —
Gezanik, gezeur (vooral van zatteriken). 't Gezeever van e zat wijf. Da' gezeeversel en es nie om
uit te stane. Ned. Wdb (. in Zuid-Nederland... »).
cV. J.
Gezeeversele, 0. Zie GEZEEVERE.
Gezag, o. Zonder mv. Daarnaast GEZEGSF.LE
(de eind e valt dikwijls in de uitspr. weg). Wat
gezegd wordt ; gezegde, gepraat, gebabbel. Hie es
g'heel gereneweerd; dat es 't g ezeg van de
mains(ch)en. 't En es mor e gezegsele. Op zif
gezeg- em meugde nie steunen. ScH. C V. Ned.
Wdb (. in Noord-Nederland verouderd ,).
-

-

Gezegde, o. Wordt niet gebezigd.
Gezegend ( uitspr. gazeand), bn. Zie ZEGENEN.
Gezeggen (uitspr. gaze(gg)an), ww. Alleen in
de onbep. wijs gebruikelijk. Hem late gezc(gg)en,
zich laten gezeggen. Wdb.

Gezegsele, o. Veelal minachtende term. I)at
w. wordt soms in het mv. (GEZEGSELS) gebezigd.
De gezegsels van ne man die zij' word eet, en
tellen niet. Zie GEZEG.
geleld ( uitspr. gazait), bn. Zie ZEGGEN.
Gezeil (uitspr. gazail), o. Zonder mv. Gezwier.
't Gedwazl en ' t gezail van die slonse. Z. ZEILEN.

Gezel, m. Niet meer gebruikelijk. Wdb.
Gezelleghied, vr. Z ie GEZELLIGHEID.
Gezellig (uitspr. gazellach), bn.; bw. Wdb.

Genoeglijk. 't Es hier gezelleg.

Gezelligheid (uitspr. gazellachiet), vr. Zonder
mv. Wdb. Genoeglijk verkeer. Hie was veur de
gezelleghied.
Gezelschap (uitspr. gezelschip), o. Mv. pen,
ongewoon. Zonder verkl. Mnl. GESELSCIP (en
andere vormen). Wdb. Iemand gezelschap houwen. Dat es e slicht gezelschap. — Groet : Gendag, Pier en gezelschip. Genave(n)d, Emiel en
ou (uw) gezelschip. Vgl. Ned. Wdb., kol. 2189.
HFFT. —. Ongedierte (vooral luizen). Dein beteleer hee' gezelschip.
Gezelschap, o. Zie GEZELSCHAP.
Gezenemte (uitspr. gazenamta), o. Gezenuwte.
Wdb. Da' werkt stijf op zi' gezenemte. Zie
ZENEME.

Gezengele, o. Zonder mv. De eind-e valt dik
wijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhou'

GEZESSËI4

--

deed zengelen (in al de bet. van het w.). 'k Rieke
't gezengel van mijnem bord (baard). Getentel en
gezengele (door koude). 'k Voel e gezengel i' min
tandvlees. Zie ZENGELEN.

Gezessen, collectief telw. Daarnaast SGEZESSEN
(uitspr. scha - ), SCHOOZESSEN (uitspr. met scherpl.
ó). Zes te zamen. SCH. DB. CV . J. Ned. Wdb
(r alleen in Vlaamsch België gebruikelijk »). —
Zoo ook : GEZESTIENEN, GEZESTIGEN, GEZESHONDERD (niet GEZESHONDERDEN), GEZESTIENHONDERD, enz.
Gezestienen; gezestigen (zeer gewoon getsestigen) ; gezeshonderd ; gezestienhonderd, enz. Zie GEZESSEN, GEHONDERD.
Gezet, bn. Zie ZETTEN.
Gezet, o. Zi e GEZEUI.
Gezeni, o. Zonder mv. Daarnaast GEZEU. Het
telkens of aanhoudend zieden. 'k Hoore 't gezeui
van 't water in de moor. Zie ZEU(I)EN.

Gezeur, o. Zonder mv. Bedrog in spel. el l da'
gezeur zal hem nog doe' verliezen. SCH
DB. J. Ned. Wdb (« in Vlaamsch België »). Zie
ZEUREN.
Gezeurg, o. Zonder mv. Daarnaast, min gewoon, GEZURG. Het telkens of aanhoudend zorgen. Da' gespaar en gezeurg, 't es toch 'm beets'
overdreven ! Zie Z(E)URGEN.
Gezevenen, collectief telw. Daarnaast SGEZEVENEN (uitspr. scha-), SCHOOZEVENEN (uitspr. met
scherpl. o). Zeven te zamen. DB. CV. J. Ned.
Wdb (t alleen in Vlaamsch België gebruikelijk a).
-- Zoo ook : GEZEVENTIENEN, GEZEVENTIGEN
(zeer gewoon GETSEVENTIGEN), GEZEVENHONDERD (niet GEZEVENHONDERDEN), GEZEVENTIENHONDERD, enz.
G®zeventienen ; gezeventigen ; gezevenhonderd ; gezeventienhonderd, enz. Zie GEZEVENEN.

Gezibbere, o. Daarnaast, soms GEZIBBERSELE.
Zonder mv. De eind-e vait dikwijls in de uitspr.
weg. Nagenoeg hetzelfde als GEZABBERE (zie
ald.). 't Gezibber van 'n zattelutte. 't Gezibber
van e klai' kind. Der valt natteghied, mor 't en
es mor e gezibbersele. Zie ZIBBEREN.
Gezibbersele, o. Zi e GEZIBBERE.
Gezichele, o. Zi e GESICHELE.
Gezicht, O. Zi e GEZICHTE.
Gezichte, o. Mv. -n. Verkl., ongewoon : ge-

zichteke. Mnl. GESICHTE. Zie ook G. Gezicht. Op
't eeste gezichte. 'n Duiv' heet (heeft) e scherp
gezichte. Op de Muziekberg hett' (hebt ge) e
schoo' gezichte. 't Es e maiske mee 'm bleuzend
gezichte. Zie Wdb. E gezichte gelijk dat van
ne ljkbiddere, een bedroefd, bedrukt gezicht.
E gezicht lenk nen auwe korpendu, een gerimE gezichte gelik de dood, een
peld gezicht.
E gezichte lijk nen afge
zeer bleek gezicht.
lektem boterham, een bleek en ziekelijk gezicht
(vooral na 't feestvieren). Vgl. AFLEKKEN. — E
gezichte gelijk de vulle mane, een vol en rond
E gezichte zetten of trekken of maken,
gezicht.
verbaasd, verwilderd opzien. The trok e gezicht,
—

—

—

—
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astie mij zag. Ze zetteg' e vies (ook ordeg, aardig; dwaas, dom, enz.) gezicht, as z' herre ma'
zag binnekommen. Worom maakt' azoo e gezichte? Vgl. Ned. Wdb., kol. 2209. CV. J. -'k Meendege da' 'k ne slag op gezichte kreeg,
'k was ten uiterste verbaasd, getroffen.
Eene
mee twie gezichten, Janus, valschaard. Hie klapt
(spreekt, werkt, enz.) mee twie gezichten. — E
verkeerd gezichte, e vals gezichte, masker.
Ook wel fig. : valschaard. v Minachtende term.
Persoon. Zwijgt, gij, leelek gezichte. Dat dom
gezicht en kan nog geenen na(g)el in 'm planke
—

—

slaan.
-- I n gevallen waarin thans altijd het oog of de
oogen wordt gezegd. Zeer gewoon nog. Ze sloeg
her gezicht op de grond, va' schoomte (schaamte). En komt onder m ij ' gezichte niet. Veur ' t gezichte van de mains(ch)en, voor 't oog van de
wereld. CV. T. R. Vgl. Ned. Wdb., kol. 2203.
-- Fr. visage, figure is in mijn dialect gezichte,
wezen ; nooit : aangezicht, gelaat.
— Geen enkel der samenstellingen die met
gezicht beginnen, is in mijn dialect in gebruik.
Samenstellingen die eindigen met gezichte, bestaan echter : mannegezichte, maiskesgezichte,
au(d)-wilvegezichte en andere nog.
Gezien, bn. Zie ZIEN.

Gezijg, o. Zonder mv. Daarnaast GEZAK. Het
aanhoudend zakken of zijgen. Ziede 't Bezak en
't gezag van den talu niet ?
-

Gezijp, o. Daarnaast GEZIJPELE (de eind-e valt
dikwijls weg). Het telkens of aanhoudend druipen. 't Tak en es nie meer goed : 'k hoore 't gezijp van 't water op de zoldere. 'k Gezijpel al
deur de plafonk. Zie ZIJPEN, ZIJPELEN.

Gezij pele n 0. Zie GEZIJP.
Gezin, o. Bestaat niet in mijn dialect (ook niet
de samenstellingen).

Gezind, bn. Zonder trapp. v. vergel. Wdb.
Gestemd. Hoe es moeder gezind ? -- Wel gezind,
goe' gezind, goed gestemd, opgeruimd. Ned. Wdb
(« ... in de oudere taal... »). Zijde vanda(g)e beter
gezind ? — Ook wel zonder wel. Hie was gisteren ave(n)d gezind : hie speeldege mee' de
korten (kaarten) en hie won gedureg. DB. J.
Ned. Wdb., kol. 2223.
Evenzeer gewoon :
slicht gezind, vies gezind, ordeg (aardig) gezind,
slecht gestemd. Vader es vies gezind opgestaan.

—

—

Gezindheid (uitspr. gazintiet), vr. Zonder mv.
Stemming. Hie es altij' va' goe' gezindhied, va'
slichtegezindhied. Vgl. GEZIND.
Gezindhiid, vr. Zie GEZINDHEID.
Gezingele (uitspr. gazengala), vr. Zie GEZENGELE.

Gezoebere, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend slordig eten of drinken. Al da' gezoeber en
es mor leelek. 't Gezoeber van ne zatterik, van e
klai' kind.
Gezoef, o. Zo n d er mv. Daarnaast GESOEF. Geronk, gegons, gesnor. 't Gezoef van neen bal neffiest d'oore. 't Gezoef van 'n hautie roe in de
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lucht. 't Gezoef van nen top die drouit. 't Gezoef van de wend. Zie SOEVEN, ZOEVEN.

Gezokt, bn. Van zokken voorzien. Da' kind
es goe' gekaust en gezokt.
Gezond, b n. ; bw. Zie GEZONT.
Gezont, bn.; bw. Trapp. van verge).: gezonter(e), gezontst. Gezond. Hie hee' gezonte kinders. Wie nie' gezont en es, en deug(t) veur
niet (niets) Gezont van herte. — Zoo ,gezont as
ne vis (as nem bliek, as ne snoek) in 't watere,
zeer gezond. -- G zont en wel te passe. Vgl. N .i.
Wdb., kol. 2240. — Fris en gezont. CV (Aanh.).
Zelfst.
: Pier es ne gezonten; vr. Mie
was 'n gezonte; o. 't es e gezont (kind b. v.).
`

--

Gezontheid (uitspr. gazontiet), vr. Zonder mv.
Gezondheid. De gezonthie' gaa' veur al. Z' heet
(heeft) overschot va' gezonthied; z' hee' gezonthied te koope; zij heeft overmaat van gezondheid.
'n Goe' gezonthied, 'n slichtegezonthied.
Gezonthied, vr. Zie GEZONTHEID.
Gezooi, 0.; gezoni,o . Zie GEZEU(I), GELAAI.
Gezout (uitspr. gazaut), o. Zonder mv. Het
telkens of aanhoudend zouten. Moeder es veur
't gepeper en 't gezaut.

Gezuil, o. Zonder mv. Het iichtjes sluimeren.
Dat en es nie slopen, 't en es mor e gezuil. Zie
ZUILEN.

Gezurg,o. Zie GEZEURG.
Gezusters, vr. mv. Nooit GEZUSTEREN. Verkl.
gezusterk(i)es. Wdb. — Het raadsel van de mo-

lenzeilen : Vier gezusters (of gezusterk(i )es) loopen altijd achter mallekanders en z' en keune
mallekanders nie krij(g)en.

Gezwaai (uitspr. gazwoui ) o. Zonder mv.
Daarnaast GEZWAAISELE (uitspr. gazwouisala).
Wdb. 't Gezwoui mee d'orms (armen), van de
meulezailen, van 'n zaisene. Laat da' gezwouisel
en hauwt on (u) koes. — Fig. Gezwier en gezwoua. Vgl. Ned. Wdb.
,

Gezwaaisele, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie GEZWAAI.
Gezwaddere, o. Zonder m v. De eind-e va) t dikwijls in de uitspr. weg. Het telkens of aanhoudend
zwadderen (in al de bet. van 't w.). 't Gezwadder
van de kinders in 't slijk. 't Gezwadder van ne
zatterik.'t Gesloeber en 'tgezwadder van iemand
die leelek eet. Zij' gebabbel en es mor dom gezwaddere. Zie ZWADDEREN.
Gezwaers, m. mv. Zie GEZWAGERS.
Gezwagers(uitspr. gazwa(g)ars met zoel. lange

a), m. mv. Nooit in 't enk. Personen die onder-

ling als zwagers verbonden zijn. KIL. Ned. Wdb.

Gezwainsele, n. Zie GEZWEINSELE.
Gezwak, o. Daarnaast GEZWIEK. Het telkens
of aanhoudend zwakken (d. i. wiegelende gaan).
Mee gezwak gaan. Zie ZWAKKEN, ZWIEREN.

Gezweep (uitspr. met scherpl. e), o. Zonder
mv. Het teikens of aanhoudend zweepen. Gedzak
en gezweep veur e perd, dat en deug(t) niet.

GIDS

Gezweer (uitspr. met scherpl. e), o. Mv. ggezweeren (niet Bezweren). Zweer (doch met collectieve beteekenis). Ned. Wdb.

Gezweet (uitspr. met scherpl. e), o. Zonder
mv. Het teikens of aanhoudend zweepen. Al da'
gezwee(t) snach(t)s verzwakt hem.
3ezweinsele (uitspr. gazwainsala), o. Zonder
mv. Daarnaast, min gewoon, GEZWENSELE. De
eind-e valt dikwijls weg. Gewankel (in 't gaan).
't Gezwainsel van nen dronkord. 't Gezwainsel
van e kind da' begint te loopen. Z. ZWE(I)NSELEN.
Gezwel, o. Zonder mv. Het telkens of aanhoudena zwetien (van eenig lichaamsdeel). 't Es alt ijd
iet . Bezweer of gezwel. dv. gezwellen. Zonder verkl. Zie Ntd. Wdb., bet. I.
Gezwengele, o. Zonder mv. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr, weg. Het telkens of aanhoudend zwengelen (van vlas). 'k Hoore 't gezwengel in de se iz ure.
Gezwensele, o. ; gezwiek,

O.

Zie GELWEIN-

SELE, GEZWAK.

Gezwijmele, o. Zonder mv. De eind-e valt dikwijis in cie uitspr. weg. Gewankel. 't Gezwijmel
van e zat wijf. Zie ZWIJMELEN.

Gezwind, bn.; bw. Wordt niet gebezigd.
Gezwoni, 0. ; gezzelen, ww. ; gezzelinge,
vr. ; gezzelingske, o. Zie GEZWAAI, GERZELEN,
GERZELINGE, GERZELINGSKE.

Gezzegedrouid. Ingebeelde plaatsnaam. Eig.
gerzegedraaid (, ersgedraaid) — gedraaid gras.
Eeffrauwe va' gezzegedrouid, pronkziek, lastig
meisje. Wildegij dor 'in beetse zwij(g)en, eeffrauwke va' gezzegedrouid?
G'ha(g)ele, 0.; g'hakkele o. ; g'hand, bn. ;
g'heel, o., bn., bw. ; g'heelegans, bn., bw. ;
g'hemelte, o. ; g'henk, 0. ; g'herrebek, o. ;
g'heu(g ;en g o. w w. ; g'heu(g)enesse, vr. ;
g'heunkere, 0 ; g'hij g, a. ; g'hoed, bn. ;
g'hoekst, 0. ; g'honderd, telw. ; g'hoor, o. ;
g'hoorzaam, biz.: g'hoorzaamheid, vr.; g'hoorzamen, ww. ; g'hoorzamig, bn. ; g'hoorzamigheid, vr. ; g'huchte, o. ; g'huil, o. Zie op
GEH-.

G'heelhaast, bw . Zie GEELHAAST.
G'hertig, bn.; g'hertigheid, vr. Zie GERTIG, GERTIGHE1D.

Gichelen, ww. Zie GIECHELEN (ook de afl. en
samenst.).

Gicht, o. Ongewoon, Men zegt gewoonlijk
FLECIJN. Zie ald

Gichteghied, vr. Zie GICHTIGHEID.
Gichtig (uitspr. gichtach), bn. ; bw. Verwant
met gicht (jicht) en jeuken. Opschietend, opbruisend ; gejaagd (zonder schijnbare reden). Mie
es zoo gichteg vanda(g)e.'t Es negichtege mains,
ne gichtegen duvele.

Gichtigheid (uitspr. gichtachiet), vr. Het gichtig zijn. Ze danst va' gichteghied. Zie GICHTIG.
Gids, m. Wordt niet gehoord. Men gebruikt
wel eens het fr. guide (uitspr. gieda). Zie ald.
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Ole, voornaamw. Is bet pers. vn. gij, doch als
bijv. w. opgevat en gebruikt, dus altijd gevolgd
van een naamw. Meestal in gebiedende of verwijtende zinnen. Het wordt verbogen als aanwijzend
voorn. die. Mann. enk. gieën (de 22 valt weg voor
eenen medeklinker, uitgenomen vóor h, d, t; vóor
b wordt ze m). Gieën deu(g)eniet, wilde zwij(g)en!
Loo j(t), zille, gieën ooleken dief! Gieëm boer !
Gieë schelm toch! Soms wordt n ingelascht
(enkel in 't mann. enk.) : Wacht, zille, Bienen
duvelskop, 'k zal ou (u) ne keer gaan aframmelen. Giene stommerik! Vgl. aanw. vn. die(n)en.
Vr. enk. : Bie. Ga nor huis, gze leeleke zattelutte! Gie vuile babbelesse ! Zwilg (t), gie onnoozel vrauwe toch! -- Onz. enk. : gie. Geloofdegij datte, gie onnoozel kind. Zijde nie
beschoomd (beschaamd), gie vuil verkie! — Mv.
der drie geslachten : gie. Zwijgtt toch amale, gie
domme duvels; gie vuil beesten toch ; gie onnoozel kinders! — Zie Klank- en Vorml.
--

-

Giebel, vr. (visch). Is niet bekend in mijn
dialect.

Gieehelagaaien (uitspr. giechalagouian, la
met korte a, goui met den klemt.), onz. zw . ww.
Very. : giechelagouidege, gegiechelagouid. Met
hen (hebben). Zot en dwaas, luid lachen. As ze
ne keer tegare valle(n), keunen ze giechelagouien. J. Het w. staat in verband met giechelen
en goui (dom mensch).
Giechelagonien, ww. Zie GIECHELAGAAIEN.
Giecheleere (uitspr. met scherp]. e), m. Mv.
-rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). Daarnaast
zelden GICHELEERE. Iemand die
giechelt (zie ald.). Die dwaze giecheleers zif weer
an degank. — Ook van vrouwen : Hoorde Triene
de p iecheleere?
Giechelen, onz. zw . ww. Very.: giecheldege,
gegiecheld. Met hen (hebben). Daarnaast CHIECHELEN ; ongewoon GICHELEN. Gichelen; niet : halfgesmoord lachen; wel, evenals het verouderde
GAGGELEN : luid, met scherp, hoog keelgeluid
lachen. De Huiskies veural keune giechelen. DB.
Ned. Wdb (GICHELEN). Vgl. SCH. C V. T. R. KIL.
CHIECHELEERE,

-

Giechelinge (uitspr. giechalenga), vr. Daarnaast CHIECHELINGE, zelden GICHELINGE. Het
giechelen (zie ald.). 't Was dor 'n giechelende
zonder ende.
Giechelkerte, vr. ; giechelkonte, vr. Daarnaast CHIECHEL-, soms GICHEL-. Vrouw die (veel)
giechelt (zie ald.).
Gieohelkloot (uitspr. met scherpl. a), m. Giecheleere (zie aid.).
Giede, m. Zie GUIDE.
Giedo (klemt. op gie), m. Guido. Z. PERSOONSNAMEN.

Giegagen, ww. (balken) ; giegelen, ww. (gichelen); giek, vr. (boot ; gijk). Bestaan niet in
mijn dialect.
Gieljotiene (klemt. op tie), vr. Mv. -n. Guillotine. De keerel zal nog op de gieljotiene sterven.
AH. Gieljotieneren (klemt. op ne), ww. Met
de guillotine onthoofden.

Gier, m. Vogel (dus ook de naam) schier onbekend bij het volk. — De woorden gier, draf, gier,
plooi, gier. uier, gier, zwaai, worden niet gebezigd.

Giereghied, vr. ; gieregord, M. Zie GIERIGHEID, GIERIGAARD.

Gieren, ww. (zwaaien ; schreeuwen ; begeeren).
Wordt niet gehoord.
Gierig (uitspr. gierach), bn. ; bw. Trapp. v.
vergel. : gieriger(e), gierigst. Wdb. -- Hie es
zoo giereg dat hie brandt (of dat hie stenkt);
hie es zoo giereg as nen duvele, of : hie es as nen
duvel giereg; of : hie es giereg van (al) de
duvels, hij is zeer gierig. — Zelfst. m. : gieregen;
vr. gierege ; o., niet gewoon, giereg; mv. (drie
geslachten), gierege.
Gierigaard (uitspr. gieragort), m. Mv. -s.
Verkl., niet gewoon, gieregourdse. Gierigaard.
Wdb. Sieske was e klai' gieregourdse. Ook van
vrouwen. Zij wijf es ne leelekegieregord.
Gierigheid (uitspr. gierachiet), vr. Zonder mv.
Wdb. Daarnaast GIERIGTE. Hie brandt va' giereghied, hij is buitengewoon gierig. Hie sterft,
best (barst) va' gieregte. Hie stenkt va' giereghied.
Gierigte (uitspr. gierachta), vr. Z. GIERIGHEID.
Gierplate (uitspr. met zovl. lange a), vr. Ijzeren plaatje aan het hoofd van den ploeg. De gierplate dient om 't hoofd te(g)e stooten en schokken te bevrijen.

Gierst, vr. (plant); giervalk, m. Niet bekend
in mijn dialect.

Gies, roep in een kinderspel ; -- m.: het weggesmeten stokje (Michelbeke). Zie GIESGIJZEN.
GieSgijs, m. In de uitdrukking : giesgs spelen. Willeme ne keer giesgijs spelen. Zie GiESGIJZEN.

Giesgij sspel, o. Zie GIESGIJLEN.
Giesgijzon, onz. zw. ww. Vooral in den inf.
Kinderspel dat i. v. ANGELUS beschreven staat.
Het weggesmeten stokje heet : gies of gieze. De
slager roept : gies! De tegenpartij antwoordt :
gijs ! Komt, me gaan ne keer giesgijzen. De jongies zijn an 't giesgijzen. Aldus te Michelbeke en
op de noordelijke dialectgrens (Eine). Zie Volk en
Taal, IVe jaargang, blz. too. Vgl. Waalsch :
jouer a l'aguise of à la guise.

Gietare, vr. Zie GITARE.
Gieten, bedr. st. ww. Very. : goot, gegoten.
Met hen (hebben). Wdb. -- Iet z(n) zij(n) lijf (zif
gat, zijn klooten, zijn (of her) korte, her kerte)
gieten. Platte uitdrukkingen. Iets drinken. —
Zeeke gieten, of enkel gieten, vloeibaar mest
op den akker gieten. 't Es tijd om te gieten.
Vgl. DB. Ned. Wdb., kol. 23 i1. — Onp. Water gieten, hard regenen. DB. CV . J. Ned.
Wdb., kol. 231 t. — Olie op 't vier gieten, niet :
olie in het vuur gieten. — Onder het karnen water
in de melk gieten. Ge moet gepast gieten. Heet
gieten, warm water bijvoegen. Kaud gieten. G' het
(hebt) te letter, te veel gegoten. — Die kazakke
(da' kleed, enz.) was a' zip laf gegoten, zit hem

GIETERE

als aan 't lijf gegoten. Vgl. Ned. Wdb., kol. 23 T4.
Begieten. De rope' (rapen) gieten, de blomme
gieten, 't loof gieten (met ale). DB. Ned. Wdb.,
kol. 2315.
--

Gietere, m. Persoon die giet; — gietemmer
(verkl. gewoon, gieterke). Da' mannek' heet
(heeft) e schoo' gieterke. Zie de Wdb.

Gieterije, vr. Gieterij. Wdb.
Gieze, vr. Het weggesmeten stokje.
ligt in de beke.
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De gieze

Zie GIESGIJZEN.

Giezeberge (hoofdt. op gie), o. Geeraardsbergen. Hie es va' Giezeberge. Den eesten toog, den
tweerden toog, den derden toog te Giezeberge. de
drie jaarmarkten. — Spotnaam. De Mastelleneters va' Giezeberge (of de Giezebergsche Mastelleneters) : op den eersten Zondag van den vasten
werpen ze, op den Auwen berg (Ouden berg) te
Giezeberge, mastellen en haringen voor het volk.
Zie TONNEBRAND. PLAATSNAMEN.

Giezebergeneere (uitspr. nee met scherpl. e),
m. Mv. -rs. Daarnaast GIEZEBERGSCHE. De Giezebergeneers klappen heelegans anderst as de
Zegelsesnsche. Zie GIEZEBERGSCH.

Giezebergsch (uitspr. ch

voor e), bn. Van
Geeraardsbergen. De Giezebergsche tale. -- Zelfst.
m. 't Es ne Giezebergschen ; vr. 't Es' n Giezebergsche; mv. 't Waren amaal Giezebergsche. --Onz.
OP z ij ' Giezebergs, naar Giezebergsche manier.
Hie klapt oj zij' Giezebergs. — Spotterm. De
Giezebergsche Mastelleneters. Zie GIEZEBERGE.

,Gijn, o. (takel); gijpen, ww, (scheepsterm);
gijpen, ww. (naar adem snakken). Worden niet
gehoord.

Gijs, m. Deze mansnaam wordt niet meer aan
kinderen gegeven. De familienaam Ghijs is zeer
verbreid. Zie Ned. Wdb (de aldaar aangehaalde
zegswijzen bestaan niet in mijn dialect).
Gijs, roepwoord. Zie GIESGIJZEN.
G'lj sela, o. Zie GEIJSELE.
Gijzelaar, m. Ongebruikelijk in de volkstaal
Gil, m. ; gillen, ww. Bestaan niet in mijn
dialect.

Gilde, o. De gewone vorm is GULDE(N). Z. ald.
Ginder, ginds, bw. Worden niet gebruikt. Zie
GINTER(E).

Gingang, o. (stof) ; ginnegappen, ww., en
ginniken, ww. (spottend gichelen); ginoffel, vr,
(bloem). Bestaan niet in mijn dialect.

Gidst, vr. (plant). Zie het gewone GEINST, M.
Ginter, bw. Zi e GINTERE.
Gintere, bw. De eind-e valt dikwijls in de

uitspr. weg. Ginder. Loopt deure, al gintere I
Ginter komt Tonle.
— Koppelingen. GINTERACHTERE. Sies weunt
ginterachtere. — GINTERBENEEN. Wie loopt er
GINTERBUNEN. Ze genk ginginterbeneen?
terbinnen. — GINTERBOVEN. Ziede de luch(t)bal
ginterboven ? -- GINTERBUITEN. Hie smeet ze
GINTERDEURE De koeë' stoormg interbuiten.
dege' ginterdeure. — GINTLRIEVERS(T). 't Geld
ligt ginterieverst. — GINTERIN. De muis kroop
GINTERLANGST. De katte kruipt ginginterin.
GINTERNAARTOE (uitspr. gewoonterlangst.
lijk -nor-). Loopt al s auwe ginternortoe. — GINTERONDERE. 't Konij(n) kroop ginterondere. GINTERROND.
GINTEROP. 't Spronk g interop.
Wor moet hie loopen ? Ginterrond. — GINTERTE(G)EN. 't Perd liep ginterte(g)en. — GINTERTENDEN, ginter aan het einde van iets. Gintertenden 't land. — GINTERUIT. jaa , t ze wieg, gin.
teruit! — GINTERVEUREN. War moe' ze dat
zetten? Ginterveuren. — Vgl. C V. T. R.
Gi001, vr. (kooi); — gips, o. Worden niet geh.
--

—

Giezen, onz. zw. ww. Hetz. als giesgijzen : te
Oudenaarde en Eename. — Ook (aldus te Oudenaarde) : aardappelvruchtjes met een dun stokje
weggooien. Zie een aantal gelijkende vormen bij
DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, III, 84-85.

Gif, o. ; gift, o. (vergift). Worden niet gebezigd. Zie VERGEF.
Gift . vr. Zie GIFTE.
Gifte, vr. Mv. -n. Gift, gaaf, geschenk. Ned.
Wdb (« voorheen ook GIFTE »).
Gij, pers. vn. 2° pers. enk. en mv. Daarnaast GE
(zeer gewoon). Men zegt nooit jij, je, U. Het mv.
is meestal gouder(e) (zie aid.). Voor het ww. is ge
de gewone vorm ; gij (op het laatste van den zin
gije) wordt gebezigd als men met nadruk spreekt.
Ge moet kommen ; gij moet kommen, hij niet.
Wie hee 't gedaan? Gije (soms gij). — In gesyncopeerde werkwoordsvormen hoort men op het
einde -e, je of -de, -te (of als men met nadruk
spreekt : -egt('), jegij(e), -degy(e), -t egij(e) ). Zieë
dat ze! Doeje mee? Doedegij ook mee? Looptegij
gij ook al? Speelakikke of speeldage? Zie, betreffende al die vormen, Klank- en Vorml.; GIE, GIJE, GOUDERE.

Gije, vn. Gij (zie aid.), Wie moet er meegaan?
Ik of gile ' Gije! Moet ekik gaan, of gadegije? —
Ik en gije, naaisteek. Zie IK-EN-GIJE.
Gijk, vr. (scheepsterm) ; gi rjl

,

o. (gist). Bestaan

niet in mijn dialect.

Gijlieden, gijlniden, pers. vn . Niet gebruikt.
Zie GOUDERE.

Zuid-Ooxtviaaztcterscla Iciaoticon

--

--

--

Giraffe (uitspr. gewoonlijk zirafa met klemt.
op raf; soms met fr. g), vr. Niet gewoon. Zeker
dier. 'k Hè t'Antwerpe twie ziraffe gezien.
Gisp, vr. (roede) ; gispen, ww. (slaan) ; gissen, ww. (raden). Worden niet gebezigd. Zie
GESPEN.

Gist, m. (niet vr.). Mnl. Wdb. « m. en vr. (?) ».
Mann. bij CV. T. en J. DB (€ vr. doch meest m. »).
Zonder mv. 'k Hè gist gekocht, mor hie en
deugt niet.
Gister, bw. Wordt niet gebezigd. Z. GISTEREN.
Gisteren, bw. Wdb. — Gisteren acht da(g)en,

Fr. hier it y avait huit jours. 't Es gisteren
acht da(g)e gebeurd. DB. J. CV (Aanh.).
— Samenstellingen. Gasteremzddernacht; —
gisteremor(g)en ; — gisterenachternoene; — gisterenave(n)d; --- gisterennacht ; -- gisteren.
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nuchting (uitspr. -nuchtenk); — gistereveurnoene. Zie over die vormen welke zeer oud zijn,
Ned. Wdb., kol. 2401.

Gistkoopman (uitspr. met scherpl. o), m. Mv.
-s (niet -lieden). Daarnaast GISTMARSANK (zie
MARSANK). Iemand die gist verkoopt.

Git, o. (zwarte stof). Bestaat niet in mijn dialect (ook niet de afl. en samenst.).
Gitare (klemt. op ta dat men op zijn Fr. uitspreekt), vr. (nooit m.). Mv. -n. Verki. g-itaarke.
Snaarinstrument, gitaar. Wdb. De naam is wel
bekend, doch het speeltuig min.
Glad, bn. ; bw. Wordt niet gebezigd. Zie GLAK
(ook de afl. en samenst.).
Glaiergoed, o.; glaierwerk, o. Zi e GLEIER-.
Glaistere, m. ; — glaisteren, ww. ; — glaisteringe, vr. Zi e GLEISTERE, GLEISTEREN, GLEISTERIN GE.

Glak, bn. ; bw. Trapp. v. vergel. glakker(e),
Blakst. Daarnaast GELAK. Vgl. MIJKEN = mijden.
Glad. De strate was zoo Blak. 't Es gilt. op 't ijs.
't Es gelak en 'k schiet uit. Wdb. -- Glak verkeerd, glad verkeerd (Ned. Wdb., kol. 13). Mie
doet het dl Blak verkeerd. Men zegt veelal : klak
verkeerd. Zie KLAK. Vgl. G. i. v. GLAD. M.
— Koppelingen. Glakbu(r)stelen, gladborstelen, glanzend effen borstelen ; — glakkammen;
— glakkloppen; — glakmaken ; — glakschaven; — glakschuren; — glakslaan; — glaksleren, door sieren (glijden op ijs of sneeuw) gladmaken. Past op : de grond es hier glakgesleerd ;
glakstrjken; — glakvrijven, gladwrij ven ; —
en wellicht andere nog. Zie Ned. Wdb., kol. 14.
—

Glakkeghied, vr. Zi e GLAKKIGHEID.
Glakkig (uitspr. glakkach), bn. Daarnaast GE-

LAKKIG. Een weinig glad. Zie GLAK.

Glakkigheid (uitspr. glakkachiet), vr. Zonder
mv. Daarnaast GLAKTE, GELAKKEGHIED, GELAKTE. Gladheid. 'k Viel deur de glakkeghied. De
glakte van 't ijs. Zie GLAK.

GLIESERIENE

Glazemakere (u i tspr. met zovl. lange a), m.
Mv. -rs. Verki. -rke (mv. -rkes, -kies). De eind-e
valt dikwijls weg. Glazenmaker. Wie ester dood?
Tieste de glazemakere.
Samenst, Glazemakersalaasn (uitspr. -aloom
met zachtl. o), o.; — glazemakersambacht, 0.; -glazemakersdiamant, m. ; — glazemakersgeree'schip, o.; — glazemakershamere (uitspr. -omara
met zachtl. o.), m. ; — glazemakersstiel, m. ; —
en wellicht nog eenige andere.
--

Glazen (uitspr. glazen, zeer gewoon glazie,
met zovl. lange a), bn. Onverbuigbaar. De n valt
voor sommige medeklinkers weg (zie Kl. en
Vorml.). Wdb. 'n Glazie do(g)e, een kunstoog.
'n Glazie deure, een glazendeur. Glazie peerels,
glasparels. 'n Glazie kasse, een glazenkast. Van
zwakke, altijd klagende en kuchende menschen
zegt men spottend : Me tillen hem (of her) in e
glazie kaske zetten. Eglazie manneke (,jonkske,
maiske, enz.) is een zeer teer persoontje. Ne glazie morbele, een marbel van glas. Vgl. J. CV
(Aanh.).
Glazenbrekere (uitspr, glazambrekara met
zovl. lange a), m. Mv. -rs. Ds eind-e valt dikwijls
weg. Iemand die glazen breekt. — Ook van vrouwen. Ons maisie es ne glazembrekere. Vgl. Ned.
Wdb.
Glazenbrekerije (uitspr. glazambrekarije met
zovl. lange a en klemt. op ij), vr. Zonder mv. Het
moedwillig glazen breken. Is Tieste zat es, es 't e
getier en e gevloek en 'n glazembrekerije.
Glazendeure (uitspr. met zovl. lange a), vr.
Mv. -n. Verki. -rke. Glazendeur. Men zegt ook
glazie deure; dat schijnt te bewijzen dat men
glazen, glazie als bn. zou moeten opvatten. Zie
GLAZEN.

Glazie, bn. Zie

GLAZEN.

Glazuur, o. Bestaat niet in mijn dialect.
Gleiergoed (uitspr. glaiargoet), o.; gleier-

werk (uitspr. glaierwerk), o. Zonder mv. Gleis-

werk, Fr. faience. Daarnaast GELAIER-. Verkoo-

Glakte, vr. Zi e GLAKKIGHEID.
Glans, m. Zonder mv. Zonder verkl. Niet zeer

penge va' glaierwerk. In dot aud huis ester

Glanzen, ww. Wordt weinig of niet gebezigd.
Glariën, ww. Niet bekend in mijn dialect.
Glas, o. Mv. glazen. Daarnaast, souls, GELAS.

Gleistere (uitspr. glaistara), m. Glinster, genster. KIL. J. Het gewone woord is KLAISTERE;
ook GAISTERE. Zie ald. Gleistere staat tot glenster, glinster (zie Ned Wdb.) evenals veistere tot
venster. Vgl. OUDEMANS (Bidr.) : GLEYSTER.

gewoon. Nen doffe glans. Ne klare glans. Wdb.

Verki. glazeke (mv. -kes, -kies), nooit glaasje. —
Te veel 'tglas heffen, te veel drinken ; ook : 't glas
t' hoog) heffen. — E glas op hen, een glas
gedronken hebben ; bedronken zijn. SCH.

Glazekasse (gla met zovl. lange a), vr. Mv. -n.
Verkl. gewoon : -kaske. Glazenkast. Wdb. Men
zegt, en het is zeer gewoon, ook glazie kasse
(zoodat men wellicht glazie, glazen) ais bn. moet
opvatten). Zie GLAZEN, GLAZIE.
Glazemaken (uitspr. met zovl. lange a), onz.
zw . ww. ; uitsluitend in de onbep. wijs als onz. nw.
gebezigd. Vgl. DB. die andere wijzen en tijden
aangeeft; en Ned. Wdb. Zij' vader dee' 't glazemaken,

veel en schoo' gelaiergoed. SCH. CV . DB. J. Ned.
Wdb. KIL (GLEYERS WERCK).

Gleisteren (uitspr. glaistaran), ww., glinsteren, vonken schieten ; - gleinsteringe (uitspr.
laistarenga), vr., het vonken schieten. Zie GLEISTERE, KLEISTEREN, KLEISTERINGE.

Gleiswerk^ o. Onbe kend. Zie G(E)LEIERWERK.
Gleuf, vr. (groef) ; — glibberen, ww. (ook de

afl. en samensi.) ; — glidkruid, o. ; — glijden,
ww. (ook de afl. en samenst.); — glimmen, ww.
(ook de a fl . en samenst.) ; — glimp, m. (ook de
afl. en samensi.). — Worden in mijn dialect niet
gebezigd.

Glieseriene, vr. Zie GLYCERINE.
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Glinsteren, ww. (ook de nfl. en samenst.).
Wordt weinig gehoord. Het gewone w. is B U NKEN, Soms BLIKKEREN.
Glinting, vr. (hek); — glippen, ww.; -- glissen, ww. (glijden); — glit, o. (loodoxyde). Fehooren niet tot mijn dialect.

Globe, m. (niet vr.). Ned. Wdb.: « voorheen
m. en vr. ». Mv. -n (nooit -s). Bol (schooltoestel).
Behoort niet tot de eig. volkstaal.
Gloed, m. Zonder mv. Zonder verkl. Wdb. De
eind-d valt voor sommige medeklinkers weg; zie
Kl. en Vorml. De stove staat z' gloed. 'k Voel
lijf ne gloed. De gtoe' van de zonne.
Gloeien, onz. (nooit bedr.) zw. ww. Very. :
gloeidege, gegloeid. Met hen (hebben). Wdb. De
stove begint te bloeien. De zonne gloeit. 't Zand
gloeit. Zijn kake' gloeien. Va' koleere gloeien. —
Er zijn mij geene dial. samenst. bekend.
GLOEIENDE.
Gloeiende, bn. Zonder trapp. v. vergel. Daarnaast, min gewoon, GLOEIENDIG. Gloeiende zijn,
gloeien. Gloeiende kolen. Op gloeiende kole(n) toopen, zeer ongeduldig zijn. Gloeiende kaken. Da'
goed es gloeiende rood. Gloeiende va' koleere. —
Ter aanduiding van een hoogen graad. 't Es ne
gloezendem boer. Gloeienden deu(g-)eniet. Sies
gaat te werke lenk negloeienden duvele. Gloeiende
dul, kaad (kwaad), enz. Vgl. SCH. DB. J. Ned.
Wdb.
Gloeiendig (uitspr. gloeiandach), bn. Zonder
trapp. v. vergel. Gloeiendegen duvele, boer, den(g)eniet. Zie GLOEIENDE. Mnl. Wdb. Ned. Wdb.
HFFT. SCH. CV . J. OUDEMANS (Bijdr.).
Glooien, ww. (hellen). Is in mijn dialect niet
bekend (ook niet de afl. en samenst.).
Gloop, vr. ; gloren, ww. (ook de afl. en samenst.). Worden niet gebezigd.
Gloria (uitspr. met klemt. op glo en korte a),
m. (niet vr.). Wdb. J.
Het w. wordt wel gebruikt iplv. glorie. Ze waren er in de vuile gloria, ze vierden er heerlijk feest. DB. VD.
—

Glorie, vr. Zonder mv. Zonder verkl. Wdb. —
Praalzucht, pronkzucht, fierheid, trotschheid. De
glorie zit in da' mazske. Z' es zot va' glorie. Ze
best (berst) va' glorie. Der es te veel glorie in
die famielde. — Geene dialectische samenst. zijn
mij bekend.
Glorieus (uitspr. met klemt. op ens), bn. ; bw.
Trapp. v. vergel.: glorieuzer(e), glorieust. Fier,
trotsch, pronkziek, verwaand, hoogmoedig. 't Es
ne glorieuze zot. Ze leven te glorieus. Vgl. GLORIE. C V. J. Ned. Wdb (met andere bet.).
Glui, o. Wordt niet gebruikt. Zie GELUIE, en
de etymologische beschouwingen in Ned. Wdb.

Gluipen, ww. (loeren) (ook de afl. en samenst.);
glunder, bn. (glanzig}); — gluren, ww. (kij-

—

ken). Bestaan niet in mijn dialect.

Glycerine (uitspr. gliesariena), vr. Zonder mv.
Het w. begint door het volk gebezigd te worden.
Wdb.

GOD

Gniffelen, ww. (lachen); — gobbelen, ww.
(gulpen; braken). Worden niet gehoord.
God, m. Mv. goden (niet goal zooals de gewone
dialectische uitspr. het vereischt). Zonder verkl.
(tenzij in sommige uitroepen : Gotteke(s) ). De
gen. Gods (uitspr. gewoonlijk gouts met specialen
ou-klank; zie Klank- en Vorml.) wordt nog gebruikt. — De dry Goddelijke persoone' zijn : God
de Vadere, God de Zone (of Zeune), God den
Hailege Geest. — In den schoolstrijd. Schole
mee' God; schole zonder God.
Spreekw. God zin oo(g)en uitsteken, klagen
zonder reden, van weelde. CV. — God schept
den dag en hie gaat er desire. Zie DAG. - Er es
ne God veur de dronkor(d)s, een dronkaard ontkomt het gevaar ch ar waar een ander er 't leven
bij inschiet. — Va' God en zij' gebod nie weten,
slecht leven (als een goddelooze) ; -- zeer dronken
zijn. — Dor en es mor eene God, mor dor z'
veel mains(ch)en, wij hebben met veel menschen
te doen, te leven, enz. — Het mes es den tweerde
God, zai 't boerke, de mest is onmisbaar op den
akker. — 't En es nie meu(g)elijk mee' God en
z ip vore (vader) wel te staan, men kan iedereen
niet tevreden stellen. J.
Van 't hand Gods (of
Gouds) gesle(g)e zijn, zeer verbaasd, onthutst,
verschrikt zijn. J.
Al da' God bewaart, es goe'
bewaard. j..— God en alleman, iedereen. God
en allema' weet het. Hie vertelt het a' God en
alleman.
— Zegswijzen, waarin de 2 e naamv. Gods (of
zeer gewoon, Gouds), meestal in zeer verzwakte
opvatting, voorkomt. Zie Ned. Wdb., kol. 2II.
Op Gods genade. Zie GENADE Wel, Goads genade toch! Uitroep van verwondering. CV. T. —
Mee' Gods (of Gouds) gratie, mee' de gratie Gods
(of Gouds), bij de gratie Gods. — Va' Godswe(g)e.
Wdb. Ge moetpazzen dat dat ongeluk va' Goudsweë komt. — 1' Go(u)ds name, in Gods naam.
Enkel nog als uitroep. Ned. Wdb., kol. 2 12-2 t 3.
- Om Go(u)ds wille, om Gods wil. Wdb. Doe
't mor om Gouds wille. De bedelaars zeggen :
'n aalmoese, om Gouds wille. J. — Om de liefde
Go(u)ds. Fr. pour l'amour de Dieu. let om de
liefde Gouds doen. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland »). — Ter eere Go(u)(is, voor niets, zonder
loon. 'k Zal 't doen ter eere Gouds. J. — Go(u)ds
engelke, naam van den ringvinger in een kinderrijrnpje uit St. Martens-Lierde. ( Volk en Taal, II'
jaarg., 46).
— Zegenbeden, begroetingen. Vgl. Ned. 1Vdb.,
kol. 217 en vgg. God dank, daarnaast God zij
gedankt. — God zij geloofd. — God geve. —
God sta mij bij. — God voorder ou (u), God vordere u. Wordt veel gezegd als groet tot iemand
die verder gaat, tot een landbouwer die op het
land werkt, enz. Vgl. Ned. Wdb., kol. 221.
God loon, daarnaast God zal 't on (u) loonen,
dankwoord voor eene aalmoes ; ook in de kerk,
als de persoon die niet de schaal rondgaat, iets
ontvangt. Als zelfst. nw., m. ; zie Godloon. —
God vertrooste mi ! J. — God zal mij ze(g)enen !
j (Bv.). — God zegen ou (u), vaste zegenwensch
bij het niezen (dat onheil voorspelde). Ned. Wdb.,
kol. 222 je voorheen... »). God zegen ou (u)
en God bewaar ou, zegenwensch bij het slapen
gaan, bij het op reisgaan (men geeft terzelfder tijd
--

—

—

—
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met den vinger een kruisje op het voorhoofd).
Ook als spotzegsel tot iemand die heengaat. Vgl.
Ned. Wdb., kol. 222. - God mag (of moet) zin
ziel hen (hebben), zegenwensch achter den naam
van eenen overledene. J.
Uitroepen, eeden, verwenschingen, vloekwoorden. Vgl. Ned. Wdb., kol. 227 en vgg. God
den Heere! Heere God toch ! Wel lieve God!
Lieven Heere God toch! Wel God onze lieven
Heere! Dzeezekies God toch! God allemachteg!
Almachtege God! God bermherteg! Bermherlege God! God en al zin hailegen! God van (of
nit) den (hoo(g)en) hemele ! — Gotteke ; Gotteke
toch! Och Gottek(i)es toch! Och Heere-Gottekes ! Och mij' lief Gotteke toch ! Dzeezes-Gotteke
toch ! — God hemelscha deugd! — God lieven
tijd! — Go(u)ds christene zielen ! Go(u)ds christene mains(ch)en! Man Go(u)ds toch! — Min
ziele (of dziele, zielke, dzielke) Go(u)ds ! Zeer
gewone eed. 't Es mijn dzielke Gouds waar!
CV. J.
Uitroep van verwondering. Hoe es
't Go(u)ds meu(g)elijk! DB. CV . SCH (Bqv.).
J. Ned, Wdb., kol. 233 (i. v. GOD). - De leelijke
vloek God (ver) doeme mij wordt vaak vervormd
tot : goddoeme, godoeme; godverdomme, goddomme, godomme,goedomme (zeer gewoon) ; god
verdeke, goddeke, godeke, goedeke, godverdekelenge, go(d)dekelenge; godverdeme, goddeme,
godeme, goedeme, godverdemelenge, go(d)demelenge; godverdore, goddore, godore (soms godorie), goddore, godverdorelenge, go(d)dorelenge;
godverbomme; godverkromme, godverdomme.
God wordt zeer dikwijls pot en jan (uit gans, zie
Ned. Wdb.); of deze eerste lettergreep valt gansch
weg. Al die basterdvloeken kunnen, voorafgegaan
van gie(n)e, die(n)e, als nw. gebezigd worden en
hebben alsdan nagenoeg de bet. van deugniet,
schelm, bliksem. Loopt, zille, gieë godeme toch.
Diens godore zoo (zou) iemand omverreloopen.
Afl. In mijn dialect heeft men : goddelijk,
goddeloos (niet gewoon) en g odsch.
— Samenst. De zeldzame, gebezigde samenstellingen hebben den vorm gods (gouds)-. Zie de
volgende woorden.
—

—

.

—

-

Go(d)deeksch (zachtl. e) • go(d)deemsch
(zacht. e); go j d)doemsch; go(d)domsch ; go(d)doorsch (zachtl. o) bn. tinksemsch, donoersch.
De goddeeksche keerel steelt al mijn appels. Die
godoorsche babbelkerte! Vgl. Ned. Wdb., kol. 233
(i. v. Gov). Kl. en Vorml.
,

Go(d)deke ; go(d)dekelenge ; go(d)deme ;
go(d)domelenge ; go(d)doeme ; go(d )doemelenge ; go(d)domme, goddommelenge. Basterdvloeken. Zie GOD.

Goddelijk (uitspr. met i), bn.; bw. Wdb. De
dry Godaelijke Persoonen. De Goddelijke Diensten, de diensten in de Kerk ; fr. les services
divins. Ned. Wdb (t in Zuid-Nederland »).

Go(d)dore, go(d)dorelenge. Vloekwoorden.
Misschien uit (god verdore (verdwaze) mij, zegt
Ned. Wib., kol. 229 (i. e. GoD). Vgl. DORE, waar
ik, misschien verkeerd, aarzelend verwijs naar
Dieu.
Go(d)dzoe, vloekwoord. Uit God en Fr. Dieu.
--- Van hier het bn. go(d)dzoetsch, dondersch.

GOED

Die godzoetsche vuilkont en deug(t) veur niet
(niets). Vgl. GO(D)DEEKSCH.

Go d)dzoetsch,
bn. Zie GO(D)DZOE.
Godloon (loon met scherpl. o en hoofdt.), m.

Zinder mv. Eig. God loone! Gift van zeer geringe
waarde. 't En was hem nog geene godloo(n) werd
(waard). Bie zond mij deure mee ne godloon,
zonder iets te geven. Vgl. GODSLOON, Ned. Wdb.
Godsah (uitspr. gewoonlijk gouts, met ch voor
e), bn. Zonder trapp. v. vergel. Is het een met
-sch afgeleid bn.? Of een verbastering van den
tweeden naamval Gods? Zie hierover Ned. Wdb.,
kol. 233 (i. v. GoD). Het dient tot versterking,
veelal met dag. Alke go(u)dschen dag komt hie
alhier veurbii. 't Ramt alle go(u)dsche da(g)en.
Den heele go(u)dschen dag zwiert en zuipt hie.
SCH (GODSIG). CV.

J.

Godsdeel (uitspr. go(u).), o. Zonder mv. Aalmoes die men op Kerstavond of op Dertienavond
geeft. DB. Ned. Wdb (< thans in Noord-Nederland verouderd »).

Godsgeleerde (uitspr. go(u)ts-), m. Mv. -n. Enkel bij net geleerde volkje. Godgeleerde. J. CV
(Aanh.). Ned. Wdb (« voorheen ook GODSGELEERD » , i. v. GODGELEERD).

Godsgeleerdheid (uitspr. g o(u)ts 'aleertiet met
-

scherp,. e), vr. Godgeleerdheid. Zie

GODSGE-

LEERDE.

Godsgeleerdhiid, vr. Z. GODSGELEERDHEID.
Godsgenadig (uitspr. go(u)tschanadach met

zovl. lange a), bii.; bw. Zeer groot; buitengewoon
veel. 't Was ne go(u)dsgenadege vloekere! Hie
ka' go(u)dsgenadeg drenken ! — De go(u)dsgenadegen dag, den heelen dag. CV. T. R. J.

Godverdegem, o. Daarnaast, zeer gewoon,
UUTVERDEGaM,
GEM. Gemeente :
MEN.

en (spotterm) GODVERDOMMEGodveerdegem. Zie PLAATSNA-

Godverdjiëntere, vloekwoord. Vgl. fr. diantre.
Godverdoe(i)ze ; godverdooze (scherpi. o) ;
godverdzole. Basterdvloeken. Het laatste deel
ontstond weilicht uit verdoeme onder den invloed
van fr. Dieu.

Godverdommegem, o. Zie GODVERDEGEM.
Godvermiele, vloekwoord. Het laatste deel is
fr. mille. Deze oasterdvloek wordt dikwijls verlengd door achtervoeging van deke, deme, domme,
dzee, dzoe, blomme, kromme, ku, enz.

Godvernonde, vloekwoord. Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 228.

Goe'brengen, ww. Zie GOEDBRENGEN.
Goed, bn.; bw. Voor eenen medeklinker (uitgenomen voor h) valt de eind-d weg; volgt eene
d zoo wordt deze verscherpt (goet toen). Zie
Kl. en Vorml. Verbuiging : M. enk., goe(i)en
(de n valt weg voor al de medeklinkers, uitgenomen voor h, d, t; voor b wordt n, m) :
ne goe(i)en aseme, ne goe(i)en hane, ne goe(i)en
dreupele, ne goe(i)em boer. Vr. en onz. enk.,
en mv. der drie geslachten goe : 'n goe olie,
'n goe hinne, 'n goe tonne; e goe uurke, e goe

GOED

—

kind; goe hanen, goe moeders, goe kinders. Zie
Kl. en Vorml. Trapoen v. vergel.: beter(e) en
best (zie ald.). Wdb..— Zoo goed as suiker en
zeem. — Goe' veur iemand zijn, goed op iemand
zijn. De stiefmoeder en es nie' goe' veur da' kind.
— Alle goe' dengen in drie, bekend spreekwoord.
— Goe' ware (of goe' goetz) pritst zijn azj g)e zelve,

goede waar hoeft niet aangeprezen te worden. J.
— 't Es goed as 't goed uitvalt, de zaak schijnt
twijfelachtig. R. — Goed es wel, beter wint en
't beste gaa' boven al. Vgl. J. — Zoo goed as
brood, zeer goed. Van personen. Ned. Wdb., kol.
303 (« in Zuid-Nederland gebruikelijk .). — Goe'
leven, goed (d. i. lekker, gemakkelijk) leven.
Egoe' leven hen (hebben), een goed leven leiden.
Hie es veur 't goe' leven. 't Goe' leve steekt hem,
ook wel : de weelde steekt hem, hij heeft het te lekker en daarom kan hij het niet uithouden. Heere
(of meneere) va' goe' leven, iemand die lekker en
zonder bekommernis leeft; iemand die niet moet
werken. Vgl. CV. Veelal in 't mv. als schertsende
groet. Ha! hier zijn d' heere' va' goe' leven!
Genave(n)d, heere' va' goe' leven! Zoo ook :
mains(ch)e(n), manne(n), gaste(n), keerels, enz.
va' goe' leven. -- Iemand veur iet goe' kennen,
hem tot iets bekwaam achten. Hie zoo (zou) iemand
vermoor(d)en : 'k ken er hem goe' veuren. CV.
j. — Goe' van herte zijn, inwendig gezond zijn,

eerre goede maag hebben, wei kunnen eten en
drinken. Da' been doe' stijf zeere, snor 'k ben
toch goe' van herte. J. Zie HERTE. - Va' goe'
paart (uitspr. veelal port), van goeder hand, van
vertrouwbare zijde. 'k Weet het va' goe' port dat
hie op 't sprenge staat. J. — Veur e goed deel.
Zin fortune was veur e goed deel verteerd, het

grootste gedeelte zijner fortuin was verteerd. —
Gegoed. 't Zif goe' boeren. Hie es va' goe' volk,
van 'n goe' famielde. -- Ferm. .[Iie pak(t) ne
goeèn dreupele. Ik ka(n) 's mor(g)ens 'n goe' sneê
brood opeten. Ellipt. Hie pakt ne goe(z)en, hij
drinkt een fermen borrel. Ze pakt 'n goe(i)e, nl.
pint. — Ruim. Z' es goe' veerteg jaar. Dat es
goe' tienjaar leen (geleden). Da' kost 'n goe' honderd) frank. CV. J. Mnl. Wdb. — Goe' va'
Zeere' zijn, goed en gemakkelijk leeren. In tegenstelling met kaa' (kwaad) va' Zeere' zijn. Z' es
goe' va' leeren. Zoo ook : z' es goe' van anne-

men. — Hie es goe' van innemen, hij neemt gemakkelijk iets (een geneesmiddel b. v.) in. Ook :
hij drinkt veel. — Dor es 't goe' van eten en
drenken, daar eet en drinkt men goed. Vgl. SCH
(Byv.). — Da' was me goed. Een stopgezegde in
volksvertelsels, in gewone verhalen. Een deel van
het verhaal (of van 't vertelsel) gaat vooraf, een
ander volgt. Vgl. CV. T. R.
— Begroetingen. Goe(i)en ave(n)d, goenave(n)d, genave(n)d, nave(n)d; -- goe(i)endag,
goendag, genctag, dag; — goe(i)emor(g)en,
goeinor(g)en, gemor(g)en, mor(g)en; -- goe(i)enacht, goenacht, (soms) genacht. Ook wel
met de of ne : 'k knikteg' hem de goe(i)en
dag; 'k wainsch ou (u) ne goe(i)en nacht.
Groet men meer dan éenen persoon, dan bezigt
men voor den groet : alk ne (of de), of amaal
ne (of de). 'k Trek er van deuce : amaal de
Boe(i)en nacht. Vgl. Ned. Wdb., kol. 312 (i. v.
GOED), -- Vertrekke zonder goe(i)en dag of
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goeienave(n)d te ze(gg)en,

zonder groeten, onbe-

leefd vertrekken.
-- Voor de onbep. wijze van een werkw. als
gaan, rijen, varen en andere nog, bet. het
dat de werking gemakkelijk gedaan wordt. De
inf. is onderwerp. Altijd met het ww, zijn en
zonder te. Het es goe' gaan, men gaat goed,
gemakkelijk, want de weg en het weder laten niets
te wenschen over. 't Was goe' rijen. Vgl. KAAD.
Ned. Wdb., kol. 3 1 3.
— Bw. Op 't goe' valle 't uit, op goed geluk
Er goe' veure zitten,
af. Vgl. CV. T. R. J.
welstellend zijn. SCH (Bijv.). Ze zitten er goe'
veuren. — Veur goe' spelen, spelen met verlies (voor den verliezer) en winst (voor den
winner). In tegenstelling met : veur niet (niets)
spelen. Me spele veur doe', zilde. 'k En kenne
—

't spel nie' goed : laat ons eest) veur niet
spelen en dornaar veur goed. Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 315. — Voor de fr. uitdrukkingen : vous
avez beau dire, beau faire, enz. zegt men in
mijn dialect : g' het goed te ze(gg)en, goed te
doen, enz. Daarnaast, doch niet zoo gewoon :

g' het schoone te ze(gg)en, schoone te doen, enz.
Vgl. Ned. Wdb., kol. 313 (waar men voorbeelden
zonder te vindt). — Zoo goed as, bijna. Ze was
zoo goed as dood. SCH. CV . J.
— Zelfst. gebruikt. M. enk. : goe(i)en. Gij z'
negoe(i)en, gij zijt een slimmerik, gij wilt of eischt
te veel. Veelal ironisch. CV. J. Dormee zijde
ne goe(i)en : dat helpt, dat baat u niet. Hie
pakt ne goe(i)en, nl. druppel. Zie boven. Hie es
i' zijne goe(i)en, nl. oogenblik : hij is goed geluimd. CV. J. CL (Bijv.). — Vr. enk. goe(i)e.
Ge zijt 'n goe(i)e, gij wilt te fijn zijn, vrouwke.
Dormee zijde 'n goe(i)e. 'n Goe(i)e pakken, nl.
pint. Zie boven. 'n Goe(i)e, eerre grap, een slimme

daad, een kluchtig vertelsel, enz. Fr. une bonne.
Hie verteldege dor 'n goe(i)e. Heet (heeft) hie
dat gedaan ? 't Was 'n goe(i)e. Ook ironisch. J.
T. R. — Onz. enk. 't Was e goed (b. v. paard).
— Mv. (drie geslachten) : goe(i)e. Spr. De goe(i)e
zijn de beste, de rijken zijn de besten. -- Zie Kl.
en Vorml.

Goed, o. Mv. goeijeren. Verkl., ongewoon,
goedse. Wdb. — Gee' goeds; veel goeds; letter
(luttel) goeds. Hie en wist van hem gee' goeds te
ze(gg)en. CV. J. — Veur iemands (ai(g)e) goed,
om zijn bestwil, om zijn belang, om zijn welzijn.
Nel. Wdb (c alleen in Zuid-Nederland »). J. —
Te goe(i)e kommen, te baat komen. Ned. Wdb.,
kol. 328. — Te goed hen (hebben), te trekken, te
vorderen hebben. 'k Hè op hem duus(t) frank te
goed. Zoo ook : te goed hauwen (houden). Ned.
Wab., kol. 328. Daarnaast, zonder te : goed hen,
goed hauwen. 'k Zal die honderd frank goed
hauwen.
— Zwart goed, goed dat kerk of klooster toe-

behoorde en onder de Fransche revolutie werd
verkocht. Minachtende term. Al zif goed en es
mor zwart) goed. Vgl. Ned. Wdb., kol. 331.
CV. DB. J. CL (Bijv.). — Op zij' goe' leven, van
de opbrengst van zijne goederen leven ; op zijne
renten leven. DB. — Landgoed, kasteel met al
wat er toebehoort. Hie weunt op e schoo' goed.
't Goed te Bost (Rooborst). -- Volkje. Minachtende term. 't En es mor vuil, leelek, staat, kaa'

GOEDBRENGËIS
(kwaad) goed. Vgl. Ned. Wdb., kol. 334. J. —
Kleedingstof. Wdb. Spr. Van 't zelfde goed
'm broek krij(g)en, van hetzelfde laken eene broek
krijgen.
Goedbrengen (uitspr. goebrengan), sch. bedr.
onr. ww. Verv.: zie BRENGEN. Vers. deelw. :
goe'gebrocht,, goebrocht. In orde brengen ; in der
minne vereffenen. Hie en kwamp mee' zij' wijf
nie overeen; mor de pasten hee 't goe'(ge)brccht. J.

Goeddeunken, ww. Zie GOEDDUNKEN.
Goeddoen (uitspr. goettoen, zie Kl. en Vorml.),
onz. wed. bedr. ww. Very. ; zie DOEN. Wdb. —
Iemand goeddoen, hem wel onthalen, wel vergasten. J. — Wed. Zich zat drinken. FieZ heet
(heeft) hem gisteren ne keer goe' gedaan, —
Goe'gedz a(n) zijn, dronken zijn. Log., Wdb.
Goeddunken (uitspr. goetteunkan), (schijnbaar)
onp. onr. ww. Very. : docht goed, goe'gedocht;
de vorm met o is de gewone. Zie Ned. Wdb. Dat
doch(t) mij goed. 't Hee' mij goe'gedocht. Zie
D(E)UNKEN. - Zelfst. gebruikt, o. Doe mor volgest ou (u) goetteunken.
Goedeeksch (zachts. e) ; goedeemsch (zachts.
e) ; goedoomsch ; goedomsch ; goedoorsch
(zachts. o) ; goedzoetsch, bn. Dondersch, bliksemsch. Wel goedomschen deu(g)eniet toch, laat
mijnen hond gerust ! Die goedeemsche vuilkerte
-breekt al de glazen. Zie op GOD-.

Goedeke, goedekelenge ; goedeme, goedemelenge ; goedoeme, goedoemelenge ; goedomme, goedommelenge; goedore, goedorelenge ; goedzoe. Basterdvloeken. Goedomme is
zeer gewoon. Woordenspel. Turdegij (durft gij)
vloeken? vraagt een kind. — Neen ek! antwoordt
een ander. — Ik wel : land es goedomme
(goedomme is een vloekwoord, en 't beteekent
hier : goed omme (nl. geploegd).

Goeden (uitspr. goe(i)an), m.; goede (uitspr.
goe(i)a), vr. ; goed, o. Zie GOED (eerste art.).
Goedenave(n)d, goedendag, goedenmorgen, goedennaoht, tusschenw. Zie GOED (eerste

art.).

Goedertiereghied, Vr. Z GOEDERTIERIGHEID.
Goedertierig (uitspr. goedartierach), bn.; bw.
.

Trappen v. vergel. -er(e), -st. Zachtaardig ; veelal
in de bet. van barmhartig. Ne r ijke mains moe'
goedertiereg zijn. Voor de etym. zie Ned. Wdb.
dat zegt dat het w. in Noord-Nederland geheel
verouderd is. SCH (Bijv.). DB. Mnl. Wdb.

^
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GOEDKOOP
profiteert va' mijn goe'gezindhied. Zie

GOED-

GEZIND.

GOedbauwen, ww. Zie GOEDHOUDEN.

Goedheid (uitspr. goetiet), vr. Zonder mv.
W db. Ge win(t) meer mee' goedhied as mee'
geweld. Iet doen uit goedhied. Goedhie' van
herte. Her goedhie' van herte was zoo groot da'
ze 't hende (hemd ) van her lijf an den orme
(arme) gaf.
Goedhertegbied, vr. Zie GOEDHERTIGHEID.
Goedhertig (uitspr. goedertach), bn. Goedhartig. 't Was ne goedhertege mains.

Goedhertigheid (uitspr. goedertachiet), vr.
Zonder mv. Goedhartigheid. Al wat dat hie bezit,
Beet (geeft) hie w»g uit goedherteghied.
Goedhied, vr. Zie GOEDHEID.
Goedhouden (uitspr. goedauwan), bedr. wed.
st. ww. Very. : zie HOUDEN. Wed. Van menschen
en dieren. Zich gezond houden. Wdb. Zegenwensch van den heentrekkende : Hauwt ou (u)
goed! J. — Van fruit en vruchten. Frisch blijven,
niet bederven. Die peer hauwt her lange goed.
SCH (Bijv.). — Ook wel van zaken die bederven
of verslijten kunnen. Da' meubel, dat haut hauwt
hem goed. 't Es goe' stoffe : z' hauwt her goed;
z' heet (heeft) her goe'g'hauwen. — Bedr. Iet
(op iemand) goedhauwen, hetzelfde als : te goed
-bauwen. Zie GOED (2e art.). 'k En kan 't nie dl
betalen ; hauwt de reste goed (op mij).

Goedj onsteghied, vr. Zie GOEDJONSTIGHEID.
GOedjonStig (uitspr. goetjonstach), bn. ; bw.
Goedgunstig. Zie Ned. H7 db. Vgl. hier JONSTE.

Goedjonstigheid (uitspr. goetjonstachiet), vr.
Zonder mv. Goedgunstigheid. Iet doen uit goedjonsteghied. Ned. Wdb.

Goedkennen (uitspr. goekrngan), bedr. zw.
ww. Verv.: kendege goed, goe'gekend. Met hen
(hebben). Voor goed erkennen, (nagenoeg) goedkeuren. G'het (hebt) die getui(glenesse goe'gekend. 'n Fakture goe'kennen. Ned. Wdb (« thans
verouderd .).
Goedkenninge (uitspr. goekennenga), vr. Zonder mv. Goedkeuring. 't Zal zonder mijn goe'kennenge zijn. Mee' goe'kennenge van de gemeenteraad. Vgl. Ned. Wdb.

v. vergel. : betergezind, bestgezind. Opgeruimd,

Goedkommen (uitspr. goekomman), onz. onr.
ww. Very. : zie KOMMEN. Koppeling. Goed wonden. Van zaken : 't spel kom(t) goed ; 't were
(weder) zal nog goe'kommen; — van planten :
't vlas es goe'kommen; — van dieren : da' kalf
was eest ziek, mor nui komt het goed ; — van
menschen ; de zieken en koest nie meer goe'kommen.

in eene goede stemming verkeerende. Toe, vraagt
het nui a' nadere : hie es goe'gezind. — De bet.
weldenkend, fr. de bonne volonte, is hier onbekend. Zie Ned. Wdb. J. CV (Aanh.).
Goedgezindheid (uitspr. goechazintiet), vr.
Zonder mv. Goede stemming. Ge zij' slim ; ge

Goedkoop (uitspr. goekoop met scherpl. o),
bn.; bw. Trapp. v. verg. ;: beterkoop (zeer gewoon), goe'kooper(e); bestkoop (min gewoon),
goe'koopst (gewoon). Vgl. Ned. Wdb. R. — Goe'koop es diere koop, goedkoop, duur koop. Daarnaast : goe'koop kost diere.

Goedertierigheid (uitspr. goedartierachiet),
vr. Zonder mv. Zachtaardigheid ; barmhartigheid.
De goedertiereghie' va' God es zonder ende. Zie
GOEDERTIEREG. Mnl. Wdb.

Goedgezind (uitspr. goechazint), bn. Trapp.
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Goedkoop (uitspr. goekoop met scherpl. o), m.
Zonder mv. Zonder verkl. Wdb. Treur degoe'koop
zijn, gewoonlijk goedkoope dingen koppen.

Goe'kennen, ww.; goe'kenninge, vr.; goe'.koop, bn.; m. Zie op GOED-.
G'oekst, o. Zi e GEOEKST.

Goedpertig (uitspr. goepertach), bn. Goede
grappen of pet-ten verrichtende. Enkel van personen en dieren. 't Es ne goepertege mains.
In tegenstelling met het zeer gewone KAA'PERTIG
(= kwaadpertig). Vgl. toch GEPERTIG.

Goeie, vr. Mv. -n. Verkl., gewoon, goeleke
(mv. -kes, -kies). Slok, zwelg. Veellicht onomatopee. 'n Goele kafie. — Borrel. Gee' mij 'n goeie.

Goedseudig; goedseugdig; goedshaugdig,
bn. Zie GOEDSHEUGDIG.
Goedsheugdig (uitspr. goetseu(g)dach), ho.
Zonder trapp. v. vergel. Van heug = zin, verstand ? Zie DB. Goedaardig, goedmoedig, zachtzinnig.'t Was al z' leven ne goedsheugdege nzains.
SCH. DB. J (Bijv.). CV (GOEDSJEUGDIG).
Goedsheugdeg-ga-wêeg, zeer gewillig. Hie dee
't amaal goedsheug deg-ga-wêèg. Daarnaast goedsheugdeg-w&g. Vgl. DOM-GA-WEEG, ONNOOZELGA-WEEG en andere soortgelijke uitdrukkingen.
—

-

Goedshougdig-ga-wéeg, goedshaugdig weeg, bw. Zie GOEDSHEUGDIG.
Goedvend (uitspr. goefent), m. Zonder mv.
Hetgene moet ontvangen worden, fr. créance. Der
en was nie' veel geld, mar veel goe'vend. Zie
GOEDVENDEN.
Goedvenden (uitspr. goefendan), bedr. st. ww.

Very. : zie VENDEN. Wdb. — Te goed houden.
SCH. CV . T. R. J. Ge 'm moet de ware nie seffiest betalen, 'k zal 't goe'venden. -- Spr. Hen
(hebben) es beter as goe'venden. G' en keunt nie
kr jen en goe'venden, of : kr jen en goe'venden,
dat en es nie meu(g)el jk.

Goedvind, m.; goedvinden, ww. Zie GOEDVEND, GOEDVENDEN.

Goedvrijdag (uitspr. goefr jdach met klemt.
op fr ij ), m. Goede Vrijdag. Het w. moet ais eene
samenstelling opgevat worden ; anders zou men
zeggen (en zeer zelden wordt het gezegd) goe(i )e
vrijdag.

q oedvrij dagai, o. Zie GOEDVRIJDAGEI.
Goedvrijdagei (uitspr. goefr jdag-ai ), o. M v.
-aiers. Hennenei dat op een (.goeden Vrijdag gelegd is. Egoe fr jdagai em bederf(t) niet.

Goedzak (uitspr. goesak), m. Mv. -ken. Verkl. :
-ske (mv. -skes, -skies). Wub. — Lammeke Goe'zak, een goedzak. Onze Pier, 't es e Lammeke
Goe'zak.
Goe za erfje (uitspr. goesakkar ja), vr. Goedigheid. T.

Goedzalig (uitspr. goesalach met zovl. lange
a), bn. Lonaer trapp. . v. vergel. In heitwenschen.
Zalig, gelukzalig. Iemand e goe'zaleg nujaar, ne
goe'zalege Pasche' wains(ch)en. Vgl. Ned. Wdb
in Zuid-Nederland .).

Goeën, m. ; goeë, vr. Zie GOED (le art.).
Goeferdenge, o. Goefferdingen. Zie PLAATSNAMEN.

Goe'gezind, bn.; goe'gezindhied,

vr. Zie op

GOED-.

Gloeien, m.; goeie, vr. Zie GOED (II art.).

Hie knipt nogal veel goelekies. SCH. J (c groote

borrel »).

Gfoensdaagseh (uitspr. goenzdaas met zovl.
lange a, met ch voor e : soms goenstaas), bn.
W oensdagsch. De goensdasche mort (markt) te
Brakele.

Goensdaas, bn. Zie GOENSDAAGSCH.

Goensdag (uitspr. goenzdach, somsgoenstach),
m. Mv. -da(g)en. Daarnaast, zeer zelden, WOENSDAG. Voor ae vele vormen die met g beginnen
(waaronder goensdach), zie Mnl. Wdb. i. v. GOEDENSDACH. Naar GRIMM (Myth. I03) komen
goensdach en woensdach uit een gemeenschappelijken grondvorm gwoedensdach. KIL. ook heeft
goens-dagh. SCH. CV . R. CL (Bijv.). G. OUDEMANS (B jdr.). Woensdag.Ze stierf op ne goensdag.
't Es mort alle goensda(g)en. 'k Zal ne goensdag
kommen. 'k Zal (de) goensdag kommen, ik zal op
(den aangewezen) Woensdag komen. Goensdag
gepasseerd, of (de) gepasseerde goensdag. —
Keeremes goensdag, vierde kermisciag. (E)t's
goensdaas en 't goensdaas, des Woensdags. Zie
DAAGS, ASSCHEGOENSDAG. Over de uitspr. goenstack, zie El. en Vorml.
-- Samenst. Goensdagachternoene; goensdagave(n)d ; goensdagmor(g)en ; goensdagnacht;
goensdagnoene ; goensdagnuchtenk ; goensdagveurnoene.
Goe'pertig, b n. Zie GOEDPERTIG.
Goeste, vr. Mv., niet gewoon,

- n (b. v. ze
krijg(t) wel honderd) goesten op nen dag). Zonder verkl. Het fr. w. gout (ofr. gonst, lat. gustus).

De vorm GOESTING bestaat niet in mijn dialect.
Smaak, eetlust. Mijn goest es weeg. 'k Kr j(g)e
weer 'm beetse goeste. Mee goeste drenken, eten.

'k Hè ziek geweest, mor nui eet ek weer mee'
groote goeste. Z' en hee' mor letter goeste. Eten
of drenken te(g)e goeste. 'k Ete die soepe te(g)e
mijn goeste. 'k Drenke dat uit goeste. Ze drenkt
dzenuzver uit goeste, en dat es slicht.
— Lust, neiging. 'k Hè goeste nor e glas bier.
'k Zie da' ze goeste nor da' kleed heet (heeft).
'k Vend oprecht) goest in e glas wijn. 't Zijn
ordege (aardige) goesten. — Hette (hebt ge) geen
goest om ne keer te bollen, te korten (kaarten) ?
'k Kr j(g)e goest om te gaa' wandelen. -- Uit
goest zet doen. Da' mazske leert' uit goeste. -'k Spele mee mijn goeste, te(g)e mijn goeste. De
weereld staat (of drouit) te(g)e zijn goeste, hij
vindt alles slecht. Mee' de goeste (toestemming),
te(g)en de goeste trauwen. — Te(g)en ou (uw)
goeste geenem beet; mor mee honger uitscheen
(uitscheiden) ook niet. 't Wordt lachende gezegd
tot iemand die weigert mede te eten. — Zijn
goeste doen, handelen naar begeerte, naar verlangen; zijne gedachte of zijnen wil uitvoeren. Gij zijt
de meester en ge meu,t ou (uw) goeste doen. Da'
manneke mag al zijn goeste doen. Doet ou (uw)
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goeste, en laat mij gerust. Nen auwer (ouder)
em mag zij' kind zijn goeste nie laten doen. —
Iemand zijn goeste gein (geven), iemand laten
doen wat hij wil. Zoo ook : zijn goeste kra(g)en.
Hie en es nog nie' gekweekt en hie krijgt al zijn
goeste; ze gein hem zijn goeste.— Alk zijn goeste,
elk zijne gedachte, zijn wil, zijn verlangen, zijn
lust; elk doe wat hij wil. Gq doet azoo en ik doe
anders, alk zijn goeste ! — Geest es koop, wie lust
naar iets heeft, koopt het. — Goest es goeste, de
lust naar iets belet wijs te handelen, belet te redeneeren. Goest es goeste, mor da' maisk' en zoo
(zou) 'k nie willen al ware ze va' gaud. Goest es
goeste, zai dem boer, en hie kustege 't kalf z ip
gat. -- Goest of geen goeste, tegen heug en meug.
Goest of geen goeste, 'k moest ek opete wat er op
tafel kwam. Goest of geen goeste, 'k moest op de
pot, willen of niet, ik moest het toch doen.
Bekomst. Hie mocht) zijn goest eten en
drenken. 'k Hè (of 'k krij(g)e) min goeste, ik heb
genoeg (gegeten of gedronken); ook : ik word
dronken; ik ben voldaan (in spel); ironisch : ik
heb genoeg slaag gekregen, ik ben genoeg bekeven, ik ben genoeg gefopt en bedrog n. En, met
al die beteekenissen : zijn goeste kra(g)en. —
Iemand zijn goeste gein (geven), hem genoeg
laten eten en driuken; hem zat maken ; hem veel
doen verliezen (in spel b. v.) ; hem afranselen ;
hem foppen en bedriegen.
Mode, kleederdracht. Dat es de leste goeste.
Z' es nor de leste (ook eeste, eerste) goeste gekleed. Nor d'auw goeste. Ook fig. : wat hie dor
doet, en es nie' goed te keuren, mor 't es de leste
goeste. Me zillen ze kloppen nor d'eeste goeste,
we zullen ze geweldig kloppen. Ook wel met van.
't Es ne zatlap van d'eeste goeste, het is een
groote zatlap. Hie kreeg 'n rammelenge van
d'eeste goeste!
— Smaak, schoonheidszin. Da' waf en hee'
geen goest om her te kleen (kleeden). Dat en es
mor 'n leeleke goeste. Ze schikt het dl in her huis
mee' veel goeste.
— Wijze. Op de goeste van, in den aard van,
naar de wijze van. Da' perd loopt op de goeste
van 'n koe. Dat es gemaakt op de goeste van
'n deure.
-- Wordt niet gezegd van iets dat smaak geeft.
Men zegt niet : da' brood hee' 'n vieze goeste
(wel : ne vieze smaak).
Vgl. Ned. Wdb. SCH. DB. CV . T. R. J :
—

—

--

i. V. GOESTING.

Goesten, onz. zw. ww. Verv.: goesttege, gegoest. Met hen (hebben). Niet gewoon. Lusten.
Dat en goest mij niet, dat bevalt mij niet.

Goesting,vr . Zie GOESTE.
Goe'vend, m. ; goe'venden, ww.; goe'vrijdag, rn.; goe'vrij dagai,o.; goe'zak, m.; goe'zakkerije, vr. ; goe'zalig, bn. Zie op GOED-.
Golder(e), vn. Zi e GOUDERE.
Golette (klemt. op let), vr. Mv. gewoon, - n.

Daar st KOLETTE. Vervorming' van fr. gail-

kite. oolbrok. Doet ewa' goletten op de stove.
In ons kolen en zijn der mor letter goletten.
Golf, vr. (baar, baai). Niet bekend in mijn dia1 t (ook niet de afl. en samenst.).

C'xOOTG AT
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Gom, m. (niet vr.). Zonder mv. Wdb. De gewone beteekenis is : vloeibare gom, die men
in een gomfleschje bewaart en waarmede men
papier vastplakt. E fleske gom. Ester nog gom?
Hie es arnaal verbezigd. CV. J. CL (Bilv.).
(lom-elastiek, m. (niet o.). Zonder mv. Daarnaast, soms. GOMLASTIEK. Caoutchouc. Nem bal
va' gore. (e)lastiek. Wdb.
Afl. Gom - elastieken (uitspr. gewoonlijk gomelastiekie, gomlastiekie), van gom - elastiek. Wdb.
—

Gomflesch (uitspr. fles) , vr. Verkl., zeer ge.
woon, gom fleschke (uitspr. fleska). Flesch voor
vloeibare gom. VD.
Gomlastiek, m.; gomlastiekie, bn. Zie GOMELASTIEK.

Gompampier, O. Zie GOMPAPIER.
Gompapier, o. Zonder mv. Zonder verkl. Daarnaast GOMPAMPIER. Gegomd papier. VD.
Gomziekte, vr. Zonder mv. Fr. gommose.
Ziekte van zekere fruitboomen (perzikboomen
b. v.) : een snort van gom vloeit uit stam en takken. J. CV (Aanh ).
Gonde, vr. (kram) ; gondel, vr. (vaartuig).
Niet bekend in mijn dialect.

G'onsterken, collect. telw. Zie GEONSTERKEN.
Gontroo (uitspr. met zachtl. o en klemt. op
gont), o. Gontrode. Zie

PLAATSNAMEN.

Gonzen, ww. Weinig of niet gebezigd. Het
gewone woord is RONKEN.

Goochelen, ww. Wordt niet gebezigd (ook
niet de afl. en samenast.).
Gooien, ww. Wordt niet gehoord (ook niet de
afl. en samenst.). Zie GEU(I)EN.
Goop (uitspr, met zachtl. ol m . ; goopijzere,
goopkoui3 . vr. ; goopkloot,
Z ie op GAAP-.
,

0. ; goopkerte,
M. ; goopsele, o.

GOOT, bn. (onrein). Bestaat uiet in mijn dialect.

Goor (met zachtl. o), m. Zie GREGOOR ; PERSOONSNAMEN.

Goor, o. (slijk). Men zegt GEUR. Zie ald.
Goorek, Goork (met scherpt. o), m. Z. GOOREN.
Gooren, Goorn (uitspr. met scherpl. o), m.

Daarnaast, min gewoon, GOOREK. GOORK. Per-

soonsnaam : Gaugericus. Zie PERSOONSNAMEN.
— Sente-Goorens, naam der gemeente : St. Gooriks-Oudenhove. Zie PLAATSNAMEN. 't Was eene
(man of vrouw) va' Sente-Goorens.

Goot, vr. Zie GOTE.
Gootgat (met zachtl. o). o. Mv. -gaten (met zovi.

lange a). Zonder verkl. Wdb. — Zijn tete (eten)
staat an 't gootgat, men wacht niet op hem om
te eten, men bewaart zijn eten niet. Het is, buiten,
de gewoonte de pannen, potten en tellooren,
waarin eten is geweest, aan 't gootgat te plaatsen
vooraleer ze af te wasschen : honden en katten
eten en likken het overgeblevene op. Komme 'k te

late, mijn tete staat an 't gootgat. — Al 't gootgat binne'kommen, ongemerkt (als de katten langs
het gootgat) in huis komen. 'k Zal toch kommen,al

5 t,

GOOT~{ORE

moeste ' k al 't gootgat binnen. ~ t Kaa' (kwaad)
komt ook atemaits al ' t gootgat binnen " dorom
z9·n der die J t gootga t stoppen,

Qootmore

(met zachtl. 0), yr. Gootmodder.

Smijt die gootmore mar in de lochtene, Zie

J (GOOTMOOR).
Gopen, ww.; gopere, m. Zie GAPEN, GAPERE.
Gordele, m. Wordt weinig of niet gebezigd

MORE.

(ook met de samenst.), Het gewone woord is CEN-

TURE (fr. ceinture). Zie ald.

Gorden, ww. Wordt Diet gehoord,
Gordijn(e), Yr. 't Gewone woord is

GOUDSTIK
- In de samenstellinzen blijft de d van .Raud
a1 dan niet bewaard. Gaudveu(g)ele,· gauwblomme. Zie de vgg. woorden.
Goudblomme (uitspr.gauwblomm<J), vr. Mnl.j
GOUTBLOEME. Mv. -n, VerkJ. -ke (mv. -kes, -kies).
Goudsbloem (Calendula opicinalzs L.). Ge vendt
de gau71Jblommen in dl de boerelochtenes. Van
hier de famielienaam (in 't zuiden van Oost-VI.
verspreid] GAUWBLOMME. - De gemeene gao ..
zerik (Potentilla anserina L.) heeft te Asper
insgelijks dezen naam (Volk en Taal, lIe jaarg.,
blz. 29). - Goudstuk. Veelal als verkleinwoord,

GORDUINE.

Komt, ~ k trakteere .' ,k he dor nog e gauwblommebe.

op dui), yr. [nooit 0.). Mv,
-n, Verkl. -duintse (mv. -tses, -tsiesv. Gordijn.
\Vdb. J.
- Svmenst. Gorduinegoed, 0.; gorduinekoorde,
vr.; ,Rorduinelatte, vr.; gorduinering (uitspr,
-renk). m.; gorduineroe, vr.; gorduinestoffe, vr.;

Gouden. (uitspr. gauwJn,. zeer gewoon, gauwz"e), bn. Onverbuigbaar. Gau'1JJie geld, (nooit)
goudgeld. Gauwie draad, (nooit) gouddraad. Gauwie laken, gauwie leer, gauwie sto..fe. (nooit)
goudlaken, goudleder, goudstof. Zie Ned. Wdb.,
kol. 472; ook : kol. 474 (gouden laken, « thans
verouderd »); en kol. 475 (goztden leder, t thans

Zie ald.

Gorduine (klemt,

gorduinestok, m.

Goreel, o. Zie GAREEL (ook de afl. en samenst.).
Gorgel, m,; gorgelen, ww. (rollend kweelen), Bestaan niet In mijn dialect.

Gorgelen, bedr.

zw. ww. Very. : g"orlleldege,
gegorgetd. Met hen (hebben). Daarnaast, gewoon,
GURGELEN, GURRELEN, GURLEN. Ge moet dormee gurgelen. De kele gurgele mee iet, in de
keel gorgelen met iets, En ook we} wed. : ze moet
her gorgele mee' da' toatere. - De beteekenis
kU'eelen is hier onbekend.

GorgeliDge (uitspr. gorg,lengtJ), vr. Mv. -n,
Daarnaast, gewooD, GURGELINGE, GURRELINGE,
GURLINGE. Gorgeling. W db.

Gors, Yr. (0.), (aangeslibd land); gors, vr,
(vogel); gort, Yr. (0.) (grut). Worden in mijn
dialect niet gebezigd.
Gote,

Yr. Mv. -no Verkl. gootse (mv. -ses, -Sl'eS).
Spr. Iemand deur de gote trekken (of
sleuren), hem belasteren, bevuilen; kwaad van
hem spreken. ev. J. - De gote van de meulen,
langwerpige, schuins neerhangende bak waardoor
het meel in den zak daalt. C V. J. - Keel. Hie
gz'et het dl deur zijn gote. De sampetter hee'
'n goe' gote, hij drinkt veel.
- In de bet. : het gieten,. het gegotene, bezigt
men altijdgeute. Zie ald.
Wdb. -

Gotte, gottekes, gottek(i)es. In

uitroepen.

Zie GOD. V gl. CV (Aanh.).

90ud (uitspr. gaut), o. Zonder my. Zonder
vel kl. W db. - Blenke gelijk gaud, schoon blinken, Zoo gelev' as gaud, zoo geel als goud. Van 't hoofd tot de voeten in 't gaud staan, zeer
rijk (met gouden sieraden) bekleed zijn; ook :
schatrijk zijn. - Hz'e do~t as of z&'nen hals va'
gaud ware, hij doet a)s een schatrijk mensch, hij
verkwist zonder nad€nken. ' k En zoo (zou) da'
maiske nie willen al waar herren hals va' gaud,
al was zij ook in goud beslagen. Wa~

Volkshygiene.

da' ge tsmor(g)ens eet, dat es gaud,,. tsnoen(i)es, zelvere,. tsnav(i)es, loot.

Zuzd-Oostvlaande"sch Idzotzcon

nagenoeg geheel verouderd )).

Gonder, vn, Zie GOUDERE.
Gondere (voor de uitspr. dezer

zovl. speciale
ou zonder ze-naklank, zie Kl. en Vorml.), pers.
vn. 2 de pers. my. nom. De einde valrdikwijls in
de uitspr. weg. Als slotwoord, altijd goudere.
Daamaast, doch min gewoon, gouldere (ook met
zovl. speciale ou), en, zeer zelden, goldere. Gijlieden, gijluiden (waarvan boven vermelde vormen
verbasteringen zijn). Wze moet er spelen ? Goudere. Goulder moet kommen. Enclitisch : ..degou-

dere (1·egoudere, -egoudere, -tegoudere), -dego(u)ldere (-jeg0 (u)ldere, -ego(u)ldere, -tego(u)lderes. Komdegouder nog niet? Ziejegouder dat
niet (oak : ziedegouder, ziei!gouder)? Taptegou(l)der jonk of aud bier? Looptegouder ook
mee? - Dat. en ace. : ouder(e), ouldere, oldere.
Zie ald. - Genitief niet in gebruik. V gl. Kl. en
Vorml.
Goudgeleve (uitspr. gautcheliJvtJ, of gauwcheltJviJ), bn. GoudgeeJ. Wdb.
Goudgroene (uitspr. gautclzroenfJ, of gau'wchroene) , bn. Goudgroen. Onze veu(g)ele was
gaudgroene. W db.
Goudkalenr (uitspr. gautkaleur, of gauwkaleur, ka met korte a en zonder den klemt), o.
Goudkleur. Wdb.
Gondmakere (uitspr. gewoonlijk gaufmakJrtJ
met zovl. lange a), m.; gondmakerije (uitspr.
gewoanlijkgautmakJr&'iJ), VT. Goudmaker; goudmakerij. W db.
Goudmijne (uitspr. gautmy'ntJ, of gauwm&'niJ),
vr. l\Jlv. -n. Goudmijn. Wdb.

Gouds(oh)

(voor de uitspr. dezer zovl. speciale

ou zonder w-naklank, zie KI. en Vorml,). Zie
GODS (i. v. GOD); ook GODSCH, GODSDEEL, GODSGELEER DE, GODSGELEERDHEID en GODSGENADIG.

Gondsmed (uitspr. gaut-, of gauw-) , m. Goudsmid. lie SMED.
Gondstik (uitspr. galttstik, of gauwstik), o.
Mv. -ken. Verkl., gewoan, -stikske (mv. -skes,
-skies). Goudstuk. Zie STIK.

59

GOUDVEUGELE

Goudveugele (uitspr. gewoonlijk gauw feu(g)alal, m. Mv. -ls. Verkl. -Ike (mv. -lkes, -lkies). De
eind-e valt dikwijls weg. Wielewaal (Oriolus
galbula L.). De gau(d)veu(g)el hee' gau(d)geleve pluimen. Kijkt, ginter hoo(g)e zit ne gau(d )veu(g)ele. DB. VD. Ned. TWdb.
Samenst. Gau(d)veugelsei (uitspr. -ai), o.;
gau(d)veugelsnest, m. (niet o.).
-..
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den kenschetst. ' tEn es geenen hertog,'t en es nog
mor 'n grave. Over andere soortgelijke naamwoorden, zie Kl. en Vorml. In den laatsten tijd
tracht de vorm graaf de overhand te krijgen en
mijnheer de graaf wordt zeer gewoon. Wie ester
hier beur(g)emeestere? Ne graaf De graaf va'
Vlaanderen es dood. Zie Ned. Wdb. — Eéne
samenst. is mij bekend : gravekasteel. Men spreekt
wel van het graafschap Vlaanderen, doch het
woord komt uit de school, niet uit het volk.

Goudvisch (uitspr. gewoonlijk gauwfis), m.
Mv. -vzsschen (met of zonder ch). Verkl.
-vis(ch)ke en -viss(ch)elke (mv. -kes, -kies). Het
vischje dat in de wetenschap Cybrinus auratus
L. heet. Zie Ned. Wdb. ; vgl. vlscH.

BEGRAAFBRIEFKE.

GOUdvliege (uitspr. gewoonlijk gauwflie(g)a),
vr. Mv. -n. Verkl, -gske (uitspr. -gskes, -gskies).
Al de vliegsoorten niet groenachtig, goudrood lijf.
Vooral : Lucilia caesar L. Vgl. Ned. Wdb.

Graag, bn.; bw. Wordt niet gehoord (ook niet
de afl. en samenst.).
Graaktheid (uitspr. graaktiet met zovl. lange
a), vr. Geraaktheid.

Goudwerk (uitspr. gautwerk, of gauwwerk),

Graakthied, vr. Zie GRAAKTHEID.
Graal, m. De graalsage is in mijne dialectstreek

Graafbelet (uitspr. graavbalet met zovl. lange
graafbielet, o. ; graafbriefke, o. Zie

a), o. ;

0. Z moer mv. Wdb.

Goudwinkele (uitspr. gautwenkala, of gauw-),
m. Mv. -Is. Goudsmidswinkel.
íaoU dZe, vr. Zie GAADJE.
.

Goni, m.: goniboldere, m. ; gouibollenge,
vr.; gouibolspel, :: goulperse, vr.; goaischieten, ww.: gonischietere, gonischietinge,
vr. ; gonischuttere, m. ; gouispille, vr.; gonisprange, vr. Zie op GAAI.
Gonlder(e), vn. Zi e GOUDERE.
Gouw, vr. (streek). Wordt niet gebruikt.
Gouwe, vr. (plant). Wordt niet gebezigd. Men
;

zegt VERGAUWE (zie ald.).
Graad (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv. graden (d blijft behouden, hetgene bewijst dat althans
het mv. niet tot de eigenlijke volkstaal behoort ;
vgl. zaad, mv. zaan, en zie Kl. en Vorml.). Wdb.
Hoe worm es 't? Tien graden. Onzen dzenuz=
vere weegt veerteg graden. — Samenst. zijn mij
niet bekend.
Graadsel, o. Zi e GRAADSELE.
Graadselboek (uitspr. met verkorte zovl. a),
m. (niet o.). Mv. -en. Verkl., gewoon, -boekske.
Raadselboek. Kendegij Snoeck zij' ?-raadselboekske ?
Graadsele (uitspr. met verkorte zovl. a), o.
Mv. -ls. Verkl., gewoon, graadselke. Van graan
geraan, geraden) ; zie ald. Raadsel. Hie kent
veel graadsels. Iemand e graadselke steken, iemand een raadsel ter oplossing opgeven. -- ScH.

Graadselingske, o. Zi e GRAADSELINGSKE.
Graadselingske (uitspr. met verkorte zovl.
lange a), o. Mv. -skes, -skies. Het is het verkl. van
het niet gebruikte * GRAADSELING. Vgl. schavelingske, en dergelijke ww.; zie Kl. en Vorml.
Graaf (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv. graven. Verkl. graafke (mv. -kes, -kies). Oude menschen zeggen nog GRAVE. Mijnheere de grave.
Onze senateur de grave van.... Zie over dezen
mnl. vorm Mnl. Wdb. En, evenals toen zegt
'n vrauwe (niet ne vrauwe), zegt men 'n grave
(niet ne grave); waarschijnlijk door den invloed der
.slot-?,die in mijn dialect de vrouwelijke naamwoor-

onbekend.
Graan (uitspr. met zovl. lange a), o. Mv. granen. Verkl.: groontse, met zachtl. o (mv. -tses,
-tkies). Wdb. --- Graan op struik verkoopen, graan
op den halm verkoopen. -- Geen graantje (uitspr.,
gee' groontsa), niets, geen zier. Hie em mag nor
huis nie meer gaan ; hie en zoo (zou) thuis gee'
groontse krijen. Krijg ek iet? Gee' groontse! —
Groontse zaut, zeer gewoon. Doet er e groontse
zaut in. VD (« weinig gebruikelijk .).
— De volgende samenst. zijn in gebruik : graanbak, m. (z. aid.); graanfakteur, m. (z. FACTEUR);
graangewas, o., veelal in 't mv. -sen; graanhandele, m.; graanhoodeleere, m.;graankalandere,
m., graanklanrier, zeker insect; graankieken, o.
(z. ald.); graankoopman, m.; graankoorde, vr.
(z. ald.); graanmaggezijn, o.; graanmart (uitspr.
-mort), vr.; graanmeulen(e), m.; graanmate, vr.;
graanoekst, m. graanoogst; graanpeze, vr. (zie
ald.); graanprijs, m.; graanschuppe, vr.; graanveld, o.; graanzak, m. (zie ald.).
Graan (uitspr. met zovl. lange a; eenlettergrepig woord ►, bedr. zw. ww. Very. graaddege
(uitspr. graattaga met verkorte zovl. lange a),
gegraad (a insgelijks verkort). Met hen (hebben).
Eig. geraden, geraan ( dat men ook soms bezigt).
Het verl. deelav. gegraad bewijst dat GRAAN niet
meer als afgeleid woord (met ge) wordt opgevat.
Vgl. GRAKEN en zie hierover Kl. en Vorml.
Raden, in de bet. van : gissen. Paar of ompaar
graan, even of oneven raden. Graadt ne keer wie
vanda(g)e komt? G' het goe' gegraad! Ge meugt
graan tot mor(g)en noene. — Zeer gewoon. Nor
(naar) iet graan. Ge zilt er nog lange nor graan.
-- Iet te graa(n) geên (geven) of iet te graa(n)
steken, iets te raden opgeven. 'k Gee ou (u) te
graa' wat dat 't es. -- Ook een raadspel. Eenige
geldstukken in de gesloten hand houden en laten
raden hoeveel er zijn, ofwel of het getal even of
oneven is. Ze steken te graa' veur e rondeke bier.
Mnl. Wdb (GERADEN).
— Raan, graan. Raan (zie ald.) is : aanraden,
raadgeven. Iemand iet raan. Graan is : gissen.
Zie RAAN en de hierboven aangegeven voorbeelden. Dat onderscheid bestond niet in het mnl. Zie
hierover Mnl. Wdb.; Ned. Wdb. i. v. GERADEN.
--
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GRAANBAK

Graanbak (uitspr. graambak met zovl. lange
a), m. Houten bak die onder den wanmolen staat
en waarin het gezuiverd graan valt. — Trechtervormige bak waarin men het graan, dat men malen
wil, giet ; onderaan den graambak hangt het
klaim bakske, waaruit het graan tusschen de molensteenen loopt. DB. CV J (Bijv.).
Graander, m. Zie GRAANDERE.
Graandere (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv.
-rs. Daarnaast GRAERE. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Iemand die (veel) raadt (gist). De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Ook van
vrouwen. Da' maiske vendt al de graadselkies :
't es ne goeë graandere. Zie GRAAN. Vgl. GAANDERE.

Graankieken (uitspr. -kieken en, zeer gewoon,
-kiekie^, o. Mv. -kieke(n)s. Verkl., gewoon, graankiekske (mv. -skes, -skies). Kieken dat omtrent
den oogst wordt gekweekt en dat men, nog zeer
jong zijnde, doodt of verkoopt. Fr. poulet de
grains. 't Was ne soupee va' graankiekskies.

Graankoorde (met zovl. lange a en scherp]. o),
vr. Mv. -n. Verkl., gewoon, -ke. Daarnaast GRAANdat aan het klein bakske onder den
graanbak (zie ald.) vast is en waarmede men
meer of min graan tusschen de steenen laat vallen. J. CV (Aanh.).
PEZE. Koordje

Graanpeze (uitspr. graampeza met zovl. lange
a), vr. Zie GRAANKOORDE.

Graanzak, m. Mv. -ken. Zak waarin men graan
doet. CV (Aanh.). J. Ned. Wdb.
Graat (uitspr. met zovl. large a), m. (nooit
vr.). Ned. Wdb (« voorheen m., thans uitsluitend
vr. »). CL (Bilv.). Mv. graten. Verkl. : grootse,
met zacht]. o (mv. -tses, -tsies). Wdb. Zoo mat g)er
as ne graat. In 't best es er nog e grootse, niets
is volmaakt. Ook : der zif graten in, het is niet
volmaakt, er is wel eenig bezwaar daartegen in te
brengen. Geene vis zonder bruten, geen koren
zonder kaf.
Grabbel, m. Zie GRABBELE.
Grabbele, m. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Stam van het ww. GRABeenmaal haastig grij pen. Mieke kwamp
en Door deed er ne grabbel nor. — Fig. 't Was
ne grabbel nor de plootse (plaats) va' schoolmeestere! — Zie GRABBELEN.
Grabbeleere (uitspr. lee met scherpl. e), m.
Mv. -rs. (jrabbelaar. Smijt eenegte cens veur de
grabbeleers. -- Iemand die haastig grijpt. Handen thuis, grabbeleere, zai Trezeke. — Vrekkig
mensch. Hie en zal niet (niets) late verlore gaan,
't es zuk (zulk) ne grabbeleere. — Iemand die
naar iets (eene plaats b. v.) haakt. De plootse
(plaats) za' sampetter es open en der zil' grabbeleers genoeg. — Zie GRABBELEN.
Grabbelen, onz zw. ww. Verv.: grabbeldege,
gegrabbeld. Met hen (hebben). Wdb. Te grabbelen) gu(i )en, sm ij ten, werpen, (iets) te graboel
gooien. Eig. en fig Zie Ned. Wdb. — Nor iemand
grabbelen, naar iemand haastig grijpen. Mieke
liep veurbij en hie grabbeldeg' er nor, tilde! Ook
fig. Miek' es rake, en der zijn der genoeg die der
BELEN Het

-

GRAMEEL
nor grabbelen, die er willen mee trouwen. — Nor
iet grabbelen, naar iets haastig grijpen. Veelal fig.
Nor 'tgel(d) wordt er gegrabbeld. Nor 'm plootse
(plaats) grabbelen, alles doen wat mogelijk is om
ze te krijgen. Op de mort (markt) werdt er nor
de boter gegrabbeld. Vgl. J (Bijv.). — Vrekkig
zijn. In dat huis es 't grijpen en grabbelen, jaaruit jaar-in.
erabbelinge (uitspr. grabbalenga), vr. Zonder
mv. Het grabbelen (in al de bet. van het w.). Hie
wierp ewa' geld : 't was grabbelenge. 'n Grabbelenge nor e maiske. De koster es dood : 't zal
'n grabbelenge zin I Bij die gierege mains(ch)en
es 't 'n grabbelenge zonder ende. Zie GRABBELEN.

Gracht, m. (nooit vr.). CV. J. CL (Bilv.). Mv.
-en. Verkl.: grachteke (mv. -kes, -kies). Wdb. In
de grach(t) li(gg)en, ten ondergang gebracht zijn.
— Spottend. Hie en zal i' geen twie grachte
gelijk sprengen, hij is slimmer dan ge wel denkt.
CV (Aanh.).
Graden, ww. Samengetrokken tot GRAAN. Zie
ald. SCH. CV . J.
Graere, m. Zie GRAANDERE.
Graf, o. Mv. graven. Verkl. grafke (mv. -kes,
-kies). Wdb. De sleutels (of de sleutel) op 't graf
le(gg)en, van de erfenis afstaan. Vgl. J. DB. Ned.
Wdb., kol. 539.
— Samenst. De volgende samenst. zijn in mijn
dialect bekend : grafkeldere, m. ; grafkroone
(met scherpl. o), vr., grafkrans ; grafkruisen of
-kruisie, vr., grafkruis; grafmakere, m.; grafmakersgeld, o., geld dat men voor het delven van
een graf betaalt; rra fputte, m. ; grafsteen, m.;
grafzerk, m. (niet vr.).

Grains, m. ; grainzen, ww. ; grainzere, m.
Zie GREINS, GREINZEN, GREINZERE.

Graken (uitspr. met zovl. lange a), onz. zw .
ww. Daarnaast, min gewoon, GERAKEN. Very. :
graaktege, gegraakt (soms graakt). Met hen
(hebben). Het ver]. dw. gegraakt bewijst dat het
w. niet meer als afgeleid (met ge) wordt opgevat.
Vgl. GRAAN en zie hierover Kl. en Vorml. Hie
graakteg' in de Scheld' en verdronk. Op nem
boom graken, enz. Zie Ned. Wdb. — An iet, an
niet (niets) graken, eene plaats (betrekking) bekomen (of niet). — Er graken. toekomen. Watten
doet hie? Beenhauwere. Zalter hie graken? —
Op strate graken, arm worden. — Van 't leve
graken, om het leven geraken. — Met een bn. of
ver]. dw. Zeer gewoon. Zal 't gedaa' graken?
Wanneer zal da' ges gemouid (gemaaid)graken?
't Graakt toch gereed op den duur. 't Zal nog
klaar graken. En veel andère uitdrukkingen meer.
Vgl. Ned. Wdb., i. v. GERAKEN. J.
Gram, bn. Wordt niet veel gebezigd. Het gewone woord is KAAD. Zie ald.
Gram, m. (niet o.). Mv. grammen. Gewicht.
V. ob. C V. J. CL (B ijv.).
Grameel (uitspr. gra met korte a, meel met
scherpt. e en den klemt.), m. Verkl. -ke. Fijne,
schertsende glimlach. Der kwam ne grameel over
zijn leppen. DB.

GRAMEELEN

--
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Grameelen (uitspr. zie GRAMEEL), onz.. zw.
ww. Very. : girameeldege, gegrameeld. Met hen
(hebben). Fijnetjes, min of meer schertsend glimlachen. Hie en antworddege niet : hie grameeldege ne keer en hie vertrok. DB. KIL. : GREMEELEN. SCH. CV . J. T. R. CL (L ijst Kil.). Ned.
Wdb : GREMELEN.

Grameelinge (uitspr. grameelenga), vr. Zonder
mv. Het grameelen. Zie ald.
Grammaire (uitspr. op zijn fr., zonder eind-a),
m. (niet vr.). Grammatica. Da' manneke kan al
goe' zone grammair'. — Leerboek voor grammatica. 'k Hè mijne grammair' verloren.
Gramschap (uitspr. -schap en -schip ; de laa tste uitspr. is de echt dialectische), vr. Wdb. Het
w. wordt meer gebezigd dan GRAM. Hie danst
va' gramschap. De gramschap es 'n hoofdzonde.
Gramschap, vr. Zi e GRAMSCHAP.
Granaat, m. vr. o. Is niet bekend in mijn
dialect.
Granen (uitspr. met zovl. lange a), onz. zw.
ww. Very. graandege, gegraand. Met zijn.
Van koren. Granen krijgen. 't Kooren es al an
't granen. Iet graant al; het es al gegraand.

Wdb. DB.
Graniet, m. (niet o., noch vr.). Zonder mv. Het
w., nu en dan gebezigd, behoort niet tot eigenlijke
volkstaal. Wdb.
Grap, vr. Wordt niet gehoord. Vgl. FARCE,

SCH. Ned.

PERTE, TOER.

Gras, o. Behoort niet tot de dialectische taal.
Het volk verstaat het w., doch zegt GE(R)S. Zie
ald. (ook de afl. en samenst.).
Grat, bw. ; grat - af, bw. Men zegt gewoonlijk
RAT, RAT AF. Zie ald. DB. CV. J.
Gratie (uitspr. met zovl. lange a; de lettergreep
tie klinkt als sie, nooit als tsie), vr. Mv., ongewoon, graf iets (niet gratiën). Wdb. Van de gratie Gods (of Gouds) leven, van niets leven, leven
zonder eten. Ne mains en kan toch van de gratie
Gouds n ie leven. J.
-

Graties, bw. Zie GRATIS.
Gratis (uitspr. graties, gra met Ndl. lange a

en met den klemt.), bw. Wdb. 't Was graties :
alkendee' moch(t) binnen. Graties veur niet, tautologie. Ned. Wdb.
Grauw, b n . A ls slotwoord altijd GRAUWT
(J heeft GRAUD). De lucht es grauwt. In den
zin, gewoonlijk grauwt : iemand grauwt em
blauwt slaan, iemand blond en blauw slaan. Valt
de t weg, dan laat zij toch op den volgenden
medeklinker haren invloed gevoelen : grauwtgeleve (uitspr. grauwtchelave, of grauw'chelava),
grauwgeel. Buigingsvormen hebben nooit deze t
voor a : ne grauwe muur ; grauw(e) wolken.
Trapp. V. vergel.: grauwt, grauwere, grauw(t)st.
't Es er (of 't ziet er) grauwt
Vgl. BLAUW.
van 't volk, er is zeer veel volk ; zoo ook : 't es
er (of 't ziet er) grauwt van de duiven, van
d'hazen, enz. (altijd van personen of dieren). Ge
moest zijne kop gezien hen : 't zag er grauwt van
de luizen!
—

—

GREB

--

— Afl. en samenst. Worden in mijn dialect
gebezigd : Grauwachtig, bn.; grauw(t)bruine,
bn.; grauwen, ww. : den ave(n)d begint te grauwen; grauw(t)geleve, grauwgeel ; grauweghied,
vr. grauwigheid; grauwpatere, m. grauwbroeder; grauwtvelling, m. (zie ald.) ; grauw(t)wit, bn.; grauw(t)zwart (uitspr. grauw(t)swart),
bn. ; grauwzustere (uitspr. met z, niet met s;
dus wellicht beter in t wee woorden : grauw'
zustere; vgl. boven GRAUW).
Grauwel, m. Zie GRAUWELE.

Grauwele, m. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Gruwel ; groote angst,
schrik. Er viel ne grauwel op m il ' lijf. 'k Liep
deuce va' p-rauwele. Wdb.
Ne grauwel van,
.

—

zeer veel. Der was ne grauwel' va' volk ! In dat
huis ester ne grauwel va' geld. Die koe gee
(geeft) ne grauwel va' melk. Der es ne grauwel
va' pato(dd)ers dees jaar. Vgl. SCH. CV. J (i. v.
GROUW).

Grauwelijk (uitspr. met ij), bn.; bw. Trapp. v.
vergel. : grauwelijker(e), grauwelijkst. GruweGrauwelijk vele, zeer veel. Graulijk. Wdb.
welijk rijke, zeer rijk. Grauweljk kaad, zeer
—

kwaad, enz. SCH.

Grauwen, o. Onbep. wijs van het ww. grauwen als zelfst. nw. gebruikt. Schemeren. In
't grauwe' van den ave(n)d. CV. J.

Grauw(t)vellenk, m. Zie GRAUWTVELLING.
GrauW(t)velling (uitspr. grauw(t)fellenk),
m. Mv. - lengen. Verkl. - lenkske. Soort van zuren
appel met grauw vel. Fr. reinette grise. De

grauw(t)vellenge blijven nogal lange goed.

Grave, M. Zie GRAAF.
Graveel (uitspr. gra met korte a, veel met
scherpl. e en den klemt.), o. Zonder mv. Zekere
ziekte. Wdb.

Gravekasteel (uitspr. gra met zovI. lange a,
teel met scherpl. e), o. Kasteel van eenen graaf.
— Bepaaldelijk. Te Gent, het kasteel der graven
van Vlaanderen.
Graveeren, ww. Weinig of niet bekend in
mijn dialect (ook niet de afl. en samenst.).
Graven (uitspr. met zovl. lange a), onz. bedr.
st. ww. Verv.: grap fdege (soms groef), gegraven. Met hen (hebben). -- Te(g)en iemand graven, graven met hem om het best, het langst, enz.
Ned. Wdb (met andere bet.).
Gravers (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv. - rs.
Verkl. - rke. Graver. Wdb.
Gravinne (uitspr. met zovl. lange a en klemt.
op vin), vr. M v. -n. Verkl. - ke. Gravin. Wdb.
Grawoel (uitspr. gra met korte a en zonder
den klemt.), o. Zonder mv. Verbastering van GEWOEL. Daarnaast GRAWOELTE. Gewoel. In 'tgrawoel doo' gedrommen. In ' t grawoelte van 't volk.

Grawoelte, o. Zie GRAWOEL.
Grazen, ww. Wordt niet gehoord. Men zegt :
WEEN.

Zie ald.

Greb, vr. Wordt niet gehoord. Zie GREPPE.

GREE

..^
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Gree (scherpl. e), basterdvloek.Verbastering van
DZEE (= fr. Dieu). Zelden alleen : Gree -gree - toch!
Gewoon : Nondegree; akkergree ; sakkergree;
margree; en andere nog.
Greel (uitspr. met scherpl. e), o.; groeien,
ww. ; greelmakere, m. ; greelmakerije, vr. Zie
op GAREEL-.

Green, m. (boom). Niet bekend in mijn dialect.
Greep, vr. Zi e GREPE.
Grof (uitspr. met gerekte korte e, als fr. e), o.
Zonder mv. Steenwerk, fr. grès ce'rame. Auwe
bierkruikskies waren i' gref. 'n Dzenuiverkruik
i' gref. — Voorwerp in gref. In deze bet. mv. :
grevven. Zinder in dat huis grevven te koope?
Men zegt dikwijls : steenie grevven. — De oor-

sprong van dit w. is mij onbekend. Mag er gewezen wonden op fr. grès ? Doch hoe het ontstaan
derf verklaard ?
Greffe, gref e, vr. Greffie. Wdb.

Grefiler, m. Mv. -s. Verkl. - ke. Greffier. Wdb.
Gregoor (uitspr. met zachtl. a), m. Daarnaast
GOOR. Gregorius. Verkl., zeer gewoon, Gregoorke.

Sente Gregoorke was de patroo' van de schoolkinders. Zie PERSOONSNAMEN.

Gregoork(i)esdag, M. i 2 Maart. As ek klaine
was vierdegeme (vierden wij) Gregoorkiesdag.
Zie hierover DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, VII, t 63 en vgg.
Gregoork,i)esliekske, o. Lied dat de schoolkinders op Gregoorkesdag zongen
Sente Gregoorke va' plezier,
Wa' zilleme drenke, wijn of bier ?
Wijn em bier op éenen dag,
Viva' Sente-Gregoorkiesdag!

Gregoork(i)esmesse, vr. Mis op St. Gregoriusdag. Al de schoolkindersgengen nor de Gregoorkiesmesse.

Greien, ww. (krijten); grein, o. Worden niet

gebezigd in mijn dialect.
Greins (uitspr. grains), m. Zonder mv. Zonder
verkl. GI ijns.Wdb. Ze vertrok mee ne grains. DB.
Greinzen (uitspr. grainzan), onz. zw . ww.
Grijnzen. Wdb. Dat en es nie la(ch)en da' ge
doet, 't es grainzen ! DB.

Greinzere (uitspr. grainzara), m. Mv. -rs.
Verkl. - rke (mv. - rkes, - rkies). De eind-e valt
dikwijls weg. Iemand (man of vrouw) die grijnst,
grijnzaard. Zij' wijf es ne leeleke grainzere.
Grenadier (uitspr. grenadier of grenadier, na
met korte a, dier met den klemt.), m. Mv. altijd
Groot
s. Verkl. - ke (mv. -kes, - kies). \\ db.
persoon (man of vrouw). Hie es getrauwd mee ne
grenadier. — 't Es ne ma' gelijk ne grenadier,
het is een zeer groot persoon.
-

—

Grendel, m. Zie GRENDELE.
Grendele, m. Mv. -ls. Verkl. -lke (mv. -lkes,

-lkies). Wdb. Achter de grendels zitten. Iemand
achter de grendels drouien (draaien), hem in de
gevangenis steken.

GRIET

— Afl. en samenst. Grendelen, ww. ; grendelgat, o.; grendelhaak, m., haak die aan den grendel vast is en waarmede men dezen verschuift;

--

grendelkramme, vr., grendelkram.

Grens, vr. Daarnaast GRENZE. Mv. grenzen.
Wdb. Het w. behoort niet tot de eig. dialectische
taal ; ook niet de samenstellingen die men in het
Wdb. vindt. Iplv. grenzen, ww., zegt men palen.
Grope, vr. (nooit m.). Mv. - n. Verkl. greepke
(mv. -kes, -kies). Greep. Wdb. 'n Grepe zaut. Hie
gaf mij twie greepkies geld. 'n Goe' grepe doen,
ferm grijpen met de hand. Der lag nen hoop geld,
en hie deed er 'n g-oe' grepe.

Greppe, vr. Mv. - n. Verkl. grepke. Vgl. GREPPELE. Open goot of riool langs straat, stal of huis.
Kuist ne keer de greppe. De zatterik ligt in de
greppe. DB. Mnl. Wdb. Ned. Wdb.

Greppel, m. Zie GREPPELE.
Greppele, m. (niet vr.). Mv. -ls. Verkl. greppelke. lee eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Kleine open goot, kleine greppe (zie ald.). In de
koestal ester geweunelijk ne greppele. 't Greppelk' achter ons huis es verstopt. Vgl. Ned. Wdb.
SCH (Byiv.).
Gressioenpeere (uitspr. gressioempeere met
klemt. op oem, pee met scherpl. e), vr. Mv. - n.
Verkl. - rke (mv. - rkes, - rkies). Soort van peer :

zij is droog, niet sappig, steenig en heeft den vorm
en de grootte van de (liepen (zie ald.). BURVENICH
(Prjskamp voor boomgaarden, verslag, Gent,
1888) spreekt van een ratioenpeere (bekend rond
Sleidinge en Waarschoot). Het zal wel hetzelfde
woord zijn. De klemt. op de laatste lettergreep
van gressioen (denkelijk ook van ratioen) wijst op
uitheemschen (franschen ?) oorsprong. De gressioempeeren en werden om zoo te ze(gg)en nie
meer gekweekt. In onzem bogord (boomgaard)
stond er negressioempeereleere.

Gressioenpeereleere, m. Z. GRESSIOENPEERE.
Greten, ww. (tergen). Wordt niet gebruikt.
Vgl. DB. Ned. Wdb.
Gretig, bn. Behoort niet tot mijn dialect.
Grief, vr. Wordt niet gehoord.
Griefelijk, bn. ; bw. Geriefelijk. J (Bilv.).
Griek, m. ; Griekeland, o., Griekenland ;
Grieksch, o. ; bn. : de Grieksche (uitspr. met ch)
tale; Grieksche, vr., Griekin (dat men niet
bezigt). Vgl. Ned. Wdb.; PLAATSNAMEN.
Griel, vr. (vogel) ; grielen, ww. (grabbelen).
Niet bekend in mijn dialect.
G7 riemasee, vr. Zie GRIMASSE.

Griemelen, ww. (krielen); griend , vr. (waard).
Worden niet gehoord.
Griep, m. (niet vr.). Zekere ziekte. Wdb.
Gries, o. (zand). Is niet bekend in mijn dialect.
Vgl. GERES.
Griet, vr. Zie GRIETE. — De bet. : vogel
(grutto), visch (soort van schol), rib of dunne
balk bestaan niet in mijn dialect.

GRIETE

Griete, vr. Verkl. Grietse. Vrouwennaam :
Margriet. Zie PERSOONSNAMEN. - Vrouw in
't algemeen. Minachtende term. Wor es zijn
Griete? Ka' Griete, kwade Griet. Leeleke, staute
Griete. — Dulle Griete, zeer booze vrouw. Ook
de naam van een groot kanon dat te Gent op een
der openbare plaatsen te zien is. Hette (hebt ge)

de dulle Griete te Gent al gezien?

Grieve, o.; grieven, ww. Gerieve; — gerieven.
Uneven, ww. (Verdriet aandoen). Wordt niet
gehoord.

Griezelen, ww. Z. GERZELEN. Ge zoodt (zoudt)

griezelen van er op te paizen. Vgl. Ned. Wdb.

Grif, m. en griffel, vr. (stift, ent) en de afl. en
samenst : grif, on. '(vlua); griffie, vr.; griffier,
m.; griffoen, m.; grijnen, ww. Zijn in mijn
dialect onbekend.
Grijns, m.; grijnzen, w w. Zie GREINS, GREIN:

ZEN.

Grijp, m. Komt voor in de vaste uitdrukking
de vogel (hier niet veu(g)el) grijp. In sommige
vertelsels wordt er gesproken van de vogel grijp.
Vgl. met : de vogel fenieks, de vogel struis. Zie
hierover Ned. Wdb. i. v. GRIJP en ook hl. en
Vorml.

Grijpen, bedr. st . ww. Very. : greep, gegrepen. Met hen (hebben). Wdb. 't En es mor te
grijpen, er zijn zooveel van de aangeduide zaken
dat men maar hoeft te grijpen, wil men er hebben. Zijnder hazen dees jaar? G' heel vele : z' en

z j' mor te grijpen. Er es veel fruzt in de streekte : 't en es mor te grijpen. — Gr jpen en grabbelen, altijd maar nemen en vasthouden ; vrekkig
leven. Zoo ook : grijpen en nijpen.

Grijpere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls
weg. tirijper. Wdb. — Iemand die de gewuonte
heeft te grijpen en het gegrepen vast te houden ;
vrekkig persoon. In die famielde zijn 't amaal
grijpers en n jpers.

Grijs, bn. Trapp. v. vergel. : grijzer(e), grijst.
'n Gr jze stofe. Gr js haar. Ne grijze kop. Wdb.
-= Zoo grijs as 'n duive, zeer grijs. Ook : zoo
grijs as 'n katte. J. Mnl. Wdb (i. v. CATTE). —
Spr. Ne zot en krijg(t) gee' grijs haar. — Grijs
haar van iet krij(g)en, van schrik, van ergernis
(aldus Ned, Wdb.), van verdriet (J. CV. (Aanh.) ),
van ongeduld. Van al da' wachte zoo (zou) ne
mains grijs haar krij(g)en. Es de verdeeleng al
gedaan? Nee-neens! ge zoodt (zoudt) er, mijn
dzielke, grijs haar af krij(g)en. In da' nat land
zouien (zaaien) en gaa' niet : ge zoodt er grijs
haar af krij(g)en.— Gr js veur den auwerdorn,
grijs eer men oud is. — Spr. Grijs es wijs. Ook :
gr js en es nie alt j' wijs.— Gr jze kop, grijs hoofd,
persoon met een grijs hoofd. — Grijzen baard
(uitspr. gr jzam bort), grijze baard; persoon met
grijzen baard. 't Was ne gr jzem bord die 't gedaan heet (heeft). — Grijs haar, o. Dier met grijs
haar. Van koeien. 'k Hè ons gris haar verkocht.
Van paarden. 't Was e grijs haar.
Zelfst. M. : grijzen; onze grijzen (b. v.
paard) es dood. Pier de Grijzen. Vr. grijze. Ons
grijze (b. v. koe) was verkocht. O.: grijs. 't Es e
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grijs (b. v. veulen). Mv. (drie geslachten) : grijze.
Z' hen (hebben) ons twie grijze gestolen.
— Afl. en samenst. De mij bekende dialectische zijn : grijsaard (uitspr. grijzort), mv. altijd
-s; grijsachtig (uitspr. g r jzachtach), bn.; grijsblauwt, bn. ; gr jsblont, bn. ; grijsbruine, bn. ;
grijsgeleve, bn., grijsgeel ; gr jsgespekeld, grijsgespikkeld : e wit gr jsgespekel(d) perd; grijsgroene, bn.; grijsrood, bn. ; grijswit, bn.; gr jszwart, bn.; grijzigheid (uitspr. gr jzachiet), vr.,
grijsheid (dat men niet gebruikt).
-

Grijte, vr. Mv. -n. Verkl. grijtse (mv. -tses,
-tries). Reet, spleet. In de deur ester 'n gr jte.
Deur egr jtse zien. In de tafel zijn der veel gr ijten. — Het w. is verwant met rijten en reet,
gelijk grillen staat tot rillen. Ned. Wdb. i. v.
GRILLEN, GRITSELEN. KIL. heeft : « GHE-RIJT,
rima, fissura ». SCH (Bjv.) : GRETE (Oost-V1.).

Gri.jzachtig, bn. Zie GRIJS (afl. en samenst.).
Grijzen, m. ; grijze, vr. ; grijs, o. Zie GRIJS.
Grijzen, ww. Wordt niet gehoord.
Grijzeghied, vr.; grij zord, m. Zie GRIJS (afl.
en sau,enst.).

Grijzorie (uitspr. met klemt. op zo), vr. Zonder
mv. Louder verkl. Verspreide akkerplant, aardrook (Fuznaria officinalis L.). De gr jzorie hee
roo' blommekies. DB. J. Mnl. Wdb (GRISECOM,
misschien ook GRISE). KIL (GRIJSECOM, GRIJSECOND). SCH. Ned. Wdb (GRIJZEKOM, GRIJZEKOND).
Afleiding unzeker. Grijzorie (dat in de beide
Vlaanderen wordt gebezigd) schijnt te wijzen naar
een fr. woord, iets als *grisoire. Zie voor de duistere etym., Ned. Wdb.
Gril, vr. Zie GRILLE.
Grille, vr. Mnl. GRILLE. Mv., zeer gewoon, -n.
Verkl., ongewoon, grilleke (mv. -kes, -kies). Gril.
Dat en z j' mor grillen. Aprilsche grillen. Zie
APRILSCH. J. CV (Aanh.l. — Afl. en samenst.
zijn in mijn dialect niet bekend (buiten vrauwegrille).

Grim, m. (toorn) ; grim, vr. (masker) ; grim,
bn. (onvriendelijk). Vv urnen niet gebruikt (ook
niet de afl. en samenst.).
Grimasse (uitspr. met klemt. op mas), vr. Mv.
-n. Verki. grimaske (mv. -kes, -kies). Grimas.
Wdb. 'n Vieze grimasse trekken. Grimasse'
maken.
— Samenst. Grimassemakere, m., iemand die
grimassen maakt; grimassemakerje, vr.

Grind, vr. of o. (keitjes); grinniken, ww..;
grissen, ww. Bestaan niet in mijn dialect.
Groef, vr. Wordt niet gebruikt. Zie GROEVE.
Groei, m. Zonder mv. Zonder verkl. 't Kooren
es z' zijne vulle groei. Wdb.

Groeien, onz. zw . ww. Very. : groeidege, gegroeia. Met zijn. Wdb. — Groeie gelijk kaa'
kruid (kwaad kruid, onkruid), zeer gemakkelijk
groeien, toenemen. De kinders ? da' groeit hier
gelijk kaa' kruid! — Van iemand die scherp ziet
(naar een bekend sprookje). Hie kan 't vlas zie'
groeien. Van snellen groei. Ge ziet het
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(kooren, vlas, enz.) groeien! — Volksgeloof.
De kale' (keien) groeien in de grond. — Zijn
haar groeit deur zijn klakke (of muitse), spottend : zijn pet is gescheurd en versleten. Fig. Hij
is slecht gekleed, dus arm. Hie zal zoolange
zwieren en zuigen da' zijn haar deur zijn klakke
zal groeien. hie wilt dem beenhauwer spelen,
mor zin haar zal wel deur zijm muitse groeien.
— Tot een jongen (of meisje) dat reeds groot wil
zijn, als een groote wil handelen en spreken :
zwilgt, ge zilt (of moet) nog groeien! — Als geld
op grond valt : (G' em moet het nie' zouten), 't en
zal nie' groeien! Waarop dikwijls wordt geantwoord : 't En heet (heeft) den niet : 't werdt
te gauw opgeroopt (opgeraapt) ! — Groeien
em bloeien. Zie Ned. Wdb. Deze gepaarde woorden komen voor in eenige raadsels. Het raadsel
van den keernstaf : 't Groeit een bloeit in dem
bos, en 't komt in huis staan dansen. Zie PARETTE. - Het raadsel van de wisse : 't Groeit
em bloeit in dens bos, en 't komt in huis en
't wentelt hem. — Het raadsel van de roe :
't Groeit em bloeit in dem bos, en 't komt in huis
de stante kinders geeselen (of slaan, of straffen).
— Het raadsel van den klopper (holsblok) ;
't Groeit em bloeit in dem bos, en 't komt in huis
mee ('m brokke) vlees i' zit m muile. — Het raadsel van de hazelnote : 't Groeit em bloeit in dem
bos, en 't komt in huis d'auw meetsies (oude
vrouwen) tanteeren (tergen) : de oude vrouwtjes
kunnen ze niet meer kraken ! — Het raadsel van
de wie(g)e : 't Groeit em bloeit 1n dein bos, en
't komt in huis de kinders pouien (paaien). —
Het raadsel van den lichtere (doodkist) : 't Groeit
em lgoeit in dem bos, en 't zal va' z' leven ou
(uw) leste kliedselke (kleedje) zijn.— Het raadsel
van droog haut : 't Es in dem bos gegroeid, en
't staat er nog, mor 't en groeit n ie meer.

Groen, bn. Zie GROENE.
Groene, bn. Ned. Wdb (« in ouderen vorm
GROENE ij. Trapp. v.

verg. : groender(e), groenst.

Verb. (zie Kl. en Vorml.) : m. enk. groene(n) :
groenen es (esch), groenen doorne n groene mees
(meersch); vr. enk. groen(e) . groen ha(g)e, groene) wulge (wilg); o. enk. groe(n) : groen eekske
(eikje), groen deurke, groe' glas; mv. drie geslachten, groen(e) : groen deuren en groene deuren. — Zoo groen as ges (gers), groen as ('zn)
p arate (prei), zeer groen. — Groen en geleve
(geel) werd )en ; er groen en gelev' uitzien :
alle kleuren krijgen, buitengewoon onthutst, verstomd, verbaasd zijn. J. Vgl. Ned. Wdb., kol. 821
(i. v. GROEN). - Groene wissen of wijmen, wissen
met de schors. J. — Het raadsel van den appele
Groen zijn de muren (de huid),
Wit zijn de geburen (het vleesch),
Zwart zijn de papen (de zaadjes);
Die in de kapellekes (zaadhokjes) slapen.
Men zegt slapen (met zovl. lange a, of met
ndl. a; niet slopen zooals de dialectische uitspr.
eischen zou) : berijmde raadsels worden, door
het volk, min of meer in algemeen Nederlandsch
opgegeven.
— Afl. en samenst. Behalve de hier volgende
woorden, heeft men nog : groenachtig, bn. ;

GROEZE
groenblauwt (uitspr. groem-), bn. ; groengeleve,
bn., groengeel ; rroengrazrwt, bn. ; groenwit, bn.

Groeneghied, vr. ; groenenk, m. Zie GROENIGHEID, UROENING.

Groenigheid (uitspr. groenachiet), vr. Zonder
m v. W o o. De groeneghie' van 't veld. Gee'
(geeft) 't konijn 'm beetse groeneghied.
Groening (uitspr. groenenk), m. Mv. groenengen. Verkl. groenenkske (mv. -skes, -skies). Soort
van immergroenen appel. De groenenk es rondachteg en stijf zuur. SCK. DB. J. KIL. DODOENS.
Mnl. TVdb. Ned. Wdb.

Groenmart (uitspr. groemmort), vr. Mv. -en.
Groenmarkt. Wdb. Zie MART.
Groenmort, vr. Zie GROENMART.
Groensel, o. Zi e GROENSELE.
Groensele, o. Mv. niet gewoon, -ls. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Groente. Ze verkoop(t) groensele. KIL. SCH. DB. CV. J. Ned.
Wdb.
— Samenst. De mij bekende samenst. zijn :
groenselbedde, o.; groenselboer, m.; groenselhof,
m.; groensellochtenk, m., zie LOCHTING; groenselman, m. ; groenselmort, vr., groenselmarkt ;
groenselsoepe, vr. ; groenselteten, o., groenselspijs ; groenseltijd, m., tijd waarop veel groenten
• zijn ; groenselvrauwe, vr. ; groenselware, vr.,
veelal in 't mv. -n ; groenselwere, o., gunstig
weder voor groenten ; groenselwijf, o. ; groenselwinkele (uitspr. -wenk-), rri.

Groep, m. (niet vr.). Wdb. CV. J. DE VREESE,
Gall., oiz. 428.
Groet, m. ; groete, vr. Behooren niet tot de

eig. volkstaal.

Groeten, ww. Weinig of niet gebezigd. --Scnertsenu. Wees(t) gegroet, zegt de binnenkomende tot de aanwezige personen. Zie ook
WEES(T)-GEGROET. - Schertsend. Ik he(b) d'eer
ou (u) te groete(n) mee handen en voeten.' t Wordt
ook gezegd als men voornemens is slaag te geven.
Wacht! 'k ga ou (u) groete(n) mee handen en
voeten.
Groetenesse, vr. Mv. -n. Groetenis. Vooral in :
d'engeiscne (uitspr. met ch) groetenesse, de engel-

sche groet. — De groetenesse (ook wel in 't mv.
-n) thuis, de complimenten. Vgl. Ned. TVdb.

Groeve, vr. Wordt niet gebruikt, tenzij in een
zeer bepaalde beteekenis : de groeve van dem
buikboom, sleuf of sponning in den buikboom
(zie ald.). Vgl. Volk en Taal, IV' jaarg. 131.
Groeze, vr. Mv. -n. Verkl. groeske, groezeke
(mv. -kes, -kies). Grasplein, fr. pelouse. Der was
'n groeze veur de vilvere. — Kleine weide,
meestal dicht bij de boerenwoning. Doet de koe op
de groeze. — Loof (gebladerte en stengels) van
gekweekte gewassen. 't En es nie' goed dat de
pato(dd)ers 'n groote groet' hen (hebben). De
suzkerbeeten hen 'n geweldege groeze. Snijdt de
groeze van de wortels en sm ij t ze veur de koe(i)en.
— Vgl. ScH. DB. CV . J. KIL. Ned. Wdb.

GROF

y-

Grof, bn. ; bw. Trapp: v. vergel. : grovver(e)
(gróvara), grofst. Zoo ook grovve (niet grove).
Vgl. J. Ned. Wdb. 't Was ne grovve keerele.
't Es 'n grovve koe. Grof zaut. 't Zijn amaal
grovve stoffen. Grovven teemst, in tegenstelling
met fijnren teemst. Wdb. Zie BESSEME.
Grofnaele, m. Zie GROFNAGELE.
Grofnagele (uitspr. grofna(g)ala met zovl.
lange a), m. Mv. -ls. Verkl. -lke (mv. -lkes, -lkies).
Daarnaast gerofna(g)ele. De eind-e valt dikwijls
weg. Groffelsnagel. moeder doet altij' ne grof-

na(g)el of twie in dein boe jonk.
Grog (uitspr. grok), m. Mv. groks. Verkl.
grokske (mv. -skes, -skies). Nieuwdialectisch. Bekende warme drank. 'k Moest twiegroks betalen.
Vgl. Ned. db.

Grok, m. Zie GROG.
Grol, m. Zonder mv. Het eenmaal grollen. Ze
liet ne grol. Den hond liet ne grol. 'k Hoordege
de grol van 't verkie. Zie GROLLEN.
Grolachtig (uitspr. grolachtach), bn. Grollensgezind. Der es iet an onzen hond : hie es zoo
grolachteg. Zie GROLLEN.
Grolder(e), M. Mv. -rs. Verkl. rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Iemand (mensch of dier) die grolt. 'k Gaf da'
grolderke van nen hond ne stamp onder zijn
kodde. Hie hee' negrolder van e waf. Z.GROLLEN.
Grollen, onz. zw. ww. Very.: groldege, gegrold. Met hen (hebben). Van dieren (honden,
varkens). Grollen en es 't ze fste niet as bassen.
E verkie da' sloopt (slaapt), grolt. -- Van menschen. Da' wijf doe niet as grollen. Feets'
(Peetje) en doe' niet as grollen em bassen. Van
ronkende, slapende menschen. Hie groldege de
g' heele nacht. Van eenen stervende. De zieke
grolt zoo leelek. — Van den donder. Hoorde den
donder grollen? -- Van wind. De wend grolt in
de schauwe. — Van buik. Der es veel wend i'
mijnem buik : hie grol(t) staf. — Spr. Mtfinem
beer begint te grollen, ik heb grooten honger
(door honger ontstaat vaak rommeling in de darVgl. Ned. Wdb. Mnl. Wdb. KIL. DB.
men).
CV. T. J.
Grolkause, vr. Mv. -n. Daarnaast GROLKERTE,
GROLKONTE. Vrouw die veel knort en grolt.
Triene die grolkause! Zie GROLLEN. J.
Grolkerte, grolkonte, vr . Zie GROLKAIJSE.
Grofkloot (met scherpl. o), m. Mv. -en. Mans-

—

persoon die veei grolt. Zie GROLLEN.
Grolpot, m. Mv. -ten. Iemand (vrouw of man)
die veel bromt en grolt. Mie de grolpot. Zie GROLLEN. Ned. Wdb. SCH. J. CV. Dil. CL (Bijv.).

Grom, o. Is niet bekend in mijn dialect.
Grommelachtig (uitspr. grommalachtach),
bn. ; bw. &rommelachteg spreken, op grommelenden toon spreken.
Grommeleere (met scherpl. e), m. Mv. -rs.
lemana (man of vrouw) die grommelt. 't Es ne
grommeleere van ne vaint, van e waf.
Grommelen, ww. Brommend mompelen. Wa'
grommelt de zatterik? — Van buik. 't Grom-
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melt i' mijn dorms (darmen). -- De andere bet.
zijn in mijn dialect onbekend. Zie Ned. Wdb.
Samenst. Grommelkause, vr. ; grommetkerte, vr.; grommelkloot, m.; grommelkonte, vr.;
grommelpot, m.
Grommelinge (uitspr. grommalenga), vr. Zonder mv. Het grommelen (zie aid.). Es die grammelenge dor gedaan ? 'n Grommelen" in dem
buik.
Grond, m. Mv. -en. Zonder verki. Wdb. -Het fijne van eene zaak, fr. le (fin) fond. G' en
verstaat de grond nie' van 't gene dat hie zegt.
DB. — Tot in de grond, gansch. Da' kind es
bedoorve tot in de grond. Verg. Ned. Wdb., kol,
963. — Droesem, hef. Er es veel grond in de
tonne, in deiessche. — Te gronde, ten gronde,
op den grond. Hie smeet ze te gronde. Hie viel
dood te gronde. Ned. Wdb., kol. 952. Ook van
planten : 't koore ligt te gronde. — In de grond
kruipen (van schrik, van schaamte, enz.), zeer
verschrikt, zeer beschaamd, enz. zijn.
Zonder
end' of grond. Zie ENDE.
Samenst. en aft. In eenige der volgende mij
bekende samenst. heeft de eindmedeklinker,
kens de uitspraak, de waarde eener t : Grondai(g)endom, m., grondai(g)eneere, m. (uitspr.
grontai(g)an-, niet grondai(g)an-); -- grondare
(uitspr. grantara met zovl. lange a), vr. grondader, ader onder den grond; vgl. Ned. Wdb (twee
andere bet.);
gron(d)bezit, o., gron(d)bezit
tenge, vr., grond )bezitsere, m.; — gron(diboor,
o. (niet vr.) ; grm(d )boordere, m., grondboorenge, vr. (uitspr. met scherpl. o), grondborer,
grondboring; — gron(d)cijns, m.; — grondejenenge (uitspr. grant-), vr., het effenleggen van
den grond ; — gronderve (uitspr. gront-), vr.,
gronderf ; -- grondgescheed (uitspr. grontchascheet met scherpl. e), o., scheiding tusschen twee
gronden of akkers; — grondig, bn. zie ald. ;
grondijs, 0.; — grondkaleur, o., kleur van den
grond (de aarde); — grondlasten, m. mv. ; —
grondpacht, m. (niet vr.); -- grondrente, vr.; —
grondsoorte, vr.; -- grondverbeterenge, vr., het
verbeteren van bouwgrond ; —grondverhoogenge
met scherpl. o), vr., grondverhooging; — grondverlee(g)enge (met scherpl. e), vr., verlaging van
den grond ;
grondwet, vr.
—

—

--

—

—

Grondig (uitspr. grondach), bn. Tot versterking voor leven, in ontkennende zinnen. Dat en
hè 'k va' mi' grondeg leven nie' gezien. Dat en
zal ze van her grondeg leven nie' meer doen.
Vgl. SCH. D B. C V. J. Ned. Wdb.
Gronsen, onz. zw . ww. Very. : gronsdege,
gegronsd. Met hen (hebben). Van dieren. Grommen, knorren. 't Verkie gronst. Van menschen.
Da' peets' en doe' niet (niets) as gronzen. Van de
winden in den buik. 'k Krij(g) hongere : mijnem
buik begint te gronzen. SCH. DB. en Ned. Wdb
GRON SEN.
-- Afl. en samenst. Gronsachtig (uitspr. gronzachtach), bn., genegen tot Bronzen ; -- grons-

kerte, gronskonte, vr., vrouw die (veel) gronst;
gronskloot, m., man die (veel) grofst ; gronzere,
m. persoon (man of vrouw) die (veel) gronst.

Groot (uitspr. met scherpl. o) bn. ; bw. Verbuiging (zie Kl. en Vorml.) : m. enk. grooten
,
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hond, groote vaint; vr. enk. groote vrauwe,
groot oore; o. enk. groot huis, groo' kind; mv.
(drie geslachten), groote mans, groote vrauwen,
groote kinders, groot honden. Trapp. v. vergel. :
grooter(e), grootst. De eind-t valt soms weg (zie
.Kl. en Vormt.). -- Groo(t) geld, geldstukken
van groote waarde ; in tegenstelling met klai(n)
geld. leunde mij weregeen I 'k En hè anderst
niet as groo' geld. Ook : veel geld, grof geld. Ze
spele veur groo' geld. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1064,
i. v. GROOT. — Groo(t) spel, grof spel. — Dc
groote kuis, de groote schoonmaak. In de weke
veur Paschen es'tgroote kuis. Zie KUISCHEN. —
Groot affeeren, groote zake, groote zaak. Wdb.
Ne groote niet (uitspr. met verkorte ie), een
groote nietigheid. Ze paist da' ze stijf ziek es, en
't en es mor ne groote niet. Niet bet. hier niets.
Groot) volk, rijk volk. CV. J. — Groote
schole, school voor kinderen boven de zes jaar;
in tegenstelling met bewaarschole of kloosterschole, waar kleiner kinderen worden aangenomen. — Groote meestere, hoofdonderwijzer. Zoo
ook : groote meestesse.—Spr. Zoo groot as 'n huis,
as 'n kerke, as 'n schuurdeure, as e perd, zeer
groot. Van onwetende menschen : Hie en kent
geen lettere zoo groot as 'n huis, enz. Vgl. J. --'t Es ne grooten heer uit e klai' strootse(straatje),
het is een kale heer, een beslagmaker. J. — Met
namen van lichaamsdeelen, ter aanduiding van
personen die zulk groot lichaamsdeel bezitten. De
grootem bord (baard) hee 't gedaan. Sies de

grootem buik. Miel de groote kake! Wel, gie
staute groote kinne ! Zwq" -t, groote kop! Mie de
groote leppe ! Die groote muil' en zoo (zou) nie'
zwi(g)en. Leeleke groote neuzel Vgi. Ned. Wdb.
i, v. GROOT, kol. 1083.84. — Groot gaan. Zie
GAAN. Log., Wdb.
— Zelfstandig gebezigd. M. enk. : grooten ; --vr. enk. groote; o. enk. groot; -- mv. (drie geslachten), groote. 't Es de grooten die 't gedaan
heet (heeft). Smit die staute groote de deur uit.
't Es e g'heel groot (kalf b. v.). De groote stelen
't meest. -- Vei kl. grootje (uitspr. gruutsa met
verkorten u-klank), als o. nw. gebezigd. 'k Hè
liever egruuts' as e klaintse. Zie Kl. en Vormt.

Grootaawere, m. Zie GROOTOUDERE.
Grootboek, m. (niet o.). Wordt weinig of niet
gebezigd. &Een zegt gewoonlijk : grootem boek.

Grootbrengen (uitspr. groo'brengen met
scherpt. o), bedr. onr. ww. Very. : broch(t)
(soms bracht) groot, groo'gebrocht (soms gebracht) of groo'brocht. Wdb. Ze bracht al her
kinders groot, lenk 't zif moest. Z' hee' z' amaal
groo'brocht.

Grooteghied, vr. Zie GROOTIGHEID.
Grootemains(ch )achteg, bn., grootemains(ch)embedde, vr. ; grootemains(ch,endrank,
m., enz. Zie op GROOTEMENSCHACHTIG.

Grootemenschachtíg

(uitspr. -mains(ch)achtach), bn. Als een groote mensch. Ge zJ' nog veel

te klaine, om groottmains(ch)achteg te zint.
— De volgende koppelingen worden gebruikt :

grootemains(ch)embedde, o., in tegenstelling met
kinderbedde; grootemains(ch)endrank, m.: dze-
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nuiver esgrootemains(ch)endrank; grootemains(ch)eklap, m.; grootemains(ch)ekleeren, o. mv.;
grootemains(ch)ekost, m.; grootemains(ch)epraat,
m.; grootemains(ch)espel, o.; grootemains(ch)enteten. o. ; grootemains(ch)ewerk, o. Vgl. Ned.
Wdb., kol. I o4.6, i. v. GROOT.
Grootenberge (uitspr. grootamberga met
scherpl. a), o. Gemeente bij Zottegem. Het gewone
w. is BRAIVELDE. Zie PLAATSNAMEN.

Grootgaan, ww. Zie GAAN. J.
Grootheid (uitspr. grootiet met scherpt. o), vr.
Zonder mv. Het gewone w. is

GROOTTE.

Groothertoginne (uitspr. tog met korte o), vr.
Groothertogin.

Groothied, vr. Zi e GROOTHEID.
Groothoofd, o. Het zeer gewone groote kop
(niet grootkop) doet mij twijfelen of de samenst.
groothoofd wel in mijn dialect bestaat. Groot
hoofd (twee woorden) verdient wellicht de voorkeur. Zie boven

GROOT.

Grootigheid (uitspr. grootachiet ), vr. Zonder
mv. 't Wordt soms gebezigd in tegenstelling met

klaineghied. Dat en es geen klaineghied, 't es
'n grooteghied.
Grootje (uitspr. gruutsa), o. Mv. -s. Zie boven
GROOT.
Grootvader; grootmoeder. Gruutse
was meer as tne(g)enteg jaar aud as ze stierf.
Vgl. Ned. Wdb.
—

Grootkop, m. Wordt niet gehoord. Men

zegt

groote kop. Zfe boven GROOT.

Grootmoedere (met scherpl. o), vr. Mv. -rs.
Verkl. -rke. Grootmoeder.
Grootmond, m. Wordt niet gebezigd. Men
zegt : groote mond. Zie boven GROOT.
Grootoog, o. ; grootoor, o. Worden niet gebruikt. Men zegt : Mie die groot' oo(g)e, die
groot' oore, vr. (niet o.) ; ofwel : Mie mee her
groot' oo(g)en (of ooren).
Grootonder, m. Zie GROOTOUDERE.
Grootoadere (uitspr. grootauwara met scherpl.
o), m. Enk., ongewoon. Mv., gewoon, grootauwers. Verkl. niet in gebruik. De eind-e valt dikwijls weg. Wdb. Ik en hè geenen Bene grootauwer nie meer. Er leven nog twie grootauwers.

Grootsch (uitspr. met scherpl. o en met ch
vóot a), bn. Trapp. v. vergel. : grootsche(re) ; de
overtreft trap schijnt niet te bestaan. Enkel van
personen. Trotsch, fier. Altijd in ongunstigen zin.
't Was ne grootsche vaint, en zij wf was nog
grootschere. Zie Ned. Wdb. De andere bet. zijn
in mijn dialect niet bekend.

Grootschaard (uitspr.grootschort met scherpl.
o en ch), tn. Mv. -s. Verkl., niet gewoon, -eke.
Altijd in ongunstigen zin. Trotschaard, hoovaardig mensch.

Grootscheghied, vr.; grootschied,

vr. Zie

GROOTSCHIGHEID.

Grooticherik (uitspr. met scherpl. o en ch),
m. Mv. -rikken (niet -rakan). Hetz. als GROOTSCHAARD

(zie aid.). Scn.

GROOTSCHHEID

— 522

Grootschheid (uitspr. grootschiet met scherpl.
0), vr. Zie GROOTSCHIGHEID.

^
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menten. SCH. J. CV. Ned. Wdb (waar men nog
andere vormen vindt). Vgl. DUIZELEMENTEN.

Grootschigheid (uitspr. grootschach et met
scherpl. o en ch), vr. Zonder mv. Daarnaast, soms,
GRO07SCHIED. Altijd in ongunstigen zin. Trotschheid, fierheid, hoovaardij. Da' vra'mazns (vrouwmensch) best (berst) va' grootscheghied. Ned.
Wdb. SCH. DB. T.

Grup, vr. (greppel); grut, vr. (gruis); grutto,
m. (vogel). Bestaan niet in mijn dialect.

Grootschool, vr. Wordt niet gebezigd. Men
zegt altijd : groote schole. Zie boven GROOT.

GU, tusschenwerpsel. Roepwoord om het paard
te doen voortgaan. Daarnaast JU en HU. Zie b. v.
het Oudenaardsch stokkepaardliedje, bij DE COCK
en TEIRLINCK, Kinderspel, IV 21 : Gu gu, fa(n)

Grootschord, m. Zie GROOTSCHAARD.
Grootschrift, o. Bestaat niet in mijn dialect.
Men zegt : groo' geschrift, klai' geschrift.

Grootte (uitspr. met verkorte scherp]. o), vr.
Mv. -n Wdb. Men zegt : hier verkoopen z
stove' van (niet in) alle grootten en alle kalitait
(qualiteit). Ned. Wdb., kol. 1141.
Grootvadere (uitspr. grootfadara met zovl.
lange a), Mv. -rs. Verkl. -rke. Daarnaast, zeer
gewoon, GROOTVARE (mv. grootvaars). Grootvader. Wdb. Mij' grootvaar es dood. Hoe heettege
zïj' grootvare? Zie Kl. en Vorml.

Grootvare, m. Zie GROOTVADERE.
Gros, o. (menigte). Enkel de uitdr. : in '1 gros
(ver)koopen wordt soms gehoord; de gewone
uitdr. is : in 't groot.
Gros, o. Mv. -sen. Twaalf dozijnen. E gros
pennen. Zie Ned. Wdb.

Grosse, vr. (afschrift). Wordt niet gebezigd.
Grossier (uitspr. met klemt. op sier), m. Mv.
-s. Kruidenier in 't groot. KIL. Ned. Ll db. J. T.
CV (Aanh.).

Grossierderije, vr. Grossierderij. Wdb.
Grossierswenkele, m. Mv. ls. De eind e
-

-

GPAAtse, o. Zie GROOTJE en GROOT.
Gruwel, m.; gruwelijk, bn. Zie op GRAUW-.

,

mijne man !

Guano (uitspr. guwanno met klemt. op wan),
m. (niet vr.). Zonder mv. Zonder verkl. Guwanno
streu(i )en, op den akker strooien. CV. R. CL
(Bijv.).
Guich, vr. ; guichelen, ww. (spotten) ; guichelheil, o. (plant). Worden niet gebezigd.
Guide (uitspr. ieda). Het natuurlijk geslacht is
m.; doch te óordeelen naar 'n giede (vgl. 'n vrauwe), niet ne giede (vgl. ne man), zou het grammaticaal geslacht vr. zijn. Zie Kl. en Vorml. Mv.
giedes (soms gieden). Her broere was 'n giede.
Hie was bij de giedes (of gieden). -- Leidsman.
Mv. gieden. Me gengen de bergen op en paktegen tune gieden. — Treinwijzer. De giede van
den ijzerie weeg.

Gull, m. (paard); guit, m.; gul, bn. (ronduit); gul, vr. (visch). Worden niet gehoord.
Guillotine (uitspr. gie jotiena met klemt. op
tie), vr , Zie GIELJOTIENE. - Afl. Guillotineeren
(uitspr. gie jotineran), ww. Wdb.
Guide, o. Zie GULDEN.
Gulden (uitspr. guldan, gu/n), m. Mv. -s.

Verkl., ongewoon, guldeke -kes, -kies). Hol-

valt dikwijls in de uitspr. weg. Winkel van eersen
grossier. J. CV (Aanh.).
Grotto, vr. Mn. -n. Niet gewoon. Grot. Wdb.

landsche gulden. Zes Brabantsche guldens. De
Brabantsche gulden dee' twinteg stuivers. Doet
er nog e guldeke b?.. -- Het bn. gulden wordt,

Grouwele (uitspr. grau-), m. ; grouwelijk
(uitspr. grau-), bn. Zie op GRAUW-.
Grovigheid, vr.; grovveghied, vr. Zie GROV-

in de volkstaal, niet gebezigd. Eenigen toch kennen het gulde(n) getal (wellicht door almanakken) en de gulde(n) messe, d, i. de mis die ter
eere van O. L. Vrouw, op Quatertemper-woensdag, 's morgens heel vroeg gezongen wordt. `" CH

VIGHEID.

.Grovvigheid (uitspr. grovvachiet met korte
o), vr. Zonder mv. Grovigheid. Ned. Wdb.
Gruis, o. Zonder mv. Zonder verkl. Zemelen.
Ned. Wdb. Gruis veur meel koopen (of verkoopen), bedrogen worden (of bedriegen). Gee' meel
zonder gruis, geen koren zonder kaf. — Spr.
G' em meugt de kinders niet te veel slaan. —
Worom niet? Ge slaat er de blom uit en ge
laat er'tgruis in. — Vgl. GERES.

Gruiswatere (met zovl. lange a), o. Zonder
mv. VA ader met gruis gekookt. Zet da' kind ne
keer z' gruiswatere, en dem brand zal wèeg zijn.

Gruit, vr. Wordt niet gebezigd.
Gruizelementen, gruizelmenten

(uitspr. met
klenst. ( p ment), o. n,v. Zonafr er k. let i' grui-

zelemente slaan, sm sten, stampen, werpen.
I' gruizelemente vallen. 't Lag al i' gruizele-

(Lijst Kil.). KIL. GAILLIARD, Keure
Hazebr., IV, 236. Zie GOUDEN. Ned. Wdb., kol.

(I ijv.). CL

1246.

Gulden (uitspr. guldan, guln), o. (nooit vr.).
Mv., ongewoon, -s. Zonder verkl. Daarnaast,
soms, GULDE erg GULDENE. t Guide (vr.), met
u uit i voor 1 (zie FRANCK, Mnl. Gramm. § 51)
is inzonderheid een Brabantsche (en Vlaamsche)
vorm '. Ned. Wdb. i. v. GILDE. Gilde, schuttersgilde. Er em bestaa' mor ee' gulden nie meer :
't guide' va' Sente Sebastiaan, 't guide van
de gouischutters. Den deke' (of hoof(d)ma') van
't gulden. Te Sente Kornelies (St. KornelisHoorebeke) ester nog ne sot van 't gulden.
— Samenst. Guldenboek (uitspr. guldam-), m.
(niet o.), gildeboek ; guldenbroere (uitspr. guldam-), m., gildebroecier ; guldendeken, m., gildedeken ; guldenhuis, o., gildehuis : te Zengem
(Syngem) ester nog 'n herberge die 't gulden-

GULDENE

--

.huis heet; guldekasse, vr., gildekas ; guldezot,
In.,

zot van het gilde.

Guldene, o. Zie GULDEN.
Gulp, vr. (slok); galp, vr. (watergoif). Bestaan
niet in mijn dialect.

Galzeghied, vr. ; gulzegord, m. Zie GULZIGHEID, GULZIGAARD.
Gulzig (uitspr. gulzach), bn.; bw. Trapp. v.
vergel. gulzeger(e), gulzegst. Wdb. Die gulzege
beeste. Gulzeg eten. — Hevig, snel. Da' vier
.brandt te á ulzeg. DB. Gulzege klavere, klaver
die zeer snel groeit. Ze groeit te gulzeg. — Spr.
Hze en es nie' gulzeg, mor hie eet het geeren cíl
Gnlzigaard (uitspr. gulzagort), m. Mv. -s.
\Vdb. De leeleke gulzegord schart het ál op zijn
talloore. — Ook van vrouwelijke wezens. Da'
waf es nen ombeschoomde (onbeschaamde) gulzegord. Ons koe es ne gulzegord.
Gulzigheid (uitspr. gulzachiet), vr. Zonder
mv.Wdb. Degulzeg bied es'n hoof(d)zonde.Wdb.
Gulzig-ga-Weeg (uitspr. ga met zovl. lange a
en weeg met scherpl. e), bn. Als een gulzigaard.
Daarnaast GULZIG-WEEG. Gulzeg-weeg eten. Hie
sloebert zzym bier uit, gulzegga-weeg. J.
Gulzig-Weeg, bw . Zi e GULZIG-GA-WEEG.
Gunnen, ww. ; gunst, vr. Niet in gebruik.

5 2 3 --

GUZZE

top in het hout van eenen anderen. Gurre' geen
of zetten : in zekere topspelen mag de winner met
de pin van zijnen top, gurren in den top van
den verliezer slaan. Aldus te St. Maria-Laathem
(Volk en Taal, III, 84). Vgl. hier GERRE en bij
B. GURF. Te Gaver zegt men GEURE. Zie hier
TEIRLINCK, Kinderspel, V,-over,DECOKn
blz. t 7 i -7 8 .

Gurselen (uitspr. gussalan), ww. ; gurselinge
(uitspr. gussalenga), vr. Zie op GURZEL -.
Gurze (uitspr. guzza), vr. Mv. -n. Verkl. -ke
(mv. -kes, - kies). Guts. 'n Guzze watere. -- Regenvlaag. 't Es nog 'n goe' gafzze. Da' g uzzeke
re(g)e' zal goed doen.— In 'n fuze, mee 'n guzze,
met kracht, met geweld. Hie sprank mee 'n > - uzze
de deur uit. DR (GiiZZE).
Gurselen (uit spr guzzalan), onz. zw. ww.
Very.: guzzeldege, gepuzzeld. Met hen (hebben).
Daarnaast, min gewoon, GUSSELEN. Gutsen, gutsend stroomen. Wo' were, wa' were ! 't Water
guzzelt over de strate. 'k Hoore 't water in de
goteguzzelen. Vgl. DB (GUSSELEN). KIL (GUSSE.

LEN, GUSSELEN). Ned. Wdb (GUSSELEN, GORSELEN, GORGELEN ?).

Gurzelinge (uitspr. uzzalenv ), vr. Zonder
mv. Het gurzelen (zie ald.). Hoorde de guzzeleng e
van 't watere?

Gusselen, ww. ; gusselinge, vr. Zie GURSE-

1\ien zegt : JONNEN, JONSTE. Zie ald.

LEN, GURSELINGE.

Gurhuis, o. Putje in den grond, waarin men
den top steekt, die gurren moet ontvangen. Zie

Guts, vr. (beitel) ; gutsen, ww. (tappelings
uitloopen); guur, bn. Worden niet gebruikt in
mijn dialect.

GURRE.

Gorgelen, onz. bedr. wed. zw . ww. ; gurrelen, gurlen, ww. Zie GORGELEN.
Gurgelinge, vr.; garrelinge, gurlinge, vr.
Zie GORGELINGE.

Gurre, vr. Mv. -n. Verkl. : gurreke (mv. -kes,
-kies). Gaatje voortgebracht door de pin van eenen

Guest, Guustaaf (uitspr. met nederlandsche,
niet met dialectische lange a), m. Zie PERSOONSNAMEN.

GAWanno, m. Zie GUANO.
Guzze, vr. ; gazzelen, ww.; guzzelinge, vr.
Zie GURZE, GURZELEN, GURZELINGE.

EINDE VAN HET EERSTE DEEL.

