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2 W De gebruikers van myn Idioticon moeten
w el acht slaan op het volgende :
A. KLINKERS EN TWEEKLANKEN.

De uitspraak der klinkers en tweeklanken is niet altijd in
overeerstemming met het beschaafd Nederlandsch. Zij wijkt
vooraj er van af in de volgende gevallen :
i. De lange (volkomen of zuivere) ä, de scherplange c en
de scherplange o worden op gansch eigenaardige wijze uitgesproken. Men zie de beschrijving van die klanken in de
Klank- en Vormleer (die na de Woordenlijst zal verschijnen).
Toch heb ik voor die klanken geen nieuwe, maar wel de
gewone teekens der algemeene taal gebruikt : a en aa (voor a).
ee (voor c) en oo (voor a), Ik deed het» niet alleen uit een
typographisch oogpunt, doch vooral om de bruikbaarheid van
mijn Idioticon te bevorderen. In de Klank- en Vormleer zal ik
trachten — dât is het juiste woord, want de phonetische dialectkunde verkeert nog in een période 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 kleur doch
niet denzelfden duur, zoo gebruik ik de gewone letterteekens.
De korte klanken ä, e, t, n van man, hespe, zin, dünne worden
in mijn dialect gerekt. De lange klanken aa, oe, ui, te, uu, tj,
b. v. van gebaat, ge zoekt, gestuikt, ziekte, ge buukt, ze kijkt
worden in mijn dialect verkort. Toch schrijf ik die woorden
met de gebruikelijke letterteekens, om aldus het werk van den
taalkundige, die mijn Idioticon wil raadplegen, te vergemakkelijken. 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.

1. De uitspraak der medeklinkers is bijna geh eel in
overeenstemming met het beschaafd Nederlandsch. Ik schrijf
dus : z' es dood (en niet : z' ez doot).
Dikwijls heb ik, tusschen haakjes, de uitspraak — eveneens approximatief bij gémis van juiste teekens— verbeeld.
B. v. AFBUSTELEN (uitspr. avbustefon).

2. ïl wordt nooit in mijn dialect uitgesproken. Ik heb ze
evenwel behouden (in de voorbeeiden) om de reeds opgegeven
reden (nL de bruikbaarheid van het Idioticon).
3. De wijzigingen —zeer kenschetsend voor mijn dialect —
door assimilatie, of syncope, apocope, paragoge en andere grammatische figuren aan medeklinkers (en klinkers) toegebracht, zijn
in de aangehaalde voorbeelden bewaard : a'geen (»= aangeven),
zf es, hie ester ( = es er), aseme, enz.
G TEEKENS.

ee (enkele malen gebruikt) = scherplange ê : wteg. Het
kapje, boven de laatste letter, duidt een samentrekking aan :
geleên ( = geleden).
9 (gebruikt bij de verbeelding der uitspraak) = onduidelijke
e : afsmaut9n.
( ) duidt aan dat een of meer letters (door assimilatie,
apocope, enz.) in het aangehaalde voorbeeld, door velen (niet
door allen) in de uitspraak worden weggelaten : a/gepikkel{d)
kommen, ze{gg)en.
Het uitlatingsteeken ' duidt aan dat een letter (door assimilatie, apocope, enz.), in het aangehaalde voorbeeld, door allen in
de uitspraak wordt weggelaten : da' kind, i' Septembere, a'maken,
enz.
D. Als HOOFDVORM gebruik ik — evenals de geleerde,
dien ik tot leidsman heb verkozen (BOEKENOOGEN, de Zaansche
Volkstaat) — den dialect vorm, indien deze een afwijking van
zeker belang vertoont. Ik heb de uitspraak vôor een stemrust
als regel aangenomen. Hoofdvormen : avend (niet avond); aseme
(niet adem) ; erde (niet aarde); duvele (niet duivel). — Doch om
de opzoekingen te vergemakkelijken vermeld ik : c Aarde, vr.
— Wordt niet gehoord. Zie Erde. »
Wordt, naar een a l g e m e e n e n regel, een klank van een
zelfde groep woorden, in de uitspraak op gelijke wljze veranderd,
dan behoud ik dien klank in den hoofdvorm. Hoofdvormen :
ôaard(niet bord) ; gierig aar d (niet gieregord)\ bouwen (niet bauwen),
afhouden (niet afhauwen). — Het spreekt vanzelf dat 00k de
vormen bord, bauwen, enz» zijn opgenomen met verwijzing naar
den hoofdvorm, waar het dialectwoord wordt behandeld.
Men zie overigens de volledige uiteenzetting van het aangenomen systeem in de Klank- en Vormleer.

EEN1GE VERKORTiNGEN.

B. =

De Zaansche Volkstaal. Leiden, 1897.
B!jvoegsel aan de Bijdrage lot een Hagelandsch
Idioticon. enz. Gent, 1904.
CV. = CORNELISSEN en VERVI.IET. Idioticon van het An/IV.
Dialect. Gent, 1899.
DB. == Westuiaamsch Idioticon. 2 e uitg. Gent, 18<}2.
DR. = DRAAIJER. Woordenboekfe van het Deuentersch dialect.
's Gravenhage, 18C)O.
G. GALLER. Woordenboee]« vall /let Geldersch- Oven]selsc;'
Dialect. 's Gravenhage, 1&)5.
HEFT. = H(EUFFT. Proeue vall Bredaasch Taaleigen. Breda, 1836.

CL.

BOEKENOOGEN.

=

CLAES.

2:

J. = J005.

lVaasch ldioticon, I<JOO.
Een Zuid-Limburgsch Taaleigen, Hcerlen,
1884·
KIL. = KIl~IANUS. ElY111010gicIl1l1. Uitg. VAN HASSELT. Trajecti
Bata vorum, 1777.
Loq. Wdb. = Loquela ran GUIDO GEZELLE lot Woordenboek
olngeu'erkl. z. j.
Mill. Wdb. = VERDAlrl. Middelnederlandsch Woordenboek, ''8 Gravcnhagc, 1885 en vvgg.
M. = MOLEMA. Wdb. del' Groningsche Votkstaa! in de 1ge eeuui.
Winsum, 1887.
Ned. Jfdb. - Woordenboek del' Nederlandsche Taal.
O, = OPPREL. Het Dialect von Oud-Beierland. 's Gravenhage,

JONG

=

JONGENEEL.

18<)0.

Oun.= OUDE~fANS. B!jdra~e lot een Aliddel- ell Oudnederiandsch
Woordenboek, Amhcm, 1870.
B!jdrage 101 een Haspengotnosch Idioticon, Ant"..

I~. = RUTTE~.

I&Jo.
= SCHUERMANS.

A/gemeel1 Vlaamsch Idioticon. Leuven,
1865-'7° .
SCH (llj·v.). - SCHUER~IANS. Bi.Jvoegsei. Leuven, 1885.
T. == 1~UERLINCX. Bj·drage lot een Hagelandsch Idioticon,
Gent, 1886.
YD. = VAN DALE. Groot Wootdenboek der Ned. Taal. 18<)8.
VD\V. = V AN DE WATER,. IJe Volestaa! ill hel Oosten van de
Bommeleruiaard. Utrecht, 1904.
VT. = Volk ell Taal. Jaarg. 1-VIL, 1888-'94.
WDB. Zie de Woordenboeken.

SeH.

H
H, vr., achtste letter van het alphabet. Eertijds,
in de scholen, en thans nog in het spellen, aatse
(uitspr. outs9; voor de uitspr. dezer ou, zonder
naklank w9 zie Kl. en VormL) genoemd, naar
Fr. ach(e). Vgl. DB en Ned. Wdb., kol. 1326.
Mv. outsen; verkl. outseke. Schrijft dor fn outse.
Der zijn twie outsen te vêle. Dat es nog e schoon
outseke.
— In mijn dialect hoort men dezen letterklank
niet (tenzij in eenige uitroepen). Om de woorden
een niet al te vreemd uitzicht te geven en de
bruikbaarheid van mijn idioticon te bevorderen,
heb ik echter het teeken bewaard. Zie Kl. en
VormL
Ha, tusschenwerpsel. Het w. wordt met ndl.
a en met of zonder h uitgesproken. Voor de
verschillende beteekenissen, zie Ned. Wdb. — Als
zelfst. nw., m. (niet onz.). Gij em moet geenen
(h)a late, mannehe!
Haag, vr. Zie HAGE.

Hatgdoorerj(e) (uitspr. aag- met zovl. lange a
en scherpî. 6), m. Mv. '-ns. Niet gewoon. Haagdoorn. Zie Wdb. ; hier DOOREN(E).
Haaggat (uitspr. met zovl. lange a), o. Mv.
^n. Gat in de haag. Doet die haaggaten toe :
d'hinne kommen aldor in de lochtenk. Ned. Wdb
(met andere bet.).
Haagkant (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv.
-en. Kant längs de haag; strook grond nevens de
haag; de grond en de haag samen. De koe weedt
het ges van den haagkant. 'k Weey ne veu{g)el
weunen in onzen haaçkant. Smijt dienen haagkant mor itit. Vgl. BEEKKANT, BOSCHKANT,
GE(R)SKANT, MEE(R)SCHKANT.
Haaglatte (zovl. lange a), vr. Mv. -n. Lange
lat die men op de haagstaken nagelt en waaraan
men het haaggewas bindt. CV.
Haagperse (zovl. lange a), vr. Dunne perse of
roede die men horizontaal met wissen aan de
haagstaken bindt. Verkoopenge van haagstaken,
haaglatten en haagpersen. DB. Zie PERSE.
Haagprijs (zovl. lange a), m. Zonder m v. Zonder verki. Geschatte prijs der hagen die op een te
verkoopen stuk land staan ; op de affiches wordt
de haagprijs aangegeven. Vgl. BOOMPRijs.
Haagscheere (zovl. lange a en scherpl. e), vr.
Mv. -n. Verki. -rke. Haagschaar. Wdb.
HaagSCheersele (zovl. lange a en scherpl. e),
o. Zonder mv. Al wat door middel van de haagschaar is afgesneden. Ned. Wdb (HAGESCHEER-

SEL : « in Zuid-Nederland een zeer gebruikelijk
woord »).
Haagstake (zovl. lange a), vr. Mv. -n. Verkl.
-staakske (mv. -kest -kies). Sterke paal waaraan
men de haaglatten vastmaakt of -nagelt. Z. STAKE.
Haagtnite (zovl. lange a), vr. Mv., zeer gewoon, -n. Verkl. -tuitse (mv. -tses, -tsies). Haagwinde {Convolvulus sepium L.). De groote witte
blomme trekt styf op 'n tuite. Zie TUITE.
Haai (uitspr. oui), m. Mv. -en. Schuine hoek,
geer. De keuken es mee nen houi, zij is niet vierkant. Der es dor veel houi. — Van beken, wegen. Scheeve wending. De strate maakt meer as
éenen houi. 't Lijk wier{d) gevonden dor wor de
beke nen houi maakt. — Versterkte uitdrukking.
Houi en droui. Veelal in 't mv. De Scheide loopt
hier mee' veel houien en drouien. — Mee nen
houi en nen droui, in een oogenblik. Da' was
gvflik{t) mee nen houi en nen droui. SCH. heeft :
in eenen aaien eenen äraai. — Vgl. DB. CV. J .
Ned. Wdb. STOETT, Spreekw., n r 2020.
Haai, vr. (visch). Wordt niet gebezigd in mijn
dialect.
Haaien (uitspr. oui9n), onz. zw. ww. Verv. :
houidege, g'houid. Met hen (hebben). Geeren;
scheef liggen, staan, loopen, enz. De stee'w'èèg
houit dor nogal stijf. Het houit, het is niet Vierkant (van huizen, zalen, land, enz.). — Houien
en drouien. Zeer gewoon. De beek en doe' niet as
houien en drouien. — Ook van personen, die
zieh herhaaldelijk wenden en keeren. ZU stille,
manneke; g' em meugt azoo nie houien en
drouien. — Houien em mouien, haaien en maaien,
met de beenen zwaaiende gaan. Van menschen en
dieren. Jemand mee e stijf been houit em mouit.
Die koegaat al houien em mouien. — Vgl. SCH.
DB.

CV. J . Ned.

Wdb. Mnl.

Wdb (HAYEN).

Volk en Taal, le jaarg., biz. 34 (waar haaien de
bet. heeft van : traag gaan).
Haaier^e) (uitspr. oui9rd), m. Het woord dat
bet. : iemand die geld (belasting, huishuur, enz.)
ophaalt, wordt niet meer gebezigd ; doch de familienaam D'HAEYER(E) (uitspr. d'oui?r9) is zeer
verbreid. Op mijn dorp (Zegelsem) bestaat hij nog.
Zie Ned. Wdb (i. v. HAAIEN, bet. Ill, Aanm.);
WINKLER, Geslachtsn., 474, 475; STALLAERT

op HAYER) ; 't Daghet in het Oosten, 1,7; 8.
Haaihoek (uitspr. oui-oek), m. Hoek die niet
recht is, die geert, die haait. Die komer (kamer)
es mee nen houihoek. DB. CV. Zie HAAIEN.

HAAK

-

Haak (uïtspr. aak met zovl. lange a), m. Mv. haken (nooit -s). Verkl. »ske (mv. -skes, -skies). Wdb.
— Ieverst zijnen haak i(n) slaan, in een gesprek
tusschenkomen. DB. Ned. Wdb. Z' en kan nie'
zwij(g)en; ze moet overal her ren haak i' slaan.
— 't En hangt mor an 'n haakske, het hangt
maar aan een draadje. Z' en es nog niet dood,
mor z' en ester nie' ver af; 't en hangt mor an
'n haakske. — Winkelhaak. In den haak zijn,
fr. être d'équerre. Fig. Van lichaam*: wel zijn.
J
k Hè gisteren e glas te vêle gedronken en 'k em
ben i' mijnen haak niet. Van verstand : i(n) zijnen
haak nie' zijn, niet wel bij zijn verstand zijn.
Van redeneeringen : logisch aaneenhangen. Hie
spreekt, hie klapt uit den haak. 'm Beets' tat
den haak zijn, een weinig dronken zijn. Van
zaken : in orde zijn, zooals 't behoort. Es 'twerk
gedaan? Ja 't, en 't es goed in den haak. Van
kleeren ; i* zijnen haak staan, goed gekleed zijn.
Ze zetteg' her in herren haak, zille. Zoo ook :
uit den haak zijn. Vgl. SCH. DB. CV. J. Ned.
Wdb. STOETT, Spreekw., nrs 6308-1211. — Koterhaak. J. — Pikhaak. Zie aid. — Haakvormige
tak, waarmede men de twijgen der vruchtboomen tot zieh trekt, als men vruchten plukt. Vgl.
Loquela, Wdb.
Haakketen(e) (aiitspr. aakketem met zovl.
lange a), vr. Mv. -ns. Keten die aan den treithaak (zie aid.) is vastgehaakt.
ïïaaklee (zovl. lange a en zachtl. e), vr. Daarnaast, soms, HAAKLENE. Haakvormig hengsel
eener deur of vensterluik. Z. LEE, LENE. DB. CV.

Haakskespriem (zovl. lange a), m. Mv. -en.
Priem met een haakje, waarmede de stroodekker
de wisse door het stroo naar boven trekt. Volk en
Taal, Vie jaarg., blz. 132.
Haal. Dat w. (zie de bet. in Ned. Wdb.) bestaat niet in mijn dialect.
Haaldere (uitspr. aalddrd met zovl. lange a),
m. Mv. -rs. De eind-* valt dikwijls weg. Haalder.
Wdb. 'k Zie liever brengers as haalder s.
Haam (uitspr. 00m met zachtl. 0), o. Har der
buitenvensters.
— De andere bet. van het w. (zie Ned. Wdb.)
zijn in mijn dialect onbekend.
Haamscllijd (uitspr. oomschijt met zachtl. 0),
o. Mv. -schijers (vgl. kind, kinders). Verkl. niet
in gebruik. Van haam ( = halsjuk) en schijd (zie
aid.) : het haamschijd wordt aan het haam vast*
gemaakt. Fr. palonnier ; zwengelhout of trekknuppel. Ned. Wdb., kol. 1380, gist : « Waarschijnlijk beteekent haam in deze samenst. (achter)knieboog ; het zwengelhout namelijk hangt
immers achter de (achter)hamen van het paard ».
Alk perd hee' zijn hoomschijd. An de zwenge zijn
der twie (altemaits drij) hoomschijers. De
strenge' zijn an 't hoomschij{d) vaste gemaakt.
Vgl. D B (HAAMSCHIER, HAAMSCHIJD). CV (HAAMHOUT). J (HAAMSCHIJN). SCH (HAAMSCHIJD, HANGSCHIJF, HANGSCHEl).
Haan, m. Zie HANE.

Haar (uitspr. aar met zovl. lange a), o. Mv.
haren. Als collectief zonder mv. Verkl. -ke (mv.
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HAAR
-kes, 'kies). Wdb. — Mijn dialect heeft dikwijls
het enk. (collectief) daar waar het Nederlandsch
har en (naast haar) bezigt. Men zegt altijd : ne
vos verliest zijn haar (nooit haren), mor zijn
streken (of perten, oîtoeren) niet; — iemandbij
f
t haar (nooit de haren)pakken; —grijs haar
(nooit grijze haren) ; — zijn haar (nooit haren)
uittrekkc va' verdriet, enz. — 'n Haar in de
boter venden (ook : zoeken), redenen vinden (of
zoeken) tot vitten. SCH. CV. R. Ned. Wdb., kol.
1400. STOETT, Spr.

nr 1794. — Der es 'n haark'

in de botere, er is een zeer klein gebrek ; er is iets
dat schort. Me' ka' gemallek 'n haar in de boter
venden, bedillen, afkeuren is gemakkelijk. Vgl.
R. — Op 'n haar(ké), zeer goed. 'k Ken hem op
'n haarke. let kennen op 'n haarke. let op 'n
haarke verteilen. STOETT, Spr., nr 642. — Op
'n haar(ke), zeer dicht. Speelterm. De gouischieter schiet op 'n haar. Hie bolt op 'n haar. Vgl.
Ned* Wdb., kol. 1403. — Hie en hee' geen een
haar §p zijne kop da' deugt, hij deugt in 't geheel
niet. CV. Geen haar, geen haarke, zeer weinig;
niets. 't En schildege geen haar of hie was dood,
Z' en verschule geen haarke. Ik en ga geen haar
achter uit. 't En steekt op geen haar, het komt er
zoo nauw niet op aan. Veur geen haar, in 't geheel niet ; ik em betrauw hem veur geen haar.
Vgl. CV. T. J. Ned. Wdb., kol. 1404. Mnl. Wdb.
— JL ie geen haar en heet (heeft), es gauwe geschoren, die niet veel bezit, is gauw arm. Vgl. J. —
Drenkt da' klaar es, spreekt da' waar es9 en
scheert wor haar es! — Van dieren en menschen. Goed i' zijn haar zijn, wel te pas zijn. Ons
koe es goed in her haar, 'k En was gisteren nie'
goed i' mijn haar, ik was een weinig ziek. SCH.
DB. Ned. Wdb., kol. 1414. — Pijn i' zijn haar
hen, pijn in het hoofd hebben ('s anderen daags
na een drankpartijtje). Ned. Wdb., kol. 1413. CV.
J. CL (Bijv.). STOETT, Spreekw., n r 647. —
Roo' wer(d)en tot i' zijn haar (t. w. van schaamte), zeer rood worden. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland »). — Jemand van haar noch pluime(n)
kennen, in het geheel niet kennen. SCH. CV. Ned.
Wdb., kol. 1414. — Zijn haar es van de muizen
(of ratten) afgeten (of afgeknaagd), hij heeft leelijk haar ; hij heeft haar dat hier en daar uitvalt ;
hij heeft een hoofd met witte plekken. — Hie
begint zijn haar te verliezen, hij verliest zijne
krachten; hij wordt zwakker, ouder. — Ieverst
grijs haar af krij\g)en, er erg door gekweld zijn.
Da' werk en gaa' ?iie' veuruit; ne mains zoter
(zou er) grijs haar af krijen. Da' kind en doet
änderst niet as janken : k zoo der grijs haar af
krijen. — Wed. Hem an 'thaar hauwen (houden),
den moed niet verliezen, de zaak niet laten schieten, moedig voortstrijden, -speien, enz. Hauwt
ou (u) an 't haar, Sies, ge keunt nog winnen.
M' hielden ons an 't haar, zilde. — F zijn haar
seharten (of krabben), in verlegenheid zitten. As
de rekenenge kwam, schartteg' hie i' zijn haar.
Hie zal nog i' zijn haar scharten. — Zijn haar
staa' rechte, zijo haar Staat te berg. — Iemand
't haar van 't hoofd spreken, hem onbeleefd,
onbetamelijk toespreken. Op de noordelijke dialectgrens {Volk en Taal, I e jaarg., blz. 34 : aldus
te Asper). — Op zijn haar nor huis kommen, (van
Soldaten) zonder toelating naar huis komen. Aldus
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HAAR
e

te Asper (Volk en Taal, I jaarg., blz. 10). —
Frans spreke mee haar op, siecht Fransch spreken. DB beschouwt dit haar als schimmel :
« beschimmeld Fransch ». Vgl. Ned. Wdb., kol.
1407. J. CV (Aanh.). SCH.
— Manspersoon. Veelal met vies. H Es e vies
haar {van ne vaint), het is een moeilijk, ongenoeglijk mensch. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1408 : hij
is in zijn vies haar (uitdrukking die in mijn dialect niet gebezigd wordt). Hetzelfde woordenboek,
kol. 1423, heeft haar, eene ver©uderde benaming
voor eene ongehuwde vrouw.
— Z i e AARKE ; BLONT ; E E F F E R E .

Haar, pers. vn. vr. enk. De gebruikte vormen
zijn : (H)EUR, (H)ER. Zie aid.

HAASTIGAARD

en dor staat er 'n haarpijlke. Zie PIJL. DB. CV.
J. Ned. Wdb., kol. 1420 (« in Zuid-Nederland »).
Haarpijne (uitspr. aar met zovl. lange a), vr.
Zonder mv. Haarpijn. Ned. Wdb.
Haarpoeiere (uitspr. aar- met zovl. lange a),
o. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls weg. Haarpoeder. Ned. Wdb.
Haarpolke, vr. Zie HAARPELLE.

Haarsnijen (uitspr. aar- met zovl. lange a),
ww. als onz. nw. gebruikt. Haarsnijden. Wdb.
Haarsnijere (uitspr. aar- met zovl. lange a),
m. Mv. -rs. De eind-£ valt dikwijls weg. Haarsnijder. Wdb.

Haar, bezitt, vn. Zie HER, HEUR.

Haarspelle (uitspr. aar- met zovl. lange a),
vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Haarspeld.

Haaralaam, o. Zie AARALAAM .

Wdb. Zie SPELLE.

Haarblesse (uitspr. aar- met zovl. lange a), vr.
Mv. -n. Verkl. -ske. Haarbles. Wdb. Doet die
haarblesse uit her gezichte. Zie BLESSE.
Haarburstele (uitspr. aarbustzh met zovl.
lange a), m. Mv. -Is. Verkl., gewoon, -Ike (mv.
-Ikes, -Ikies). De eind-<? valt dikwijls weg. Haarborstel.
Haarbustele, m. Zie HAARBURSTELE.
Haard, m. Wordt niet gehoord. Zie HERD (ook
de samenst).
Haardere, m. Zie AARDERE.

Haargetauwe, 0.; haarhamere, m. Zie AARGETAUWE, AARHAMERE.

Haarkam (uitspr. aar- met zovl. lange a), m.
Mv. -men. Verkl. -meke (mv, -kes, -kies). Kam
waarmede men het haar kamt; — kam dien de
vrouwen in hun haar steken. Vgl. Ned. Wdb.
Haarkralle (uitspr. aar- met zovl. lange a),
vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Haarkrul.
Wdb. Snijdt zijn haarkrullen af. Zie KRULLE.
Haarlem, 0. Zie PLAATSNAMEN.
Haarlemsch (uitspr. aarlems met zovl. lange
a, met ch vôor een klinker), bn. Van Haarlem.
Haarlemsch olie, Haarlemmer-olie. Wdb.

Haar lie den, naarlui, vn. Niet gebezigd. Zie
HOUDER(E), HOULDER(E).

Haarmoortele (uitspr. aar met zovl. lange a,
moor met scherpl. 0), m. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Mortel met koehaar vermengd.
DB. J. Ned. Wdb., kol. 1421. CV (Aanh.).
Haarnette (uitspr. aar- met zovl. lange a), vr.
Mv. -». Verkl. -ke. Haarnet. Wdb.
Haarpelle (uitspr. aar- met zovl. lange a), vr.
Verkl., zeer gewoon, -pelleke (mv. -kes, -kies).
Daarnaast HAARPOLKE. Klein huidvliesje op het
hoofd. Den eene mains hee meer haarpellekies
as den anderen. Zie PELLE, POLKE.

Haarpijl (uitspr. aar- met zovl. lange d), m.
Veelal in het verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Eén
haartje. Hie en hee' geenem bord (baard) ; hier

Haarstekke, vr. Zie AARSTEKKE.
Haas, m. Zie HAZE. — Haas, m. (vleesch uit
de lendenen, fr. filet) wordt in mijn dialect niet
gebruikt.
Haast, vr. Zie HAASTE.
Haast (uitspr. aast met zovl. lange a), bw. Zonder trapp, v. vergeh Bijna. 'k Viel haast i' sloop,
ik viel bijna in slaap. — De andere bet. (zie Ned.
Wdb.) zijn hier niet bekend.
Haaste (uitspr. aast? met zovl. lange a), vr. Mv.
•n. Zonder verkl. Mnl. : haeste. Haast. Mee
haaste, in der haast. Daarnaast mee }n haaste,
en algauwe mee 'n haaste. Hie kwamp geloope
mee 'n haaste. Doet dat ne keer algauwe mee
'n haaste. — Bij schertsende overdrijving. Mee'
zeven haasten. Vgl. Ned. Wdb. STOETT, Spr.,
n r 2020. Ook : mee' zeventien haasten; mee'
zeventeg (of tseventeg) haasten; min gewoon :
mee honderd haasten, mee duust haasten. —
Haast en spoed es zelden goed, haastige spoed is
zelden goed.
Haasteghied, vr.;haastegord, m. Zie HAAS«
TIGHEID, HAASTIGAARD.

Haasten (uitspr. aasten met zovl. lange a),
(altijd) wed. zw. ww. Verv. ; haasttege, g haast.
M.ç.\.hen (hebben). Haast ou, haast u, haast je!
't Gaat hier altij{d) van haast-ou haast-ou!
Ned. Wdb. Log., Wdb. J. — 'k Zal mij haasten!
ik zal 't voorzeker niet doen. J .
Haastig (uitspr. aastdch met zovl. lange a), bn.
bw. Wdb. — Van personen. Haasteg zijn, haast
hebben. Laat mij deure, ik ben haasteg. Ned.
Wdb (< thans in Noord-Nederland verouderd >).
Mnl.

Wdb (HAESTICH ZIJN). — Ook van zaken.

Moet 't werk veurenaf gedaa' werden? Ja 't :
het es haasteg. Ned. Wdb (« in Noord-Nederland,
nu althans ongebruikelijk »). — Spr. 'n Haasteg
word es gauwe gezaid. CV (Aanh.).
Haastigaard (uitspr. aastdgort met zovl. lange
o), m. Mv. -s. Iemand die onbezonnen, ungeduldig, met haast iets doet of zegt. Altijd in siechten
ziii. G' ein moet 't nie' vra(g)en wie 't gedaan
heet (heeft) : wecral dienen haastegord. — Ook
van vrouwen. Zij' wijf bijt en knapt altijd : 't es
ne leeleken haastegord. — Vgl. DB. CV. J. Ned.

HAASTIGHEID
Wdb (c nagenoeg uitsluitend in Zuid-Nederland
gebruikelijk »).
Haastigheii (uitspr. aasUchiet met zovl. lange
a), vr. Zonderrav.Wdb. — Haastig, driftig woord.
Hettegij hem datgezaid ? Jou 'k, 't was 'n haasteghied. — Mee 'n haasteghied iet doen. — In
'n haasteghied iet ze(gg)en. — Vgl. Ned. Wdb.
CV (Aanh.).
Haat (uitspr. aat met zovl. lange a), m. Zonder
mv. Zonder verkl. Wdb. Nen haat op iemand
hen (hebben) of dra(g)en.
Habiel (uitspr. abiel met korte a en klemt. op
biet), bn. Trapp, v. vergeh : habielder(e), habielst.
Fr. habile. Bekwaam, behend ig. *t Es nen habiele keerele. Nen dokteur moet habiel zijn.
Habieleteit (uitspr. abiehtait met korte a\
vr. Zonder mv. Fr. habileté. Behendigheid, Zie
HABIEL.

Habiet (uitspr. abiet met korte a en klemt. op
biet), o. Mv. -en. Habijt, gekleede zwarte rok.
Vgl. Ned. Wdb.].
Hach, vr.(gevaar); hachje, o. (jongen); hachelijk, bn. (gevaarlijk); hacht, m. (stuk); ha«
dik, m. (kruidachtige vlier); haft, vr. (hechtsel);
haft, o. (insect). Zijn in mijn dialect onbekend.
Hae, vr.; — haele, m. (en de samenst.); —

haelen, ww.; — haen, ww. ; — haerije, vr.

HAKKELDERIJE
da' leelek ha[g)elwere zal veel scha doen; —
hagelwolke, vr., wölk die hagel geeft (of voorspelt).J.CV(itoiA.).
Hagelen (uitspr. a(g)?hn met zovl. lange a),
(altijd) onp. zw. ww. Verv. : ha(g)eldege, g'ha(g)eld.Met hen (hebben). 't Ha(g)e Itfer me.Wdb.
Hagen (uitspr. a(g)pn met zovl. lange a), bedr.
zw. ww. Met hen (hebben). In : vlas ha(g)en9
vlas in hagen recht stellen. DB. ScH (Bijv.). Ned.
Wdb. Zie HAGE.
Hagerge (uitspr. a(g)prya met zovl. lange a en
klemt. op ij), vr. Zonder mv. Zonder verkl. Minachtende term. Haag (in collectieven zin). Toe,
smijt die ha(g)erij uit. Onder em bij die ha(g)erije, dor en kan niet (niets) groeien.
Hai (met h), tusschenwerpsel. Uitroep. Gewoner is : az'(zie aid.).

Haiblomme, vr.; haie, vr.; haigrond, m. ;
haikant, m. ; haikruid, o. ; hailand, o. Zie op
HEI-.

Hailigj bn. ; hailigdag, m. ; hailigen, ww. ;
hailigheid (uitspr. aihehiet), vr.; hailigschendere? m. ; hailigschenderye, vr. ; hailigverklannge, vr. Zie op HEILIG.

Haimeljjk, bn.; haimelijkheid (uitspr. aim?ly'kiet), vr. Zie op HEIMELIJK.

Z. HAGE, HAGELE, HAGELEN, HAGEN, HAGERIJE.

Hai Die (uitspr. ainie), m. Zie EINIE.

Hage (uitspr. a{g)d met zovl. lange a), vr. Mv.
-». Verkl. haagske (mv. -skes, -skies). Mnl. :
HAGE. Haag. Dat es 'n schoon ha(g)e. Der zijn
twie soorte van ha(g)en : geschoren ha(g)en en
kopha(g)en. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland nog
altijd uitsluitend HAGE »). — Achter ha(g)en en
(soms of) kanten, in 't verborgen. Veelal met
steken. 'k En steek het achter geen ha(g)en en
kanten, ik zeg, ik doe het in 't openbaar. CV. —
Spr. Die deur d'ha(g)e kruipt, reeskeert (riskeert) gekrapt te zijne, wie iets gevaarlijks verricht, moet zieh aan straf ver wachten. J. — Het
raadsel van den wind : Er vliegt iet deur
d'ha(g)e, en 't en hee noch haar noch ma(g)e. J.
— Het raadsel van een dwarrelend blad: 't vliegt
over d'ha(g)e, en 't en hee noch her te noch
ma(g)e. — Dubbele rij van recht geplaatste vlasbundels : deze rüsten met de toppen tegen elkander. Ze maken ha(g)e' va' groe} vlas om het te
droo{g)en. DB. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland »).

Haintse-pek, o.; hainze, vr. Zie HEINTJE-PEK,

Hagedis, vr. Wordt niet gebezigd. Zie LEEKETISSE.

Hagel, m. Zie HAGELE.
Hagele (uitspr. a{g)9h met zovl. lange a), m.
Zonder mv. Zonder verkl. De eind-* valt dikwijls
weg. Ha(g)el en snee. Wdb.
— Samenst. Ha(g)elbijze, vr., hagelbui (KiL. :
Haeghel-bijse; — Ned. Wdb. : « thans nog in
Vlaanderen bekend ») ; — ha(g)elbuie, vr. ; —
ha(g)elscha, vr.; — ha{g)elsteen, m.; — ha(g)elstoorm (zachtl. o), m., hagelstorm ; — ha(g)eltijd,
iru, tijd van het jaar dat het veel hagelt : rondom
Morte, dat es den ha[g)elti/d; — ha(g)elvla(g)e,
vr.; — ha(g)elwere9 o., onweder met hagelslag :

(H)EINZE.

Haisa (uitspr. met h), tusschenw. Uitroep.
Heisa. Wdb.
Hait (uitspr. ait, ai zeer verkort en met zeer
zwakken naklank), tusschenw. Halt (waarmede
het verwant is). Hait ! 'k hè soepe genoef! Hait !
mee 'n half taske kaffie hee' ze te vêle! Hait !
deu(g)eniet/
Haitere (uitspr. aiter?), m. Mv., niet gewoon,
•rs. Verkleinw. niet in gebruik. De eind-<? vait
dikwijls weg. De oorsprong van het w. is mij
onbekend. Hokje of kotje boven de molentrap,
vöoraan den molen, waarin men de opgetrokken
zakken legt. De mulder ter(t) van den trap in
den haitere, en van den haiter in demeulen.
Hak, m. (houw); vr. (houweel); vr. (hiel). Zijn
in mijn dialect niet bekend.
Hak (uitspr. ak), m. Tak, haakvormige tak.
Het w. is misschien bewaard gebleven in het
bekende afielrijm : hakken takken, buuntsies
(boontjes) klakken, err eke ter reke los! Z. BOONE.
Of is het hier het werkw. hakken?
Hake (uitspr. akd met zovl. lange a), vr. Men
zegt gewooniijk HANDHAKE. Zie aid. Mnl. Wdb.
Haken (uitspr. aken met zovl. lange a), bedr.
en onz. zw. ww. Verv. : haaktege, g'haakt. Met
hen (hebben). Ge moet die twie dengen aneen
haken. Dat haakt a' mallekanders. Wdb.
Hakkelderije (klemt. op rij), vr. Zonder mv.
Minachtende term. Hakkeling. 'k En v erst a die
hakkelderije niet.

HAKKELEERE

— Ç)

Hakkeleere (uitspr. akkdkerd met scherpl. e\
m. Mv. -rs. Verkl., gewoon, -rke (mv. -rkes,
-rkies). H et gewone woord voor : stotteraar, stamelaar. Sieske den hakkeleere* 't Hakkeleerk' es
weer bezdg. — Ook wel van vrouwen. Zif wijf
es ne grooten hakkeleere. — Ned. Wdb (HAKKELAAR). K l L (HACKELER).

Hakkelen (uitspr. akfohri), onz. en (zelden)
bedr. zw. ww. Verv. : hakkeldege, g'hakkeld.
Met hen (hebben). Dat en es nie Happen da' ge
doet, 't en es mor hakkelen. Wdb. — Als freq.
van hakken, hiei onbekend.
Hakkelinge (uitspr. akkdlengd), vr. Zonder
mv. Zonder verkl. Stottering. Wdb (HAKKELING).

Hakkelkerte, hakkelkonte (uitspr. akkpi-),
vr. Stotteraars ter. Zwijgt, hakkelkerte. Zie KERTE,
KONTE.

Hakkelklcot (uitspr. akhlkloot met scherpl.
o), m. Stamelaar, stotteraar.
Hakkelpot (uitspr. akkdU), m. Stamelaar. J. —
Ook van vrouwen. Mieden hakkelpot.
Hakken, ww. Wordt niet gehoord in mijn dialect. Zie toch boven HAK.
Hakmes, o. Zie HAMMES.
Hal, vr. Zie HALLE. — Hal, o. (bevrozen plek)
is in mijn dialect (en wellicht in gansch Zuid-Ned.)
onbekend.
Haien (uitspr. ahn met zovl. lange a), bedr.
zw. ww. Verv. : haaldege, g'haald. Met hen
(hebben). let, iemand halen. Wdb. — Verwensching. Den duvel zal hem halen! Vgl. Ned.
Wdb., kol. 1575. — Auw koe(i)en uit de gracht
halen, oude koeien uit de sloot halen. A éd. Wdb
(« in Zuid-Ned. »). — Er eer af halen, er eer bij
halen. Z' en koest geen eer halen van her werk.
Spottend. G'haalt er eer af, manneke, wat ge
daar doet, is siecht. — Opdoen (van ziekte). Wor
hee 't kind de mazelkes g'haald ? J. Er de dood
af halen. DB. Ned. Wdb., kol. 1583.
Half (uitspr. alf), bn., bw. Zonder trapp, v.
vergeh Wdb. Halve bane, halve weg, de helft
van den weg. Hier es 't d'halve bane : laat ons
ne keer rüsten. Zelden half bane. — Halve deure.
Zie HALFDEURE. — Half dronke. Zie HALFDRONKE. — Halve dozijne, half dozijn. Ned. Wdb.,
kol. 1594. Daarnaast, gewoon, HALFDOZIJNE. —
Halve frank ; zeer gewoon : half frankske,
50 centiemen. — Halve gebakkenen. Zie HALFGEBAKKENEN. — Halve gedraaiden (uitspr. gedrouidzri), half onnoozel mensch. Sies en hee'
g'heeltzij' levé mor nen halvegedrouidegeweest.
Vgl. Ned. Wdb., kol. 1598. — Half hende, verkl.
gewoon, half hendeke. Zie HALFHENDE; Ned.
Wdb., kol. 1593. — Half katoen, half laken,
half lijwaat, half wulle, half zije. Zie HALFKATOEN, HALFLAKEN, HALFLIJWAAT, HALFWÜLLE,

HALFZIJE. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1597. — Halve
kause. Zie HALFKAUSE. — Halve kluit, halve
kluite, bronzen vijfcentiemenstuk. Daarnaast, gewoon, HALFKLUITE. — Halve kost, de helft van
het eten van eenen daglooner (nl. middagmaal
en vespereten). 'k Werke dor in den halve kost,
leverst in den halve kost zijn. Schertsend. Goed

HALFDEURË
eten en drenken, dates den halve kost. Vgl. CV
(Aanh.). J. — Halve leerze (uitspr. leeza met
scherpl. e), laars die enkel een weinig boven de
knoesels komt. Daarnaast, soms, HALFLEE(R)ZE.
— Halve liefere, de helft van eenen liter, zeker
bepaalde maat; ook : pint. Schenkt mij nen halve
lietere. Daarnaast, HALFLIETERE. Verkl., gewoon,
half lieterke. — Halve mane; gewoner, HALFMANE. Uithangbord : In d'Halve Mane, — Half
meuken. Zie MEUKEN. — Half oekst. Zie HALFOEKST. — Halve pinte, halve pente, de helft der
pint, het vierde van eenen liter; kapper. Daarnaast, gewoon, HALFPINTE, HALFPENTE. — Halve
steen. Men kan de steenen van eenen muur op
elkaar leggen volgens de breedte of volgens de
lengte. In het eerste geval is de dikte van den muur
gelijk aan de breedte van den steen ; men zegt dat
het ne muur van nen halve steen es; in de Wdb. :
halfsteensmuur. In het tweede geval is de dikte
van den muur de lengte van den steen : men zegt
dat het ne muur van ne g'heele steen es; in de
Wdb. : eejisteensmuur of heelsteensmuur. Vgl.
Ned. Wdb., kol. 1593. — Halve stuivere, soms
halve sou (Fr. woord). Doet er nog nen halve
stuiver bij. — Halv' lire. Zie HALFURE. Men
zegt : all' halv' uren ne lepele, en niet : alle
halv' ure. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1596. •— Half
vaatje (uitspr. vootsd met zachtl. 0). Zie VAATJE.
— Half weèg. Zie HALFWEEG. — Halve zole.
Zeer gewoon : HALFZOLE. Zie aid.
— Spr. Staut gesproken es half gevochten.
Ned. Wdb,, kol. 1605 (« aldus in Zuid-Nederland »). — Men zegt : twie eilen en half, drij
lie ters en half, en nooit : twie en een halv' elle,
drij en nen halve lietere. Vgl. Ned. Wdb., kol.
1594 (« in Zuid-Nederland »). — Men zegt : halver e'en of (zeer gewoon) twalef en half, halver
twieë of twie en half, en nooit : half e'en, half
twee. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1596-97. — Men
zegt : t'halve(n)t, en niet : ten halve. T'halve(n)t
de bane. Breekt den tak t'halve(n)t deure. Me
zijn fhalve{n)t 't werk. Hie es t'halve(n)t de derteg. — 't Huizeke (soms Huis) ten Halven (of
soms Halve(n)t)t verspreid uithangbord. — Half
en half, van gezondheid : niet al te best, noch
siecht noch goed. Hoe gaat de zieke? 't En es
mor halfen half. DB. C V. — Zie GEHEEL, 2* art.
Halfbane (uitspr. alvbam, ba met zovl. lange
a en den hoofdt.), vr. Daarnaast, gewoner, halve
bane. Zie HALF. — Soms als bw. in de bet. van
halfweeg (zie aid.). Me zijn hier mcer as halfbane. — Vgl. BANE.
Halfblend (uitspr. alvblent), bn. Half blind.
Wdb. Zie BLEND.

Halfbroere (uitspr. alv- met den hoofdt. op
broe), m. Mv. -rs. Men zegt nooit : halvem
broere. Halfbroeder. Ticste was mijn halfbroere.
Me zijn halfbroers. Zie BROERE; ook NI. en
Vor ml.
Halfdeure (uitspr. alv- met den hoofdt. op
deu), vr. Mv. -n. Verkl. -rke (mv. ~rkes, -rkies).
Soms : halve deure. Gebroken deur ; onderdeur.
G' en vendt albij geen halfdeuren nie meer.
Ned.

Wdb : HALFDEUR, HALVE DEUR (« in Zuid-

Nederland »). J. CV. R . CL (Btjv.).

HALFDONKERE

—

HALFWULLË

IÔ —

ïïalfdontere (uitspr. alv- met den hoofdt. op
don), bn. Halfdonker. Wdb.
Halfdoor, bw. Wordt niet gehoord. Men zegt :
t'halvent deure. Zie HALF.

die enkel tot aan den elleboog komt. E lijveke
mee halfmauwen. Vgl. J (Bijv.). CL (Bijv.).
Halfiaorte, vr. Zie HALFMAARTE.
Halfoekst (uitspr. alvoekst met den hoofdt. op
oekst), m. Zonder mv. Daarnaast : Onze-lievevrauw-halfoekst. 15 Augustus, Maria-hemelvaart.
't Es al halfoekst. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1603.

Halfdronke (uitspr. alv- met den hoofdt. op
dronk), bn. Halfdronken. Zie DRONKE.
Halfduistere (uitspr. alv- met den hoofdt. op
duis), bn. Halfduister. Wdb.

Mnl. Wdb (HALFOEST). J (HALFOEST). CV (HALF-

oo(G)ST. SCH (HALFOEGST>. CL (Bijv.).

Halfffebakken (uitspr. al/- met den hoofdt),
bw. Hajfbakken. 't Brood en es mor halfgebakken. — Zelfst. m. : half geh akkenen ; vr. : halfgebakkene. Daarnaast, soms : halve gebakkene(n).
Man (of vrouw) die maar half gezond, die niet
heel welgemaakt is. Z' en zal nie lange lev en ;
't en es mor 'n halfgebakkene, — Half onnoozel
mensch. — Persoon zonder vaste overtuiging,
wankelbaar mensch. — Vgl. J. R . MOL. CL(BIJV.).

Halfoekstappele, m. Mv. -Is. Daarnaast HALFOEKSTENK. De eind-e valt dikwijls weg. Half
wilde, gemeene, kleine appelsoort; deze appel
heeft weinig sap, is zoet van smaak en wordt
omtrent [5 Augustus rijp. Zie HALFOEKST.
Halfoekstenk, m. Zie HALFOEKSTING.
Halfoeksting" (uitspr. alvoekstenk met den
hoofdt. op oekst), m. Mv. -engen. Zie HALFOEKSTAPPELE. CL (Bijv.).
Halfoekstpeere (uitspr. -pee met scherpl. e\
vr. Mv. -n. Gemeene, kleine peer die omtrent
15 Augustus rijp wordt. Zie HALFOEKST.
Halfpanne (uitspr. alf, pan met den hoofdt.),
vr. Soms halve panne. Half goed, half wel. Meestal
zonder lidw. Hoe es 't mee' de zieken ? }t En was
van den nacht mor half panne, 't En es mor halfpanne mee Sies, hij (of zij) komt niet al te goed met
Sies overeen. Zijde kontent van de knecht? Neen
ek, Jt en es mor halfpanne. — De uitdrukking
heeft wellicht hären oorsprong hierin : een halve
panne voedsel bevredigt zelden den eter. — Vgl.

Halfgenoef, halfgenoeg (uitspr. alfchd- met
den hoofdt. op al/), bw. Halfgaar. Depato(dd)ers
en zijn nog nie' halfgenoeg.
Halfhart (uitspr. alvart met hoofdt. op alv),
bn. Van eieren. Halfzacht. Wdb. Twie half hart
aiers. Zie HART.
Halfhende (uitspr. alvendd met hoofdt. op
en), vr. Mv. -«. Verkl., gewoon, -ke (mv. -kes,
-kies). Halfhemd. Ned. Wdb. Zie HENDE.
HalfJkause (uitspr. alf met den hoofdt. op
kau), vr. Mv. -n. Daarnaast, zelden, halve kause.
Kous die tot de helft van de scheen komt. Zie
KAUSE. K I L (« halfkousse. Tibiale >). GL (Bijv.).
Halfke (uitspr. alfka), o. Mv. -kes, -kies. Halfje.
Ned. Wdb. — Halve cent, 'k En hè zel/s geen
hal/ke, ik heb niets/« Haljk' in twieè'byten, zeer
gierig zijn. J. — Kleine borrel (eig. halve borrel).
Schenkt mij nog 'n halfke.
Halfleeg (uitspr. alfleech met zachtl. e), bn.
Halfledig, 'n Halflege pinte* Hie dronk zij' glas
halfleeg uit.

J. CV (Aanh.). SCH (Bijv.).
Halfpente, vr. Zie HALFPINTE.
Hälfpinte (uitspr. alf, pin met den hoofdt.),
vr. Mv. -n. Verkl., halfpeentse (peen met zachtl.
e en den hoofdt.), mv. -tses, -tsies. Daarnaast,
soms, HALFPENTE. Halve pint. Ge moet nog drij
halfpinten betalen. Schenkt mij 'n halfpeentse
dzenuivere. Zie PINTE.

HalflTJpe, bn. Halfrijp. 't Koore Staat half
rijpe. Wdb.
Halft (uitspr. alft), m. Soms gebruikt voor

Halfleerze (uitspr. alfleezd met scherpl. e, met
den hoofdt. op lee)9 vr. Mv. -n. Daarnaast, gewoon, halve lee{r)ze. Zie HALF.
flalfleeze, vr. Zie HALFLEERZE.
Halflietere (uitspr. alf met den hoofdt. op
lie), m. Mv. -rs. Vèrkl., gewoon, -rke (mv. -rkes,
-rkies). Ge ?noet twie halflieters betalen. Z. HALF.
Halflijf (uitspr. alflijfmeX hoofdt. op lijf), o.
Verkl., zeer gewoon, -lijveke. Kleedingstuk voor
vrouwen. Vgl. Ned. Wdb. Zie LIJF.
Halflîjwaat (uitspr. alf9 waat met zovl. lange
a), o. Halflinnen. Zie LIJWAAT.
Halfmaarte (uitspr. alfmort?\ vr. Half-Maart.
Zoo ook : half mai, hal/april, halfnovembere;
hal/zomere, half wen tere, enz. KlL.
Halfmane (uitspr. alfmam, ma met zovl. lange
a en den hoofdt.), vr. Daarnaast, soms, halve
mane, 't Es halfmane (en niet : halve mane). J .
K I L . CV (Aanh.). T. — Uithangbord. Gewoner :
In d'Halve Mane. — Half kaal mensch.
Ha] fmau we (uitspr. alfmauwa met hoofdt. op
mau), vr. Daarnaast, soms, halve mauwe. Mouw

HELFT. Zie DEELT.

Halfure (uitspr. alvure met den hoofdt. op u),
vr. (niet o.). Mv. -n. Verkl. -uurke (mv. -kes,
-kies). Halfuur. Wdb. 't Es wel }n halfure verre.
— AIV halfuren, alle halfuur. All' hal/uren ne
lepele, (van drinkers) alle halfuur een glas, 't Wordt
nog gezegd van trage werklui. ft Es ne slentereere: all' halfuren ne lepele!
Halfvasten (uitspr. alfashn met den hoofdt.
op/ast), m. Zonder mv. Tijdstip waarop de vasten
half verstreken is; vierde zondag in den vasten.
K I L . Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland m. »). DB.

CV.J.
Halfvnl (uitspr.alfful),hn. Halfvol. WTdb.
Halfweeg (uitspr. al/weech met scherpl. e en
hoofdt. op weech), bw. Daarnaast, gewoon, HALVERWE(G)E. Half weg. Wdb. Zie WEEG.

I

I

Halfwulle (uitspr. alfwulb met hoofdt. op
a//), vr. Zonder mv. lets dat voor de helft uit wol
bestaat. Da' goed en es mor halfwulle* Z. WULLE

HALFZIJE

Halfzije (uitspr.

alfsfja met hoofdt. op alf),
vr. Zonder mv. Halfzijde. Wdb,

Halfzole

(uitspr. alfsol» met den hoofdt. op
so), vr. Mv. -no Soms halve zole. Halvezool. W db.
Haifzolen op verslete zole' zetten of le(gg)en.
J. CV (Aanh.).

Halfzot (uitspr . alfsot), bn. Halfgek. Ned. Wdb ,
Halfzustere (uitspr. a!fsusfiJrJ), vr, Mv. -rs,
Halfzuster. Wdb.

Halkijn [uitspr. alk&'n met klemt. op k&'n), o.
Daarnaast HELKIJN. Gemeente : fro Helchin,
Halle (uitspr. alla), vr. Mv. -n, Hal, overdekte
marktplaats. Weinig in gebruik. Kendeg!i d' halle
te Brussele? Ned. Wdb.
Wdb.

u»:

Halle (uitspr. allJ), o. Stad, bekende bede..
vaartplaats in Brabant. Ons-Lieurauto ee van
Halle. - Wenschen, dienende tot bekrach tiging
van 't gezegde. As 't nie waar en es, moe'k nor
Halle gaan; - moe' 'k borreuoets, - op my'n
hoofd, - op de snec van e kapmes (of'n ham-

mes) , - achterwers, - op m&'n tong' achteruiers nor Halle gaan,. - moe' 'k nor Halle
tuim(p)elen, enz. - Van jongetjes die een vaantje
uithangen, d. i. die langs de gescheurde of versleten broek een stukje van hun hemd laten zien :

Hie komt van Halle! - Raadsel :
Mantie en Kalle
Liepen te gare nor Haller
Mantie Nep zeerst,
En Kalle was ee(r)st.
Mantie
puid (kikvorsch); Kalle =

=

slek ;
Mantie kwam eerst aan de poort van Halle, doch
deze was gesloten en hij kon niet binnen ; Kalle
kwam later aan, doch kroop er over en was dus
eerst binnen. Volk en Taal, Ie [aarg., blz. 5. Zie PLAATSNAMEN.

Hallegang (uitspr. alldgank), m. M v. Niet in
gebruik, De gang, de bedevaart naar Halle (vooral
op Sinksen). Veurty'ds was 't Hallegank op al
de Lz'evrauweda(g)en.
Hallegangere (uitspr. alb-), m. Mv. -rs. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Bedevaarder
naar Halle. Den dag en den nacht veur Senksen
passeerdegen er veel hallegangers op den Heereweeg t' Zegelsem. Loquela, Wdb.

Hallegank, m. Zie HALLEGANG.
Halle.k:oeke (uitspr. alid-) , m. Verkl. hallekoekske alleen in gebruik. Bijzonder klein, hard
koekje dat de bedevaarders naar Halle in kransen
om den hals dragen.

Hallevane (uitspr. alliJ-, va met zovl. lange a),
vr. Verkl. : hallevaantje (uitspr. alidvoontsa
met zachtl. 0), alleen in gebruik. Bedevaartvlaggetje dat de bedevaarders uit Halle naar huis brengen. Loq., Wdb.
Halm, m. 'Vordt niet gebezigd (ook niet de afL
en samenst.).

Halpe (uitspr. alpJ), Yr. Zonder my. Daarnaast,
min gewoon, HELPE, zelden HULPE. Hulp. llfee'
Go(u)ds halpe. Helpe geen, hulpe geven. Om

II

HALVENT
hulpe roepen, sk Kry'g al ueel halpe van da'
kind.

Halpen (uitspr. alpJn), bedr. en wed. st. ww.
Very. : teg. tijd, halpe,. verI. tijd, hz'elp: s' holpen,',
Daarnaast HEIPEN, zelden HULPEN. Ge moet mlJ
halpen, Iemand deur de weereld halpen. Dat en
es niet t' hulpen. Aile oaten halpe, zai ' t bagijntse, en ze piesteg' in de zee. Er iemand in
(of uit) halpen, in of uit verlegenheid. Iemand op
J t strood halpen, hem tot armoede brengen. Er
iemand op halpen, iets in iemands geheugen
brengen; iemands geheugen ter hulp komen. Vgl.
CV. Als bedreiging : Wacht, J k sa] ou (u) gaan

halpen!

Halper, m. Zie HALPERE.
Halpere (uitspr, a!pJrJ), m. Mv. -rs. Daarnaast HELPERE, zelden HULPERE, Helper (man of
vrouw).

Hals (uitspr. als), m. Mv. halzen. Verkl. halske
(mv, -skes, -skies), en halzeke. Wdb. -

De keten
an den hals hen {hebben], zich geheel in iemands
macht bevinden. Iemand de keten an den hals
doen, -- "n Flessche den hals breken, eig. den
hals eener flesch breken ; fig. eene flesch ontstoppen, ontkurken, drinken. Gzsteren ave(n)d hemme
tien jlesschen den hals gebroken. - Hals van de
keerne, bet bovenste nauwer deel van sommige
karnen, - Halske of halzeke van den dzaksteel,
groefje aan het eene uiteinde, waarin het hengsel
is vastgestropt.
- Samenst. De volgende zijn in mijn dialect
bekend : Halsare, vr., halsader; - halsband,
m. (van koeien, honden}; - halsbeen, 0.; halsbelle, vr.; - halsbrekere, m.: - halsbrekery'e, vr.; - halsdoek, m.; - halshaak (uitspr,
alzaak lllet zovl. lange a), m., haak aan den hals
van het paard, die dient om den dijsel recht te
houden (vgl. J); - halskeer(e)ne, vr., soort van
karn met eenen hals (Volk en Taal, Vl" jaarg.,
blz, 52); - halsketene, vr., keten die men rand
den hals der koe doet, als zij op stal is; sieraad ;
- halskliere, vr.; - halskwabbele, m. halskwab
(van rundvee; ook van mensch); - halsr iern,
m, (van een paard); - halszeel, 0.; - hatszz'ekte, vr.

Halster, m. W ordt niet gebruikt.

Ralte (uitspr. alta), vr. Mv. -Jl. Verkl. halteke.
Herberg waar men rust. - Spoorweghalte. Leevergeln en es mor I n halteke, bove Zottege;n, Vgl. iVed. Wdb.

Halter, m. Wordt niet gehoord.
Halvekes, halvekies (uitspr. alvJ-), bw, Halfjes. Jt En es 1nor halvekies mee onze zz'eken.

Halvelinge (uitspr. alv:Jleng:J), bw, Ten hdvc;
ten deele; min of meer. let halvel~nge dOt'll.
Halvelenge va' gedach(t) zy'n. let halve/en,,: hooreno Vgl. KIL. SeR. DB. CV. T. R.J. lVed H'db
(<< zeer gewoon in Zuid-Nederland »). il111/, l[-~ib.
OUDEMANS,

BYdr.

Halvemane, VI.

Zie HALFMANE. Ned. rVtib,

Halvent, bw. In : t'halvent. Zie

HALF.

HALVERACHTE

— 12 —

Halrerachte, bw.; halverdrqe; halvereen;
halrerelleve ; halverne(g)ene ; halTertiene;
kalrertwaleve ; halyertwieë; halverviere}
halvervij ?e ; haïverzesse ; halyerzevene. H alfacht; halfdrij, enz. CV. R. J. CL {Bijv.).
Halrerweë, bw. Zie HALVERWEGE.
HalTerwege (uitspr. alvprwe(g)p), bw. Halverwegen. Wdb. — T'halverwe(g)e, tot halverwegen, halfweg. J.
Halzen (uitspr. alzdn)9 bedr. zw. ww. Verv. :
halsdege, g'halsd. Met hen (hebben). Weverswoord. Het optrekken van den boord der keten
bij het opboomen. Dem boord es kurt (of lank)
g'halsd. Volk en Taal, V jaarg., blz. 83. — De
beteekenissen, in het Ned. Wdb. aangegeven, zijn
in mijn dialect niet bekend.
Ham (uitspr. am), m. 't Komt enkel voor in :
boter{h)am, smauter(h)am. Zie aid. — Ham, vr.,
deel van een varken, heet in mijn dialect, hespe.
Ham (uitspr. veelal met h), tusschenw. Als
nabootsing van het geluid van een hond die bijten
wil. Ham ham ham ! zaiden hond, en hie scheurdegede broek. Vgl Ned. Wdb., kol. 1729-30.
Hamei, vr.; hamel, m. of vr. Worden niet
gehoord.
Hamelenbout (uitspr. omdhmbaut met zachtl.
0), m. Mv. -en. Verkl. -se. Hamelbout. J. CV
(Aanh.). Ned. Wdb (« voorheen gewoonlijk HAMELENBOUT »). PLANT.

Hamer, m. Zie HAMERE.
Hamere (uitspr. omarp met zachtl. 0), m. Mv.
>rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). Hamer. Wdb.
Geld mee homers breken, het snel en wild verkwisten. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland »).
— De volgende samenst. zijn hier bekend :
homerbolle, vr., hamerbaan ; — homerklank, m. ;
— homer gat, o. ; — homerpinne, vr.; — homerslag, m. ; — homersteel, m. Zie Ned. Wdb., op
HAMER-.

Hamme (uitspr. arnrn?), vr. Mv. -n. Hengsel,
lecht eener deur, fr. penture. Er zijn : recht' hammen en krukhammen ; deze laatste zijn rechthoekig gekromd. Den tap drouit in d'hamme. Is
wellicht verwant met hamme, (knie)bocht.
Hammes (uitspr. ammes met gerekte korte a
en met hoofdt. op am), o. Mv. -sen. Hakmes (met
assimilatie). 't Hammes dient om haut te kappen
mee éen hand. De lemmer van 'n hammes trekt
op de lemmer van e zakmes, mor hie es grootere.
E kapmes en es geen hammes. — Wensch.
'k Moete nor Halle gaan op de sneê van 'n hammes. Zie HALLE. Loq., Wdb. — Kinderspel. Ne

kap mee 't hammes / roepen de kinderen als ze
een kabuze (zie aid.) in het hout van den top van
den tegenstrever zetten.
Hamster, m. Het dier is hier niet bekend, dus
00k niet de naam.
Hand (uitspr. ant), o. (zeer zelden vr.). Mv.
-en. Verkl. -se (mv. -ses, -sies). Wdb. — Geet
(geeft) hem ne vender, hie pakt g'heel 't hand,
hij is niet tevreden met een kleintje, hij moet alles
hebben ; hij is zeer begeerlijk. Vgl. Ned. Wdb.,

HAND

kol. 1751. CV. J. — 'k En hègeen vier handen%
ik kan niet doen wat gij verlangt; ik heb te veel
werk, ik kan ailes niet te gelijk doen. J. —.
't Recht hand, de rechter hand ; 't slenk hand,
de linkerhand. Wachte' mee' 't slenk hand, niet
wachten, beginnen te eten zonder op de ontbrekende dischgenooten te wachten. Ned. Wd6.9 kol.
1761 (c Zuid-Nederl. »). J. Men eet immers met
de rechterhand en de linkerhand wacht, zelfs als
men eet. — 't Schoon hand, veelal in 't verkl.,
't schoon handse, in de kindertaal : de rechterhand. Toe, manneke, gee' my e schoon handse,
't Leelek handse, de linkerhand. Vgl. Mnl. Wdb.9
kol. 88. — Ge meugt ou (uw) hand küssen, ge
moogt tevreden zijn. Ned. Wdb., kol. 1763 (c in
Zuid-Nederland... »). DB. CV. T. R. J. — Veur
iet zijn handen nie omkeeren, omdrouien, opheffen, er onverschillig voor zijn ; er niet de minste
moeite voor doen. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1778. J.
CV. — D} handen te gare (soms samen of te
samen) doen, de handen vouwen (tot gebed).
Ned. Wdb., kol. 1780. — An iet (of an iemand)
zijn hande vuil maken. Fig. Zieh zelf bevuilen
met zieh in te laten met iemand (die smerige dingen heeft gedaaD) of met iets dat niet zuiver is.
Veelal ontkennend. 'k En wille mijn handen an
die zake nie' vuilmaken, ik wil ze niet aanraken,
er mij niet mede bemoeien. Vgl. Ned. Wdb., kol.
1782. CV. J. — Zijn hand verbranden, iets dat
een ander toebehoort, bij vergissing nemen. Gewoon in kaartspel ; als iemand een slag die hem
niet toekomt, opneemt, verbrandt hie zijn hand.
Ned. Wdb., kol. 1782 (« Zuid-Nederland »). —
'n Handse toesteken, helpen. Ned. Wdb., kol.
1783. DB. CV. J . — 'n Hand (of d'handen) uiU
steken, eene hand tot werken uitsteken. Veelal
ontkennend. Hie en zoo (zou) geen hand uitsteken, hij zou hoegenaamd niets doen. Vgl. Ned.
Wdb., kol. 1783. — 't Hand uitsteken, om iets
(b. v. eene aalmoes) te vragen. Ze steekt altijd her
hand uit, — D'handen (of 't hand) an iet steken, de handen aan iets slaan. Es her werk gedaan? Z' en heet (heeft) er nog geen hand a'
gesteken! Verg. Ned. Wdb.9 kol. 1784-85. — Der
en es geen hand an te steken. Van zaken : er is
nog geen koopen aan, het is veel te duur. Vgl.
Ned. Wdb., kol. 1785 (« in Zuid-Nederland »).
Van personen : er is niets goeds mede te doen.
An da' maisk' en ester geen hand te steken, z' es
deur en deur sticht.
— Er 't hand af doen, er de hand aftrekken.
Van personen. 'k Laat ze mor doen, 'k trek er
mijn hand af. Soms van zaken. Ge moet nor zij'
werk ne keer kijken. 'k En doe, 'k en doe : 'k doe
er mijn hand af. Ned. Wdb., kol. 1789 (« in
Zuid-Nederland »). Mnl. Wdb. — Er 'n hands'
af hen (hebben), iets goed kennen. Hie bolt goed,
hie heet (heeft) er 'n hands' af. Ze ka' klappen :
z' heet er 'n hands' af. DB. CV. J. CL {Bijv.).
Ned. Wdb.,ko\. 1794.
— Bij der hand, bij de hand. Ned. Wdb., kol.
1808-11. Rap bij 't hand (00k wel in 't hand)9
rap in den tand, wie wel werkt, eet wel. J.
— In all' hande' goe' zijn9 tot alle werk
geschikt zijn. J. — Hand in hand, hand aan
hand. — Van mosseleters. Ne goeë mosseleter
hee (heeft) e'en in 't hand, e'en in den tand9 éen

HAND

—. i

in d'oo{g)e. — Van kleine kinderen. H Es veel in
d'handen, het wordt veel gedragen, er wordt veel
mede gespeeld. E kind moe' veel in d'hande
zijn. — Van kinderen (ter vèrontschuldiging).
k En hè z' i' mijn hande niet, ik ben er niet
altijd bij. — In d'hande plakken, in de handen
klappen. — F zijn hande spauwen (of speeken),
in de hand spuwen ; met krachtinspanning iets
doen. Sies spauwdeg' i' zijn hand, en 't engenk
nog niet. R . Vgl. Ned. Wdb., kol. 1820. — Zij'
verstand i' zijn hande pakken, met al zijn verstand te werk gaan. — Zijnen duim in 't hand
hauwen, gierig zijn. Ned. Wdb.,ko\.
i7i9(«ZuidNederland »).
— Mee 't hand, op de beste, gemakkelijkste
wijze voor de hand. let mee 't hand doen. Vgl.
te{g)en 't hand. — Mee 't hand den hemel {de
mane) wille pakken, iets onmogelijks willen doen.
— Mee' d'handen in de zakke' (of broek) zitten
of staan of loopen, niets verrichten ; lui staan,
zitten of loopen. — Mee 't hand op de boste
(borst) of op 't herte slaan of kloppen, toornig,
woest en uitdagend te werk gaan. Ik em bè van
niemend schou (bang), zaitie (zei hij), en hie
kloptege mee1 zijn hand op zijm boste, zilde ! —
Mee' zijn hand over zijn herte strijken (of vrijven), van genoegen. — Mee' de twie handen, met
alle kracht. Iemand mee' de twie hande vastepakken. Het iemand mee' de twie hande ze{gg)en.
Toe, pakt ou (uw) koeroudze mee' de twie hande
vaste. — Mee handen en voeten, op alle wijzen.
Hie wetrt hem mee handen en voeten. Ze wees
'i hem mee handen en voeten. Het
iemand
ze(gg)e mee handen en voeten. Spottend : iemand
groete mee handen en voeten, iemand slaag
geven. R . J . Vgl. Ned. Wdb., kol. 1757. — Mee
handen en tanden (soms mee hand en tand), op
alle wijzen, met al zijne macht en kracht. Fechte
mee handen en tanden. Het iemand ze(gg)e mee
handen en tanden. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1757.
S C H . J . C V . D E V R E E S E , Gall., biz. 405. —
Kabuze' zette' mee 't hand, met de hand slaande,
de pin van den top in het hout van dien van den
tegenstrever drijven. Zie K A B U Z E ; 00k D E COCK
en T E I R L I N C K , Kinderspel, V, 178.
— Iemand nor zijn hand leeren, iemand naar
zijne hand zetten. Ook van dieren : den hond was
nor mijn handgeleerd. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1822.
— Iemand of iet onder hande pakken, iemand
of iets onder handen nemen. Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 1824. Van personen (zeer gewoon) : berispen,
bekijven, de les lezen. J [Bijv.)^ — C V {Aanh).
Onder 't hand doen of spelen, zeker raadspel tusschen twee personen : de eene legt een geldstuk
onder eene hand ; de andere raadt kop of letters.
Vgl. : onder de voet doen.
— Op 't hand beslaan. Hoefsmidsterm. Men
beslaat een paard op 't hand, als men het met in
de travalje plaatst; de hoef dien moet beslagen
worden, wordt alsdan o p de knie gelegd en met
de hand vastgehouden. — E stik [pi'm
brokk')
op 't hand eten, zonder telloor en ander gereeds c h a p . J (Bijv.). — Op zijn hande kijken (of zitten, staan te kijken), ledig zijn, niets verrichten.
Louierik,
ge staat alweer op ou (uw) handen te
kijken ! —• Op iemand zijn hande letten^ toezien
of hij niet steelt ; of hij eerlijk doet. Vgl. Ned.

HANDEEMERE
Wdb., kol. 1756. — Kinderspel. Op d'hande' loo"
pen, o p beide handen, dus met den kop naar beneden vooitloopen. Op handen en voete' loopen-,
kruipen, als een viervoetig dier voortloopen,voortkruipen. Op handen en voete' loopen bet. nog :
zijdelings voortgaan al achtervolgens op handen
en voeten rüstend.
— 'k En zie er mij geen hand overe, ik kan
het niet meester worden, ik kan het niet uitvoeren,
ik vind geen middel om het te doen. 'k Em bolle
te(g)en hem niet, 'k en zie er mij geen hand
overe. Ze liet her talloore staan; z' en zag er
her geen hand overe.
— Te(g)en 't hand, tegen de gewone manier
van doen; in verkeerde richting. Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 1836. CV. J .
— Uit der hand (uitspr, uitlerant),
uit de
hand. let uitterhand
koopen, verkoopen. Vgl.
Ned. Wdb., kol. 1839. CV. J. — Bat en zild' uit
zijn hand nie pakken, ge zult hem in dat werk
niet overtrefïen. R .
— Van 't hand Gods (of Gouds) gesle{g)e zijn,
staan, zitten, enz., zeer getroffen, geroerd zijn.
Vgl. Ned. Wbd., kol. 1802. Ook : zeer dronken
zijn. — Van hand vermangelen
of verwisselen,
van éenen persoon : den door middel van éene hand
gedragen last in de andere nemen. Ook wel van
twee personen die samen iets dragen en van hand
verwisselen. Laat ons ne keer van hand
vermangelen. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1760.
— Hands engelke, naam van den pink in een
vingerrijmpje (te St. Martens-Lierde). — H a n d kaart. Ge speelt i' mijn hand; ge speelt uit mijn
hand, 'k Hè twie handen, ik heb twee handkaarten (van verschillende kleur nl.).

Handboëne, m. Zie HANDBOGENE.
H a n d b o g e n e (uitspr. andbc(g)9nd\
m . Mv.
-ns. Verkl. -nise (mv. -tses, -tsies). Mnl. hantboge. D e eind-é? valt dikwijls in de uitspr. weg.
Handboog. Zie BOGENE.
Handboom (uitspr. andboom met scherpl. 0),
m. Mv. -en. Refboom (dat men niet hoort). J .
Ned. Wdb. C V {Aanh.).
Hand bo Or (uitspr. andboor met scherpl. 0), o.
(niet vr.). Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Boor die men met éene hand gebruikt. Vgl. Ned.
Wdb.]. CM {Aanh).
H a n d l m r s t e l e (uitspr. andbustpb), m. Mv. -Is.
Verkl. -Ike. D e eind-ß valt dikwijls in de uitspr.
weg. Borstel dien men met éene hand bezigt. Den
handbustel
en hee' geene steel, mor lank haar.
Vgl. Ned. Wdb.; D B ; en J : HANDBORSTEL.

Handbustele, m. Zie HANDBURSTELE.
Handdoek (uitspr. anttoek), m. Mv. -en. Verkl.
-ske (mv. -skes, -skies). W d b . — Vuilen
hand,
doek, vuile, slordige vrouw ; slet.
— Samenst. Handdoekegoed,
o. ; handdoekesteffe, vr. : goed, stof waarvan men handdoeken
maakt.
H a n d e e g d e (uitspr. anteegd? met zachtl. e),
vr. Kleine eg die door menschenhanden wordt
getrokken. J . Zie EEGDE.
Handeemere (uitspr. anteemprp met scherpl.
e), m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies).I)e

HANDELE

emd-£ valt dikwijls weg. Emmer dien men met
éene hand draagt. Haalt nen handeemer watere. DB.
Handele (uitspr. anddh), m. Zonder mv. Zonder verkl. De eind-<? valt dikwijls in de uitspr.
weg. Handel. Wdb. Daarnaast soms HANDELINGE. Geschiktheid. Geenen handel hen om iet
te doene. Vgl. J. CV (Aanh.). — Geenen handel
va' geld hen, geld niet geschikt kunnen behandelen. Zij' wijf en es den handel va' geld nie'
gewend, zij weet niet goed met geld om te gaan.
Vgl. Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland nog gebruikelijke uitdrukkingen »).
Handeleere (uitspr. andaleerd met scherpl. e),
m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). Niet
gewoon. Handelaar. Wdb.
Handelen (uitspr. anddhri), (gewoonlijk) onz.
zw. ww. Verv. : handeldegey g'handeld. Met hen
(hebben). Mee hem en ester niet t' handelen.
Slichif) mee iemand handelen, oneerlijk met
iemand handelen. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1910.
Handelinge (uitspr. andjlengj), vr. Handeling.
Dat en es geen handelenge, dat is geen manier
van doen. Da' wijf en hee' geen handelenge va'
geld. Wdb J . CV {Aanh.). Vgl. HANDELE.
Händen (uitspr. andjn), onz. zw. ww. Verv. :
handdege, g'hand. Wdb. — Rech{t)s g'hand
zijn. Opee' g'hand zijn. Zie GEHAND.
Handgeplak (uitspr. antchdplak), o. Zonder
mv. Handgeklap. Zie PLAKKEN.
Handgifte (uitspr. antchift?), vr. M v. *n.
Verkl. -gifteke. Handgift. Wdb. — Persoon die
de handgift gunt. Ge zijt 'n goe handgifte,
'n slicht handgifte. Vgl. Ned. Wdb. J . CV
(Aanh.),
— Het ww. HANDGIFTEN (zie Wdb.) wordt

00k gebezigd. Iemand handgiften.
Handhake (uitspr. antak? met zovl. lange a)f
vr. Mv. -n. Daarnaast HANDHAVE (zie aid.). Deel
van den ploeg dat de landbouwer met de hand
vasthoudt. D handhaak es krom gelijk nen haak.
Eandhamere (uitspr. antomprz), m. Mv. -rs.
Verkl. -rke. De eind-^valt dikwijls weg. Handhamer. Wdb.
Handhave (uitspr. antav? met zovl. lange a)t
vr. Mv. -n. Verkl. -haafke. Handvatsel. Ned.
Wdb (« behalve in Zuid-Ned., nog in Zeeland en
Zeeuwsch Vlaanderen gebruikelijk »). Mnl. Wdb.
K I L . SCH. DB. J. Zie hier HANDHAKE, AINZE.

Handhaven, ww. Wordt niet gebezigd.
Handhomere, m. Zie HANDHAMERE.

Handkaarte (uitspr. antkortz), vr. Mv., niet
gewoon, -n. Daarnaast HANDSPEL. Hooge kaart,
die geen troef is. 'k En ha geenen troef, mor 'n
schoon handkorte. Vgl. Ned. Wdb (« alleen in
't mv. gebruikelijk »). SCH. Zie hier HAND.
Handkeer(e)ne (u.itspr.antkeer(p)n9 met scherpl.
e), vr. De eind-é? valt dikwijls weg. Handkarn,
gewone karn die met de hand bewogen wordt. Zie
KEERENE.
Handkorte, vr. Zie HANDKAARTE.

HANE
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Handpalme (uitspr. ant-)t m. (niet vr.). Handpalm. Zie PALME.

Handperd (uitspr. antpert), o. Mv. -per(d)en.
Handpaard, linksche paard. Ned. Wdb.
Hand rolle (uitspr. antrolh), vr. Mv. -n. Verkl.
-eke. Landrol die men met de handen voorttrekt.
An 'n handroll' en spannen zegee?n per(d)en.
Handschoen (uitspr. ant-), m. Mv. -en. Eertijds bezigde men enkel wanten; nu hoort men
wel meer handschoenen. Zie WANTE.
Handspel (uitspr. ant-), o. Zonder mv. Zie
HANDKAARTE. SCH

(Bljv.).

Handsvnl (uitspr. antsful), o. (niet vr.). Handvol, 'k Kreeg 'n handsvul krieken. Wdb. —
Mee' g'heel handsvullen, overvloedig. — Dobbel
handsvul, wat men in beide handen kan nemen,
fr. jointe'e. DB.
Handteeken (uitspr. antteekan met scherpl. e),
0. Mv. -s. Handteekening. Mnl. Wdb (HANTTEKEN). K I L . CV. J.

Handvijze (uitspr. antfijzd), vr. Handschroef.
Wdb.
Handwerkman (uitspr. ant-), m. Mv. -s (niet
-lieden). Handswerkman. Wdb.
Handzae, vr. Zie HANDZAGE.

Handzage (uitspr. antsa(g)i), vr. Mv. -n. Verkl.
-zaagske. Handzaag. Wdb.
Handzijde (uitspr. antsijp), vr. Zonder m v. De
linksche zijde van een span. Ned. Wdb (« in ZuidNederland >). DB. CV.
Handzije, vr. Zie HANDZIJDE.

Hane (uitspr. an? met zovl. lange a), m.
Mv. -n. Verkl. haneke. Mv. hanekes, -kies.
Mnl. en G : hane; verkl. hanekijn, hanektn.
Haan. Dat es ne schoonen hane. Wdb. —
Zoo rood as nen hane, zeer rood. Vgl. fr. rouge
comme un coq. Hie es, hie zie' zoo rood as nen
hane. SCH. DB. CV. Ned. Wdb., kol. 1387
(« in Zuid-Nederland gebruikelijk »). — Zoo kaad
(kwaad), zoo dul as nen hane, zeer kwaad, zeer
toornig. SCH. DB. — Vechte gelijk d'hanen, herhaaldelijk en ferm vechten. J. CV (Aanh.). —
Veur haan en hinn' opstaan, zeer vroeg opstaan,
voor dag en dauw opstaan. DB. Ned. Wdb., kol.
1388 (« in Zuid-Nederland >). — Der en zal
geenen haan achter (of over) krouien, er zal geen
haan naar kraaien. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1386. —
Aiken hane wilt keunenk krouien, ieder wil
meester zijn. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1785 : zijn
haan kraait koning; zijn haan moet koning
kraaien. — Den hane moe' krouien en d'hinne
niet, de man moet baas zijn, de vrouw niet. Of :
't es verkeerd wor d'hinne krouit. Vgl. J. —
Wor zulk' hane' krouien, zijn der mainschen
thuis, als iemand een luiden wind laat. J. Vgl.
BÄSSEN. — Den hane kappen, brutaal mannenspei. Zie HANEKAPPINGE.

— Van personen. Baas. Den hane van 't kot
(of : van 't hinnekot), de meester in huis. Zif wijf
es den hane van 't kot. Vgl. Ned. Wdb (« in
Zuid-Nederland »). SCH. DB. STOETT, Spreekw.,
n r 638. •— Vechter, twistzoeker. 't Es nen hane,
'n haneke. K I L . DB. Ned. Wdb., kol. 1389.

HANEGEKRAAI

HANGELE
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— Man die de vrouw te veel zoekt. 't Es nen
eesten hane. Ne goeè'n hane moe' ma(g)er zijn
(of em mag nie' vet zijn). Vgl. Ned, Wdb., kol.
1389. Twie hane veur éen hinne, twee vrijers
voor een meisje. — Haneke-veuruit of hanekeveurenuit, haantje de voorste. Ned. Wdb., kol.
1390 (« Zuid-Nederland »).
— 'n Haneke mee zijn hinneke of zij' kiekske
(of indien er veel steensprongjes zijn : mee zijn
hinnekies of mee zijn kiekskies), een sprong van
den geworpen steen op het water, 'n Haneke mee
(zijn) kiekskies maken, kiskassen. Vgl. Ned. Wdb. :
haantjes en kiekjes maken. —Hane (of haneke)
van den torre, van de kerke, torenhaan. Zijn
klakke nor den hane van den torre smijten of
•werpen, vergeefsche moeite doen om iets te verkrijgen, de maan willen grijpen. — Hane, een
van dekstroo gemaakten vogel, met bloemen en
linten versierd, op eenen stok geplaatst ; men
steekt hem op eenen stuik van het laatste, gepikte
graan ; op het laatste voer draagt een der werklieden den hane; al de andere knechten, meiden en
kinderen zitten op het laatste voer, en roepen en
juichen : k&ekeloerelou, boer Mertenzen (hier de
naam van den boer) haan-ou! (koekeloerelou,
boer Mertens' hane!). Of : Koekeloereloerou!
't leste voer es op de baan-ou, om nor huis
te gaan-ou, vieva' Mertenzen haan-ou, koekeloereloerou f Zulken hane plaatst men daarna op
de vorst van het dak of op eene graanmijt, en hij
blijft er weken lang staan. Maakt deji hane,pachtesse, de leste torve ligt af. Bij uitbreiding : het
laatste graan zelf. Es den hane gepikt ? Den haan
inhalen, het laatste graan van het veld naar de
hoeve brengen. Vgl. SCH (Bjv.).
— Raadselvragen. Worom nijpt den hane zijn
oo(g)en toe, astie krouit? Antwoord. Omdat hie
zij' liekske vam buite kent. — Worom zetten ze
nen haan op den torre, en geen hinne? Antwoord. Omdat 'n hinn' aiers legt en al valle
zoon (zouden) ze gebroke zijn.
— Samenst. In den vorm hanen vöor eenen
klinker, h, d, t : hanenai; vôor b (gedeeltelijke
assimilatie nb = mb) ofwel in den vorm hane :
hane(fn)bloed; vöor de andere medeklinkers, in
den vorm hane : hanekroui.
Hanegekraai (uitspr. amgakroui), o. Zonder
mv. Hanengekraai. Wdb. Vgl. HANEKRAAI.
Hanegekroui, o. Zie HANEGEKRAAI.
Hanegevecht (uitspr. and-), o. Hanengevecht.
Wdb.
Hanekam (uitspr. and- met zovl. lange a), m.
Mv, -men. Wdb. — Zoo rood as nen hanekam,
zeer rood. — Veelal in 't mv. : hanekammen,
verkl. -kammekes, -kies. Hofbloem : de scharlaken Monarda {Monarda didyma WlLLD.). D'hanekamme rieke stijf. Aldus te Asper, op de noordelijke dialectgrens ( Volk en Taal, I e jaarg., blz.
42). J. Vgl. PATRIOTTEPLUIME.

Hanekappen (uitspr. am-)} 0. Koppeling. Mannenspei. Ze zijn an 't hanekappen. Zie HANEKAPPINGE.

Hanekappillge (uitspr. anakappengd), vr. Mv.
-n. Barbaarsch volksspel. Een levende haan wordt
aan eene koord met de pooten omhoog en den kop

omlaag opgehangen ; de medespelers gaan er blindelings (de oogen zijn met eenen neusdoek bedekt)
naartoe en trachten, elk op zijne beurt, met een
oude sabel het beest den kop af te houwen; wie
het doet, is de overwinnaar. Soms wordt de haan
in eene oude bodemlooze mand gehangen ; enkel
de kop komt längs onder uit; zoo blijft het dier
langer leven en zijne marteling duurt 00k langer.
't Was dor zondag gepasseerd hanekappenge.
DB. SCH(BIJV.).

Vgl Ned. Wdb (HANEKAPPING),

Haneke-veurn.it, haneke-veurenuit, o. Zie
HANE.

Hanekraai (uitspr. amkroui), m. Mv., ongewoon, -en. Het eenmaal kraaien van den haan,
haneukraai. 'k Hoordege nen hanekroui. Mee'
den eesten hanekroui staat hie op. Mnl. Wdb
(HANE(N)CRAEY). Ned.

Wdb., kol. 1395. —

Er

geenen hanekroui over hooren, er niets van hooren. — De da(g)e zijn nen hanekroui gelengd,
't wordt gezegd omstreeks Nieuwjaarsdag.
— Hanekroui, hanegekroui. Deze twee woorden hebben niet dezelfde beteekenis. Hanekroui
wordt gezegd van een enkel gekraai ; hanegekroui
is een herhaaldelijk kraaien. 't Es tijd om op te
stane ; 'k hè al nen ha?iekroui g'hoord. AI dat
hanegekroui belettege mij te slopen (slapen).
Hanemelken (uitspr. ana-), 0. Koppeling. Met
hanen speien, d. i. hanen tot hanengevechten
africhten en ze met andere laten vechten ; — zulke
hanengevechten bijwonen en er weddingen aangaan. Vgl. DUIVEMELKEN. 't Hanemelken, dat
es 'n leeleke pas sie.
Hanemelkere (uitspr. am-), m. Mv. -rs. De
eind-<? valt dikwijls weg. Die met hanen speelt; —
of hanengevechten bijwoont en er wedt. Zijdegij
geenen hanemelkere? Vgl. Ned. Wdb. SCH.
Hanemelkerije (uitspr. anp-)9 vr. Het hanenmelken. Zie aid.
Hanenai (uitspr. anan-), 0. Hanenei. W d b .
Hanepluime (uitspr. and-), vr. Mv. -n. Haneveder. Wdb.
Hanespore, vr. Hanespoor. Wdb.
Hang (uitspr. ank), m. Mnl. hane. Mv. hangen,
ongewoon. Verkl. niet in gebruik. Soort van rek,
gewoonlijk een lang berd, met haken en nageis,
waaraan men, in de boerenwoningen, akers, emitters en ander gerief hangt; op den hank zet men
tellooren, tinnen (en andere) schoteis en meest al
het keukengerief. SCH. Ned. Wdb., kol. 2053
(« in Zuid-Nederland »).
Hangel, m. Zie HANGELE.
Hangele (uitspr. angab), m. Mv. -Is. Verkl.
-Ike. Mnl. : hangele. De eind-£ valt dikwijls in de
uitspr. weg. Haal, ijzer waaraan men voortijds
over het vuur pot of ketel hing. D'hangeis en
wer{d)en nie' veel meer gebruikt. Zoo zwart as
nen hangele, zeer zwart. PLANT. K I L . SCH. DB.
CV. J. VüYLSTEKE, Amb. Smid. Ned. Wdb
(« thans, naar 't schijnt, alleen in Zuid-Nederland
gebruikelijk »). — Sehrijft het achter den hangele, zegt men tot den schuldeischer, als men
voornemens is de schuld niet te betalen : zwart op
zwart is immers niet zichtbaar. SCH. Loa., Wdb.

HANGELHAUT
Ned. Wdb (« in Zuid-Nederland »). — Leeleken
hangele, vuile, smerige vrouw. Vgl. Ned. Wdb.
Zoo ook : virilen, zwarten
hangele.
— Aan een weefgetouw. « Toestel van achter
aan den steert bevestigd tot het dragen van den
garenboom, en 't welk toelaat dezen naar willekeur te hoogen en te leegen. De hangel vervangt
de tappen en is er eene volmaking van ». Volk en
Taal, I V e jaarg., blz. H b . Vgl. DB. Ned. Wdb.
— Aan eene ploeg. « Plaatje ijzer met tanden in,
dat ligt op het balkske waar de voet aan vast is, en
waardoor de ploegbalk op den voet hangt. » Volk
en Taal, V I e jaarg., blz. 164. Ned. Wdb. D B . —
Toestel dat de boomvervoerders gebruiken.

Hangelhaat, o. Zie HANGELHOUT.
H a n g e l h o u t (aitspr. ang<?laut),o. Rechtstaande
stuk hout, dat de molentrap ondersteunt en waarop de molenstaart hangt. J {Bijv.).
H a n g e n (uitspr. angari), onz. bedr. st. w w .
Verv. : honk (soms henk), g'hangen.
Met hen
(hebben/. W d b . — Onz. In de kop of 't hoofd
hangen, er mede bezig zijn. De doo' va? zij' kind,
dat hangt f zijne kop. Da' blijft i' mijn hoofd
hangen, 'k en kan 't er nie uit krij\g)en. — Te
koopie) hangen, verkocht worden : de affiche, die
zulks kenbaar maakt, hangt aan den wand, in de
herbergen. Zijn huis hangt te koope. — In 't lijf,
in de leen hangen, er het voorgevoel van hebben.
D B . GV. J. — In }t kask' hangen, voornemens
zijn te trouwen : de huwelijksaf kondigingen hangen in een traliekastje buiten aan 't gemeentehuis.
Ned. Wdb., kol. 2065. — T(s)uss(ch)en 't hangen
en 't würgen, in een hachehjken toestand zijn. J.
T . Ned. Wdb., kol. 2088. — An iemand zij' lijf
zij' gat hangen, aan iemands slippen hangen. Hie
hangt altijd an her rokken. Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 2069.
—- Bedr. Er iet an hangen, er iets (geld) aan
besteden. Hie hangt veel a' zijn huis. De paster
hee' veel boeken. en hie hangt er alle jar en nogal
geld an. Ned. Wdb., kol. 2088 (« voorheen ook in
Noord-Nederland en thans in Zuid-Nederland nog
zeer gebruikelijk... »). — Er iet an hangen, er
iets bijdoen (aan iets dat verteld wordt); overdrijven. Da' wijf kan der iet an hangen : van 'n
schete maak(t) ze nen donderslag. — 'n Huis te
koop{e) hangen, aankondigen dat het te koop is.
Vgl. Ned. Wdb., kol. 2085. Zie boven. — Het dl
a' zij' lijf, zij' gat hangen, al zijn geld aan kleeren en opschik besteden. En trauwt er nie mee :
z' hangt het dl an her gat. Verg. Ned. Wdb.,
kol. 2086. — Die U lank heet (heeft), laat het
lank hangen, die rijk is, verteert veel ; die veel
heeft, toont het graag. Vgl. S C H . J . CV. R .

Hanger, m. Zie HANGERE.
H a n g e r a c h t i g (uitspr. angarachtdch), bn. Zie
ANGERACHTIG.
H a n g e r e (uitspr. angjrp), m. Veelal in 't mv. :
hangers;
verkl. hangerk(i)es.
Algemeene naam
voor de sierplanten die in hangpotten gekvveekt
worden en met lieve rankskens naar beneden
hangen. Volk en Taal, I I e jaarg., blz. 99. Ned.
Wdb. heeft hiervoor H A N G P L A N T . — Spenen der
koe in een raadsel. Zie G A N G E R E .

Hangsei, o. Zie HANGSELE.
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HAPPERE

H a n g s e l e (uitspr. angsah), o. Mv. -Is. Daarnaast H E N G S E L E . D e eind-<? valt dikwijis weg.
Dubbel koordje, waarmede de djakke of zweepe
aan den steel is vastgeknoopt. — Hangsele van
de vle(g)ele, koord of leder waarmede de viegel aan
den staf is vastge maakt.
H a n g z e e l (uitspr. met scherpl. e), o. Mv. -en.
Weverswoord. De hangzeelen zijn de « koorden
waarmeê de lâpijlen aan den lâbalke vaste zijn.
Die koorden zitten al boven den lâbalke dubbel
over de pijlen en komen rond den lâbalke door
eene opening in den lâpijl. » Volk en Taal, V e
jaarg., blz. 133.
H a n g z e e l g a t , o. Opening in iederen lâpijl,
waardoor het hangzeel gaat. Zie HANGZEEL.
H a n k , m. Zie H A N G .
H a n k (uitspr. veelal met h)9 tusschenwerpsel.
Nabootsing van het gerucht door een gretig bijtend
dier (of mensch) voortgebracht. Hank!
zaitie
(zei hij), en hie beetmijne venger af.CV (HANG).
G L (Bijv.).
H a n k e r a c h t i g (uitspr. ankarachtech),
bn. ;
h a n k e r e n (uitspr. ankaran), ww. Zie ANKERACHTIG (Tgl. Ned. Wdb., i. V. HANGERIG), ANKEREN
(vgl. S C H en Ned.

Wdb.

i. v. H A N K E R E N ) .

H a n s , m . AI de bet. van Hans en Hansje
(Hanske), in Ned. Wdb, aangegeven, zijn in mijn
dialect onbekend. Hanske (uitspr. anska) de krijger(e) is de naam van het mansbeeld bovenop den
toren van het stadhuis van Oudenaarde.
H a n t e e r e n , ww. W o r d t niet gebezigd.
Hap (uitspr. ap), m. Mv. -pen. W d b . — Bitsig,
nijdig woord. Iemand nen hap geên (geven). Nen
hap en ne snap. Z' antword.t altijd, mee nen hap
en ne snap.
Hap (uitspr. meestal met h), tusschenwerpsel.
H e t wordt gebezigd als klanknabootsing of aanduiding van de daad van happen (bijten). Van
menschen en dieren (veelal van honden). Ned.
Wdb. — Nabootsing van het hondegeblaf. Hap
hap! deed den hond en hie beet mij.
Haperen (uitspr. aparan met zovl. lange a)9
onz. zw. w w . Verv. : haperdege, g'haperd. Met
hen (hebben). W d b . — Vastgehecht biijven, h a ken, 'k Bleef mee mij m broek an nen haak
haperen. Mijm broek haperdeg'
an 'n stekke.
Ned. Wdb., kol. 2134 (« a l l « e n 1Q Zuid-Nederland »). K I L . CV. DB. J . — F i g . Biijven hangen
(in herbergen b. v.), toeven. Wor zijde weer biijven haperen ? In de Zwane.
H a p e r i n g e (uitspr. aparenga),
Wdb.

vr. Hapering.

Happeghied, vr. Zie HAPPIGHEID.
Happen (uitspr. appan), onz. zw. w w . Verv. :
haptege, g'hapt.
Met hen (hebben). W d b . —
Bitsig spreken. Veelal : happen en snappen. Da'
leelek wijf en kan änderst niet as happen en
snappen.

Happer, m. Zie HAPPERE.
Happere (uitspr. appara), m. Mv. -rs. Verkl.
-rke (mv. -rkest -rkies). D e eind-£ valt dikwijis

ItAPPIG
weg. Bitsige, nijdige spreker. Ook van vrou wen.
Sieska en es mot" nen happere. Happer en snappere. Van happers en snappers en moe' ,k nie
hen (hebben),
Happig(uilspr.appJch), bn, bw. Bitsig.'n 11appeg wYf.
Happigheid (uitspr. app()chiet), Yr. Zender my.
Bitsigheia. Mee stauteghied en happeghied em
hen ek nie' gedz"end.
Hapsohaar, m. (gerechtsdienaar); har, vr, (van
deur b. v.). Worden niet gebezigd.
Har- [uitspr. ar]. Voorvoegsel, dat men - en
her is zeer gewoon - naast {H)ER- gebruikt :
Hardoen, herdoen; harleuen, herleven; harloopen, herloopen, enz. Zie op HER-.
Hard, bn. bw. Z. HART (ook de afl, en samenst.).
Harder, m, (visch). Niet bekend in mijn dialect.
O.

Harelbeke (uitspr. arJlbek() met zovl. lange a),
Gemeente : Harlebeke.

Haren (uitspr. gewoonlijk arie, a met zovl,
lange a en den hoofdt.), bn, \V db. "n Harte
kleed,. nen harie mantele, - ' n Harte muitse,
een haren muts, Spotnaam : gendarm.
llaren, ww. (van haar ontdoen). Wordt niet
gebruikt.
Haren, wW. (van de huid). lie VERHAREN.
Haren, V,Tw. (scherpen]. lie AREN.
Harenk, m. Zie HARING.
Harent (TEN); harentwege; harentwille.
lie HERRENT, HERRENTWEGE, HERRENTWILLE;
HEUR-.

Harie, bn. ; hariemuitse, vr. lie HAREN.
Harig, bn. Wordt niet gebezigd in mijn dialect.
Haring (uitspr. arenk met zovl. lange a), m.
Mol. harinc. 1\1 v, harengen. Verkl. : harenkske
(mv. -skes, -skies). W db. Gespanne (of gepest) zz"tten
gely"k harengen in "n tonne, zeer dicht 0peen
zitten. Ned. Wdb., kol. 2210. - Droo(g)en harenk, droge haring, bokking. PLANT. Ned. Wdb,
kol. 2212 (<< in Zeeland, Zeeuwsch-Vlaanderen en
Vlaamsch-Belgie "): - Natten harenk, pekelharing. - Zoo ma(g)er as nen droo(g)en harenk,
zeer mager. - Zoo droo(g) as nen harenk, wordt
gezegd van iemand die niet veel spreekt, van
eenen zwijger. - Harenk g'eten hen (hebben)~
grooten dorst hebben. - Nen harenk braan (braden), eenen baring bakken. Gebraatten harenk,
gebakken haring. Z!inen Izarenk em braadt dor
niet, hij wordt er niet meer onthaald, niet meer
bemind. Vgl. Ned. Wdb., koi. 2214. B. STOETT,
Spr. n r 720. - Spotnaam. Haringman. ' k .ffoore
Sies E-Iarenk raepen.
- De volgende dialectische samenst. zijn mij
bekend : Izarenkgraat, m. (niet vr.) ; - harenkhandele, m.; - harenkjaar, 0.; - harenkkop,
m.; - harenklucht, m., haringreuk; - harenkman, m.; - harenkmande, Yr.; - haren.~reuk,
m.; - harenksezoen, 0.; - harenksmaak, m.; karenkt[jd, m" tijd dat men haringen eet; vastentijd; - harenktonne, Yr.
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HARSTDRAAD
Hark, Yr. (gereedschap). Is niet bekend in mijn
dialect (ook niet de afl, en samenst.).
Harlekijn, m. lie ARLEKIJN.
Harloodze (uitspr. arloodes met zachtI. 0), Yr.
M v, -n. Verkl. -ke (mv. -Ees, -kies). Uurwerk
behoort niet tot de volkstaal. H orloge. D'h ar..
loodze van de kerke. D' harloodze staa' stilie.
Hie keek nor zy'n harloodze. - Zy"n har loodee
lz'gt stiiie, hij zwijgt (na veel gebabbeld te hebben). Iemand zijn harloodze stzlle(gg)en te mirre
(te midden) van 't veuske, eenen babbelaar doen
zwijgen. - Fig. Al te geregeld mensch. Pier es,
my"n dzielk', "n hartoodze I Ne mains em mag
geen harloadee z&'n"
- De volgeode dial. samenst. zijn mij bekend :
harloodzegewicht, 0., gewicbt van een (staand)
huisuurwerk; - harloodzeglas, 0.; - harloodeekasse, vr., horlogekast; - h arioodeeketene, vr.,
horlogeketting; - harloodzekoorde, vr., touw van
een (staande) horloge waaraan de gewichten hangen; - harloodzemaken, 0.; - harloodeemaeere,
m. (en de samenst, : harloodzemaeersaloom, 0.,
-g-erieve, 0., -/reree'schip, 0" -sttet, m.); - harioodzemaeerije, vr. ; - harioodeesleuteie of -sneuteie,
m.; - harloodzewerk, o. : het es zoo dzuust as
"n harioodzemere , - h arloodzeuuizere, m.
Harmonica (uitspr. armonteea met hoofd t. op
mo, ka op zijn fransch), m, (niet vr.). Niet gewoon; men zegt veelal OORGELE, TREKOORGELE,
SPRRLBOEK.

Harmonie (uitspr, armonie met hoofdt. op
nie), vr. Mv. -niets, Harmoniegezelschap. De
andere bet. van het w. zijn hier onbekend (ook niet
de afl. en sarnenst.).
Harmonium (uitspr. armoniom met hoofdt. op
mo), m. (niet 0,). Mv. -so Draagbaar orgel.

Harnas (uitspr. arnas met hoofdt. up nasi, o.
Mv. -sen. Verkl., niet gewoon, -ke. Haam (van
trekdieren). Doe 't perd z!in harnas an. V gl.
Ned. Wdb (de daar aangegeven bet. is in mijn dialect onbekend). Fr. HARNAIS.
Harnasmakere (uitspr, arnasmaesr», rna met
zovl. lange a), m. Mv. -rs, Iemand die harnassen
voor paarden maakt.
Harnassure [uitspr. arnassurs met hoofdt. op
su), Yr. Mv. -11. Voliedig paardetuig, in NoordNed. HARNACHEMENT. D' harnassure bestaat uz'!
't gareel, de ru(gg)erieln, dem buzkriem, de krepier, de twie basketens (waaraan men de strc71/{cJl
haakt), de stalband en denz braiele.
Harpe (uitspr. arpd) , vr. ~lv. -n. lVInI. harpe.
Harp. vVdb.
Harpen, ww. (liften);
term); - harpoen, In.;
- harrewarren, ww.;
"Varden uiet gebezigd in

- harplnis, o. (scheeps- harpnis, o. (hars);
- hars, O. (boomsap).
nlij n dialect.

Harst (uitspr. ast), m. (niet vr. of 0.). Zander
my. Zonder verkl. Schoenmakerspik. J.
Harst, m. (stuk vleesch). vVordt niet gehoord.
Harstdraad (uitspr. asttraat met zovl. lange a),
m. lYlv. -draen. Met harst bestreken draad.

HARSTPANNË

Harstplaastere (uitspr. as( t)plaastdrd met zovl.
lange a), vr. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
•rkies). De zmà-e valt dikwijls weg. Pleister van
schoenmakerspik. N'en draad deur d'has(i)plaaster trekken. — Spotnaam. D'has(t)plaasters (va'
Zottegem), de inwoners van Zottegem : er zijn
veel schoenmakers. — Vgl. Ned. Wdb (HARSPLEISTER).

Hart, o. Zie HERTE (ook de afl. en samenst.).
Hart (uitspr. art), bn. bw. Ned. Wdb., kol.
2149 (« de tot t verscherpte slotconsonant van den
onverbogen vorm is in Zuidndl. tongvallen ook in
verbogen enz. vormen overgegaan »). Trapp, van
vergeh : harter{e), har(t)st. Nen harte steen. —
Van zaken. Zoo hart as ne steen, as ne kai; as
arduin, as been, as morbele, as staal. Vgl. Ned.
Wdb., kol. 2150. — Hart bier, sterk, een weinig
zuur bier. Deur den auwerdom werdt 't bier
hart. Das es harten duvel vam bier. CV. R . Ned.
Wdb., kol. 2154 (« in Zuid-Nederland »). — Hart
were, langdurig zeer droog weder. De wend zit al
'n week in den Oosten : 't es hart were. Vgl.
Ned. Wdb., kol. 2154 [hard weder, met andere
bet.).
— Van personen. Hie hee (heeft) nen harte
hop, hij is koppig. 't Es nen harte kop. — Tegen
pijn, droefheid, ziekte bestand. As ze 't been
afzettegen, en schreemdeg' hie zelf niet : 't es
nen harte mains. Hie es hart te{g)en de pijne.
Hie en es va' z' lev en nie' ziek : 't es nen harte
keerele, Pier es nen harten, Mie es 'n harte. Vgl.
Ned. Wdb., kol. 2159. — Groot, fei. 't Es nen
harten etere, hij kan veel eten. 't Was nen harte
gaandere, hij ging goed en lang, 't Es nen harte
speeldere, hij speelt graag, lang en goed. Nen
harte lieberaal, nen harte katteliek, hevig liberaal, hevig katholiek. — Hart va' leere zijn,
moeilijk leeren. Vgl. Ned. Wdb., kol. 2163. —
Hart van afgaan, hard van afgang. Ned. Wdb.,
kol. 2159. Fig. Niet gaarne iets betalen, met tegenzin geld geven. — Hart van hooren, hardhoorig. Da' kind es hart van hooren. Ned. Wdb.,
kol. 2159 (« tegenwoordig nog in Zuid-Nederland »). — Op 't harte zijn, op harden grond
zijn. Fig. Weer op 't harte zijn, weer goed zijn
(met betrekking op toestand, enz.). De neereng
en drouidege nie* goed in 't eeste, mor nui zijn
z' op 't harte. Vgl. Ned. Wdb., kol. 2152.
— Bijw. Zeer, fei. 't Es hart kaud. 't Raint
hart. — Hart te{g)en, zeer nabij. Soms : hart bij
(vgl. SCH.). 'k Weun hart te(g)en de kerke. Vgl.
Ned. Wdb., kol. 2165.
Hartachtig (uitspr. artachtech), bn. Een weinig hard. Da' gezwel werdt hartachteg. Mnl.
Wdb.

K l L (HERDACHTIGH).

Harten (uitspr. arten),
Harden. Wdb.

ww. Niet gewoon.

Harteghied, vr. ; hartgelooveghied, vr. Zie
HARTIGHEID, HARTGELOOVIGHEID.

Hartgeloovig (uitspr. artchdloovdch met
scherpl. 0), bn. Traaggeloovig. DB.
Hartgeloovig h eid (uitspr. artchdioovdchiet
met scherpl. o), vr. Zie HARTGELOOVIG.
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Harstpanne (uitspr. as(t)pannp),vr.PsLn waarin
de schoenmaker harst kookt of smelt. J.

Harthoorig (uitspr. artoordch met scherpl. 0),
bn. Hardhoorig.
Hartigheid (uitspr. artdchiet), vr. Zonder mv.
Hardheid. 'k Gevoele dor in dem buik azoo 'n
harteghied.

Hartnekkeghied, vr.; hartnekkegord, m.
Zie HARTNEKKIGHEID, HARTNEKKIGAARD.

Hartnekkig (uitspr. artnekkpch), bn. Hardnekkig. Hartnekkeg zijn in de booshied.
Hartnekkigaard (uitspr. artnekkdgort), m.
Mv. -s. Hardnekkig mensch. CV.
Hartnekkigheid (uitspr. artnekhchiet), vr.
Hardnekkigheid.
Haspel, m. Zie HASPELE.
Haspele (uitspr. aspdh), m. Mv. 4s. Verkl.
-Ike (mv. -Ikes, -Ikies). De eind-é valt dikwijls in
de uitspr. weg. Haspel. Wdb.
Hassefoassen, ww. Wordt niet gehoord.
Hast, m. Zie HARST (ook de samenst.).
Haten (uitspr. atdn met zovl. lange a), ww.
Wdb. Ge moet de zonden haten.
Haut, o. Zie HOUT (ook de afl. en samenst.;.
Hautem (uitspr. autem, of autpm),o. Gemeente:
St. Lievens-Hautem. De jaarmort t' Hautem,
vermaarde jaarmarkt.
Hauw, vr. Peul. Bestaat niet in mijn dialect.
Hauw, m.; hauwen, ww. Zie HOUW, HOUWEN.
Hauw (uitspr. auw),m. Beet; enkel i n : nen
hauw en ne snauw. Vgl. Ned. Wdb. C V.
Hauw (met of zonder h), tusschenwerpsel. Halt.
Gebiedende wijs enk. van hauwen, houden. Van
menschen. Hauw! en giet toch zooveel niet. —
Van dieren. Roepwoord om een trekdier te doen
Stil staan. Hauw!
Hauwauw!
Hauw (met of zonder h), tusschenwerpsel.
Klanknabootsend woord : het gebas van den
hond. Hauw! Hauwauwauw!
Den hond zai
(h)auw en hie beet mij! — Als nw. m. In de
kindertaal : hond. 'k Hoore nen {h)auwauw.
Hanwbaar (uitspr. auwbaar met zovl. lange
a), bn. Eig. huwbaar. — Bij uitbreiding (de gewone bet.) : manziek, ritsig. Meestal van vrouwen. Da' maisk' es al zoo hauwbaar.
Hanweele, vr. Z. HOUWEELE (ook de samenst.).
Hauwelijk (uitspr. auwolijk met if), o. Mv. -en.
Huwelijk. — Spr. 't Es beter e s lie ht jaar as e
slicht hauwelijk. Ned. Wdb., kol. 1340 (« in Z.Ndl. »). — Woordenspel met hauwelijk = huwelijk, en hauwelijk = houdelijk, houdbaar. Wat es
't hauwelijk? Schrikkelijk en grauwelijk, en
veur vêle nie hauwelijk ! Parodie van een vraag
uit den Catechismus.
— Echtpaar. E goed hauwelijk. E slicht hauwelijk. E jonk hauwelijk. CV. T. R. J. Ned.
Wdb., kol. 1341 (« alleen in Z. Ndl. >).
— Geene diabetische samenstellingen : Akt(e)
van hauwelijk, niet hauwelijksakt(e) ; kontrakt
van hauwelijk, niet hauwelijkskontrakt; geluk
in 't hauwelijk, niet hauwelijk s geluk.
Hauwen, ww. Zie HOUDEN (ook de afl. ea

samenst.).
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Hauwen (uitspr, auwdn), ww. Huwen. Het
gewone woord is TRAUWEN. Misschien komt het
woord voor in de uitdrukking : trauwen es hauwen (waar hauwen als woordenspel kan worden
opgevat : hauwen, huwen, en hauwen, houden).
Hanwillig (uitspr. auwilbch), bn. Zie AU WILLIG (ook de afl.).
Have, vr. Zie AVE.
Have, vr. (bezitting). Behoort niet tot de eigenlijke voikstaal.
Haveloos, bn. Wordt niet gehoord.
Haven, vr. Wordt schier niet gebruikt (ook
niet de afl. en samenst.).
Havenen, ww. Bestaat niet in mijn dialect.
Haver, vr. Zie HAVERE.
Ha verbelle (uitspr. avdr- met zovl. lange a),
vr. Mv. -n. Bloem- en aaadaartje van de haver. Z.
BELLE. J. CL {ByV.).

Haverbrood (uitspr. avdrbroot met zovl. lange
a en scherpl. 0), o. Daarnaast, soms, haverie
brood (haveren brood). Brood van haver gemaakt.
Haverbrood en werdt nie' veel gebakken. Ned.
Wdb., kol. 149.
Havere (uitspr. avpr? met zovl. lange a)t vr.
Zonder mv. Zonder verkl. De eind-é? valt dikwijls
in de uitspr. weg. Haver. Wdb.—D'haver nie meer
werd zijn, niet veel meer waard zijn. Van versleten paar den. Onze ruin en es d'haver nie meer
werd. Van oude, zieke menschen. De knecht en
es d'haver nie meer werd. (Soms) van versleten
zaken. Die broek en es d'haver nie meer werd.
Vgl. R. — Jemand zijn haver geên, iemand
duchtig bekijven, berispen, afranselen. CV (Aanh.).
STOETT, S fir. n r 1863. — Kurt havere, slaag.
Iemand kurt haver geên. Hie krij^t kurt havere. DB. T. R. Ned. Wdb., kol. 148. — Kwelspreuk. Haver en strood (ook haverie strood) :
deze woorden moeten snel achter elkaar, zonder
verpoozing, meermaals en zonder haperen worden
uitgesproken.
Haveren (uitspr. av3rzn of, zeer gewoon, av9rie, met zovl. lange a), bn. Van haver. Haverie
strood. Haverie brood. Haverie meel. Haverie
kaf. Daarnaast haverstrood, haverbrood, havermeel, haverkaf. J. De eerste vorrnen zijn ouder
dan de laatste. Zie Ned. Wdb., kol. 149, 151. K I L .
Haveresch (uitspr. avares met zovl. lange a,
of, gewoon, ovdres), m. Zie AVERESCH.
Haverie, bn. Zie HAVEREN.
Havergrond (uitspr. avar- met zovl. lange a),
m. Mv. -en. Grond geschikt tot het kweeken van
haver. Die haver staa' schoone. Jaas (ja, zij) ;
mor 't es hier goeè'n havergrond ook.
Haveringe (uitspr. avarenga met zovl. lange
a), vr. Zonder m v. Aframmeiing; hevige berisping. Iemand 'n haverenge drouien, geên. 'n
Haver enge knj(g)en.
Haverkaf (uitspr. avarkaf), o. Zonder mv.
Soms haverie kaf. Wdb. Op haverie kaf slofien
(slapen).
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laverland (uitspr. avar- met zovl. lange a), 0.
Zonder mv. Land waar haver goed groeit ; land
waar haver heeft gestaan.
Harermate (uitspr. avarmata met zovl. lange
a), vr. Havermaat. Ned. Wdb., kol. 150 (« in
Zuid-Nederland »).
Havermeel (uitspr. avar- met zovl. lange a), o.
Zonder mv. Daarnaast, soms, haverie meel. Zie
HAVEREN. Vgl. Ned.

Wdb.

Havermijte (uitspr. avar-), vr. Mv. -n. Mijt
van haver. Ons havermijte Staat im brand.
Haveroekst (uitspr. avar- met zovl. lange a)9
m. Zonder mv. Haveroogst. Den haveroekst es
ineslukt dees jaar. Zie OEKST.
Haverpijl (uitspr. avar- met zovl. lange a), m.
Verkl., gewoon, -ke (mv. -Ikes, -Ikies). Blad van
haver. Zie PIJL.

Haversoorte (uitspr. avar- met zovl. lange ß),
vr. Mv. -n. Soort van haver. De boere} kweeke'
meer as éen haversoorte.
Haverstoppele (uitspr. avar- met zovl. lange
a), m. De eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg.
Haverstoppel. Ned. Wdb., kol. 150.
Haverstrood (uitspr. avar- met zovl. lange a),
o. Zonder mv. Daarnaast haverie strood. Haverstroo. Zie HAVEREN, STROOD. — Dat en es va'
geen haverstrood (of haverie strood), dat is niet
gemeen, niet alledaagsch; dat heeft waarde.
Havertijd (uitspr. avar- met zovl. lange a), m.
Zonder mv. Tijd dat de haver rijp is en geoogst
wordt. De zomer schuift : me zijn al in den
havertijd.
Havikj m. (roofvogel). Wordt niet gebezigd
(ook niet de samenst.).
Hawel, tusschenw. Zie AWEL.
Hazaard (uitspr. azort, a met zovl. lange a en
den hoofdt), m. (nooit o.). Gelukje, buitenkansje,
voordeelige koop. Nen hazord doen. SCH. DB.
CV. Ned. Wdb. De andere bet. zijn hier onbekend.
Haze (uitspr. az9 met zovl. lange a), m. Mv. -n
Verkl. haaske (mv. -kes, -kies). Mnl. hase. G
(HAZE). Haas, 'k Zie nen haze loofien. — Nen
haze sfieuren, zijn spoor in de sneeuw volgen, den
haas nasporen. — Loope, sprenge gelijk nen
haze, zeer snel. — Zoo verre loopen as nen haz}
i' zeve' jaar, zeer verre loopen. — Zoo scnou
(schuw) as nen haze, zeer schuw. — Zoo raal as
ne witten haze, zeer zeldzaam. CV (Aanh). —
Woordenspel. Azen (kaartspelterm), en (h)azent
wild. Iemand die vier azen heeft, zegt : dejacht
es open, 'k hè de vier (h)azen !
— Samenst. In den vorm hazen- vôor eenen
klinker h, d, t; vôor b gedeeltelijke assimilatie
{nb = mb); vôor de andere medeklinkers haze-.
De volgenue samensteliingen bestaan in mijn
dialect : hazejacht, vr.; hazekofi, m.; hazeleppe,
vr., hazenlip; hazelucht, m., hazenreuk; hazemuile, vr. (zie aid.) ; hazemoere, vr., moerhaas ;
hazemond, m., hazenmond, persoon die zulken
mond heeft ; hazenbloed (uitspr. azdm-), o. ; hazenoo{g)ey vr. ; hazenoore^ vr, ; hazefieere^ vr. (zie
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aid.) ; hazepoot, m.; hazereuk, m. ; hazesoepe, vr.
(zie aid.); hazespenr, o., hazenspoor, hazenpad;
hazespronk, m., hazesprong; hazes trop, o., hazestrik; hazestroppere, m., iemand die hazen stropt;
hazevel, o.; kazeveld, o. (zie aid.); hazevleesch,
o.; hazewend, m. (zie aldaar); hazewenddurst, ra.
(zie aid.).
Hazeleere (uitspr. azsleerp met zovl. lange a
en scherpl. *), m. Mv. -rj. Verkl. -/-&?. Daarnaast
HAZELNOTELEERE,

HAZELNOTENBOOM

(uitspr.

azplnofom-). Hazelaar.
Hazeleeren (uitspr. az9leer9n of, gewoon, az9leerïe met zovl. lange a en scherpl. e), bn. Hazelaren. Nen hazeleerie stok. Haze leer ie banden :
van de jonge twijgen maakt men houtbusselbanden ; van de grootere, tonhoepels.
Hazeleerie, bn. Zie HAZELEEREN.
Hazelnote (uitspr. azdl- met zovl. lange a), vr.
Mv. -n. Verkl. -nootse. Hazelnoot.

Hazelnoteleere, m.; hazelnotenboom, m. Zie
HAZELEERE.

Hazenmile (uitspr. az9- met zovl. lange a), vr.
(niet m.). Mv. -n. Verkl., zeer gewoon, -muilke
(mv. -Ikes, -Ikies). Hazemond, Minachtende term.
Sies mee' zijn hazemuile. — Bij overdracht. Persoon die zulken mond heeft. Die leelek hazemuile.
— Veelal in 't mv. hazemuilk(i)es, plantnaam :
groote kalfssnuit {Antirhinum majus L.). D'hazemuilkies hè (hebben) roo of witte blommen
die as e muilk' open en toegaan. DB. J.
Hazepeere (uitspr. az9peer9 met zovL lange a
en scherpl. e), vr. Mv., gewoon, -n. Soort van
korte, dikke, ronde peren die in September rijp
worden. Volk en Taal, Ve jaarg., biz. 53.
Hazesoepe (uitspr. azpsoepp met zovl. lange a),
vr. Soep waarin men stukken van den haas heeft
gelegd.
Hazeveld (uitspr. azp- met zovl. lange a), o.
Zonder mv. Veld waar veel hazen verkeeren. Van
hier de familienaam : Van Haesevelde.
Hazewend (uitspr. az9- met zovl. lange a), m.
Mv. -en. Verkl. -eke. Hazewind. Wdb. Zie WEND.
Hazeweilddurst (uitspr. azewenttust met
zovl. lange a), m. Honger : een hazewind heeft
geenen dorst. K I L . DB. SCH. Ned. Wdb., kol. 170.
Hazewenddust, m. Zie HAZEWENDDURST.
Hazezaad (uitspr. azpzaat met zovl. lange 0),
o. Zonder mv. Zaad waarmede de jager hazen
schiet. Hazezaad es grooter as patrijzezaad.
Hazord, m. Zie HAZAARD.
He (uitspr. met of zonder h; de e klinkt als
Fr. e\ è of ê), tusschenw. Ned. Wdb.
Hebben (uitspr. ebbpn), ww. Het gewone w. is
HEN (zie aid.). Hebben wordt wel eens gebezigd
in sommige spreekwoorden, als : hebben es hebben en krij(g)en es de keunste ; hebben es beter
as goe'venden ; beter hebben as krij{g)en.
Hecht (handvatsel). Zie HEECHT.

Hecht, bn.; hechten, ww.; hechtenis, vr.
f o r d e n niet gebezigd.

HEEL

Hectare (uitspr. ektard, ta met nederl. lange a
en den klernt.), vr. Mv. -n. Wdb. Dat het w. niet
met de speciale zovl. lange a wordt uitgesproken,
bewijst dat het dialectisch jong is.
Hectogram (uitspr. ektogram met hoofdt. op
ek, zelden op gram), m. (niet onz.). Mv. -men.
Wdb.
Hectolietere (uitspr. ektoliet9r9 met hoofd. op
ek, zelden op lie), m. M v. -rs. De eind-<? valt dikwijls in de uitspraak weg. Hectoliter. Wdb.
Hectometere (uitspr. ektomet9r9 met hoofdt.
op ek, zelden op me), m. Mv. -rs. De eind-<? valt
dikwijls in de uitspr. weg. Hectometer. Wdb.
Heden (uitspr. ed9n), bw. Weinig gebruikt;
men zegt gewoonlijk vanda(g)e. — Den dag van
heden. Ned. Wdb., kol. 252. — Heden ik, morgen gij, verg. Lat. ego mihi, eras tibi; bekende spreuk die men dikwijls onder kruisbeelden
vindt ; — schertsend : als troostgezegde tot iemand
die niets ontvangt, niet mag meedoen, enz.
Hederik, m. (plaüt). Wordt niet gehoord.
Heecht (uitspr. eecht met scherpl. e), m. (niet
o.). Mv. -en; verkl. -eke. Zie Ned. Wdb., kol. 233.
Handvatsel. Den heecht van e mes, van e schees,
van 'n hammes; doch : de steel van nen homere
(hamer), van 'n zaisene, van 'n reeke, enz.
Heechtmeunsele (uitspr. eech{t)meunsdle met
scherpl. e), m. Mv. -Is. De eind-£ valt dikwijls in
de uitspr. weg. Hechtband. Zie MEUNSELE.
Heed (uitspr. eet met scherpl. e), o. Zonder
mv. Zonder verkl. De uitspr. laat toe HEET te
schrijven. Heidekruid (Calluna vulgaris SALISB ). Dat es hier droo(g)e grond: er staa' veel
heed. Heedgroeit op haie. DB. Dr. G. Ned. Wdb
(i. V. HEET, HEEDE). Vgl. HAIE.

Heefsele, m. Zie ESELE, HESELE.
Heekeleere (uitspr. eek9leerp met scherpl. e),
m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). Iemand
(man of vrouw) die veel twist, kijft, krakeelt.
Tiest en Sies, 't zijn twie heekeleers. Mie den
heekeleer es were bez9g! Zie HEEKELEN.
Heekelen (uitspr. eekpfan met scherpl. e), onz.
zw. ww. Verv. ; heekeldege, g'heekeld. Met hen
(hebben). Voor de etym. vgl. hekelen. Twisten,
krakeelen, kijven. Hie en komt mee zij' wijf nie'
goed overeen : z' en doen änderst niet as heekelen en vechten. Triene moet over 't minste kijven
en heekelen.
Heekelinge (uitspr. eekplengd met scherpl. e),
vr. Getwist, gekijf, gekrakeel. 't Was dor 'n
heekelenge,den dag deure. Zie HEEKELEN.

Heekelkerte, heekelkonte (uitspr. eek9l- met
scherpl. e), vr. Vrouw die veel heekelt (zie aid.).
Heekelkloot (uitspr. eek9l-, met scherpl. e en
0), m. Man die veel heekelt (zie aid.).
Heel (uitspr. eel met scherpl. e), bn. bw. Wordt
weinig gebezigd. Zie GEHEEL. — Zelfstandig,
met een bezitt. vn. 't Es mijnen heel en mijnen
al, het is al wat ik bezit. Vijf frank! 't was
zijnen heel en zijnen al!

HEELAL

-

Heelal, o. Niet bekend in mijn dialect.
Heelegaaseh (uitspr. eel?gans, met scherpl. e/
de ch wordt gehoord voor cJ), bw. Geheel en al.
Zfjn huis es heelegans afgebrand. - Als bn.
't Vriest al d'heelegansche weke. - Vgl. Ned.
Wdb. CV.J.

Heelegodsch (uitspr, eelogots of, gewoon,
-gouts, met scherpl. e en ch voor J), bn. Heel;
versterkende uitdr. Meestal verbonden met dag.
Den heelego(u)dschen dag zit hie op zijne stoel te
duppen en te droomen,
Heelen, ww. Bestaat niet in mijn dialect (ook
niet de afl. en samenst.).
Heemere

(uitspr. eemsr» met scherpl. e), m. Zie
't volgende w.

EEMERE en hier

Heemskinderen (uitspr. eemskindorsn met
zachtl. e), O. mv. Daarnaast HEEMSKINDERS. De
sage van de vier Heemskinderen is hier en daar
nog gedeeltelijk bekend. lie Ned. Wdb, Is het
verbreid uithangteeken In de vier Eemers (= Reemers) hieruit ontstaan? lie EEMERE.
Heemst (uitspr, eemst met zachtl. e), m. (niet
vr.), Zie HEEMSTWORTELE.
Heemstwortele (uitspr. eemsitvmorteis met
zachtl. e), m. Mv. -ls. De eind-e valt dikwiils in
de uitspr. weg. Daarnaast soms HEEMST. Mnl. :
heemse, hemst, homst, huemst. De oorsprong van
heemst moet wellicht gezocht worden in Gr.
tbtaxOC;, Lat. hibiscus, middellat. ibiscus, e7)1~.
cus, middelhgd. Eibisch, bij Fncns Eibesch, bij
NEMNICH Hemisch. e Van onbekenden oorsprong s : (VERCOULLIE en Ned. Wdb.). De geijkte
uitdrukking is : witten heems(t)wortele. Bekende
plant: Althaea officinalis L. In al de lochtenge
groez't er witten heems(t)wortele : 't es 'n geneesplante. Ne pap va' witten hee1fzs(t)wortele. V gl.
Ned. Wdb. DB. KIL. N ederlandsche vormen :
HEEM ST, HEENST, HEMST, HIMST, HOEMST, HUMST,
HEUMST. Zie nog PRITZEL und JESSEN, Deutsche

Volksn. der Pflanzen, bij Althaea officinaHs.

Heen, bw .. Wordt niet gebruikt in mijn dialect
(ook niet de samenst. en koppelingen). Z. DEURE,
WEEG.

Heer, heir, o. \Vorden niet gebezigd.
Heer, m. Zie HEERE.
Heer (uitspr. eer met scherpl. e), vn. Zie

HIR,

HER, HEUR.

Heere (uitspr. eerCJ DIet scherp!' e), m. Mv. -n.
Verkl. ~rke (mv. -rkes, -rkies). l\Inl. : here, heer,
nare,haer, hiere,eene enkele maal herre, her. \Vdb.
- Heer em meestere, gansch meester. Ook van
vrouwen. l'riene was izeer ern 'InC('st('?-e. Ned.
Wdb., ko!. 340. J. - Priester. 't Was nen dz"enst
mee' vier heeren. Ned. Wdb., kol. 334· J. - l\len
zegt wz"theere, Norbertijn, niet witte(n) heere
(Ned. Wdb., kol. 334 : c witte heeren, dominica ..
nen, predikheeren )).
- Kaartspel. Fr. roi. Hertenheere. Ne vierder
van den heere. Koekenlteere was bezet. - In
zeker kaartspel dat vereuken (z. ald.) heet, zegt
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de winner als hij eenen heer omkeert: Heerken
- al genezen.l en hij streelt de wang van den
verliezer ; - of bij dreunt het volgende rijmpje op :
M&'nheere mijnheere, l1zijnheere,
Mee al z&'m beste kleeren,
Slaat hem hart, dr&' keeren,
't En doet hem nog geen zeere I
- God, J ezus. God den Heere, Den Heere van
hemel en erde, Onz' Heere (soms : Ons Heere);
Ons [uitspr. Onz, soms Ons) Heerke. Onee
lieuen Heere : Ons lteuen Heerbe. Ons (lieven) Heerke zoete, Vgl. Ned. Wdb., ko!' 345
en vgg. One' Heere of Ons Heere
God; onzen
heere = onze meester, onze baas : onzen heer
es b&' Onz' Heere , onze meester is overleden,
Uitroepen, zegewenschen, verwenschingen,
enz. Heere (1nijne) God (toch)! Och Heere
toch ! (llf&'ne) lieuen Heere.' Och Reere Gotte
toch ! Heere Gottekies toch!, enz. One' Heere
mag 1n&' straffen (as 't nie waar en es)!
Ons Heerke zal ons helpen.l Ons Heerke uer..
trooste mt/! Onze lieuen Heere zal der hem
mee bemo~zen! One' Heere zal der z&'n krukk'
i'steeen, zal dat verhelpen! - Spr. Onz' Heere
wzldege 't hen (hebben], bet was een geluk.
~ k Viel »an dem boom, mor onz' Heere wz"ldege
,t hen, ~ k blee! an nen tak hangen. - Bij onz'
Heere z&'n, gestorven zijn. CV. - In toepassing
op een afgezonderd dorp of gehucht, waar geen
welopgevoed mensch woont : One' Heel" em pas..
seer t dor »a' z' leven ntet, of : geenen eene keer
op e faar, of: mor ne keer op e faar! - One'
Heer em betaalt alle zatel'da(g)en niet, hie em
betaalt mer eene keer (d. i, na den doodle One' Heer e zeiu' en ka' gee' were maken nor
alkendeens goeste, Ons Heer zelf kan iedereen
niet tevreden stellen ; er zullen altijd ontevredenen
zijn. - Onz' Heere moe' zf/' getal hen (hebben),
er moeten alle soorten van menschen zijn, oak
domme, dwaze, onnoozele; schertsend, in toepassing op een dom, onnoozel mensch. - Onz'
Deere werdt aud, hie en wee' nie meer wat hie
doet, 't wordt gezegd als het zeer slecht weder is
(b. v. in den zomer). Ook: Onz'Heere werdt
aud, hze laat't dl gebeuren, als iets zonderlings,
iets buiten~ewaons, iets slechts, enz. voorvalt. llIeenen da~ g' onz' Deere by' 't hand (by' de teenen, by' de grooten teen of by' 't haar) vast het
(hebt), meenen dat gij iets bijzonders hebt. V ~l. J.
- Hie zoo (zou) onz' Heer in 'n eurdsiestasse
(zie ald.) s1nelten, hij is stinl en slecht, niet te
betrollwen. - Hie zoo (zou) Onz' Deere ne vlassem bord (baard) andoen. Zie BAARD. - Onz'
I-Ieere van 't krUlse' lezen, schijnheilig zijn. Onz' Beer eln bauwt geen kerke, of den duvel
zet er e kapeUeke neffiest, waar een kerk staat,
komt een herberg. - Onz' Heere z&'n oo(g)en
uz'tsteken, kwistig en beestig leven; van weelde
Idagen.
- De H. Hostie. De paster komt 1nee ona'
Iieere, hij berecht iemand. Iemand onz Heere
dra(g)en, hem berechten. T' Onz' (soms t' Onzen)
Heere gaan, comrnuniceeren. Vgl. J. - Spr. Ge
zoodt (zoudt) he1n onz' Heere gee(n) zonder b£echten. lie BIECHTEN.
- Kruis lz'even Heere. Zie KRUIS-LIEVEN4

=
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— Het raadsel van d'eegde (eg) die vier en
twin tig tanden heeft :
Vier en twintig heeren
Die 't land omkeeren :
Z* en drenken noch bier noch wifn.
Wa' veur heere' meu(g)en da' zijn?
— Het raadsel van de vier molenwieken ; Vier
heeren, die altijd achter malkander loopen, en
mallekander niet en keune krij\g)en /
— Samenst. (veelal in tegenstelling met boere(n)-). In den vorm heeren- vôor eenea k linker,
h, d en / / eveneens vôor b met gedeeltelijke
assimilatie (nb wordt mb) of, soms, in den vorm
heere-; ook in dezen laatsten vorm vôor al de
andere medeklinkers.
Heerebedde (uitspr. eerp-), o. Daarnaast HEERENBEDDE (uitspr. eerpm-). Kosteiijk bad. In
tegenstelling met boere(m)bedde. Vgl. BEDDE.

Heerefetnre, heerefotture (uitspr. eerp>), vr.
Heerenrijtuig.
Heeregedoen (uitspr. eerp-), o. Zonder mv.
Trant van heeren. — Heerenwoning, heerengoed.
— Heerending (b. v. rijtuig). — Zie GEDOEN.
Heeregemeente (uitspr. eerp-), vr. Gemeente
waar heeren wonen. In tegenstelling met boeregemeente.
HeeregOOd (uitspr. eerp-), o. Heerengoed. Ned.
Wdb.
Heeregoeste (uitspr. eerp-), vr. Zie GOESTE.
'k Zoo (zou) wel e glas wijn drenken — dat es
'n heeregoeste. Hie es gekleed nor d'heeregoeste.
Heerekind (uitspr. eerp-), o. Mv. -ers. Heerenkind. Ned. Wdb., kol. 352. Zyne jonge paist dat
hie 'n heerekind es.
Heereknecht (uitspr. eerp-), m. Heerenknecht
Wdb. Nen heereknecht wint meer geld as nem
boereknecht.
Heerekoetse (uitspr. eerp-), vr. Heerenrijtuig.
DB. C V. Ned. Wdb., kol. 352. — Bed van een
rijk mensch, kosteiijk bed. Zie KOETSE.
Heerekoetsier (uitspr. eerp-)^ m. Heerenkoetsier. Wdb.
Heerekost (uitspr. eerp-), m. Zonder mv. Heerenkost. Nen haze — dat en es mor heerekost.
Heerel, m. Zie HEERELE.

Heerele (uitspr. eerplp met scherpl. e), m. Mv.
•Is. Verkl., ongewoon, -Ike. De eind-£ valt dikwijls
in de uitspr. weg. Vlasstengel. Voor de etym. zie
Ned. Wdb. : HEERD (II). Heerele is dim. van
heerd ; heer(d)ele. Vgl. DB (HEREL, HEERL),
K l L (HERDE, HEERDE), J (HEERD, HERLING).

Heereleven (uitspr. eerp-), o. Nooit HEERENLEVEN.

Heereloon (uitspr. eerp-), m. Heerenloon.
Heerelozement (uitspr. eerp-), o. Heeren logement.
Heeremaarte (uitspr. eerpmortp), vr. Mv. -«.
Daarnaast HEEREMEISEN, -MEISIE (uitspr. -mai-).
Vrouwelijke dienstbode bij een aanzienlijk man.
Ons Mie es te Gent heeremorte.

—

HEERENTAFELE
Heeremaisen, heeremaisie, o. Zie HEERE.

MEISEN.

Heeremaniere (uitspr. eerp-), vr. Meestal in
'tmv. -n, of in 't verkl. : heer emanier k(i)es. Manier (van doen) van rijke menschen; steedsche
manieren. 'k En k$est die heeremanier kies nie
uitstaan,

^ Heeremeisen (uitspr. eerpmaispn), heeremeis i t (uitspr. -mai-), o. Z. HEEREMAARTE, MEISEN.

Heeremode (uitspr. eerp-), vr. Zonder mv.
Steedsche mode. Hie loopt gekleed nor d'heeremode.
Heeremorte, vr. Zie HEEREMAARTE.
Heeren (uitspr. eerpn met scherpl. e)t onz. zw.
ww. Verv. : heerdege, g'heerd. Met hen (hebben). Kaartspel. Derde (of vierde, enz.) van eenen
heer. 'k Hè nen derdere. Hoe groot ? Hie heert.
Heerenambacht (uitspr. eerpn-), o. Daarnaast
HEERESTIEL. Gemakkelijk ambacht. Nie werken,
dat es 'n heerenambacht. De stiel van ne gauwsmed es nen heeres tie I.
Heerenboer (uitspr. eerpm-), m. Mv. -en. Daarnaast, zeer gewoon, BOERENHEERE. Rijke boer,
die leeft als een heer. DB. Vgl. Ned. Wdb. i. v.
HEEREBOER.

Heerenboterham (uitspr. eerpmbotpram), m.
Mv. -s of -men. Dunne boterham met veel boter. J.
Heerendag* (uitspr. eerpn-), m. Meestal in
'tmv. -da(g)en. Weelderige, luie dagen. Zij' geld
es op : zijn heerendae' zij' veurbij. Vgl. Ned.
Wdb., kol. 353.
Heerendienst (uitspr. eerpn-), m. Mv. -en.
Dienst bij een heer of rijk man. Nooit HEEREDIENST. Zie Ned. Wdb. C V .

Heerendinee (uitspr. eerpn- met neventoon op
nee), m. Mv. -ts. Verkl. -tse. Heerenmaaltijd. Zie
DINEE.

Heerendoeninge (uitspr. eerpndoenengp), vr.
Heerenhoeve, heerenhuis. Daten esgeem boerenhof, 't es 'n heerendoenenge. Zie DOENINGE.
Heerendoorp (uitspr. eerpn-), o. Dorp waar
heeren wonen. Brakel es 'n heerendoorp. Zie
DOORP.

Heerene, vr. Zie EERENE.
Heerenhand (uitspr. eerpnant), o. (zelden vr.).
Mv. gewoon, -en. Verkl. -handse (mv. -dses, -dsies).
In tegenstelling met BOERENHAND. Hand van
iemand die niet werkt. Ge zie} wel dat hie mee*
de spa niet en werkt : hie heit (heeft) heerenhanden.
Heerenherberge (uitspr. eerpnerbergp), vr.
Mv. -n. Herberg waar heeren komen (of logeeren). Vgl. Ned. Wdb (HEERENLOGEMENT).

Heerenhof (uitspr. eerpnof), o. Mv. -hoven.
Verkl., ongewoon, -hoveke, -hoofke. Heerenhofstedej schoone, rijkelijke hoeve. 't En es wel gee\
kasteel, mor toch e schoon heerenhof.
Heerentafele (uitspr. eerpn-), vr. In toepassing
op iemand die rijkeiijk eet en drinkt. Alle zon-
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da(g)en es 't dor heerentafele. Es 't dor goe' van
eten? Ja 'tf zille : 'n heerentafele !
Heerenteten (uitspr. eer?n-), 0. Zonder mv.
Heercneten, heerenkost.
Heereperd (uitspr. eerz-), o. Mv. -per(d)en.
Luxepaard. CV. Ned. Wdb., kol. 352.
Heereprochie (uitspr. eerd-), vr. Hetz, als
HEEREGEMEENTE. Zie aid.

Heereseeze (uitspr. eer?>), vr. Rijtuig voor
heeren. Zie SEEZE.

HeereiOepee (uitspr. eerd-), m. Mv. -ts. Verkl.
-tse. Rijkelijk avondmaal (meestal voor maatschappijen, vereenigingen, enz.). De soefiee veur
de gouischutters was nen heeres»epee.
Heerespel (uitspr. eerd-), o. Zonder mv. Spei
van heeren. Veel eten en drenken, en letter werken, dat es heerespel.
Heerestiel (uitspr. eerd-), m. Zie HEEREN AMBACHT.
Heerevelk (uitspr. eerp-)t o. Volk uit den
gegoeden stand. Dor em mag ne werkmains nie
bij kommen : 't es heerevolk. Vgl. Ned. Wdö,,
kol. 353 : HEERENVOLK.
Hetreweeg (uitspr.eerdweech,beidetf'sscherpl.),
m. Naam van den straatweg van Oudenaarde naar
Geeraardsbergen. *t Es keeremes op den Heereweeg. Hie weunt op den Heereweeg. Vgl. Ned.
Wdb (HEERENWEEG). Zie WEEG.

Heereweunste (uitspr. eer?-)9 vr. Mv. -n. Heerenhuis. Zie WEUNSTE.

Heerezenne (uitspr. eerd-). m. Mv. -ns. Jongeling van goeden huize. Ned. Wdb., kol. 353 (HEERENZOON). Zie ZEUNE.

Heerlekhied, vr. Zie HEERLIJKHEID.
Heerlijk (uitspr. eerlijk met if), bn. Kaartspel.
Van drie of meer opeenvolgende kaarten waarvan
de hoogste een heer is. 'k Hè ne vierdere. Hoe
groot? Hie es heerlijk. — De andere bet. van het
w. zijn in mijn dialect onbekend.
Heerlijkheid (uitspr. eerlijkiet of -hk-), vr.
Niet gewoon. Het gebied van een heer. Schoose
(Schoorisse) was 'n heerlekhied. — In andere bet.
is het w. niet in gebruik.
Heerschj bn. (trotsch; heesch). Bestaat niet in
mijn dialect.
Heerschap (uitspr. eerschap met scherpl. e), o.
of vr. (het geslacht is niet vast te stellen, daar men
het w. zonder lidw. gebruikt). Mv. -pen. Zonder
verkl. Niet gewoon. Daarnaast HEERSCHIP. Heer.
Wdb.
HeerschappÜe (uitspr. eer-), vr. Zonder mv.
Niet gewoon. Daarnaast HEERSCHIPPIJE. Heerschappij. Z' es onder zijn heerschappije.
Heerschen, ww. Wordt niet gebezigd (00k
niet de arl. en samenst).
Heerschip; heerschippije. Zie HEERSCHAP,
HEERSCHAPPIJE.

Heerzele (uitspr. eezdh met scherpl. e), 0. Gemeente : Herzele. Zie PLAATSNAMEN.
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Heerzeleere, m. Zie EERZELEERE (00k de afl.
en samenst.).
Heerzels, 0. Zie HEERZELSCH.
Heerzelsch (uitspr. eezpls met scherpl. e, met
ch voor 3), bn. Spotnaam : Heezelsche makraangasten. — Zelfst. Heezelschen, m. (of eene van
Heezele); Heezelsche, vr. (of eene van Heezele).
In woner of inwoonster van Herzele. — Heezels,
o. Op zijn Heezels, naar Herzeelsche manier. Ze
klapt op her Heezels.
Heesch (uitspr. ees, met ch voor 2), bn. Trappen van vergeh : heescher{e), heest. Wdb. Den
hane krouit hem hees. Ze was nog heeschere.
Heescheghied, vr. Zie HEESCHIGHEID.
Heeschigheid (uitspr. eeschdchiet9 met scherpl.
e en met ch), vr. Zonder mv. Heeschheid. Dat
es thee te(g)en d'heescheghied. *t Es 'n heescheghied. Van heescheghie' nie kenne spreken. CV.
Log., Wdb.
Heester, m. Wordt niet gebezigd (00k niet de
afl. en samenst.). Men zegt boomke of struik.
Heet, o. Zie HEED.
Heet (uitspr. eet met scherpl. e), bn., bw.
Trapp, v. vergel. : heeter{e), heetst. Wdb. — Van
zaken. Zoo heet as vier, as 'n kole vier ; as nen
ovene ; as e gloeiend ijzere. Vgl, CV. J. — Zoo
heet dat de krouie' (kraaien) gopen (gapen), van
weder : zeer heet. J. Ned. Wdb., kol. 397. —
Gloeiend heet, zoo heet als gloeiend ijzer. CV. J.
Kokend heet, zoo heet als kokend water. J. —
't Es altijd f heet of te kaud, het is nooit gepast,
nooit wel. CV. J. Ned. Wdb., kol. 399. — Op
heete kole' loopen, zeer ungeduldig zijn. Vgl.
Ned. Wdb., kol. 397. — Schertsend. Van een
diefachtig mensch. Hie en kan niet (niets) late
li(gg)en, asaldatt' heet of te zwaar es : heet ijzer
em meulesteenen, hij neemt alles wat hij kan. J.
— Spottend. Tot iemand die zegt : 't es heet, antwoordt men : al dat f heet of te zwaar es, moette
(moet ge) late vallen. J. — Heete koeke. Zie HEETEKOEKE. — Van personen. leverst heet en kaud
zitten, er altijd zitten. — Het f heet hen (hebben), te sterk verhit zijn (door beweging, inspanning, weder, eüz.). — Heete kop, iemand die
heet van hoofd is, heethoofd. — Van personen en
dieren. Geil. Heet zijn, heet loopen. 'n Heete teve,
een wulpsche vrouw. Nen heetem bok9 een wulpsche man. Nen heeten duvele (van mannen en
vrouwen). Da' maiske was nen heeten duvele.
Vgl. Ned. Wdb., kol. 403.
Heeteghied, vr. Zie HEETIGHEID.
Heetekoeke (uitspr. eetd-), m. Mv. -«. Verkl.
•koekske (mv. -skes, -skies). Pannekoek. Ned. Wdb.,
kol. 405. Vgl. J.
Heetelijk (uitspr. eetdlijk met scherpl. e en
met ij), bn. Wat kan geheet worden. Den oven
en es nie heetelijk.
Heeten (uitspr. eet?n met scherpl. e)9 bedr.
(nooit onz.), zw. ww. Verv. : heettege, g'heet.
Met hen (hebben). Heet maken. Wdb. 't Water
heeten. Den oven heeten. Da' stoofke brandt
goed, mor 't en heet niet, het geeft geen wärmte
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CV. J . — Strikvraag, tot iemand die met zijn
fransch pocht. Hoe heeten ze nen oven in 't
frans ? Antwoordt men : un four, dan luidt het :
mee haut, gelijk in 't vlooms / ' t Is dus een woordenspel met heeten, fr. chauffer, en heeten, fr.
se nommer.
Heeten (uitspr. eetan met scherpl. e)9 bedr. en
onz. st. ww. Verv. : heettege (nooit hiei), g'heeten.
Wdb. Bedr. Enkel de bet. noemen is hier bekend.
Me zillen 't kind Emiel heeten. En hie heel dàt
werken? — Onz. Genoemd worden. Wdb. Er es
meer as een koe die Bles (of Blaar) heet. Ned.
Wdb., kol. 412 : er zijn meer hondjes die Bloem
heeten. 't En zal nie (of gee') waar heeten, het
zal niet zijn. Vgl. CV. Dat heet nui ne keer loopen/d&tïs echt loopen; 00k wel ironisch. Vgl.
Ned. Wdb., kol. 415.
Heetigheid (uitspr. eetzchiet met scherpl. e)9
vr. Heetheid. De schrijfwijze HITTIGHEID kan
gewettigd worden, vermits de twee vor men dezelfde uitspr. hebben. Geilheid, wulpschheid. Ze
gloeit van heeteghied. Vgl. HITTE.
Heetsel, o. Zîe HEETSELE.
Heetsele (uitspr. eetsdh met scherpl. e\ o.
Zonder mv. De eind-e? vait dikwijls in de uitspr.
weg. Wat men gebruikt om te heeten ; brandstof
(vooral voor oven). Vaagt dat amaal bijeen; 't es I
I
goed heetsele. DB.
Heette (uitbpr. eett? met verkorte scherpl. e)9
vr. Mv. -n. De uitspr. is dezelfde als die van
HITTE (zie aid.). Vgl. SCH. CV. J.

Heezele, o. ; heezels, o.; heezelsch, bn. Zie
HEERZELE, HEERZELS, HEERZELSCH.

Hef (uitspr. ef met gerekte korte é), m. Mv.
•fen. Het eenmaal hefïen. In éenen hef, in twie
heffen kan ek dem blok opheffen. — Schop.
Iemand nen hef geên. SCH (Bijv.). — Het eenmaal drinken. Hie gaf ne goeën hef a' zif glas,
hij dronk een goede teug. — De andere bet. in
het Ned. Wdb. aangegeven, zijn in mijn dialect
onbekend.
Heffen (uitspr. effpri), bedr. en onz. zw. (nooit
st.) ww. Verv. : heftege, g'heft. Wdb. — Drinken. Hie kan heffen. J. CL (Bijv.).
Hefftr, m. Zie HEFFERE.
Seffere (uitspr. effdri), m. Mv. -rs. De eind-5
valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die heft.
De steen es te zwaar : er en zif geen heffers
genoeg. — Drinkebroer. 't Was nen eesten heffere.
Heftig) bn. bw. (driftig). Wordt niet gehoord.
Heg, vr. Bestaat niet in miJD dialect (00k niet
de afl. en samenst.). Zie HAGE.
Heide (uitspr. au), vr. Mv. -n. Verkl., ongewoon. Wdb. Dat es haie; dor en groeit niet
(niets) dat deugt. — Als plaatsnaam nog bekend :
'k Weun op d'Haie. — De heideplant wordt heed
(of heet) genoemd. Zie aid.
— Samenst. (niet gewoon) : haiblomme, vr.,
heibloem; — haigrond, m. ; — haikant, m.; —
haikruid, o. ; — hailand, o.
Heiden, m. ; heien, ww. Niet bekend in mijn
dialect.
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Heie, vr. Zie HEIDE.

Heil, o. ; Heiland, m. Behooren niet tot de
volkstaal.
Heileghied, vr.; heilegtag, m. Zie HEILIGHEID, HEILIGDAG.

Heilig (uitspr. ailpch), bn. Wdb. D'hailege
kerke, a'hailege schrifture, enz. — Spottend.
Ge zoodt (zoudt) hem haileg ver klar en, hij doet
schijnheiiig. Vgl. J.
Heiligdag (uitspr. aihchtach), m. Mv.- ta(g)en.
Nooit hailigedag. Vgl. Ned. Wdb. Ne geboden
hailegtag; nen afgesielden hailegtag. — Onbehaarde piek in den baard. Hailegta(g)en i' zijnem
bord (baard) hen (hebben). Vgl. Ned. Wdb.y kol.
467. Loq., Wdb.
Heilige (uitspr. aibgd), vr. Mv. -«. Wdb. Ze
leeft as 'n hailege.
Heiligen (uitspr. ailpgpn), m. Mv. hailegen.
Heilige. Klous es ne grooten hailegen. D'hailegen in den hemele. — Op God en al zijn hailege' roepen, jammerlijk en luid roepen en kermen. CV (Aanh.). — Er uitzie(n) gelijk nen hau
ligen die van 'n schilderije geschupt es, er zeer
zonderling uitzien. — Spottende vraag om de
reden eener doenwijs te weten. Ter eere va'
walk nen hailegen? CV. SCH {Bijv.). — Borrel
jenever. Gee' mij nog nen hailegen.
Heiligen, ww. Is in mijn dialect niet bekend.
Heil lg hei d (uitspr. aihchiet), vr. Zonder mv.
Wdb. Zijn haileghied de Paus va' Boomen.
Heiligschendere (uitspr. aitechschendprz), m.
Mv. -rs. De ema-e valt dikwijls weg. Heiligschender.

Heiligschenderije (uitspr. ailach-), vr. Mv.
-n. Heiiigschennis. Ned. Wdb (« in Zuid-Ndl. het
gewone woord.... >).
Heiligverklaringe (uitspr. aihchferklareng*
met zovi. lange a), vr. Heiligverklaring.
Heimelijk (uitspr. aimdlijk metij)9bn. Trapp,
v. verg. : naimelijker{e)t haimelijkst. Aitijd in
ungünstige opvatting. Giuiperig, geniepig. Sies es
nen haimelijken deu(g)eniet. Em betrauwt dienen haimelijke keerel niet. Dor staat hie were
mee' zijn haimelyk gezichte/ Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 476. — Ook zelfst. 't Es nen haimelijken;
't es 'n haimelijke. KiL. J. CV. CL {Bijv.).
Heimelijkheid (uitspr. aimzlekiet), vr. Gluipengneid. Da manneke steekt vul haimelekhied.
Zie HEIMELIJK.

Hein (uitspr. ain), m. Ongewoon : Hendrik. —
Vki. (H)aintse. Haintse-de-Dood, de Dood. As
Haintse-de-Doo' komt,zijn z' amaal schon (schuw,
bevreesü). — Hamtse-Pek, Heintje-Pik, de Duivel. Vgl. CV (Aanh.).
Heinde, bw. Wordt niet gebezigd.
Heinen, ww. Bestaat niet in mijn dialect (ook
niet de afl. en samenst.).
Heinie (uitspr. ainie), m. Zie EINIE.
Heinze (uitspr. amz?), vr. Zie EINZE. Vgl. Ned.
Wdb(i. v. HEINZE).
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Heir, o. Wordt niet gehoord (00k niet de sa«
menst.). Vgl. hier HEEREWEEG.
Heisa, tusschenw.; heitere, m. Zie HAISA,
HAÏTERE.

Heit (uitspr. ait), tusschenw. Zie HAIT.
Heize (uitspr. aizd), vr. Zie EIZE. SCH.
Hek, o. Wordt niet gehoord. Zie HEKKEN.
Hekel, m. Zie HEKELE.

Hekele (uitspr. efoh), m. Mv. -Is. Hekel. Wdb.
— Mee' zij' gat op nen hekel zitten, in hachelijken
toestand zijn. Vgl. Ned. Wdb., kol. 492.
Hekelen (uitspr. ehhn), bedr. zw. ww. Verv. :
hekeldege, g'hekeld. Met hen (hebben). Wdb.
Vlas hekelen. — Jemand hekelen, hem afranselen ; hem ferm bekijven; hem bestraffen; hem (in
spel b. v.) veel doen verliezen. Z' hen hem van
den nacht ne keer schoone ghekeld! Vgl. Ned.
Wdb., kol. 494.
Hekelinge (uitspr. ekdlengi), vr. Zonder mv.
Afranseling; bekijving; bestrafring; groot verlies.
Jemand 'n hekelenge geên of drouien. 'n Goe
hekelenge krijen. Zie HEKELEN.
Hekkegat (uitspr. ekkdgat), o. Mv., ongewoon.
Daarnaast, gewoon, HEKKlEGAT.De opening waar
het hekken hangt.
Hekken (uitspr. ekkzn), o. Mv. hekke(n)s. Verkl.
hekske (vgl. VERKEN), mv : -skes, -skies. Daarnaast,
gewoon, HEKKIE (mv. -s, -Is). De vorm « hekken
is reeds uit de 160 eeuw bekend ». Ned. Wdb.,
kol. 487. Hek. Doet de deure van 't hekkie toe.
f
t Hekken es vort (rot). Da' was e schoo' groen
hekske. SCH. D ß . CV. — 't Hekken nor de wend
hangen, de huik naar den wind hangen. SCH.
Hekkie, o.; hekkiegat, o. Zie HEKKEN, HEKKEGAT.

Hekse, vr. Mv. -n, Zonder verkl. Voor fr. sorcière zegt men altijd tooveresse. —• Ondeugend,
siecht vrouwspersoon. Die leelek hekse. Die hekse
-van e wijf.

Hektare, vr.; hektogram, m.; hektolietere,
m. ; hektometere, m. Zie op HECTO-.
Hei, vr. Zie HELLE.

Hel, bn. Wordt niet gebezigd. Zie HELDERE.
Hela (uitspr. met of zonder h; la met korte a
en zonder den hoofdtoon), tusschenw. Dient om
iemand te roepen ; om iemand te waarschuwen j
om aan iemand iets te verbieden. Vgl. Ned. Wdb.
CV. R. T.
Helaas (uitspr. elaas met nederlandsche of
zovl. lange a), tusschenw. Is niet zeer gewoon.
Wdb. Helaas, z' es dood! Wdb.
Held (uitspr. elt), m. Mv. -en. Zonder verkl.
Meestal in ironische toepassingen. 't Es nen eesten
held! 't Es nen held an tafele, hij kan goed
eten. Vgl. Ned. Wdb. — De afi. en samenst.
worden niet gebezigd.
Helder, bn. Zie HELDERE.
Heldere (uitspr. eldprp). bn. Trapp, v. vergeh,
ongewoon. De eind-£ vah dikwijls in de uitspr.
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weg. Helder. 'n Helder stemme, 't Were was holder et Wdb.
Helen, ww. (verbergen). Bestaat niet in mijn
dialect (00k niet de afl.).
Helft (uitspr. elft), m. (niet vr.). Vroeger niet
gewoon. Zie DEELT, HALFT. Gee' mij den helft.

Den helft van den tijd, dikwijls. As ek loope,
val le 'k den helft van den tijd.
Helkijn, o. Gemeente. Zie HALKIJN.
Helle (uitspr. elh), vr. Mv. -n. Verkl., niet
georuikt. Mnl. helle. Ook bij G. Hel. Al de duvels
van d'helle zitten op zijnen nekke. As 't nie waar
en es, moe' 'k nor d'helle gaan. Hie ligt te branden in 't diepste van d'helle, 't Brandt gelijk
'n helle, het brandt ferm. Zoo donker as 'n helle,
zeer donker. — Tot iemand die lets kwaad doet :
Ge zilt nor d'helle gaan! Iemaad die schrijft,
gaa{t) nor d'helle, als de lijnen naar onder gaan.
Vgl. HEMELE. — De opening onder den eigenlijlijken oven. Zie BAKKERE.
— Woordenspel. Zie ELLE.
Hellebaard, m. Wordt niet gehoord.
Hellebot (uitspr. elhbot), m. (niet vr.). Mv.
-ten. Veikl. -bontse. Heilbot. Zie hier ELLEBOT.
Helledonkere (uitspr. elh-)9 bn. Heldonker,
zeer donker. KiL. DB. SCH. J.

Helleme, m.; heJlemen, ww.; hellemgat, o.
Z i e HELME, HELMEN, HELMGAT.

Hellen (uitspr. elhn), onz. zw. ww. Verv. :
heldege, g held. Met hen (hebben). Wdb. De
grond helt hier stijf.
Hellenduvele (uitspr. helheduvdh),

m. Zie

HELLIEDUVELE.

Hellewaen(e), m. Zie HELLEWAGEN.
Helle Wagen (uitspr. elhwa?n met zovl. lange
a), m. Daarnaast, soms, HELLEWA(G)ENE. Starrenbeeld : de groote Beer. Den hellewae' staat
teblenken ; 't zal stijf vriezen. SCH. DB. J. CV.
— Luchtspook : heische wagen die alle nachten
rondrijdt en de nachtwandelaars meeneemt. Volk
en Taal, jaarg. III, blz. 200.
Hellewagene, m. Zie HELLEWAGEN.
Hellieduvele (uitspr. ellie-), m. Mv. -Is. Verkl.
-Ike (mv. -Ikes, -Ikies). Heische duivel. Da' kind
es nen hellieduvele» Kijkt ne keer wat die hellieduvels weer uitzetten!
Helm, m. Zie HELME.
Helme (uitspr. elmd, elhmd), m. Mv. helms.
Helm. Da' kind es gebore mee nen hehne. Fr.
cet enfant est né coiffé. Mee' den helm geborê
zijn, in alles geiukkig zijn. Ned. Wdb (« in ZuidMed. »). J. CV (Aanh.).
Helme (uitspr. elm?, ellpmp), m. Galm, weergalm. 'k Hoore nog den helme van de klokke. Zie
HELMEN ;

—

Mnl.

Wdb.

SCH. D ß .

JACOBS,

Veroud. w. bij Jùï.
Helmen (uitspr. elmdn, elhmdn), onp. zw. ww.
Verv. : helmdege, g'helmd. Met hen (hebben).
Galmen, weergalmen. 't Helmt hier in de kel*
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dere. SCH. DB. K I L . JACOBS, Veroud. woorden
bij Kiliaan. MnL Wdb,
Helmgat (uitspr. elm-, elhm-),
Galmgat van den toren. DB.

o. Mv. -en.

Helpe, vr.; helpen, ww.; helpere, m. Zie
HALPE, HALPEN, HALPERE.
Helsch (uitspr. eh, met ch vôor 9), bn. Wdb.
f
n Hels lawijt. Den heischen duvele, zeer gewoon. AI d'heische duvels zitten op zif lyf. Hie
vloekt gelijk nen heischen hond.
Hem (uitspr. em), pers. vn. m. enk. 3 e en 4e
naamv. Wdb. 'k Spreke van hem. Smijt hem
buiten. 'k Jon 't hem. — Zieh (m. en o.
enk.). Hie smeet hem nere. 't Veulen doet hem
zeere. J. Ned. Wdb (« de vierde nv. hem diende
voorheen, en dient in de volkstaal nog veelal, als
wederk. vnw. van den 3deB pers. manl. enk. »).
— Zie HIJ, DEN, EN ; — Kl. en Vorml.
Hemd, 0. Wordt niet gebezigd. Zie HENDE.
Hemel, m. Zie HEMELE.
Hemelbieë (uitspr. em?l-), vr. Mv. -n. Tweevleugelig insect, op een bie gelijkend, doch angelloos : geslacht Eristalis (vooral de soort E. tenax
L.). D'hemelbieë zitte' veel op de wilde suikeraiblommen. De kinders vangen mee 't hand d'hemelbieën, hauwen z' in de vuiste, of steken z' in
'n dooske, en hooren ze zengen. C V.
Hemele (uitspr. emdh), m. M v. -Is (in het
Onze-Vader : hemelen). Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
-Ikies). De eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg.
Wdb. — In den hemel zijn, zieh buitengewoon
gelukkig gevoelen. Harlegl mij 'm beetse, zai de
zieken; en ik deed 't; en toons zaitie (zei hij) :
*k ben nui in den hemele. Vgl. Ned. Wdb., kol.
547. CV (Aanh.). — Zijnen hemel verdienen,
zeer ongelukkig en daardoor waardig zijn de
hemelsche gelukzaligheid te genieten. Z' hee1 veel
kinders en veel ongeluk g'had, en dorbij ne
slichte man; z' hee'' zeker herren hemel verdiend! Vgl. Ned. Wdb., kol. 547. — Nor den
hemel gaan, op zulke wijs schrijven dat de lijnen
omhoog gaan. CV (Aanh.). — Zijnen hemel op
d'erd' (of op de weereld) hen, hier veel aardsche
vreugde genieten. — Spr. Den hemel op d'erde, en
d'hel hiernaar! — Van den hemel nor d'helle
loopen,gaan, enz., van goed naar slechter loopen.
J. — Jemand tot in den der den hemel verhejfen,
hem zeer loven. J. Vgl. Ned. Wdb., kol. 545-46.
In den derden hemel zijn, droDken zijn. CV. —
Al dat den hemel gee' (geven) kan, wordt gezegd
als het naar vollen wensch toegaat. J. CV (Aanh.).
— Zooveel as den hemel gee' kan, met volle kracht
(van regen, werk, enz.). CV. Ned. Wdb., kol. 549.
-— Hemel en erd en zijn op éenen dag nie'
gemaakt (of geschapen), Keulen en Aken zijn op
éenen dag niet gebouwd. CV {Aanh.). — Hemel
en erde verroeren, alle mogelijke moeite doen.
Vgl. CV (Aanh.). Ned. Wdb., kol. 544. — Nor
den hemel spauwen, het speeksel in de hoogte
werpen. 't Wordt in 't volksgeloof beschouwd
als een roekelooze daad. Spr. G' em meuçt nor
den hemel nie spauwen, gij moogt het goede, het
heilige niet verachten. Wie nor den hemel spauwt,
spauwt i' zijn ai(g)e' gezichte. —- Den hemel
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gaat (slaat of smijt) open en toe, het weerlicht
geweidig. Vgl. SCH.
— Uitroepen. Wei lieven hemel lock ! God van
den (hoogen) hemele! Ons-Lieven-Heer k' uit den
hemele! En andere soortgelijke meer.
— Hemel van de keerne, het bovenste deel,
deksel.J. Volk en Taal, VPjaarg. 53. Ned. Wdb.,
kol. 549.
Hemelranke (uitspr. emdl~), vr. Mv., gewoon,
•n. Kapucijnerkers (Tropaeolum majus L.). D'hemeIranken hè (hebben) schoone rankskies en 00k
schoone blommekies.
He me Is eh (uitspr. emdls, met ch vôor 9), bn.
D'hemelsche glorie. Wdb. — Van weder. Zeer
goed. 't Es 'n he?nels weerke. — Uitroep. Hemelsche deugd! God hemelsche deugd (toch)!
God hemelsche vadere! CV. J.
Hemelvaart (uitspr. emdlvaart met zovl. lange
a), vr. Wdb. Onz' of Ons-Heer-Hemelvaart,
Ons-Heeren Hemelvaart. Ons-Lievrauw-Hemelvaart, Onze-Lieve-Vrouwen-Hemelvaart.
Hemelwers (uitspr. emdl-), bw. Hemelwaarts.
Hen, vr. Wordt niet gebezigd. Men zegt HINNE
(zie aid., 00k de samenst.).
Hen, pers. vn. Wordt nooit gehoord. Zie zij,
ZE, HOUDEK(E) en Kl. en Vorml. Ik zie ze of

houdere, ik zie hen (m. o. of vr.); 'k Spreke van
houdere, ik spreek van hen.
Hen (uitspr. en met gerekte körte e, juist als
Fr. êne zonder de eind-^), bedr. onreg. ww. Voor
de verv. zie Kl. en Vorml. De eind-» valt dikwijls in de uitspr. weg (assimilatie). Hebben (dat
men zeer zelden bezigt; zie aid.). — De inf. is
soms henné, wanneer te voorafgaat en vôor een
stemmst. Dat es werken om gedaan t' henne.
Hie pakt om f henne. Zie Kl. en Vorml.
— Met een persoon als voorwerp. Iemand hen,
hem bedriegen, foppen ; hem eene part spelen ;
hem vermanen, bekijven, afranselen ; hem (veel)
doen verliezen (in spel b. v.). Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 214. DB. CV. T. R . J. — 'k Zal ou (gaan)
hen, bedreigende uitdrukking. — In spel. Iemand
hen, hem vangen. J.
— Met eene zaak als voorwerp. let willen hen,
iets verzekeren,beweren.DB.CV.T. J.Ned. Wdb.,
kol. 205. — let (of het) hen, iet krijgen, ontvangen, nl. vermaning, bensping, afranseling. Ze zal
iet hen, as ze thuis komt. Spr. Die ewa' verdient,
moetewat hen; wordt gezegd van iemand die een
verdiende straf ontvangt. CV. — Het schoon(e)
hen, een goed en gemakkelijk leven hebben ; in
tegenstelling met : het kaad hen. Nui zijn de
kinders groot, nui hè 'k 't schoone ; mor 'k hè
't lange kaa' g1 had. 't Beteekent nog : de kans
voordeelig hebben (vooral in spel). Schiet die
bolle wee g, g'het het schoone. Laat ons naar den
hoogveuël schielen, m' hen 't al te schoone! —
Men zegt : sk hè kauwe, 'k hè worme, en niet :
ik heb het warm, koud. Vgl. Ned. Wdb., kol. 192.
— Er af hen. Zie AF. — Er niet (niets) an
hen, er tegen niets te zeggen hebben ; er mede geen
zaken hebben. 'k Verteere 'k mij' geld zooas
'k wille : watten hettegij dor an ? J. Ook : de vergelijking niet kunnen doorstaan. Drenken dat hie
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kan! Dor en hettegij niet a\ manneke. CV. T.
R. — let i' zijne kop (of zijn hoofd) hen, iets
zonderlings (b. v. een bekommering, een gedachte, enz.) in het hoofd hebben. As tie iet i' zijne
kop heet, en keunde 't er nie uit krij{g)en. Watten
heet hie nui weer iy zijn hoofd? CV. T. — let
i' zij' lijf hen, een voorgevoel van iets hebben.
Es ons koe dood? 'k Ha 't i' mij' lijf dat er iet op
gank was. SCH. C V. J. — Het in hen, veel gedronken hebben. Tiest hee weer ewat in. Hie hee 't i',
zilde. — let (of het) mee hen, bekeven, berispt,
afgeranseld worden. As tie bij zij' vare komt, zaitie
iet mee hen. Ook : bevoordeeligd worden. Her
jonkste kind hee altijd iet mee. — Het op iemand
(of iet) hen, zeer met iets ingenomen zijn en het
ten zeerste verlangen. Zal ze 't huis koopen?
'k Paize 't wel : z' hee 't er stijf op. Ze zal der
nog mee trauwen, want z' hee 7 op hem. — Het
op iemand hen, iemand aanzien als de oorzaak
van iets (altijd in ungünstigen zin). Zij' vader es
ver moord, en hie hee 't op de s med. DB. CV. J.
Ned. Wdb , kol. 226. — Wed. let over hem hen,
er mede bedeeld zijn (sprekende van eigenaardige
manieren, eigenschappen, hoedanigheden). Zijn
manieren en staa' mij nie an : hie hee iet over
hem da' nie' goed en es. DB. CV. T. J. Ned.
Wdb,, kol. 223. — let te(g)en iemand hen, een
wrok jegens iemand gevoelen. Hettegij iet te(g)e
mij? Ook : het te(g)en iemand hen. C V. R. J. —
let te(g)en iet hen, het afkeuren, er zieh tegen
verzetten. Zij' moeder hee iet te(g)en dat hauwelijk. DB. CV. T. J. — let (of niet) van iemand
(of iet) moeten hen, iemand (of iets) gaarne hebben, gaarne zien. 'k Em moe' van hem niet meer
hen. Veel komplementen^ da' moe' z' hen! Van
de wenter em moest ek nie' veel hen ! J. — Het
veur iemand hen, hem voorstaan, verdedigen,
lusten. Ik en kan niet (niets) goed doen : hie en hee
't veur mij niet. — let veuren hen. Z. VEUREN.
— Het hee mij wondere. Zie GEÊN.
— Om t' henne; daarnaast : om t' hen, Na
een ander werkwoord : zeer veel. Hie sloeg om
t' henne, hij sloeg zeer veel, duchtig. Dat es Stelen om t' henne. Eten o?n t' henne.
— Hulpwerkwoord. Zijn wordt met hen vervoegd. Z' hen der geweest. Ge moest er geweest
hen. Vgl. Ned. Wdb., kol. 225.
Hende (uitspr. end9), o. Mv. -n, -(n)s (soms hendies). Verkl. hendeke (mv. -kes, -kies). Hemd.Wdb.
E schoon hende, een zuiver, versch hemd. E vuil
hende. 'n Half hende, een half hemd, voorhemd.
Hiermede in tegenstelling, e g'heel hende : hie en
hee' zelfs gee' g'heel hende, hij bezit niets. Hie
zoo (zou) 't hende va' zij' lijf weeggeên, hij zou
alles weggeven, hij is zeer edelmoedig. — Geen
hend a' zij' lijf hen, niets bezitten, zeer arm zijn.
CV (Aanh.).
— Tergspelletje. Den dienen en hee' geen hend
an! roept een spottende guit, terwijl hij met den
vinger een kind wijst. Dit laatste wordt kwaad of
beschaamd en, zijn hemd toonend, zegt het :
'k He wel 'n hend an ! De spotter bedoelde echter niet het kind, maar zijn eigen blooten uitgestoken vinger!
— Samenst. Hendsband, m., verkl. hendsbandeke, hemdsboord; — hendsknop, m., hemdsknoop; — hendsmauwet vr., hemdsmouw; —
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hendsherte, 0., hemdsborst; — hendssleppe (zie
aid.).
Hendriek (uitspr. endriek), m. Verkl. Hen*
driekske. Hendrik. Zie PERSOONSNAMEN,
Hendrieka (uitspr. endrieka, met den hoofdtoon op drie, ka met korte a), vr. Heodrika. Zie
PERSOONSNAMEN.

Hendssleppe (uitspr. ends-), vr. Mv. -n. Hemdsslip. — Zijn hendssleppe' stehen deur zij m broek,
hij is zeer arm. — let a' zijn hendssleppe va(g)en,
er zieh niet om bekreunen, er mede lachen en
spotten. SCH (Bifv.).
Henen, hten, bw. Worden niet gebezigd.
Ileng, vr. (deurhengsei); hengel, m. (visch-

tuig); hengelen, w , ; hengelaar, m. Bestaan
niet in mijn dialect.
Hengsele, o. Zie HANGSELE.
Heiigst (uitspr. engst of enkst), m. Mv. -en.
Verkl., met gewoon, -eke. Oagesneden mannelijk
paard. Wdb. — Spr. Nen hengst es zuk (zuik)
'ngroote beeste, en hie ka' falen, 't wordt schertsend en verontschuldigend tot iemand gezegd die
(in spel b. v.) gefaald heeft. Vgl. BEESTE.
— De voigende samenst. worden in mijn dialect gebruikt. Hengstegeld, o., dekgeld; — hengstenhauwere, m., hengstenhouder {Ned. Wdb) ;
— hengsteperd, o., hengst, tegenover meerieperd; — hengstesnijere, m., hengstensnijder
(Ned. Wdb) ; — hengsteveulen, -veule?ie oi-veulie, o., mannelijk veulen (DB., Ned. Wdb.).

Henken, ww. ; henkere, m. ; henkepatenk,
m.; enz. Z. HINKEN, HINKERE, HINKEPATINK, enz.

Henker, m. (beul); hennep, m. (plant). Worden niet gebezigd,
Henkst, m. Zie HENGST en MnL
HEYNXT, HINXT).

Wdb (HENXT,

Her- (uitspr. dr of, soms er, meestal toonloos),
onscheidbaar (hier nooit scheidb.) voorvoegsel,
waarmede werkwoorden worden afgeleid. Daarnaast, zeer gewoon HAR- (uitspr. ar). De uitspr. laat
toe er-(ar-) teschrijven. Over de duistere geschiedenis van dit uitsluitend Nederlandsch voorvoegsel,
zie Ned. Wdb.; Mnl. Wdb. — Her- (of har-)
heeft den hoofdtoon, als de afleiding nadrukkeiijk
aan het grondwoord wordt tegengesteki : doen en
he'rdoen ; roepen en hérroepen, loopen en herloopen. Vgl. Ned. Wdb., kol. 582. — Over de
beteekenissen van her- (-er), zie Ned. Wdb. en
Kl. en Vorml. Ik voeg er enkel bij, dat het met
de bet. verandering, verwisseling van plaats
hier zeer veel wordt gebezigd. De gebruikelijkste
afleidingen volgen hier.
Her (uitspr. er, gewoonlijk met gerekte korte e,
bijna als Fr. ver, worm), pers. vn. vr. enk. 3c en
e
4 naamv. Daarnaast, gewoon, HEUR; soms HIR
(dat ook heer met sch. e zou kunnen geschreven
worden). Zie Kl. en Vorml. Haar. Zegaven her
nen appelé, 'k Spreke van hir en nie' van ou. Ze
zai 't heur ne keer fijn. 'k Zie her deur e loo pen.
Roept heur alhier. In den 4e0 naamv. (als object)
is ze gewoner. — Nooit vr. mv. Men zegt dus
niet : Ziede die twie vrauwen ? Geet (geefl) heur
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(of her) ne frank; roept her ne keer; 'k spreke
van heur. Men zegt : gee' ze (of houder) ne
frank ; roept ze (of houder) ne keer ; 'k spreke
van houdere, — Zieh (dat men riet gebruikt).
Ze wast her (of heur of hir) bet. : ze wascht
zieh en ook ze wascht haar (ni. een andere). Ze
geet her 't beste, ze geeft zieh 't beste. Ze sprak
van heur, ze sprak van zieh.

J

Her (uitspr. 'r, 9r, er ; of met nadruk er als Fr.
mer, zee), bezitt. vn. vr. enk. Daarnaast HEUR,
soms HIR. Z. Kl. en Vorml. Haar. Herren of heitren of hirren tand, herren of heuren of hirren
aseme, herrem of heurem of hirrem baas, herre of
heure of hirre man ; — her of heur of hir tale,
her of heur of hir muitse, her of heur of hir
ure ; — her of heur of hir oske9 her of heur of
Äz'r kleed; — her of Ä<?wr of hir rengen, her of
heur of ÂzV ooren, her oi heur of Äz'r kleeren. —
Uitdrukkingen als : da' wijf herre man, heuren
hoed, her kind, zijn zeer gewoon. Ned. Wdb.,
kol. 1425. — Nooit als bezitt. vn. van den yQ
pers. mv. (zelfs nooit voor 't vrouwelijk geslacht).
Men zegt altijd houder (uitspr. oud9r met specialen 0^-klank) : 't zijn die mans houder kleeren,
die kinders houder knikkers, die vrauwen houder rokken.

HERBUIELEN

Herbergier (uitspr. erbergier met klemt. op
ier), m. Mv. -s. Verkl. -ke. Wdb.
Herbeslaan (uitspr. er- en met zovl. lange a),
bedr. onr. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Op
nieuw (en be ter) beslaan. Ge moet da' perd herbeslaan.
Herbiechten (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) biechten. De zonden harbiechten. As g' ou (u) nie'
goed em biecht, moetf ou herbiechten. Vgl. CV.
SCH (Btjv.).
Herbien (uitspr. erbien, bien eenlettergrepig),
onz. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw
bieden. Naar veel bien en harbie(n) kreeg 'k toch
de koe.
Herblazen (uitspr. er-), onz. en bedr. st. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Onz. Opnieuw blazen.
Harblaast nog ne keer. — Bedr. Door blazen van
plaats doen veranderen. Keunde diene frank
herblazen ?
Herblenken, bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon,
(H)AR-. Opnieuw (en beter) blinken (poetsen). Ge
moet die schoenen harblenken.
Herbloen (uitspr. er-, bloen eenlettergrepig),
onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw bloeden. Vooral in de uitdr. : bloen en
herbloen. Mijnen neuze bloedt en harbloedt, 'k en
kan 't nie stelpen.

Herantworden (uitspr. erantwor(d)9n), (gewoonlijk) bedr. zw. ww. Daarnaast (H)AR-. Opnieuw, andermaal antwoorden. As ge mij hervraagt, zal ek herantworden. Zie ANTWORDRN.

Herboeren (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (op een ander
hoeve) boeren. 'tEs al den derde keer dat hie
herboert.

Herasemen (uitspr. eras9m9n met zovl. lange
a), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-.
Opnieuw, andermaal ademen. Z' en es nog niet
dood; z' herasemt nog. Vgl. Ned. Wdb.

Herbollen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw bollen. Mag ek
harbollen ? Nee' g', gebold blijft gebold.
HerbOOren (uitspr. er-, boo met scherpl. 0),
bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR. Opnieuw boren. Booren en herbooren.
Herbotsen (uitspr. erbouts9n)9 onz. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Door botsen van
plaats veranderen. De mor be I herboutstege nog
ne keer en bleef dornaar li(gg)en. — Opnieuw
botsen. Vooral in : boutsen en herboutsen.
Herboutsen, ww. Zie HERBOTSEN.
Herbraan (uitspr. er-y braan eenlettergrepig
en met zovl. lange a), bedr. zw. ww. Daarnaast,
gewoon (H)AR-. Opnieuw (en beter) braden. 't Vlees
en es nie' genoeg, harbraadt het ne keer.
Herbraien, ww. Zie HERBREIEN.

Herbabbelen, onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Veelal in de uitdr. : babbelen en
herbabbelen, herhaaldelijk babbelen.
Herbakken (uitspr. er-), bedr. st. ww. Verv. :
herbaktege, herbakken. Ned. Wdb. Daarnaast,
gewoon, (H)AR-. — Spr. Harbakken> harkeer(e)nen en hartrauwen, dat en deugt niet.

Herbaawen, ww. Herbouwen. Wdb.
Herbeginnen (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast (H)AR-. Opnieuw beginnen. Ne mains moet
altijd harbeginnen. 't Es 'n herbeginne zonder
ende. SCH. DB. CV. J. Ned. Wdb., kol. 583.
Herbellen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw bellen, 'k Beldeg'
en 'k herbeldege, en z' en deên toch nie open.
Herbenden (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Herbinden. Wdb.
Herbergj vr. Zie HERBERGE.
Herberge (uitspr. er-), vr. Mv. -n. Verkl. -gske
(mv. -gskes, -gskies). Mnl. HERBERGE. Herberg.
T
W db. Dat en es dor mor 'n gemeen herberge.
— Samenst. Herbergbaas, m.; — herbergbazinne, vr. j — herberggerieve, o.; — herberglawijt, o. ; — herbergmaisen, -maisie, o., schenkster; — herbergmaiske, 0., dochter uit eene
herberg : hie es getrauwdmee'n
herbergmaiske;
— herbergpilaar, m., kroeglooper; — herbergzale, vr. ; — en denkelijk wel andere nog.
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Herbrauwen, ww. Zie HERBROUWEN.
Herbreien (uitspr. erbrai9n), bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter)
breien. Da' werk en deugt niet, ge moet het dl
herbraien.

I

Herbrouwen (uitspr. erbrauw9n), bedr. st.
ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw brouwen. Bier harbrauwen, dat en es niet (niets)
werd.
Herbuielen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw builen (van
meel). Ge moet da' meel harbuielen, Z. BUIELEN.

HERBUISCHEN
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Herbuischen (uitspr. erbuischm, meestal met
ch), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-.
Vooral in de uitdr. : buischen en herbuischen.
Zie BUISCHEN.

Herbnisen, ww. Zie HERBUISCHEN.
Hercijferen (uitspr. ersijfdrzn). onz. en bedr.
zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw
cijferen. Vooral in de uitdrukking : cijferen en
hercijferen. Dat es cijferen en harcijferen, en
H en komt nog nie' goed uit.
HeTCUul, m. Zie HERKUUL.

Herd (uitspr. ert), m. Mv. her{d)en, Zonder
verkl. Mnl. HERT ; KiL. HERD. Haard. Er en zijn
nie' veel herden nie meer. In 't hoekske van den
herd. VdW.
— Samenst. Herdasschene, vr., haardasch; —
herdijzere, o., haardijzer; — herdkole, vr., haardkool ; — herdsteen, m., haardsteen.

[

HERDREUPELEN

twie meters hoogde, afgekapt, en ze maken er
ha(g)en af.
Herderen (uitspr. erdzrm, gewoonlijk erdarie),
bn. Van haagbeuk. 'n Herderie ha(g)e. 'n Herderie branke, een kopboom van haagbeuk. Herderie haut es hart. Zie HERDERE.
Herderie, bn. Zie HERDEREN.
Herderinne (uitspr. erddrinm), vr. Mv. -«•
Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Niet gewoon. Herderin. — Herderinneke, klein meisje dat, als herderinnetje gekleed, in de processie gaat. Vgl. HERDERE.
HerderSChen (uitspr. erdess(ch)9n)y bedr. st.
ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw dorschen. Da' kooren hee' nog veel graan : ge moet
het hardess{ch)en. Z. DERSCHEN. DB. SCH (Bijv.).
Herdesschen, ww. Zie HERDERSCHEN.
Her denen, ww. Zie HERDEUIEN.
Herdenien (uitspr. erdeu(i)pn), onp. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw dooien.
't Deuit en 't hardeuit zonder ophauwen. Zie

Herdampen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw dampen, d. i.
strijkgoed bevochtigen. Moeder hardampt 'tstrijkDEU(I)EN.
dengs. Zie DAMPEN.
Herdoen (uitspr. er-), bedr. wed. onr. ww.
Herdansen (uitspr. er-), onz. zw. ww. DaarDaarnaast, zeer gewoon, (H)AR-. Bedr. let harnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw dansen; gewoon
doen, opnieuw doen. Wdb. — let herdoen, het
in de uitdr. : dansen en herdansen. — AI dansende
van plaats doen veranderen, 'k En koest de steen
van plaats veranderen. Da' veu(g)elk' hardanst
nie herdoen, hem niet verroeren. R. — Wed.
altijd. 'k Schote nor dienen hond en dzuust as
Zieh verroeren. 'k En tost (durfde) mij nie har'k mij' geweer lostege, her dans teg' hie, en 'k
doe' van de schrikkelijke pijne. En herdoet ou (u)
misteg' hem.
niet. ge zil(t) vallen. Ned. Wdb., kol. 602 (« in
Herdauwen (uitspr. er-), bedr. of onz. zw. of
Zuid-Ndl. »). R.
st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw duHerdoenS (uitspr. er-), tusschenw. Daarnaast,
wen. Dat es dauwen en hardauwen. — Door
gewoon, (H)AR-. Opnieuw te doen. In spel, geduwen van plaats doen veranderen. Herdauwt
woon. Hardoens! g'het (hebt) gezeurd. Harda' spieke ne keer. — Zie DAUWEN. T.
doens en gaa' nie mee, men mag in geen geval
opnieuw spelen. SCH. CV. T. R. J. Ned. Wdb.,
Herdaveren (uitspr. er-, da met zovl. lange
kol. 602.
a), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-.
Door daveren van plaats veranderen. Die plank
Herdonderen (uitspr. er ), onp. zw. ww. Daarherdaverdege, en ze brak. — Opnieuw davenaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw, herhaaldelijk
ren. Door 't daveren en hardaveren es d'asse
donderen. 't Was evree' (wreed) were — dondegebroken.
ren en hardondere zonder ende !
flerdeelen (uitspr. er-, dee met scherpl. e),
Herdoopen (uitspr. er~ en met scherpl. o),
bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opbedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Wdb.
nieuw deelen. Gedeeldblijft gedeeld : niet t' harE kind hardoopen,
deelen.
Opnieuw de kaarten geven.
Herdraaien (uitspr. erdrouizn), bedr. of wed.
Herdenken (uitspr. er-), bedr. ocr. ww. Daar- I zw. ww. Daarnaast, gewoon, (HIARDROUIEN. Opnaast, gewoon, (H)AR-. Wdb. Denken en harnieuw draaien. Drouien en hardrouien. Nen top
denken.
herdrouien (op de draaibank). — Draaiende verplaatsen. Ouè'n (uwen) halsdoek es scheef : harHerder, m. Zie HERDERE.
drouit 'n 'm beeise. T. — Wed. Zieh draaiende
Herdere (uitspr. erd?rd\ m. Mv. -rs. Verkl.
verplaatsen, verroeren, verkeeren. De zieken en
-rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-^ valt dikwijls
dee änderst niet as hem harkeeren en hardrouien.
weg. Niet gewoon ; het gebruikelijke woord is
Z' herdrouideg' her oo(g/e ne keer, en ze was
SCHOPERE. Herder. D'herders in 't sta lieke te
dood. T.
Betteleè'm, — Herderke : klein knaapje dat, als
Herdraen, ww, Zie HERDRAGEN.
herdeitje gekleed, in de processie gaat. Er ware
Herdragen (uitspr. erdra{g\dn met zovl. lange
toel tien herderkies.
a), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. VerHerdere (uitspr. erdwz), m. Mv. -rs. Verkl.
•rke (mv. -kes, -kies). De tmà-e valt dikwijls in de I dragen, van de eene plaats naar de andere dragen.
uitspr. weg. Ik durf niet beweren dat het w. tot I Haut erdra(g)en. T. — Herhaaldelijk dragen, in
de uitdr. : dra{g)en en herdra(g)en.
hard {herd) moet gebracht worden (naar de hardHerdreuken, ww. ZieHERDRiNKEN.
heid van het hout)? Vgl. VERCOULIIE, i. v. HESSELTER. Haagbeuk {Carpinus betulus L.). Kijkt,
Herdrenpelen (uitspr. er-), onp. zw. ww. Daardor staa' ne schoonen herdere. D'her ders en zijn I naast, gewoon, (HAR-. Opnieuw druppelen (van
nie' gemeene. D'herders wer(d)e geweunelijk, op I regen), 't Begint t' herdreupelen. Z. DREUPELEN

HERDRINKEN
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Herdnnken (uitspr. erdrenfon), bedr. st. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw drinken.
Meestal in de uitdr. : drenken en har drenken.
Herdrooen, ww. Zie HERDROOGEN.
Herdroogen (uitspr. erdroo(g)m met scherpl.
0), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-.
Opnieuw en beter drogen. Da' kooren es nog nat,
ge moet het herdroo(g)en. Zie DROOGEN.
Herdrammen (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en herhaaldelijk
drummen (zie aid.). In de uitdr. : drummen en
herdrummen. Nor veel drummen en hardrummen kwamp ek toch uit al da' gewoel. — AI
drummende verschuiven, verplaatsen. Worom
wilde mij azoo herdrummen ?
Herdmppen (uitspr. er-), onz. en bedr. zw.
ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw druppen (zie aid.). De buize zal zeker were geboste
zijn : 't begint t' hardruppen. 't Es druppen
en herdruppen. Ge moet die hesp herdruppen*
Herdnwen, ww. Wordt niet gebezigd. Zie
HERDAUWEN.

Herdwailen, ww. Zie HERDWEILEN.
Herd weilen (uitspr. erdwaihn), bedr. zw.
ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en
beter dweilen. Ze zal de vloer hardwailen.
Hereegden (uitspr. er-, eeg met zachtl. e), bedr.
zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en
beter eggen. Hie moet da' land hereegden. Zie
EEGDEN.

Heremijt (uitspr. eramijt), m. Daarnaast, gewoon, (H)EEREMIJT. Zie EEREMIJT.

Herenthals (uitspr. erantals), o. Plaatsnaam.
— Vertelrijmpje :
Der kwamp e vrauwke van Herenthals,
Mee e muttek' op heuren hals,
't Es schroomelyk, zai da' vrauwke/
Och, vrauwk', och, vrauwk' en kijft nie meer,
't Muttek' es dooden 't en kakt nie meer!
(Gehoord te Zottegem).
Hereten (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast,
gewoon, (H)AR-, Opnieuw en herhaaldelijk eten.
In de uitdr. : eten en hareten. In dat huis es
't 'n hareten, den dag deure.
Herflaien, ww. Zie HERFLEIEN.
Herfleien (uitspr. erßaun), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw vleien, vooral
in : flaien en herflaien.
Herfluimen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw fluimen. Hie was
'n tijdsegoed, mor nui es 't hie an 't harfluimen.
Herfrotten (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw frotten (d. i.
wrijven). In de uitdr. : frotten en herfrotten. In
de vloer zijn der veelplekken, en frotten en harfrotten en helpt nüt, Zie FROTTEN.
Herfmten (uitspr. er-), onz. en bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Herhaaldelijk broddelen. Dat en es nie werken dat hie doet, dat es
fruten en harfruten. — Bedr. Door wroeten verplaatsen. De molerfruut degrond. — Z. FRUTEN.

HERJAEN

Herfst (uitspr. erfst), m. Niet gewoon ; doch
het w. komt in zwang (invloed der school). Wdb.
Hergaan (uitspr. ergaan met zovl. lange a),
onz. onr. ww. Daarnaast, gewoon, (H)ARGAAN.
Opnieuw, herhaaldelijk gaan. Gaan en hergaan.
— Bewegen, verroeren. Der en es gee' wendeke :
de blaren en har gaan niet. Hie bleef stille staan
en en hergenk niet. Vgl. Ned. Wdb., kol. 607.
T. R. — (Schijnb.) bedr. Ne weegf 'm baan hergaan, opnieuw den weg doen. Hoe ver es Giezeberge van Anorde? Vijf uren. 'k En geloove
't niet, mor 'k zal't ne keer har gaan.
Hergeen (uitspr. ergeen, geen met zachtl. e en
eenlettergrepig), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon,
(H)AR-. Opnieuw geven. Geen en hargeen, herhaaldelijk trakteeren (in herberg). — Kaartspel.
Opnieuw de kaarten geven. Vgl. Ned» Wdb.,
kol. 608.
Hergeven, ww. Zie HERGEEN.
Hergieten (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw, herhaaldelijk
gieten. In de uitdr. : gieten en hergieten. — Vergieten, van de eene plaats (van *t eene vat) in de
(of het) ander gieten. Hargiet de melk van d'een
kanne mor in d'andere.
Hergraven (uitspr. er-,gra met zovl. lange a),
bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) graven. Hie wilt da' beddeke ne
keer har graven. T.
Herhaëlen, ww. Zie HERHAGELEN.
Herhagelen (uitspr. era{g)9hn met zovl. lange
a), onp. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw, herhaaldelijk hagelen. Ha{g)elen en harka(g)elen,
Herhaien, ww. Wordt schier niet gebezigd,
tenzij in de bet. : opnieuw halen. Dat es halen en
herhale (of har-) zonder ophauwen.
Herhangen (uitspr. erangdn), bedr. st. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en beter
hangen. De vane moet herhange wer{d)en. — Op
eene andere plaats hangen. Z' en hangt dor nie'
goed, har hangt z' hier an deze muur. — Vgl. T.
Herheeten (uitspr. ereetdn met scherpl. e)f
bedi. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en beter heeten. Ge moet den oven harheeten.
Herheffen (uitspr. ereffan), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw heffen. Laat ons
amaalgelijk harheffen.
Herhenlen (uitspr. ereuhn), onz. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw heulen (zie
aid.). Laat ons harheulen, want de beste speelders zijn te gare gevallen. T. SCH (Byv.).
Herhoeksten (uitspr. eroeksfon), onz. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw, herhaaldelijk hoesten. In de uitdr. : hoeksten en herhoeksten. 't Was de g'heele nacht hoeksten en harhoeksten. Zie HOEKSTEN.

Herinneren (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Zeer
ongewoon. 't Behoort niet tot het eig. dialect,
Htijaen, ww. Zie HERJAGEN.

HERJAGEN
Herjagen (uitspr. erja{g)9n met zovl. lange? a\
bedr. st. of zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-.
Opnieuw, herhaaldelijk jagen. In de uitdr. :
ja(g)en en herja(g)en. — Door jagen van plaats
doen veranderen. Herjaagt de koe ne keer : ze zit
an de klavere. T.
Herkaarten (uitspr. erkortdri), onz. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw kaarten (eene
kaart speien), 'k En hè nie' gevolgd, 'k moe harkorten. Tsondaas es 't körten en herkor ten, zonder ophauwen. ~— Zie KAARTEN.
Herkaatsen (uitspr. erkootspn met zachtl. <?),
onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. In de
uitdr. : kootsen en harkootsen, herhaaldelijk kaatsen.
Herkalsijen, ww. Zie HERKATSIEËN.
Herkammen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en beter kämmen.
Ge moet her harkammen,
Herkansen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Nog eens wagen, opnieuw
de kans beproeven. Veelal met het. Me zj' verloren^ mor me zillen 't harkansen, Gaat hie ncg
ne keer trauwen? 't Schijnt va' ja : hie wilt
}
t herkansen. SCH. CV. T. R. J. Ned. Wdb (« in
N. Ndl. niet bekend »).
Herkappen (uitspr. er-), onz. en bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw, andermaal
kappen. G' em meugt mor éene keer kappen; niet
t' harkappenf — In topspel. Mjnen top en hee'
nie' gedrouid; mag ek nie herkappen? — Herhaaldeliik kappen. Kappen en harkappen. —
Bedr. Beenhauwere, harkapt da' vlees nog ne
keer.
Herkassijen, ww. Zie HERKATSIEËN.
Herkatsieën (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast HERKALSIJEN, HERKASSIJEN, (H)AR-. Opnieuw en beter kasseien (d. i. bestraten). Zegt an
de katsieërs dat 't werk nieten deugt; ze moeten
de straat harkatsieën. Zie KATSIEËN.
Herkauwen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw kauwen. Ge moet
1
'tvoedselgoedharkauwen.— In debet. Fr.ruminet', hier onbekend. Zie EURIKKEN.
Herkavelen (uitspr. er- met zovl. lange a),
bedr. zw. ww. Daarnaast (H)AR-. Opnieuw kavelen. CV (Aanh.). De kavelenge liet vêle te wainsehen : ze wildegen amaal 't land harkavelen.
Herkeeren (uitspr. er-, kee met scherpl. e)s
bedr. wed. of onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon,
(H)AR-. Opnieuw keeren. Het heu h arkeer en.
Keeren en herkeeren. — Wed. Zieh anders leggen (in bed b. v.). 'k En koest nie slopen :
'k keerdeg' en herkeerdege mij. MnL Wdb (HERKEREN). — Onz. Een anderen keer nemen, veranderen (van ziekte, weder, enz.). 't Zal harkeeren. As de ziekte mor en herkeert. }t Were keert
en harkeert, der en es geene staat op te maken.
CV.Ned. Wdb.

Herkeeremen, herkeermen (uitspr. er-, keer
met scherpl. e), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon,
(H)AR-. Opnieuw, herhaaldelijk kennen. In de
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uitdr. : keer(e)men en herkeer(e)ment Zie KEER(E)MEN.

Herkeerenen, herkeernen (uitspr. er-, keer
met scherpl. e), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon,
(H)AR-. Opnieuw en beter kamen. Harkeerenen,
dat en halpt ni€t. Zie HERBAKKEN.
Herkeesten (uitspr. er-, kees met scherpl. e),
bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw keesten. Ge moet die pato{dd)ers harkeesten. Zie KEESTEN.
Herkenneljjk (uitspr. er- en met if), bn. Zonder trapp, van vergeh Daarnaast, gewoon, (H)AR-.
Herkenbaar. Z' en was nie meer herkennelijk, zoo
verma(g)erd was ze !
Herkennen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw kennen. Wdb.
'k Harkendeg' hem a} zijne gank, a' zijn tale.
Herkiezen (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, {H)AR-. Opnieuw verkiezen. Ned.
Wdb. — Opnieuw, doch anders kiezen. Kiest;
mor niet harkieze, zilde. De kiezenge werdt
afgekeurd, en nui moeten z' herkiezeni Mnl.
Wdb (HERKIEZEN).

Herkiezinge (uitspr. erkiezeng9), vr. Mv. -7t.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Nieuwe verkiezing na
een eerste die ver broken werd. Vgl. HERKIEZEN.
Her kijken (uitspr. er-), onz. st. ww. Daarnaast,
gewoon, (H)AR-. Opnieuw kijken. Laat mij ne
keer har kijken. — Naar een andere plaats kijken.
De meester hee' mij gestraft, en 'k en hè per tank
nie herkeken. Hie was zoo beschoomd (beschaamd)
dat hie nie harkijken en tost (durfde). 't Was
percies of't beeld harkeek.
Herkgven (uitspr. er-), onz. st. ww. Daarnaast, gewoon, (HjAR-. Opnieuw en herhaaldelijk
kijven. 't Es kijven en harkijven.
Herklaen, ww. Zie HERKLAGEN.
Herkla g en (uitspr. erkla(g)?n met zovl. lange
a), onz. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H'AR-. Opnieuw klagen. Da' kla(g)en en harkla(g)en en
koest ek nie langer uitstaan.
Herkleen (uitspr. erkleen, kleen eenlettergrepig
en met scherpl. e), bedr. en wed. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Herkleeden. Wdb. Ze
gaat her harkleen. Ge moet mij herkleen. CV.
T. J. Ned. Wdb.
Herkloppen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en herhaaldelijk
kloppen. In de uitdr. : kloppen en herkloppen,
'k Klopteg' en 'k harkloptege, mor niemend en
dee' open. — Door kloppen van plaats doen veranderen. Harklopt den na(g)el 'm beetse.
Herknabbelen (uitspr. er-), bedr. zw. ww.
Daarnaasi, gt woon, (H)AR-. Opnieuw knabbelen.
Vlees harknabbelen.
Herknaen, ww. Zie HERKNAGEN.
Herknagen (uitspr. erkna(g)?n met zovl. lange
a), bear. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-.
Opnieuw knagen. Kna(g)en en harkna(g)en.
Herknanwen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Hetz,
als HERKNABBELEN. Vgl. Ned.

Wdb.
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Herknikken (uitspr. er-), onz. zw. Wf. Daarnaast, gewoon, (HIAR-. Opnieuw, nog eens knikken. Z' harkniktege nog ne keer op my, en ze
stierf.
Herknoopen (uitspr. er- en met scherpl. o)t
bedr. zw. ww; Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw knoopen. Hie knoopteg' en hxrknooptege,
en 't en genk toch niet. — Opnieuw en anders
knoopen. Harknoopt ouè'n (uwen) halsdoek, hie
en es nie' goe' geknoopt. — Vgl. Ned. Wdb.
Herknoppen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) knoppen (d. i. met knoop en knoopsgat sluiten). Herknoptde veste, ze Staat open. Zie KNOPPEN.
Herkoken (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw koken. Aiers
herkoken. De koedrank har koken.
Herkamen, ww. Wordt niet gebezigd. Zie
HERKOMMEN.

Herkommen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw komen. Es da'
kommen en har kommen nog nie' gedaan? —
Bekomen (van iets dat leeft). Z' hee' g'heel de wenter ziek geweest, mor nui herkom(t) ze. En harplant dem boom niet : hie en zal nie meer harkommen. — Zie KOMMEN. Vgl. Ned. Wdb (HER-

KOMEN). CV. T. R .
Herkoopen (uitspr. er- en met scherpl. o),
bedr. onr. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw koopen. In de uitdr. : koopen en herkoopen. Vgl. Ned. Wdb.
Herkootsen, herkorten, ww. Zie HERKAATSEN, HEKKAARTEN.

Herkoteren (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en herhaaldelijk
koteren. 'k Hoor in de stove, ginter, alty{d)
koter en en harkoter en.
Herkraaien (uitspr. erkrouijn), onz. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw kraaien. Onzen hane, dat es efel biestse (oeestje), da' krouit
en harkrouit deg'heelen dag.
Herkrabbelen, ww. Nagenoeg hetzelfde als
HERKRABBEN. Zie aid.

Herkrabben (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw krabben. Z' heet
(heeft) toch zuk 'njokte; z' en doe' niet as krabben en harkrabben.
Herkraken (uitspr. er- en met zovl. lange a),
onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-- Opnieuw kraken. Die planke kraakt en harkraakt :
ze zal breken.
Herkrappen, ww. Hetzeifde als HERKRABBEN. Zie aid.

Herkrenkelen, ww. Hetz, als HERKREUNKELEN. Zie aid.

Herkrennkelen (uitspr. er-), onz. of wed. zw.
ww. Daaruaast, gewoon, (H)AR-. Onz. Opnieuw
kronkelen. De s lange kreunkelt en harkreunkelt.
— Wed. Zieh kronkelend verroeren. De woorm
en es nog niet dood : kykt, hie harkreunkelt hem

nog. 'k Herkreunkeldege my van depyne. — Zie
KREUNKELEN.

Herkrqgen, ww. De bet., in Ned. Wdb. aangegeveo, oj-»uan met in mijn dialect.
Herkrinkelen (uitspr. erkrenhbn),

ww. Zie

HERKRENKELEN.

Herkronien, ww. Zie HERKRAAIEN.
Herkruipen (uitspr. er-), onz. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw kruipen. Da'
kind en kan nog me loopen; 't en doet änderst
nie as kruipen en harkruipen. — Al kruipende
van plaats veranderen. Den hond herkroop nog
'm beets' en stierf.
Herkrankelen (uitspr. erkreunkelen), ww. Zie
HERKREUNKELEN.

Herkoimen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw kuimen. Hie es
zooflauw en zoo ziek, dat hie zelfs nie meer harkuimen en kan. Kuimen en herkuimen. Zie
KUIMEN.

Herkuischen (uitspr. er-, met of zonder ch),
bear. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw kuischen (zie aid.;, 't Huis kuis{cn)en en
ey, harkuis\ch)en. G'en het (hebt) de komers (kamers) nie' goe' gekuist,ge moet herkuis(ch)en.
Herknisen, ww. Zie HERKUISCHEN.
Herknnl, m. Mv. -s. Zeer sterk mensch die op
de foorea en kermissen worstelt ; worsteiaar van
beroep ; attiieet. — Sterk mensch in het aigemeen.
Vader en zeune, 't zyn twie herkuuls.
Herlaan, ww. Zie HERLADEN.
Herlabeuren (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoou, (H)AR-. Opnieuw en beter beploegen. Zij' werk en deugt niet, hie moet 't veld
harlabeuren. Zie LABEUREN.
Herlachen (uitspr. erla'en met gerekte korte
a), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw lachen. In de uitdr. : la\ch)en en herla(ch)en. Ziet die maiskies ! 't Es la'en en har la'e
zonder opkauwen /
Herladen (uitspr. erlaan, laan met zovl. lange
a), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-.
Opnieuw en Deter laden. De wa(g)en en es nie' goe'
gelaad, ge moet 'n herlaan. Vgl. Ned. Wdb.
Herla'en, ww. Zie HERLACHEN.
Herlappen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw läppen. Zijm
broek es gelapt en herlapt.
Herlaten (uitspr. er- met zovl. lange a), bedr.
st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw
laten (bioed aftappen). AI da' taten en harlaten
en schijnt mij nie' goed te zijne. Mnl. Wdb.
Herleeden (uitspr. er le en, leen eenlettergrepig
en met senerpi. e)9 bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)ARLEEN. Opnieuw leiden. Harleedt de
koe in de stal. Zie LEEN.
Herleen, ww. Zie HERLEEDEN.
Herleenen (uitspr. er-, lee met scherpl. e), onz.
zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-, Opnieuw
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leenen. 'k Leen ou (u) vijffrank; mor en komt
nie harleene, zilde.
Htrleeren (uitspr. er-, lee met scherpl. e), bedr.
zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en
beter leeren. Ge moet die lesse goed har leeren.
Ned. Wdb. — Iemand her Leeren, hem iets beter
leeren ; hem een gansch ander en beter opvoeding
geven. Da' mannek' en deugt niet; me Zilien
't moeten harleeren.
Herleggen (uitspr. erle{gg)9n), bedr. of wed.
onr. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw
leggen. Veeial in de uitdr. : le(gg)en en harle(gg)en. — Op eene andere plaats ieggen. Wie
heet (heeft) er an die boeke' geweest? Ze zijn
amaal har laid. Her legt de zieke ne keer. — Wed.
Zieh verleggen. Hie harlai hem nog ne keer of
twiee, en hie stierf — Vgl. Ned. Wdb. CV. T.
Rerlekken (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw likken. Ze vond
het zoo goed, da' ze lekteg' en harlektege. Zie
LEKKEN.

Herleven (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw leven. Ned. Wdb.
Herlezen (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast,
gewoon, (H)AR-. Opnieuw lezen. let lezen en harlezen. Ned. Wdb. — Opnieuw en beter lezen.
G' en leest nie' goed : harleest dat ne keer. —
Herbidden. En in de kerke was 't lezen en herlezen. Zie LEZEN.

Herlieën, ww. Zie HERLIEGEN.
Herliegen (uitspr. erlie(g)9n), onz. st. ww.
Daarnaast. gewoon, (H)AR-. Opnieuw liegen. Z' en
doet, 't jaar deure, änderst niet as lie(g)en en
harlie(g)en.
Herliggen (uitspr. erli(gg)pn), onz. st. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Op een andere plaats
liggen. Den dokteur nee' gezaid da' 'k nie em
mocht herli(gg)en. T. R.
Herloopen (uitspr. er-, loo met scherpl. o), onz.
st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw loopen. Och die kinder s ! Dat es loopen en har loopen, zonder moe te zyne! Mnl. Wdb. — Verloopen, loopende van plaats veranderen. Meester,
Siesk' harloopt altijd! De wend herloopt, loopt
van de eene streek naar de andere. T. R.
Herloteren (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. 'k Hè g'heel de nacht iet
hooren harloteren.
Herluiden (uitspr. erlui9n), onz. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw luiden.
't Luien en 't harluien op Alderzielendag.
Herlnien, ww. Zie HERLUIDEN.
Herluieren (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Door luieren (zie aid.)
verplaatsen, verleggen. G' em meugt dat azoo nie
harsmijten en harluieren.
Herlnitsen, ww. Zie HERLUTSEN.
Herlutsen (uitspr. gewoonlijk erluitS9n), onz.
zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw,
herhaaldelijk lutsen (zie aid.). Der es veel wend :
'k hoore de slagvaisters luitsen en harluitsen.
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Hermaaien (uitspr. ermoui9n), bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter)
maaien. Ge moet da' ges (gras) harmouien.
Mouien en hermouien.
Hermaitsen, ww. Zie HERMEITSEN.
Hermaken (uitspr. er- met zovl. lange a), bedr.
zw. ww Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en
beter maken. Harmaakt de muur. Maken en
hermaken. Ned. Wdb. — Van vogels. Een nieuw
nest maken. De zwartekop harmaakt. — Zie
MAKEN.

Hermalen (uitspr. er-, met zovl. lange a), bedr.
st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en
beter) malen. Graan harmalen. Malen en hermalen, herhaaldelijk malen.

Herman, Herreman (uitspr. er-), m. Persoonsnaam.
Hermanwen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw, herhaaldelijk
mauwen (van kauen), in : mauwen en harmauwen.
Hermeitsen (uitspr. ermaitS9n), bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en beter
metselen. Hie zal dat later wel harmaitsen. Da'
maitsen en harmaitsen, dat em beteeken{t) nie'
vele. Zie MEITSEN.

Hermelijn, m. of o. In mijn dialect onbekend.
Hermelken (uitspr. <?r-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw melken. Ge moet
die koe harmelken.
Hermeten (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-, Opnieuw (en beter) meten.
Meten en harmeten. Er es meer as tien eilen
in da' goed ; her meet ne keer. Ned. Wdb.
Hermetsen, ww. Zie HERMEITSEN.

Hermiena, Hermiene (uitspr. er-, met hoofdtoon op mie), vr. Persoonsnaam.
Hermiezelen (uitspr. er-), onp. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw; veeial in de
uitdr. : 't miezelt en 't harmiezelt. Zie MIEZELEN.
Hermgten (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) mijten.
De mijte viel thoope, en ze moesten harmijten.
Die mijt' en es niet (niets) werd, hermijt dat ne
keer. Zie MIJTEN.

HermOOSChen (uitspr. er-, moosch9n met of
zonder ck en met scherpl. o), onz. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Moos(ch)en en hermoos{ch)en, herhaaldelijk, aanhoudend mooschen
(zie aid.).
Hermonien, ww. Zie HERMAAIEN.
Hernaaien (uitspr. ernout9n), bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-, Opnieuw (en beter)
naaien. Ze moesi dat harnouien. Nouien en hernouien, aanhoudend naaien. Mnl, Wdb.
Hernaelen, ww. Zie HERNAGELEN.
Hemagelen (uitspr. erna[g)9hn met zovl.
lange a), Dear. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-.
Opnieuw door nagelen vastmaken. Wilde die
planke ne keer harna(g)elen? Mnl. Wdb»
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Hörnernen, ww. Niet gewoon. Z. HERPAKKEN.
Hernieuwen, ww. Ongewoon. Zie HERNUËN.
Herniezen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw niezen. Harntest ne keer en 't zal los kommen. Niezen en
herniezen, herhaaldelijk niezen.
Hernijpen (uitspr. er-), onz. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw nijpen, b. v. van
pijn. De pijne was groot : da' neep en harneep ;
't en was nie om uit te staan.
Hernokken (uitspr. er-\ bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-, VERNOKKEN (zie aid.).

Jemand iet hernokken. DB.
Hernomen (uitspr. er-)9 bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Hernoemen. Opnieuw noemen (een anderen naam geven). Hie trok nor
Frankrijk, en dor hen (hebbenjs' hem hernoomd.
— Den naam herhalen. Z' hen (hebben) ou (u)
genoomd en harnoomd. Mnl. Wdb. Zie NOMEN.

Hernouien, ww. Zie

HERNAAIEN.

Hernuën (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaasi, gewoon, (H)AR-. Hernieuwen, weder nieuw
maken. 't Beddegoed hernuen> ververschen. Z' hen
(hebben) 't tak hernuud. Vgl. Ned. Wdb. Mnl.
Wdb (ERNUWEN).

Herodes (uitspr. erodps met klemt. op ro), m.
Persoousnaam. — Iemand van Herodes nor Pilatuus zenden, van den eenen persoon naar den
anderen sturen. Hie liep van Herodes nor Pilatuus. CV.
Herpaizen, ww. Zie HERPEIZEN.
Herpakken (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw pakken, d. i.
nemen, vangen, vatten, stelen. E kind pakken en
her pakken, het herhaaldelijk in de handen, in de
armen nemen. Mag ek ou (u) ne keer harpakke,
Sieska? Z' herpaktege koeroudze (koerage). Nen
dief en kent änderst niet as pakken en her pakken. — Het herpakken, (van zieken) veranderen,
beter worden. Hie harpakt het. Astie (als hij)
't niet en herpakt, en zal 't nie lange meer mee
hem dur en. Ned. Wdb. CV. J. — Wed. Anders
zeggen, woordelijk van meening veranderen. Best
zai ze da' ze 't nie' gezien en ha, mor z' herpakteg' her seffies. G} em meugt ou (u) nie herpakken, ge moogt uw woord met wijzigen. T. R .
— De bet. opnieuw (in)pakken is hier onbekend.
Herpappen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw pappen, 'k Papteg' en 'k harpaptege, mor 't en hielp nüt.
Herpeensen (uitspr. er- en peen met zachtl. e),
onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw, andermaal peensen (zie aid.). As g'harpeenst, manneke, zal ek ou (u) nen dans leeren.
Herpeizen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Herpeinzen. Ge moet er
op paizen en harpaizen. Zie PEIZEN.
Herpenken, ww. Zie HERPINKEN.
Herpersten (uitspr. erpestan), bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw persen (met
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het persijzer). Ge moet die broek harpesten. Zie
PERSTEN.

Herpesten, ww. Zie HERPERSTEN.
Herpiesen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. In : piesen en herpiesen,
veel, herhaaldelijk pissen. Zie PIESEN.
Herpikken (uitspr. er-)9 bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw pikken (van
graan). Koest ek da' kooren harpikken, 't zoo
(zou) beter zyn. Zie PIKKEN.

Herpinken (uitspr. erpenkdn), onz. zw. ww.
Eenmaal pinken (d. i. een beweging der oogscheelen teweegbrengen). Herpenkt ne keer. — Bij
overdracht. Zieh niet verroeren. Ge 'm meugt nie
harpenken in die schole. As ze bij vader zijn, en
turren (durven) ze nie herpenken.
Herplaasteren (uitspr. er- en met zovl. lange
a), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw plaasteren (zie aid.). Naar al da' plaasteren en harplaasteren, genk het 'm beetse betere.
Herplaatsen (uitspr. erplootspn met zachtl. o),
bedr. zw. ww. Daaarnast, gewoon, (H)AR-. Verplaatsen. De kassen harplootsen. — Ook wed.
Z' herplootsteg' her ne keer. — Vgl. T.
Herplaiten, WW. Zie HERPLEITEN.
Herplakken (uitspr. er-), bedr. en onz. zw.
ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Bedr. Opnieuw
en beter plakken. Ge moet die komer (kamer) ne
keer harplakken. — Onz. Plakken en herplakken, herhaaldelijk in de handen klappen.— Zie
PLAKKEN.

Herplanten (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon. (H)AR-. Ned. Wdb. Harplant die
blommen. — Spr. Nem boom en wilt nie herplant
zijn, men verkiest te zijn waar men geboren werd.
Herpleiten (uitspr. erplaitdn), bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw pleiten. Den
ovekan(t) zal de zake wel harplaiten.

Herplenen, herplenien iuitspr. er-), bedr. zw.
ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en
beter (of anders) plooien. Ge moet da' schauwklee(d) ne keer harpleuèn. Zie PLEU(i)EN.
Herploeën, ww. Zie HERPLOEGEN.
Herploegen (uitspr. erploe{g)zn), onz. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw ploegen
(met de ploegbolle). Ge stondt i' mijne we(g)e;
'k mag harploe{g)en. Zie PLOEGEN.
Herplootsen, ww. Zie HERPLAATSEN.
Herpluimen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en beter pluimen.
Die hmn' en es nie goe' gepluimd, ge moet z'
harpluimen.
Herpreutelen (uitspr. er-)9 onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw preutelen. Veelal
in de uitdr. : preutelen en herpreutelen. Mij' wijf
ka' preutelen en harpreutelen, van smorrens tot
snaves.
Herrainen, ww. Zie HERREINEN.
Herrammelen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Rammelen en herramme-

HERRAPEN

35

len, herbaaldelijk en veel rammelen (babbelen).
-

Rammelend bewegen. Er es ueel wend: deu-

ren en uaisters harrammelen,

Herrapen

(uitspr, errop3n), bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (HJAR-. Opnieuw rapen, verplaatsen al oprapende. ' t Maisie harroopt de
pato(dd)ers,o anderst zoon (zouden) ze keune
uorten (rotten).

HERSCHEEDEN

Herrew.rre (uitspr. er-), vr. Zonder mv. Verwarring. 't Ligt hier in de komer (kamer) at in
herretoerre. 't Es hier "n herretoerre, - Min
gewoon. Geharrewar, As ze b&'ee'vallen, es 't ',1,
herreuierre. - VgJ. HARREWAR in Ned, Wdb,

Herrewerren (uitspr. er-), bedr. zw. WW, Niet
gewoon. In, verwarring brengen. G' em meugt dat
azoo niet deuree'smijten en herretoerren. -

(uitspr. err;)), vr. Mv, -no Wagenmakersterm. Stijltje dat den opperscholier met het
onderstuk verbindt. Is hetz. W. als har (Ned.
Wdb.). Zie Volk en Taal, IVe jaarg. 163.

Soms = harrewarren. Ze zy'n an 't herrezoerren.
- Vgl. HARREWARREN in Ned. Wdb,

Herrebekken (uitspr, ere), onz. zw. ww. Krakeelen, twrsten, Ze zijn dar weer an 't herrebek-

Herrieken (uitspr. er-), onz. st. ww. Daarnaast,
gewoon, (H)AR-. Opnieuw rieken. Den hond en

Herra

ken. KIL. DB. SCH. J. Ned. Wdb (HARREBEKKEN).
Loq., Wdb.

Herrebekker, m. Zie HERREBEKKERE.
Herrebekkere (uitspr. ere), m. Mv. -rs. De
eind-e valt urkwijls in de uitspr. weg. Twistzoeker,
krakeeler. D'herrebeekers zy'n an de gank. Ook van vrouwen gezegd. Lie en Triene zg'n
tune herrebeekers. - Zie HERREBEKKEN.

HerrebekJdnge (uitspr, err;;bekkeng3), vr.

Het

krakeelen, twisteu. 't Was toeeral ne keer kerrebekkenge. Zie HEIlREBEKKEN.

Rerreberren (uitspr. ere), ww; - herreberdere, m.; - herreberringe, vr. Niet zoo gewoon
als HERREBEKKEN, enz. Vgl. DB (HARREBERREN).

Berreenen, ww. Zie HERREGENEN.
Herregenen (uitspr. erre(g)3n3n),

onp. zW.
wW. Daarnaast, gewoon, (HIAR-, HERRAlNEN,
(H)AR-. Opnieuw regenen. Meestal in de uitdr. :
~ twas

rainen en harrainen,

Herreinen

(uitspr. errainonv; WW, Zie HER-

REGENEN.

Herrekenen (uitspr, er-), bedr. zw. wW. Daarnaast, gewoo1J, (H)AR-. Opnieuw rekenen, Reeenen en harrekenen, - Opnieu w en beter rekenen.
Ge moet dat ne keer goed herrekenen, Vgl. Mnl.
Wdb.
Herrekken (uitspr. er-), wed. st. (of zw.) ww.

Herrie,

vr. [opschudding). Bestaat niet in mijn

dialect.

dee anders(t) niet as rieken en harrieken,

Herroepen [uitspr, er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H}AR-. Opnieuw roepen. Harroept
hem ne keer. Veelal in : roepen en herroepen,
,k Riep en harriep, en niemand en hoordege my'.
- De bet., in Ned. Wdb, aangegeven, zijn bier
onbekend.

Herroeren (uitspr. er-), onz. wed. be dr. zW. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Verroeren (dat men
ook bezigt). Onz. ' k Zie de blaren harroeren. Wed.
Lz'gt stille.en en harroert ou(u) azoo nie' gl'dooreg
(gedurig), T, R. - Bedr. Roeren en herroeren,
herhaaldelijk roeren. Ge moe! de melk roeren en
harroeren, anders(t) sal ze thoope schteten,

Herroeven (uitspr. ere), onz. zw. ww. Daarnaasr, gewoon, {H)AR-; zelden (H)ER-, (H)ARTROEVEN. Opnieuw troeven. SUcht gespeeld: ge moest
harroefd hen (hebben). Zie ROEVEN.
Herrollen (uitspr. er-), bedr. wed. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Bedr. Opnieuw rollen.
Ge moet da' land harrollen, - Verplaatsen door
rollen. Herrolt dem boom nor den andere kant.
- Wed. De zieken harlegt en harrolt hem
altijd : hz'e en kan nte stiile lz(gg)en.

Herronken (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. In : ronken en herronken,
herhaaldelijk ronken. Da J ronken en harronken
en laat my' nie slopen (slapen).

Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Zich rekkende verleggen. Hie harrekt hem ne keer twz'e dry'e, eer dat
kie opstaat. Zie REKKEN.

Herrooken (uitspr. er- en met scherpl. 0), bedr.
zW. ww. Daarnaast, gewoon, (HIAR-, Opnieuw
rooken. D J hesp en es nz"e J genoef gerookt,o har-

Herrent (uitspr. err3nt). In : ten herrent,
bijw. uitdr. Daarnaast TEN HEURENT, TEN HIRRENT. Ten harent. Wor es 't gebeurd? Ten herrent. Niet gewoon.

rookt ze ne keer.

Herrentwee, herrentwege (uit'5pr.

er-), bijw.
Daarnaast HEuRENTWE(G)E, HIRRENTWE(G)E. Harentwege. Meestal met van. ' k Groet
ou (u) van herrentwe(g)e.

uitdr.

Herrentwille

(uitspr. er-), bijw. uitdr. Daarnaast HEURENTWILLE, HIRRENTWILLE. Herrentwille. Altijd met om. 'k Zal 't doen om herrent-

wille.

Herreutselen, herreuzelen (uitspr. er-),

onz.
zW. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR·. Zich ritselend bewegen. ' k Hoore de blaren harreutselen.
Z' herreuzelen van de wend. Zie REUTSELEN,
~KUZELEN.

Herrotelen (uitspr. ere), onz. zw. ww. Daar.
naast, gewoon, (H}AR-. Rotelend bewegen. De
blaffeturen harrotelen van de wend. - Zie RO"
TELEN.

Hersoharten (uitspr. er-), onz. zW. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw scharten. Die
Jokte was onuitstaanifjk: ' k moest scharten en
harscharte zander ophau'U)en. - Bedr. Schartend verplaatsen. De katie koest toch op den duur
de steen harscharten. - Zie SCHARTEN.

Herschaven (uitspr. er- en met zovl. lange a),
bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, {H)AR-. Opnieuw en beter schaven. Ge mOt:t dz'e planken
amaal harschaven. Vgl. Ned. Wdb.
Heracheeden (uitspr. erscheen), wW.
SCHEEN.

Zie HER-

HERSCHEEN

-

Herscheen (uitspr. er, scheen eenlettergrepig
met scherpl. e), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon,
(H)AR-. Opnieuw scheiden (van personen). Da'
komt hijeen en 't scheedt, 't komt were hijeen en
't harscheedt. Zie SCHEEN.
Herscheeren (uitspr. er-, schee met scherpl. e),
bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en be ter scheren. Bor hier, es dat geschoren ? Ge moet mij harscheeren. Zie SCHEEREN.
Herschellen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en beter schellen
(zie aid.). Pato(dd)ers harscheilen.
Herschenken (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw schenken. Astoublieft, nie meer harschenken!
Herscheppen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw scheppen. De
mulder en doet anders{t) niet as scheppen en
harscheppen. Mag ek mee mijne lepel ne keer
herscheppen ?
Herscherpen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw scherpen. Meulesteenen harscherpen.
Herschenren (uitspr. er-)9 onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw scheuren. Mij'
kleed scheurdeg' en harscheurdege.
Herschieten (uitspr. er-), onz. bedr. of wed.
st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Onz. Opnieuw schieten. Hier en valt niet t' harschieten
(met boog, marbel, enz.). ' / Kooren herschiet
(d. i. herkiemt). T. — Bedr. Door schieten (met
schup of spade) verplaatsen. Ge moet de ro(gg)'
op de zolder ne keer herschieten, T. — Wed. Zieh
ijlings verplaatsen. De snoek harschoot hem ne
keer, en hie was weèg. — Ook wel in deze bet.
onz. Dor harschoot 'n sterre.
Herschicken (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Anders schikken (van tijd
en dag b. v.). Zondagen kan ze nie kommen; ge
moet het har schikken. Vgl. Ned. Wdh.
Herschilderen (uitspr. er-), bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en beter
schilderen. let har schilderen. Vgl. Ned. Wdh.
Herschokken (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. In : schokken en herschokken, herhaaldelijk schokken. Da' schokken en
har schokken op die kerre, dat hee mij ziek gemaakt. — Door schokken zieh verplaatsen. Amhalleert het mor goed ; want op den trai{n) zal
't hardaveren en harschokken. Der herschokteg'
iet i' mijnem buik. T.
Herschreemen (uitspr. er-, schree met scherpl.
e), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw weenen, janken. Da' kind es zeker ziek ;
't en doe niet as schreemen en harschreemen. Zie
SCHREEMEN.

Hersehrijven (uitspr. er-), bedr. st ww. Daarnaast, gewoon, (B)AR-. Hie har schreef dem brief,
Zie Ned. Wdh.
Herschnifelen (uitspr. er-), bedr. zw. ww.
Daarnaast^ gewoon, (HJAR-, Opnieuw schuifelen.
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Harschuifelt da* vooske ne keer, Schuifelen en
herschnifelen. Zie SCHUIFELEN.
Herschuiven (uitspr. er-), bedr. of onz. st. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Bedr. lets verplaatsen
door verschuiven. Harschuift de kasse ne keer, —
Onz. Zieh verplaatsen door schuiven. Harschuift
'm beetse. In de kerke hoorde de stoelen herschui"
ven. — Vgl. T.
Herschnppen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Verplaatsen door schoppen
(met den voet). Wie heet (heeft) die bolle dor
erschupt? — Opnieuw schuppen. In : schuppen
en herschuppen. — Zie SCHUPPEN.
Herschuren (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw schüren. Ze moet
de vloer harschuren. Schuren en herschuren,
da' gaat her,
Herschntten (uitspr. ^r-), onz.bedr. of wed. zw.
ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Onz. Opnieuw
schudden. Har s chut ne keer an den tak. — Bedr.
Door schudden verplaatsen. Ge zilt die appels
harslaan en harschutten : ge moet veurzichteger
zijn. — Wed. Zieh schudden. Den hond die uit
't water kwam, herschutteg' hem ne keer of
twieë. — Zie SCHÜTTEN. Vgl. T (HERSCHUDDEN).

Hersenen, hersens, vr. m v. Het diabetische
woord is dessens (uitspr. dessins of dessies); zie
aid. Soms bezigt men toch hessens (uitspr. essdns
of essies), doch het is nieuwdialectisch en niet
gewoon. Hie kreeg ne slag op zij' veurhoofd da'
zijn hessens uit zijne kop sprongen. 't Was
vreed : zijne kop gepletterd en zijn hessies op
muur en vloer/ — Afl. en samenst. zijn onbekend
in mijn dialect.
Hersijferen, ww. Zie HERCIJFEREN.
Herslaan (uitspr. er-), bedr. of wed. st. ww.
Daarnaast. gewoon, (H)AR-. Opnieuw slaan.'* Was
slaan en harslaa' zonder ende. As ge nog ne keer
harslaat, zilde mee mij te doen hen (hebben).
Mnl. Wdb, — Al slaande iets verroeren of op
een andere plaats brengen. Da' perd hersloeg
zijne poot. Hie sloeg en har sloe g zijn orms (armen). — Wed. Zieh slaande bewegen of verplaatsen. Kijktf de koe en es nog niet dood : z' harslaat her nog aitijd.
Herslengeren, ww. Zie HERSLINGEREN.
Hersiepen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gtwoon, (H)AR-. Opnieuw slepen. Ge moet
da' land harslepen (ni. met de omgekeerde eg).
— Op een andere plaats slepen. Keunen ze dem
boom nie herslepen? — Zie SLEPEN.
Herslijpen (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw en beter slijpen.
Scheertsliep, ge moet mij' mes harslijpen. Slijpen en herslijpen,
Herslikken (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw slikken. Ge moet
ne keer har\likken, en 't zal uit de kele nor de
ma{g)e gaan.
Herslingeren (uitspr. erslengzrzn), wed. zw.
ww. Daarnaast, gewoon, H)AR-. Door een slingerende beweging zieh verplaatsen. Da* kind kan
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hem in de wie(g)e slengeren en harslengeren. De
sliender herslengerdeg' heur ne keer, en ze was
onder 't ges (gras) weeg.
Hersmeden (uitspr. ersmeen, smeen eenlettergrepig en met zachtl. e), bedr. zw. ww. Daarnaast,
gewoon, (H)AR-. Opnieuw en beter smeden. Die
spa en es nie' goed: ge zilt ze moeten harsmeen.
Vgl. Ned. Wdb.
Hersmeen, ww. Zie HERSMEDEN.
Hersmelten (uitspr. er-), bedr. st, ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw smelten. Hie
wildege 't amaal harsmelten. Ned. Wdb.
Hersmijten (uitspr. er-), bedr. of wed. st. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw smijten. Hie
greep ne stok, en 't was smijten en harsmijten.
T. R . — Wed. Door een snelle beweging zieh
verplaatsen. Z' harsmeet her nog ne keer of drije,
en ze stierf.

Hersmokkelen (uitspr. er-), onp. zw. ww.
Daarnaast (H)AR-. Hetz, als HERMIEZELEN (zie

aid.).
Hersmuiten (uitspr. er-), onp. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw misten. Da'
smuiken en harsmuiken en kan nie' gezond zijn.
Zie SMUIKEN.

Hersneeën (sch. e)i ww. Zie HERSNOUËN.
Hersnijden (uitspr. ersniJ9n), bedr. st. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter)
snijden. Dem borbier moe' mijn haar har snijen.
As Liezeke 'n s cheer in hande krijgt, es 't snijen
en hersnijen.
Her snijen, ww. Zie HERSNIJDEN.
Hersnoeien (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon,(H)AR-. Opnieuw (en beter) snoeien.
Da' snoeien en harsnoeien en es veur die boomen
nie' goed, Ge moet den appeleer hersnoeien.
Hersnoeren (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) snoeren. Harsnoert mijn schoenen ne keer, de snoeren
zijn alle twie los.
Hersnokken, ww. Zie HERSNUKKEN.
Hersnouën (uitspr. met speciale zovl. ou, zie
Kl. en Vorml.), onp. zw. ww. Daarnaast (H)AR-;
(H)ERSNEEËN, (H)AR-. Opnieuw sneeuwen. Veelal

in de uitdr. : snouën en harsnouën. Zie SNOUËN.
flersnuffelen (uitspr. er-), onz. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw snuffelen. Den
hond en dee anders(t) niet as snuffelen en harsnuffelen.
Hersnuiten (uitspr. er-), wed. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Zieh opnieuw snuiten.
Harsnnit ou (u) ne keer, en ge zilt beter kennen
asemen.
Hersnaiven (uitspr. er-), onz. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw snuiven. Meets'
en doe' niet as snuiven en harsnuiven, de g'heelen dag.
Hersnukken (uitspr. er-), onz. bedr. of wed.
zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-; (H)ERSNOK-

KEN,(H)AR-. Onz. Opnieuw snukken (rukken). Da'
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perd en wee* nie way da' ge wilt; ge 'm meugt
azoo nie snukken en har snukken an 't kordeel,
— Bedr. Met snukken de beweging verplaatsen.
Da' perd harsnuktege zijne kop. — Wed. Zieh
met snukkende beweging verplaatsen of verroeren. As Sies dat hoordege, harsnuktege hie hem
en hie genk deure. Hie ligt stijf ziek te bedde ;
hie hersnukt hem atemaits nog ne keer ; 't es al.
— Zie SNUKKEN.

Herspannen (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw spannen. Hie
herspandege zijne kruisbo{g)ene.
Herspartelen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw spartelen. In :
spartelen en herspartelen. — Zieh spartelende
verroeren of verplaatsen. 'k Zie 'n teeke dor harspartelen.

Herspanwen (uitspr. er-), onz. zw. of st. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-; (H)ERSPEEK(EL)EN,

(H)AR-. Opnieuw spauwen (d. i. spuwen). As ek
rooke, dan es 't e spauwen en harspauwen zonder ophauwen.

Herspeekelen, herspeeken, ww. Zie HERSPAUWEN.

Herspeien (uitspr. er-), onz. of bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw spelen. Bene
keer spelen es genoefy harspelen en tel(t) niet.
Ge moest roef herspeien. De kinders spelen en
herspele zonder moe te zijne. Harspeelt da*
veuske ne keer. Vgl. Ned, Wdb.
Herspeten (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) speten. Triene zal dat ne keer algatiwe gaan harspeten.
Herspieëlen, ww. Zie HERSPIEGELEN.
Herspiegelen (uitspr. erspie(g)9hn), wed. zw.
ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Zieh opnieuw
spiegelen. Dat es stijf pront; dat en doe' niet as
her spie{g)elen en harspie{g)elen. Vgl. Ned. Wdb.
Herspijzen (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) spijzen. Ge moet het tak (dak) en de muur ne keer
herspijzen. DB. Zie SPIJZEN.

Herspinnen (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) spinnen. Her werk en deugt niet; koest het zijn,
'k zoo (zou) 't her doenCharspinnen.
Herspoelen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) spoelen. Mie, ge moet al da' wasgoed harspoelen.
Hersprengen, ww. Zie HERSPRINGEN.
Herspringen (uitspr. ersprengdn), onz. st.
ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw springen. De kinders danstegen en hardanstegen,
sprongen en harsprongen. T. — Al springende
zieh verplaatsen. Hie schoot nor mij, en ha 'k nie
her sprongen, 'k was zeker dood. T. Zie Mnl.
Wdb (ERSPRINGEN, waar het w. door opspringen
wordt verklaard).
Hersproéien (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnievw sproeien./w nen
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âroo(g)e zomer moette (moet ge) sproeien en
harsproeün.
Herstaan (uitspr. er- en met zovl. lange a)9
onz. onr. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Door
een enkele, kleine beweging op een andere plaats
komen te staan. Ik em mocht nie harstaan,
of 'k kre{g)e sla{g)en. Hie stond tsuss{ch)en twie
herdels genepen, en hie en koest nie herstaan. T.
Herstallen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast (H)AR-. 'n Koe herstallen, ze in een anderen stal plaatsen. T. R .
Herstampen (uitspr. er-), bedr, zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw stampen (schoppen). Es da' stampen en harstampen dor
gedaan? — Opnieuw met lepel of stamper pletteren. Die pato(dd)ers en zij' mor half gestampt,
ge moet z' herstampen. — Door stampen van
plaats veranderen. Ge moet de steen 'm beets'
harstampen.
Herstappen (uitspr. (er-), onz. bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Onz. Opnieuw stappen. Stappen en harstappen. — Bedr. Opnieuw
stappend meten. Da' veld es meer as honderd
stappe lank ; wil eh het ne keer harstappen ? —
Onz. Al stappende op eene andere plaats komen.
Bit}'ft stille staan, en en hargaal of en harstapt
nieU
Hersteken (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) steken. Die spelle moet harstske wer(d)en. De
körten (kaarten) hersteken. Ned. Wdb. T. — Op
een ander plaats steken. Mee' vier ma(n) zilleme
de kerre wel harsteken. C V. R . T. Ned. Wdb.
— Van procès. Appelleeren. Me zillen 't hersteken.CV.Ned. Wdb.
Herstekken (uitspr. er-), onz. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw stekken (werpen
met eenig voorwerp). Stekken en herstekken, herhaaldelijk stekken (zie aid.).
Hdrstekken (uitspr. er-), onz. zw. ww. Opnieuw
Stekken (van vogels b. v.). Den hane sprank omhoo(g) en harstektege ne keer. Zie STEKKEN.
Herstelen (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw stelen. Dat es
stelen en harstelen, danze (dat ze) dor doen.
Herstellen (uitspr. er-), bedr. wed. onz. zw.
ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Jemand i' zijn
eer har stellen, iemands eer herstellen. Zie Ned.
Wdb.
Herstemmen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw stemmen. De
stemmengen telt niet ; we moeten har stemmen.
Ned. Wdb.
HerstOOten (uitspr. er- en met scherpl. o),
bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw
stooten. Er es hier te veel volk; ne mains werdt
hier gestooten en harstooten dat 't vreed es. T.
— Stootende verplaatsen, verroeren. Keunde dem
blok niet 'm beets' harstooten ?
Herstoppen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw stoppen. Smijt
diekause' wceg; z' en zijn 't har stoppen nie werd
(waard). Zt zijn algestopt en herstopU
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HerstOTen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw stoven. Den haze
zal beter zijn, astie ne keer harstoofd es.
Herstraffen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw straffen. Kinders straßen en herstraffen, dat en deugt niet.
Herstrrjden (uitspr. erstrij9n), onz. st. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw loochenen,
betwisten. Bij heur en keunde gee' gelijk halen;
da' strijen en harstrijen, da' ?naakt mij kaad
(kwaad). Zie STRIJDEN.

Herstrijen, ww. Zie HERSTRIJDEN.
Herstrrjken (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) strijken. Al die kols moeten harstreke wer{d)en.
Herstuiken (uitspr. er-), onz. bedr. zw. ww.
Onz. Opnieuw stuiken (met het hoofd op den
grond vallen). Hie viel van dem boom, en stuikteg' en harstuiktege van den eenen tak op den
anderen. — Bedr. Opnieuw, andermaal stuiken
van schooven maken. Wie heet (heeft) er die
stuike' gemaakt ? Da' koore moet herstuikt
wer(d}en. — Zie STUIKEN.
Hersoîkeren (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewooD, (H)AR-. Opnieuw (en beter) suikeren. Dor en es geene suiker genoeg in de rijspap ;
ge moet hem ne keer harsuiker en.
Hersukkelen, WW. Zie HERTSUKKELEN.
Hert (uitspr. eri), m. (niet o.). Ook in 't mnl.
m. Mv. -en. Verkl. met in gebruik. Wdb. Bij ons
en zijn der geen herten. In den Hert, verspreid
uithangbord.
— Samenst. De voîgende zijn in mijn dialect
bekend : Hertejacht, vr.; — hertekop, m. : an de
muur henk neu hertekop ; — hertepoot, m. :
'm belle mee nen hertepoot; — hertevlees9 o. ; —
hertshooren(e), m., hertshoorn.
H e i t , O. Zie HERTE.

Hert aas, o. ; hertachte, vr. Zie HERTENAAS,
HERTENACHTE.

Hertakken (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast (H)AR-. Opnieuw van een dak voorzien.
'n Huis hartakken. Vgl. Loa., Wdb. i. v. HERDAKEN. Zie hier TAK.
Hertappen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw tappen. Vooral
in de uitdr. : tappen en hertappen. Da' gedooreg
tappen en har tappen hee' mij stijf m oe gemaakt.
Hertassen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) tassen
(van graan). Ze moeten al 't kooren hartassen,
want da' werk en deugt niet. CV. T .
Hertasten (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw tasten, 'k Tasteg'
en 'k har tasteg' i' mijne zak, en 'k en vond mijn
korte (reiskaart) met.
Herte (uitspr. ertd\ o. Mv. -n. Verkl. -ke (mv.
•kes, -kies). Mnl. herte. Herte is in Vlaanderen en
Zeeland het gewone woord; de e valt weg vöor h
of een klinker. Wdb. Het Haileg Herte van Dzezus, va' Maria. Vgl. Ned. Wdb., kol. 7. — Spr,
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't Hert es goed, mor de kop en deugt niet, van
iemand die een goed hart, doch een onzinnig
hoofd heeft. — Dat es 'n steek i' mijn her te, dat
baart mij veel verdriet. Ned. Wdb., kol. 12 (* ZuidNederland »). Ook : Da' snijdt deur mijn herte,
dat doet mij het grootste leed, de ergste pijn. —
Iemand (ook : e perd) 't hert afrijen. Zie AFRIJ(D)EN. — 't Hert i{n) zijn, bijna dood zijn van
verdriet, teleurstelling, enz. As moeder stierf, was
vader 'thert in. As 'k hoordege da' ze mij nie
geeren en zag, was 'k 't hert in. CV. J. CL
{Bijv.).Loq., Wdb. — Zijn hert opeten, opfretten,
zijn hart eten, knagen. Ned. Wdb., kol. 14. R.
Ook : iemand zijn hert opeten, opfretten, opkna(g)en, iemand voortdurend verdriet en hartzeer
aandoen. — Mijn herte sloopt (slaapt), ik worstel
tegen den vaak. — Te(g)e zijn herte sprekev, tegen
zijn overtuiging, meening, gedachte spreken ; huichelen, niet oprecht zijn of spreken. Ze zegt dat
z' hem geere ziet ? Wel, ze spreekt te{g)en her
herte. Vgl. Ned. Wdb., kol. 18. — Te(g)e zijn
hert iet doen, met tegenzin. T. R. CV. DB. J.
Ned. Wdb., kol. 21 (« alleen in Zuid-Nederîand »).
— Zijn hert uitspreken, en, gewoon doch eenigszins plat, zijn hert uitspauwen, gansch zijne
meening uitspreken. Tonie was gisteren 'm beets'
in de wend, en hie spauwdege zijn hert uit, zille.
Ned. Wdb., kol. 18. R . — Va' zijn herte ne
stee(n) maken, zijn gevoeligheid, zijn medelijden
bedwingen en overmeesteren. DB. CV. T. R. J.
Ned. Wdb., kol. 24. — Z' heet (heeft) 'n herte
gelijk ne steen, zij is zeer ongevoelig. CV. J. —
Ieverste stik (of 'm brokke) van zijn herte laten,
ergens een voorwerp zijner liefde of genegenheid
laten. En as ze doo' was, Het 'k in 't graf e stik
va' mijn herte. Astie ne frank verliest, laat hie
'm brokke va' zijn herte. Vgl. CV. — let ter
herte nemen of pakken, zijn best doen, er zieh
zeer aan gelegen laten. Hie genk wel nor d'univer sita.it, mor hie en paktege 't met ter herte ;
hie kreegd'eem buiz' achter d'andere. Ned. Wdb.,
kol. 26 : iet ter harte hebben. — Gezond zy\ri)
van herte; \ wordt gezegd van menschen die het
binnenste gezond hebben, doch op éene plaats
ziek zijn. Iemand die b. v. met een gebroken been
te bed ligt, zal zeggen : 'k Bè gezond van herte,
mor 't been en deugt niet. Vgl. CV. — Buikske
vul, herteke rust, wie wel gegeten en gedronken
heeft, is gerust, tevreden, verblijd. Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 27. — Hen (hebben) al wa' dat 't herteke
lust, alles hebben wat men verlangt. CV. ~
Uiter oo{g)en, uiter herien, uit het 00g, uit het
hart. Vgl. Ned. Wdb., kol. 28. — Hert hen
(hebben) op iet9 er geneigdheid of grooten lust toe
hebben. Ze mag nor Brusel gaan, en z' heet er
hert op. Hiegaat al nor de schole, en hie heet er
toch zuk 'n hert op. DB. Ned. Wdb., kol. 20
(« in Zuid-Nederland »). — Zijn herte Staat er op
{op iet of iemand), hij ziet hei gaarne, hij heeft er
lust toe. — Mijn hert es toegestropt, toegeknoopt,
ik ben zeer bedroefd. R. — Zijn herte lue ht geên,
bekend maken wat men inwendig denkt. ScH
{Bijv.). — Mee 'n herte, mee zuk 'n (zulk) herte,
mee groot herte, met liefde, genoegen, lust, moed.
leverst mee e groot herte nor toe gaan. Hie dee
't mee 'n herte! Ze zetteg' her an 't werk mee
zuk 'n herte toch / — 'n Hert hen, veel moed
zuk 'n herte toch / — 'n Hert hen, veel moed
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hebben. Diene mains hee toch 'n herte ; hie
slaaft va' smorrens tot snavies om zijnfamielde
groot te brengen, en hie en klaagt va' z' leven
niet ! Hie en hee' geen hert i' zij' lijf, hij is laf.
R. 't Hert hen om iet te doene, den moed hebben
om iets te doen. Hij werken en oppassen ? Hie en
heet er 't herte nie' veuren! -— Mijn hert en
was mor zoo groot as 'm boone (of ; as 'm buuntse,
boontje), ik had geenen moed of kracht meer, ik
was uitermate verschrikt. CV. — E groot hert
hen, hoogmoedig zijn. « Men segt voor een
spreeck-woort, hij heeft een groot herte, daer
door willende te kennen geven dat t' herte veel
meerder is, als zijne cracht. » J. DE SMET, Den
Lust-hof van het cureren der Peerden, 2e druk
(1717), blz. 26. — Uiter herten, van harte, 't Es
hem gejond uiter herten.
— Borst. Zijn hert uitsteken, eig. en flg., de
borst vooruitsteken ; fier en trotsch zijn. — Op
zijn herte kloppen, op de borst kloppen. Astie
kaad es, kantie (kan hij) op zijn herte kloppen,
hij gaat wild en uitdagend te werk. Ook : mea
culpa zeggen. Ge zilt nog moeten op ou (uw)
herte kloppen, mij' manneke !
— Het volk ver wart herte met ma(g)e. Vgl.
Ned. Wdb., kol. 15. 'k Hè zeer an 't herte bet.
i° ik heb pijn aan het hart ; 2° ik heb pijn aan de
maag. Z' esflauw van herte, zij is zeer flauw (van
honger). — let over zijn herte nie keune krij{g)en
of brengen, eig. : iets niet kunnen in de maag
krijgen (van drank of voedsel). 'k En koest da'
vlees nie over mijn herte krij{g)en. Fig. Tot iets
niet kunnen besluiten; iets niet kunnen verdragen. CV. J. T. R. — Mijn herte drouit (draait),
ik voel mij ongemakkelijk, ik wil braken. Ook :
mijn herte keert omme. -r- Zijn hert overgeên of
uitspauwen, ailes wat in de maag is, overgeven.
Ook : zijn hert en ziel uitspauwen. — 't Water
loopt over (of va(n) ) mijn herte, ik watertand. J.
— Van personen. Zie Ned. Wdb., kol. 36.
'n Eerlijk herte lijdt vêle (of ziè* veel af), ironinische, v erzachtende verzuchting. — Moordeneers
herte, moorders hart. — Gee' levend herte, geen
levend wezen. DB. CV. J. R. Ned. Wdb., kol. 35.
— Herte van 'n hende, borststuk van een
hemd. 'n Herte mee pleuien. 'n Effen herte. T.
— Herte van 'n koole, het binnenste deel van een
koolkrop. Wie draagt er zijn herte i' zijne kop ?
'n Koole. — 't Herteke van de wentere, rondom
Nieuwjaar. — 'n Herte va' zavel en vam blommen, een met zand gemaakt hart dat met bloemen
is gesmukt en den processieweg versiert.
— Samenst. In den vorm herten- voor eenen
klinker, h, d of t ; in den vorm herte- vôor de
andere medeklinkers; zelden in den vorm hert :
hertpijne, hertzeere. De hier volgende samenstellingen zijn in mijn dialect bekend.
Hertebloed (uitspr. ertzbloet), o. Zonder mv.
Hartebloed. Wdb. — Iemand zijn hertebloed
of tappen, hem het kostbaarste ontnemen. — Zijn
hertebloed uitspauwen, zijn hartebloed geven.
Herteekenen (uitspr. er-, tee met scherpl. e)f
bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) teekenen. Da' werk en deugt
niet : yt moet harteekend wer{d)en.
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Herteemsten (uitspr. er-, teem met zachtl. e),
bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) teemsen. Bakkere, ge moet da'
meel algauwe ne keer harteemsten. Z. TEEMSTEN.

Hertefretten (uitspr. ert?~), onz. zw. ww.
Meestal in de onbep. wijs; 00k als onz. zelfst.
nw. Zeer lastig zijn, kniezen. Z' en doet änderst
niet (niets) as hertefretten. Al dat hertefretten
maak(t) my ziek. DB. Ned. JF^(HARTEVRETEN).
Hertefretter, m. Zie HERTEFRETTERE.
Hertefrettere (uitspr. ertd-), m. Mv. -rs. De
eind-é valt dikwijls in de uitspr. weg, Zeer lastig
mensch, kniezer. Ook van vrouwen. Zif wijf es
ne leeleken hertefrettere. SCH. DB. J. Ned. Wdb
(HARTEVRETER).

Hertefretterge (uitspr. ertd-), vr. Zonder mv.
Het hertefretten (zie aid.). Wie kan der die hertefretterij uitstaan ?
Hertegespan (uitspr. ertd-), o. Zonder mv.
Hartegespan. Ned. Wdb. Volk en Taal, I e jaarg.,
biz. 83. — De plant (Leonurus cardiaca L.) is
niet bij 't volk bekend. — Vgl. Loq., Wdb.
Hertekaarte (uitspr. ertdkortd), vr. Mv. -«.
Een der dertien kaarten met hartvormige flguur ;
hartenblad (VD). Ge moest }n hertekorte spelen.
Herteklop (uitspr. ertd-), m. Zonder mv. Het
overdreven kloppen van het hart (door gemoedsaandoening, schrik of ziekte). Ze kreeg den herteklop. 'k Hè den herteklop. DB. Ned. Wdb (HARTEKLOP).

Hertekorte, vr. Zie HERTEKAARTE.
Hertekruid (uitspr. ertd-), o. Zonder mv. Zonder verkl. Herdersbeursje (Capsella bursa-pastort's MOENCH). Vgl. Volk en Taal, I e jaarg., biz.
89 ; Ned. Wdb (HARTEKRUID).

Hertelijk {ertalijk met ij), bn. bw. Trapp, van
vergel. -er(e), -st. Hartelijk. Wdb. — Smakelijk,
lekker. Rijspap, dat es 'n hertelijk teten. Ze kan
toch zoo hertelijk eten. Ned. Wdb (« in VlaamschBelgie »).
Herteilen (uitspr. er-)9 bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) teilen, 't Was teilen en hartellen. G' het (hebt)
gemist, ge moet ne keer herteilen.
Hertemeneere (uitspr. ertd-, nee met scherpl.
<?), m. Zie HERTENHEERE.

Hertemmeren (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) timmeren. 'n Huis hartemmeren. Temmeren en
hertemmeren, dat es kostelijk. Zie TEMMEREN.
Hertemperen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw temperen (van
staal). Ge moet al die zaises (zeisen) goed hartemperen.
Herten (uitspr. er tan), zelfst. nw. (mv. onz.).
Daarnaast (H)ERTENS, (H)ERTES, soms (H)ERTIES.

Harten. Speelt her ten. Her tes es roe f. Ge keerdeget herties. Hertenachte of d'achte van herten.
Den heere van her tens. De zot van herties.
— Samenst. De n valt weg vöor een medeklinker (uitg. vôor b, gedeeltelijke assimilatie : nb =
mb ; h, d, t).
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Hertenaas (uitspr. ertdn-, en met zovl. lange a),
o. Mv. -azen. Verkl. -ke. Daarnaast, soms, HERTAAS ; gewoon, 'T A AS VAN HERTEN ( H E R T E ( N ) S ) .

Hartenaas.
Hertenachte (uitspr. ert?n-), vr. Mv., ongewoon, -n. Verkl. on gewoon, -ke. Daarnaast, soms,
hertackte ; en d'achte van herten (herte(n)s, zelden herties). Hartenacht. Hertenachte was roef.
Hertenboer (uitspr. ertdmboer), m. Zie HERTEZOT.

Hertendrrje (uitspr. ertdn-), vr. Mv., ongewoon,-#. Verkl., ongewoon, -drijke. Daarnaast de
drije van herten (herte(n)s, zelden herties). Hartendrij. 'k Hè hier nog *n hertendrijke, wormee
da' 'k ka' koopen.
Hertenheere (uitspr. ertdneerd, ee met scherpl.
e), m. Mv. ongewoon, -«. Verkl. -rke. Daarnaast
den heere van herten (herte(n)s, zelden herties) ;
zelden hertemeneere, hertheere. Hertenheer. Der
en zij' geen twie hertenheeren in H spel.
Hertenhoor(e)ne (uitspr. ertdnoor{a)nd met
scherpl. 6), m. Zonder mv. Herdersbeursje, plant.
Aldus te Asper, op de noordelijke dialectgrens.
Volk en Taalt I e jaarg., biz. 90.
Hertenneëne, hertenne(g)en, vr. Zie HERTENEGENE.

flertennegene (uitspr. ertdne(g)dnd), vr. Mv.
en verkl. ongewoon. De eind-£ valt dikwijls in de
uitspr. weg. Daarnaast de ne(g)e(ne) van herten
(herte{n)s, zelden herties), Hartennegen. }k Kom
hertenne{g)en uit.
Hertens (uitspr. ertdns) nw. Zie HERTEN.

Hertentiene, hertentwieë (uitspr. ertdn-), vr.
Mv. en verkl. ongewoon. Daarnaast de tiene, de
twieë van herten (herte(n)s, zelden herties). Härtenden ; hartentwee.
Hertepak (uitspr. ertd-), o. Zonder mv. Zonder
verkl. Hartepak. Ned. Wdb., kol. 46. De gewone
uitdr. is echter : pak op 't herte. 'k Voeldege dor
e groo* pak op mijn herte. Dat hertepak es
nui weeg.
Herteputte (uitspr. ertd-), m. Zonder mv. Verkl.
•ke. Maagkuil. DB. Ned. Wdb (HARTEPUT).
Heiterten (uitspr. er-), onz. st. ww. Daarnaast,
gewoon, (H)AR-. Door treden zieh verplaatsen.
'k En tost (durfde) nie hergaan of' her ter ten. Zie
TERTEN.

Hertes (uitspr. ertds), nw. Zie HERTEN.

Herteviere, herte vijve (uitspr. ertd-), vr. Mv.
en verkl. ongewoon. Daarnaast de viere, de vijve
van herten (herte(n)s, zelden herties). Hartenvier; hartenvijf.
Hertevranwe (uitspr. ertd-), vr. Mv. en verkl.
ongewoon. Daarnaast hertewijf; de vrauwe,
't wijf van herten (herte(n)s, zelden herties).
Hartenvrouw.
Hertewieze (uitspr. ertd-), vr. Mv. en verkl.
ongewoon. Hartentwee. Zie WIEZE.
Hertewjjf (uitspr. ertd-), o. Mv. en verkl. ongewoon. Hartenvrouw.
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Hertezesse, hertezeven(e) (uitspr. ertd-), vr.
Mv. en verkl. ongewoon. Daarnaast de zesse, de
zeven(e) van her ten (herte(n)s, zelden hertzes).
Hartenzes; hartenzeven.
Hertezot (uitspr. ert?-), m. Mv. en verkl. ongewoon. Daarnaast de zot van herten (herte{n)s,
zelden her ties) ; min gewoon hertemboer. Hartenboer.
flertheere (uitspr. erteer? met scherpl. e), vn.
Zie HERTENHEERE.

Herties, nw. Zie HERTEN.
Hertkloppinge (uitspr. ertkloppengd), vr. Mv.
~n. Versnelcle klopping van het hart, hartklopping.
Ned. Wdb. Het gewoon woord is HERTEKLOP.
Zie aid.
Hertknaenge, vr. Zie HERTKNAGINGE.
Hertknaginge (uitspr. ertkna(g)engp met zovl.
lange a), vr. Mv. -n. Veelalflg.Berouw. En voelde
(voelt ge) dorover geen hertkna(g)enge ?
Hertog (uitspr. ertoch), m. Mv. -en. Wdb. Den
hertogvam Brabant.
— Arl. Hertogdom, o.; — hertoginne (uitspr.
met körte 0), vr., hertogin.
Hertoppen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, (H)AR-. Opnieuw toppen. Laat mij ne keer
hartoppen.
Hertpijne (uitspr. ert-), vr. Zonder mv. Hartewee (in eig. en oneig. zin).
Hertrakteeren (uitspr. ertrakterzn, te met
zachtl. e), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon,
(H)AR-. Opnieuw trakteeren (fr. régaler). Zij' geld
zal gauw op zijn : dat en doe niet (niets) as trakter en en har trakter en. Zie TRAKTEEREN.

Hertrauw, m.; hertrauwen, ww. Zie HERTROUW, HERTROUWEN.

Hertrekken (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Appelleeren. E procès
hartrekken. Me zülen }t hertrekken. Ned. Wdb
(« Zuid-Ndi. »). — AI trekkende verplaatsen. Hartrekt de tafel ne keer. 'k En kan ze niet hertrekken. T. — Wed. Hie hartrak hem, hij verroerde
zieh. T. R .
Hertroeven (uitspr. er-), ww. Zie HERROEVEN.

Hertrommelen (uitspr. er-), onz. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw trommelen.
G'heel den dag was 't trommelen en hertrommelen.

Hertrompetten (uitspr. er-), onz. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw trompetten.
In de uitdr. : trompetten en hertrompetten.
HertrouW (uitspr. ertrauw), m. Daarnaast
(H)AR-. Het hertrouwen. Nen hartrauw en deugt
va' z' leven met. Loq., Wdb.
Hertsukkelen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast (H)ER- (H)ARSUKKELEN ; gewoon, (H)ARTSUK-

KELEN. Opnieuw sukkelen. In de uitdr. : tsukkelen en hertsukkelen. Hie zal g'heel zij' leven
tsukkelen en hartsukkelen, Zie TSüKKELEN.
Hertzeere (uitspr. ertseera met scherpl. e), vr.
(niet o.). Zonder mv. Hartewee (eig. en oneigenlijk). Van hertzeere (verdriet) sterven. Z. ZEERE.

HERVRENGEM

Hertziekte (uitspr. er(t)siektp), vr. Hartziekte.

Wdb.
Hervaen, ww. Zie HERVAGEN.
Hervagen (uitspr. ervaan met zovl. lange a),
bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw vegen. Wie heet (heeft) er de vloer zoo
leelek gevaagd? Ge moet hem harva(g)en. —
Door vagen op een andere plaats brengen. G' em
meugt die tasse mee' de schoteldoek nie harva{g)en. — Zie VAGEN. Mnl. Wdb (HERVEGEN).
Hervallen (uitspr. er-), onz. st. ww. Daarnaast,
gewoon, (H)AR-. Opnieuw vallen. De zatterik viel
en harviel in de gracht. In 'n ziekt' harvallen.
Ned. Wdb.
Hervasten (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw vasten. AI da'
vasten en harvasten, da' verma(g)ert iemand.
Hervechten (uitspr. er-), onz. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw vechten. Niemand
en es meestere : ge moet harvechten.
Herverven (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) verven
(zie aid.). Dat hie die deure mor ne keer en harverft. Mnl. Wdb (HERVERWEN). Loq.,
(HERVARVEN).

Wdb

Hervijlen (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) vijlen.
Smed, wilde die röe ne keer harvijlen ?
Hervyzen (uitspr. er-), onz. st. ww. Daarnaast,
gewoon, (H)AR-. Opnieuw vijzen. 't Perd stoormdege, en 'k vees en 'k harvees, mor de fetuur en
koest ek nie stil hauwen. Zie VIJZEN.
Hervisschen (uitspr. er- met of zonder ch)t
bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (HJAR-. Opnieuw visscheo. In de uitdr. : visschen en hervisschen, herhaaldelijk visschen.
Hervissen, ww. Zie HERVISSCHEN.
Hervlechten (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) vlechten. Ze moest her haar hervlechten,
Hervlieën, ww. Zie HERVLIEGEN.
Hervliegen (uitspr. ervlie{g)?n), onz. st. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Vlie(g)en en hervlie{g)en, herhaaldelijk, veel vliegen. — AI vliegende van plaats veranderen. De duive was zoo
moe, da' ze nie meer harvlie{g)en en koest.
Hervloeken (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw, andermaal vloeken. Vooral in de uitdr. : da' was vloeken en
harvloeken.
Hervoelen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw voelen. Hie hartastteg' en harvoeldeqe, mor en vond niet (niets).
Hervraen, ww. Zie HERVRAGEN.
Hervragen (uitspr. ervra{g)m met zovl. lange
a), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-.
Opnieuw vragen. Veur gee' geld en zoo (zou)
'k 't hem harvra{g)en.
Vra{g)en en hervra(g)en. Mnl. Wdb.
Hervrengen, ww. Zie HERVRINGEN.
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Hervriezen (uitspr. er-), onp. st. ww. Opnieuw
vriezen. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. 't Zal harvriezen. Vriezen en hervriezen, veel en herhaaldelijk vriezen. 't En hauwt deze wenter nie op :
't es vriezen en harvriezen.
Hervrijven (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Vrijven en hervrijven^
herhaaldelijk wrijven. Zie VRIJVEN.
Hervringen (uitspr. er-), onz. wed. st. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw wringen.
Vrengen en hervrengen. — Wed. Zieh eenigszins al wringende verroeren. Gisteren avend, ten
tienen, harvronk hem de man nog ne keer, en
dormee genk hie nor d' eeuweghied. Z. VRINGEN.
Herwaaien (uitspr. erwoui9n), onz. of onp. zw.
ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Onp. Opnieuw
waaien. 't Was wouien en harwouien. — Onz. Al
waaiende van plaats veranderen ; zieh verroeren.
Er es wend : 'k zie de Maren herwouien. 't Spook
harwouidege ne keer, 't was weeg.
Herwaken (uitspr. er- met zovl. lange a), bedr.
zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw
waken. Al da' waken en herwake maakt iemand af.
Herwandelen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw wandelen. Z' en
doe niet (niets) as wandelen en herwandeltn.
Herwannen ^uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) wannen. Wil ek da' zao\d) ne keer harwannen?
HerWarmen (uitspr. erwor(re)m9n), bedr. zw.
ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw warmen, 'k Wormdeg' en 'k harwormdege zijn voetsies (voetjes), mor ze bleven yskaud.
Herwasschen (uitspr. er-, gewoonlijk met ch),
bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw
(en beter) wasschen. Ge moet da' lijwaat harwassehen. Vgl. Ned. Wdb.
Herweeken (uitspr. er-, wee met scherpl. e\
bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) weeken. Boonen harweeken.
Herweën, ww. Zie HER WEGEN.
Herwegen (uitspr. erwe(g)9n), bedr. st. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter)
wegen. Hoeveel kiloots zijn der? Tiene. Er zijn
der meer : harweegt dat algauwe.
Herwekken (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw wekken. 'k Hedden (heb hem) gewekt en herwekt : hie sliep
gelijk ne steen. Vgl. Ned. Wdb.
Herwentelen (uitspr. er-), bedr. wed. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw wentelen.
Wentelen en herwentelen.— Bedr. Wentelend verplaatsen. Harwentelt de steen 'm beetse. — Wed.
Hie en sloopt (slaapt) nie' gerust : hie en doe' niet
(niets) as hem herwentelen. Vgl. Ned. Wdb.
Herwenteren (uitspr. er-), onp. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw winteren. De
•wenter en es nog nie' gedaan : 't zal nog harwenteren. Zie WENTEREN.
Herwerpen (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) wer-

HERZAEÜ

pen. Dat es misgewoorpen : toe, harwerpt ne
keer. T. — AI werpend verplaatsen, verwerpen.
Harwerpt de steen al de rechte kant. T. Ook
wed. Hie herwerpt hem al alle kanten.
Herwetten (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) wetten. Ge moet aide messen harwetten.
Herwetten (uitspr. er-), onz, zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw wedden. 'k Turre
(durf) toch harwetten. Zie WETTEN.
Herweven (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) weven. 'k En kan 'tek toch niet harweven.

Herwieden, WW.

Z i e HERWIEN.

Herwien (uitspr. er-, wien eenlettergrepig),
bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) wieden. Der staa' nogal vuileghied : ge moet de lochtenk harwien. Zie WIEN.
Herwiepelen (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. AI wiepelende verroeren,
bewegen, 'k Zie de gouiperse deur de wend harwiepelen ; z' harwiepelt altijd. Zie WIEPELEN.
Herwijden (uitspr. erwij9n), bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw wijden.
't Kerkhof harwijen. Zie WijEN ; Ned. Wdb.
Herwijen, ww. Zie HERWIJDEN.
Herwijzen (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw wijzen. 'k Wees
en harwees het hem, en hie en verstund het nog
niet.
Herwinnen (uitspr. er-), bedr. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Ned. Wdb. 'k Zal mij'
verlöre geld wel harwinnen.
Herwitten (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) Witten. Ge moet de muur harwitien.
Herwoelen (uitspr. er-), wed. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Zieh woelend verplaatsen,
bewegen. Hie hersmeet en harwoeldeg' hem de
g'heele nacht. — Zie WOELEN.

Herwor(re)men, ww. ; herwouien, ww. Zie
HER WARMEN, HERWAAIEN.

Her wrijven, ww.; herwringen, ww. ZieHERVRIJVEN, HERVRINGEN.

HerWUrstelen (uitspr. erwus(t)9hn), onz. zvv.
ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw worstelen. Turdegij (dürft gij) harwustelen? Zie
WURSTELEN.

Herwnstelen, herwusselen, ww. Zie HERWURSTELEN.

Herwntelen (uitspr. er-), orz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Wutelend verroeren, bewegen. Den hond en es nog niet dood, hie herwu*
telt nog. Zie WUTELEN.

Herzaaien (uitspr. erzouim), bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter)
zaaien. Hie hee' mij koore sticht gezouid : koest
ek het hem mor doen harzouien! CV.
Herzaen, ww. Zie HERZAGEN.

HERZAGEN
Hersagen (uitspr. erza?n met zovl. lange a),
bedr. zw. ww. Opnieuw zagen. Za{g)en en harza(g)en, herhaaldelijk zagen.
Herzauten, ww. Zie HERZOUTEN.
Herzeggen (uitspr. erze(gg)dn), bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw zeggen.
Turde (dürft ge) dat harze{gg)en ? Ned. Wdb.
Herzengen, ww. Zie HERZINGEN.
Herzetten (uitspr. er-), bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) zetten.
Ge moet al die glazen harzetten. T. — Verzetten, verplaatsen. Wie heet (heeft) er de tafel harzet. CV. T. — Wed. As ge moe zijt, moett' ou (u)
ne keer herzetten.
Herzeuën, ww. Zie HERZEUIEN.
Herzenien (uitspr. erzeu[i)3n), bedr. onz. zw.
ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en
beter) zieden. Onz. Den drank moet harzeuè'n.
Bedr. Ge moet den drank harzeuè'n. Z, ZEU(I)EN.
Herzenren (uitspr. er-), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw zeuren. Da' zeuren en harzeure begint mij te(g)en te steken. Zie
ZEUREN.

Herzien (uitspr, er-), bedr. onr. ww. Daarnaast,
gewoon, (H)AR-. Opnieuw zien. 'k Wille dat nog
ne keer harzien. — Naar een ander piaats zien.
In de schole, en tost (durfde) hie nie harzien. —
Vgl. Ned. Wdb.
Herzijen, ww. Zie HERZIJGEN.
Herzogen (uitspr. erzij(gpn), bedr. st. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter)
zijgen. Ge moet de melk harzijen.
Herzingen (uitspr. erzengzn), bedr. st. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter)
zingen. Toe, harzengt da' liekske ne keer\ 't Was
mis; me moeten dat herzengen.
Herzitten (uitspr. er-), onz. st. ww. Daarnaast,
gewoon, (H)AR-. Öp een andere piaats (gaan) zitten. Harzit e klaim (klein) beetse. De ploots
(piaats) es hier te klaine : g' en keunt niet herzitten. T.
Herzoeken (uitspr. er-)f bedr. onr. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter) zoeken. En hee' ze 't nie gevonden? ze moet harzoeken. 'k Zocht en herzocht datte, mor 'k en
vand het niet.
Herzonien, ww. Zie HERZAAIEN.
Herzonten (uitspr. erzautdn), bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter)
zouten. We moeste?i al 't vlees da' in de kuipe
lag, harzauten.
Herzweeten (uitspr. er-, met scherpl. e), onz.
zw. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw
zweeten. Da' zweeten en harzweeten maakt de
zieke flauw.
Herzweigen (uitspr. er-), onz. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw zweigen, 'k En
kan 't deur de kele nie krijen. Ge moet ne keer
harzwelgen.
Herzwemmen (uitspr. er-), onz. st. ww. Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw zwemmen. Wil-
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leme ne keer harzwemmen, om te ziene wie dat et
best kan ?
Herzwengelen (uitspr. er-), bedr. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, (H)AR-. Opnieuw (en beter)
zwengelen. Da' vlas moet harzwengeld wer{d)en.
Hesele (uiispr. es?h), m. Zie ESELE. T (HESEL). R .
Hesp, vr. Zie HESPE.

Hespe (uitspr. espd), vr. Mv. -n. Verkl. hespeke
(mv. -kes, -kies). Mni. hespe. Voor de etym. zie
Mnl. Wdb. en Ned. Wdb. Ham (in Noord-Ned.
het gewone woord). Dat es 'n goe hespe, dat is
een goede harn. Dat es goe hespe, dat vleesch van
de ham is goed. Mostord (mostaard) past bij
hespe. Hesp es lekkere kost. Dat en es mor e
Main hespeke, — 'n Hespe druppen. Z. DRUPPEN.
— Ook wel van personen geze^d. 'k Kreèg ne
stamp op mijn recht hespe. Da' wyf hee' goe1
hespen. — Spr. G' en keunt geen vijf hespen uit
ée' verkie snijen, het onmogelijke is niet te doen.
C V. — Boerenlatijn. Déspanktier esiukompdkse
(drie geklenitoonde lettergrepen). Wie dit snel
uitspreekt, vraagt aan de hoorders wie het verstaat.
Het beduidt : D' hesp hangt hier, es 't d'uwe,
komt,pakt ze. Vgl. A. D E COCK en Is. TEIRLINCK,

Kinder spei, III, blz. 207. — Tergvraag. Zegt drij
keers rap : hespe zonder mostord. Kent de aan»
gesprokene de kneep, dan zegt hij snel, hespe,
hespe, hespe, en laat zonder mostord weg.
Hespebeen (uitspr. espdbeen, been met scherpl.
e), o. Mv. -en (niet -deren). Verkl. hespebientse
(mv. -tses, -tsies). Het been eener hesp, hammebeen. SCH. 't Hespebee' begraven, de nakermis
(d. i. zondag na de kermis) vieren. Loq., Wdb.
Hespefeeste (uitspr. espd-, fees met scherpl. e),
vr. Feest waarop de vierders eene hesp opeten.
De gouischieters viere' zondag d'hespefeeste.
Vgl. CV (Aanh.).
Hespeketel, m. Zie HESPEKETELE.
Hespeke tele (uitspr. espd-), m. Mv. -is. De
emu-e valt üikwijls in de uitspr. weg. Langronde,
groote ketel, waatin men een heele hesp kan zieden of koken. Op de groote boerenhove' vende
(vindt ge) nog hespeketels. DB.
Hespekneute (uitspr. espd-), vr. Mv. -n. Verkl.
-tse (mv. mtses, -tsies). Het laatste van de hesp :
het been met nog een weinig vleesch. Maakt nen
huitsepot van die hespekneute. — Men zegt soms
ook : hespeknuist. — Zie KNEUTE.
Hespeknuist (uitspr. espd-), m. Zie HESPEKNEUTE. SCH. DB.

Hespemork (uitspr. espd-), o. Zonder mv. Het
merg van een hespebeen. Zie MORK.
Hespendrupper, m. Zie HESPENDRUPPERE.
Hespendmppere (uitspr. espdn-), m. Mv. -rs.
De ema-e vaa üikwijls weg. lemand die hespen
drupt. T' Anorde (Oudenaarde) zijn der goe' hespendruppers. Zie DRUPPEN.
Hespeschelle (uitspr. espd-), vr. Mv. -n. Daarnaast HESPESNEE. Snede eener ham. Hie at 'n
ferm hespeschelle. Zie SCHELLE. Loq.t Wdb.
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Hespesmaut (uitspr. espd-), o. Zonder mv. Het
vet eener gezoden hesp dat in den ketel overblijft.
Nem boterham mee hespesmaut. Zie SMAUT.DB.
Hespesnee (uitspr. esp?-, snee met zachtl. e),
vr. Zie HESPESCHELLE.

Hespevet (uitspr. esp?-), o. Zonder mv. Het
vette vleesch eener hesp. Niet te verwarren met
hespesmaut (zie aid.). DB.
Hespevoorke (uitspr. esp?-, voor met zachtl.
o), vr. Mv. -n. Verkl. -rkske. Kleine ijzeren vork
waarmede men de hesp uit den hespeketel neemt.
D'hespevoork' hangt, schoone blenkend, in de
schauwe. Zie VOORKE.
Hespezwaarde (uitspr. espd-, zwaar met zovl.
lange a), vr. Daarnaast HESPEZWORDE. Het zwaard
eener hesp. 'n Sarlottesause mee brokskies van
'n hespezwaarde, dat es fijn. Zie ZWAARDE.
Hespezworde, vr. Zie HESPEZWAARDE.
Hessens, hessies, naamw. Zie HERSENEN.
Het (uitspr. et, pt, veelal 't), i% 3 e , 4e naamv.
van het pers. voorn. van den 3 en pers. onz. enk.
Ons veulen es ziek, 't zal sterven. Geet (geeft)
't nen drank op. 'k Zie 't. Wdb.
— In plaats van of naast het thans gewone
daar (er), 't Waren (ook er waren) dor veel
mains(ch)en. 't Moet (ook er moet) hier gewerkt
wer(d)en. Zie over dit gebruik Mnl. Wdb., kol.
408. Ned. Wdb., kol. 686, 11. SCH. DB.
— In toepassing op een persoon (man of vrouw)
wordt het (den persoon aanwijzende die zooeven
genoemd is) door da(t) vervangen. Tonie en werkt
niet : dat en doet änderst niet as drenken en
zwieren. Herre man en es nog gee' jaar dood9
en da' spreekt al van hartrauwen. Zie hierover
Ned. Wdb., kol. 686, 12, a. Ook wel in 't mv.
Z' en zijn nog nie gekweekt, en da' wilt al
meester zijn! Zie Kl. en Vor ml.
—Ja 'I (uitspr. jaat met zovl. lange a), neen 't
(uitspr. neent met zachtl. e, soms met scherpl. e).
Komt zij' kind mee? Neen 't. Raint het? Ja 't,
zille. Ned. Wdb., kol. 68 T.
— Men zegt gewoonlijk : 't es ikke (soms ik
ben 't en 'k ben 't ekikke), ik ben 't; 't es gije
(soms gij zijt het en ge zijt het gije), gij zijt het;
't es hij (zelden hij es 't). Waarschijnlijk naar fr.
c'est moi, c'est toi, c'est lui (alhoewel men niet
zegt : c'est je, c'est tu, c'est il). Zoo ook : 't es
woudere (soms wouder zijn 't of me zijn 't woudere), 't es goudere (soms gouder zijt 'toige zijt
't goudere), 't es zoudere (soms zouder zijn 't of
ze zijn 'tzoudere).
— Zeer gewoon als onbepaald of bloot formeel
object in een groot getal eigenaardige uitdrukkingen. Zie b. v. Ned. Wdb., kol. 687.688; J. CV
(Aanh.). Het zijn, de heer, de meester zijn. Hie
7neent dat hie 't es, hij handelt als een hoovaardig, trotsch mensch. — Het (vast) hen, zot zijn ;
zat zijn. Ook : bedrogen, gefopt zijn ; slaag hebben ; bekeven worden ; veel verliezen (in spel). Sies
hee 't gisteren ave(n)d weeral ne keer g'had. —
Het in hen, dronken zijn. — Het op hen, het meenen. Hoe het (hebt) het gj op de (dan), manneke ?
— Het wê'eg hen, het verstaan. — Het hoog op
hen, trotsch, hoovaardig zijn. Ook : het in de kop
hen. — Het opsteken, het uitstekenf (ijlings) ver-
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trekken. — Het kurt, het lank trekken of maken,
iets kort, lang laten duren ; kort of lan^ leven. —
Het achter stoelen of banke steken, iets verbergen. — Het in de mauw hen of steken, heimelijk
en niet oprecht zijn. — Het laten drouien (en
wouien), het laten gaan, rijkelrjk en loszinnig
leven (gelijk God in Frankrijk). — Het late
li{gg)en, zitten of steken, sterven. — Het late
loopen, het water niet meer kunnen ophouden. —
Het iemend wains(ch)en, vertrekken (eig. groetende heengaan). — Van ziekte. Het vast hen,
het li(gg)en (of zitten) hen, er door aangetast
zijn. — Het zitten hen, dronken zijn ; ook : zot
zijn. — Het iemand gee'n, läppen, drouien, bakken, hem berispen, vermanen, slaag geven, kastijden, veel doen verliezen (in spei), foppen. Ook :
het iemand mee geên. — Het krii(g)en, afgeranseld, bekeven, vermaand, gefopt worden; verliezen (in spel). Ook : het mee hen of krij{g)en. —
Het schoon hen, het gema(kke)lijk hen, het goed
hen, het kaad hen, het lasteg hen, enz., eene
gemakkelijke (of lastige) taak, een schoon (of
kwaad) leventje hebben. — Het zoeken, iets onaangenaams (ziekte, ongeluk, verlies, slaag, enz.)
door zijne handelwijze om zoo te zeggen verlangen. En veel andere zegswijzen nog, die men in
dit Idioticon bij andere hoofdvormen (als draaien,
liggen, zitten, enz.) verklaard vindt.
Het (uitspr. dt, gewoonlijk 't), bep. lidw. o. enk.
't Kind es dood. 'k Zie 't veulen. Geei (geeft)
't maiske nen appelé. Wdb.
Hetdatte (uitspr. dttatt?, gewoonlijk 'ttattd met
eenigszins gerekte korte a), aanw. vn. o. enk. Dat.
Moe' 'k 'tdeze pakken? Née' g' ; pakt 'tdatte
dor, of wel 'tgeenze (soms 'tgeensche en 'tgeenste).
V g l . DEDEZE, DEDIEE, DEGEENZE (DEGEENSTE),
DEGEENZEN (DEGEENSTEN), DENDEZEN, D E N D I E NEN; ook KL en Vor ml.

Hetdeze (uitspr. dttezd, gewoonlijk 'ttez?),
aanw. vn. o. enk. Dit. Als men een verklaring van
iets wil geven, gebruikt men als inleiding dikwijls
de uitdrukking : Hier es 't deze. Hier es 'tdeze :
veur de kiezenge veel beloften, en naar de kie>
zenge wijzen z' ou (u) de ru(gg)e. Zie HETDATTE.

CV.J.
Hetgeenste (uitspr. ptcheenst?, veelal 'tcheenst? met zachtl. e), vn. Zie HETGEENZE.
Hetgeeiize (uitspr. dtcheenzd, veelal 'tcheenz?
met zachtl. e), aanw. vn. o. enk. Daarnaast 'TGEENSTE. Wa' perd zal der 't beste zijn ? 'tgeenzey
paize 'k. Zie HETDATTE.

Hettetet (uitspr. soms met h); hettettet, tussehenw. Zie ETTET(T)ET. R.

Hetwelke (uitspr. ?twelkd, gewoonlijk 'twelks),
vn. In de bet. van dat, wat, hetgeen wordt het
zelden of niet gebruikt. — Gelijk 'twelke, fr.
n'importe lequel ; onz. enk. Wa' veur e verkie
moe' 'k koopen ? Gelijk 'twelke. As gelijk 'twelke,
als welk ander ook. Boer zijn es ook 'n ambacht,
en 't es zoo trejfelijk as gelijk 't welke. Vgl. Ned.
Wdb.
Hetzelfiste(uitspr.a!f5^//r5^,gewoonlijk^^^!y^),
vn. o. enk. Hetzelfde (dat men niet bezigt). Hie
hee' nog altijd 'tzelfste perd, 't Es nog altijd
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'tzelfste. Dormee bleef 't 'tzelfste. — Spr. Altijd
'tzelfste, dat enesgeen ordeghied (aardigheid).

Heui (uitspr. eut); heuidag; heuidelte; heuien ; heuiere ; heuigaffele ; heuigers ; heuij aar,

Hetzij (uitspr. dtsy, gewoonlijk tsij), tegenstellend vw. Hie zal zeker gekondeneerd zijn, 'tztj
veur moord, 'tzij veur diefte. Zie Ned. Wdb.
Hen (uitspr. met of zonder Â), tusschenwerpsel.
Daarnaast (H)EUI! Nagenoeg hetzelfde als he.
Heu heu! wilde ne keer ophauwen/ Vgl. Ned.

enz. Zie op HEU.
Heu j aar (uitspr. eu- en met zovl. lange a), o.
Mv. -jaren. Verkl. -ke. Daarnaast HEUI-. Hooijaar.
Zie dit laatste in Ned. Wdb. — Volksmeteorologie.
Sneejaar, heujaar. Natjaar, heuijaar.

Wdb.
Heu (uitspr. eu), o. Daarnaast HEUI. Zonder
mv. Verkl., ongewoon, heu(i)ke (zonder mv.).
Hooi. Dat es schoon heu. Heui keeren, laan,
opperen, mijten, fassen. Ons heu es in (of binnen). Zijn heui es poerdroo(g)e. hie moet het
inhalen. E voer heu. M. — Spr. Moett' (moetge)
in 't heu gaaf werken? Waarom zijt gij zoo
haastig? Vgl. SCH. CV. Ned. Wdb., kol. 1055.
— 't Heu sparen, spaarzaam leven, het bijeengegaarde niet dom verkwisten. Hie en ka' zijn heu
nie sparen. — 't Heui en es nie altijd veur
't perd da' werkt, wie meest doet, heeft niet altijd
de meeste eer. Vgl. J. — Als iets ongelooflijks
wordt verteld, zegt men spottend : ge wilt mij
doe' gelooven dat de kiekies heu eten op nen
haver tas/
— De hier volgende afl. en samenst. zijn in
mijn dialect bekend.
Heudag (uitspr. eu-\ m. Mv. -da(g)en. Daarnaast HEUI-. Dag waarop wordt gehooid. Dat es
nui ne keer ne schoonen heudag.
Heudelte (uitspr. eu-), m. Mv. -n. Verkl. -ke.
Daarnaast HEUI-. Bergplaats voor hooi boven stal
of schuur. Zie DELTE.

Heaen (uitspr. eupn), onz. of bedr. zw. ww.
Daarnaast HEUIEN. Verv. : heu(i)dege, g'heu(i)d.
Met hen (hebben). Hooien. Ze zijn an }t heuen.
M. — Spr. Moette (moet ge) gaan heuien? Zijt
gij zoo haastig ? Er is toch zulke haast niet bij ?
CV. O. Ned. Wdb., kol. 1058.
— Bedr. Dooreenwerpen, door elkaar smijten
(zooals men met hooi doet). let onder em boven
heuen. Z' heuit het in de kasse weeral ne keur dl
deureen. C V . Ned. Wdb., kol. 1059.

Heuer, m. Zie HEUERE.
Heuere (uitspr. eudrd), m. Mv. -rs. Verkl. -rke
(mv. -rkes, -rkies). Daarnaast HEUIERE. De eind-<?
valt dikwiils weg. Hooier. Hoeveel heuers hette
(hebt ge)? — Ook van vrouwen. Lieze, dat es ne
goeën heuiere.
Heug, vr. Bestaat niet in mijn dialect.
Heugaffele (uitspr. eu-), vr. Mv. -Is. Daarnaast
HEUI-. De eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg.
Hooigaffel, houten hooivork. Z. GAFFELE. PLANT.

Hengel, m.; beugen, ww. Worden in mijn
dialect niet gebezigd (ook niet de afl. en samenst.).
Hengerß (uitspr. euges), 0. Zonder mv. Zonder verkl, Daarnaast HEUI-. Hooigras ; gras dat
niet door de koeien wordt afgegraasd en in hooi
zal vervormd wordeD ; men heet het nog mouiges (maaigras). 't Es mor{g)e(n) verkoopenge van
heuges. Zie GERS.

Heugeg, 0. Zie HEUG2&S.

Heukelen (uitspr. eufoten), bedr. zw. ww.
Verv. : heukeldege, g'heukeld. Met hen (hebben).
Niet gewoon. Men zegt meer : in heukelenge' zetten. Zie HEUKELING. T.

Heukelenk, m. Zie HEUKELING.
Heukeling (uitspr. euhlenk), m. Mv. -lengen.
Verkl. -lenkske (mv. -skes, -skies). Kleine hooihoop, die men snH maakt ais 't regent, of als men
regen vreest. 't Heu in heukelenge' zetten (of
't heu heukelen). De zonne schengt, smijt a'heukelenge' mor Open. SCH (HUIKELING, HUKKELING, HUIKEL en HUKKEL); T (HEUKEL); ] (HUI-

KER). IS wel licht ver want met hgd. hacker (zie
het w. bij RLUGE).

— Heukelenk, heuoppere, heumijte. De heukelenk is kleiner dan de oppere, deze kleiner dan de
mijte. Heukelengen worden gemaakt in de weide,
om het gemaaide hooi snel voor regen te bevrijden. Opfers worden insgelijks in de weide gemaakt, als het hooi gansch droog is en moet ingehaald worden. De mijte wordt gemaakt om het
ingehaalde hooi maanden lang te bewaren; zij
staat gewoonlijk bij de hoeve en heeft een stroodak. De heukelenk is geen meter hoog ; de opper
omtrent twee meters; de mijte veel meer dan twee
meters.
Heukoopdag (uitspr. eu-, koop met scherpl. o),
m. Mv. da{g)en. Daarnaast HEUI-. Dag waarop
hooi wordt verkocht. Er en zij' mor drij heukoopda(g)en. CV.
Heul, m. (plant). Men zegt eulboste (zie aid.).
— HEUL, vr. of o. (troost), en HEUL, vr. (brug)

worden niet gebezigd.
Heulboste (uitspr. eut-), vr. Zie EULBOSTE.
Heulder, m. Zie HEULDERE.
Heuldere (uitspr. eulddra), m. Mv. -rs. De
eind-é> valt dikwijls weg. Persoon die heult (vôor
het spei). Er ware vijf heulder s en er em mochten er mor viere zijn. Zie HEULEN.
Heulen (uitspr. euhn), onz. zw. ww. Verv. :
heuldege, g'heuld. Met hen (hebben). Op de een
of andere wijze, veelal met het speeltuig (marbel,
cent, top, pijl, bolle, enz.) de speelbeurten en de
speelkampen regelen en bepalen. Laat ons heulen. Z' heuldegen om te ziene wie te gare was ;
om te ziene wie dat er eest schiete moest, enz.
Vgl. Ned. Wdb (« in Z.-Ndl. in levend gebruik,
doch in N.-Ndl. (thans) volslagen onbekend >).
K I L . SCH. CV. DB. T. R . J. CL, Lijst KU. Vgl.,
GAILLIARD, Gloss, i. v. HUEDELEN.

Heulinge (uitspr. eulengp), vr. Mv. -«. Het
heuien (zie aid.). Die heulenge moe' geldeg zijn.
Heulzaad (uitspr. eul-), o. Zie EULZAAD.
Heumaand (uitspr. eu- en met zovl. lange a),
vr. Mv. -en. Daarnaast HEUI-. Maand waarin men
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hooit. Bepaaldelijk : Juli. Zie Ned. Wdb. 't Raint
zonder ophauwen : 't es 'n slicht heuimaand.
Jleumaandelenk, m. Zie HEUMAANDELING.

Heumaandeling (uitspr. eumaanddlenk met
zovl. lange a), m. Mv., gewoon, -lengen. Daarnaast HEUI-. Kleine, zoete, heel ronde appel die
in de hooimaand rijp wordt. D'heumaandelengen
en hen (hebben) nie' veel werde (waarde).
Heumeersch. (uitspr. eumees met scherpl. e), m.
Mv. -meeschen (gewoonlijk met ch). Daarnaast
HEUI-. Meersch, weide waar hooi wordt gemaaid ;
meersch die veel hooi geeft. Dat es nem biesmees
en geenen heuimees. J. Zie MEERSCH.
Heumees, m. Zie HEUMEERSCH.

HeumJjte (uitspr. eu-), vr. M v. -n. Verkl. -tse
(mv. -tses, -tsies). Daarnaast HEUI-. Hooistapel
met dak. Onz' heumijte staat im brand. Zie
HEUKELING.

Heunenk, m. Niet gewoon. Zie ZEEM.
Heunkeren, ww. Zie HUNKEREN (00k de afl.

en samenst.).
Heuoppere (uitspr. eu-), m. Mv. -rs. Verkl.
»rke (mv. -rkes, -rkies). Daarnaast HEUI-. Hooihoop, omtrent twee meters hoog, in de weide. Zie
HEUKELING. Den heuopper en es geen heumijte.
Vgl. Ned. Wdb.
Heupe (uitspr. eup9)y vr. Mv. -n. Verkl. -pke
(mv. -pkes, -pkies). Heup. Da' wijfheeferm heupen. Ze stond mee her handen op d'heupen, d. i.
eenigszins uitdagend.
Heupebeen (uitspr. eupdbeen met scherpl. e)t
o. Mv. -en (niet -deren). Heupbeen.
Henr, vn. Zie HER.
Henreeke (uitspr. eu-, ree met scherpl. <?), vr.
M v. -n. Daarnaast HEUI-. Groote rijf waarmede
men het overgebleven of gevallen hooi op de
weide bijeentrekt. Zie REEKE.
Henrentwe(gje; heurentwille, bijw. uitdr.
Zie HERRENTWE(G)E, HERRENTWILLE.

Heurikien (uitspr. eurikkan met eenigszins
gerekte 1 ), ww. Zie EURIKKEN. SCH.

Hearken (uitpr. eurk?n), ww. Luisteren. Zie
HOORKEN (dat het gewone woord is). Vgl. DB,
die beweert dat het aan de Oostvlaamsche grenzen
gezeid wordt. SCH.
Heusch, bn. Wordt niet gebezigd (00k niet
de afl.).
Heuschelf (uitspr. eu-), m. Mv. -ven. Daarnaast
HEUI-. Hetzelfde als HEUDELTE (zie aid.). Is niet
eene mijt, zooals Ned. Wdb. schrijft. K I L . SCH.
DB. CV. J.
Henschnre (uitspr. eu-), vr. Mv. -«. Daarnaast
HEUI-. Schuur waarin hooi wordt bewaard.
HeutaS (uitspr. eu-), m. Mv. -sen. Daarnaast
HEUI-. Getast hooi in den heudelte. Den heutas
begint te kurten; ge moet 't heu 'm beetse sparen. Vgl. Ned. Wdb (andere bet.).
Heutepeutelen (uitspr, cut*), ww. Zie HEUTEPEUTEN.

HIE

Heutepéuten (uitspr. euU-), onz. zw. ww.
Veeial in den inf. Daarnaast HEUTEPEUTELEN.
Prutsen, beuzelen. — Ook zelfst. Wat es Mie dor
weer an 't heutepéuten. SCH (Bijv.). DB. Ned.
Wdb. en J. (i. v. HEUTEBEUTEN).
Heutijd (uitspr. eu-)j m. Daarnaast HEUI-.
Hooitijü.
Heuvel, m. Bestaat niet in mijn dialect (ook
niet de ad. en samenst.).
Heuvoorke (uitspr. eu-, voor met zachtl. 0),
vr. Mv. -n. Daarnaast HEUI-, Hooivork. Z. VOORKE.
Heuweke (uitspr. euwekd), vr. Mv. -n. Daarnaasi HEUI-. VVeek waarin wordt gehooid. Me zijn
in d'heuweke. Dat zijn twie goe' heuiweken.
Ned. Wdb (andere bet.).
Heuwere (uitspr. euwers), o. Zonder mv. Verkl.
•weerke. Daarnaast HEUI-. Weder goed om te
hooien. Dates nui ne keer efijn heuweerke.
Heuzak (uitspr. eu-)t m. Mv. -ken. Daarnaast
HEÜI-. Hooizak. Hie s loopt (slaapt) op nen heuizak. Vgl. Ned. Wdb.
Heazie (uitspr. euzie), vr. Zie EUZIE (en de
sameüst.).
Heve (uitspr. ev?), m. Zonder mv, Zonder verkl.
Zuurdeesem. Ned. Wdb. — Onzen heve gaat,
alles gaat goed, opperbest; wij slagen; het lust
ons. Gehoord te Zottegem.
Hevel, m. Zie HEVELE.

Hevele (uitspr. ev*fo), m. Mv. -Is. De
einü-^ valt dikwijls in de uitspr. weg. Weverswoord. Dun, sterk koordje, dat aan de slagkoorde
vastgemaakt is en rond de latte van den Schacht
loopt. Er zij' veel hevels. — Coli. AI die koordjes
samen. — Volk en Taal, Ve jaarg., 116. CV. Ned.
Wdb (de ander bet. zijn hier onbekend). VD.
Hevelkam (uitspr. ev?l-), m. Mv. -men. Weverswoord. Kam met hevels zonder oogskes. Hevelkammen en wer(d)en nie' vele meer gebruikt.
Volk en Taal, Ve jaarg., HO.
Hevig, bn. Onbekend in mijn dialect (ook de afl.).
Hewel (uitspr. ewel met hoofdtoon op wel)t
tusschenwerpsei. Welaan, welnu (dat men niet
bezigt). Zie AWEL (het gewone woord). Ned. Wdb.
D E VREESE, Gall., 87.

Hi (uitspr. met of zonder h), tusschenwerpsei.
Als uitdrukking van gelach of geschrei. Wdb.
Hi, vn. Zie HIE.
Hia (uitspr. met of zonder h en met korte a),
tusscnenwerpsel. Daarnaast HIHA. Als uitdrukking
van het gebaik van den ezel. — Als zelfst. nw.,
m. 'k Hoore den hia van den ezele.
Hiacent (uitspr. lassent met korte a, sent met
den hoofdt.), m. Persoonsnaam : Hyacinth.
Hiaën (uitspr. met of zonder h en met gerekte
korte a), onz. zw. ww. Daarnaast hihaën. Meestal
in den inf. Balken, giegagen. Hie koest hihaën,
gelijk nen ezele.
Hie, tusschenwerpsei. Zie Hl.
HU, vn. Zie HIJ.
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flieässent, m. Zie HIACENT.
Hieha, tusschenw.; — hiehaën, ww. Zie HIA,
HIAËN.

Hiel, vr. Zie HIELE.

Hiele (uitspr. ieh), vr. (niet m.). Mni : hiele.
Mv. -n. Verkl. hielke, soms hieleke (rav. -kes,
-kies). Mijn hiele doe' stijf zeere.
Spr. 'k Zie
liever zijn hielen as zijn teenen, ik zie hem iiever
weggaan dan komen ; ik houd niet van hem. J.
Ned. Wdb., kol. 726. — Mee' zijn teene' spelen
tot plezier va' zijn hielen, volstrekt niets verrichten; nutteloos zijn tijd verspillen. CV. J. Ned.
Wdb., kol. 726. — let a* zijn hiele' va{g)en, het
zieh niet aantrekken, er mede lachen of spotten.
Vaagt het an ou (uw) hielen! Ned. Wdb., kol.
728. Ook : er zijn hielen a' va(g)en. Moeder kijft
de g'heelen dag, mor 'k vaa(g) er mijn hielen
an. — Kust mijn hielen, loop naar den duivel !
J. Ned. Wdb., kol. 728.
— Hielke, o. Is hier niet, als bij DB, het kantje
dat men afsnijdt als men een brood ontgint, of dat
overblijft als het brood is opgesneden. Dat noemt
men de koste (korste) o f t kostse (korstje). Een
hielke brood is een stukje brood dat men naar den
kant van de korst afsnijdt, als het brood reeds
begonnen is. Het hielke is het derde of vierde
eener gansche snede. In mijn dialect heeft men de
volgende uitdrukkingen : i° 'm brood; — 2* een
half brood ; — 3 0 ne kant brood : nagenoeg het
vierde of vijfde van een brood; — 40 'n snee (met
boter op : nem boter(h)am) ; 5* 'n dobbel snee,
twee sneden op elkaar (met boter op : nen dobbelem boter(h)am); — 6° 'n halve snee (met boter
op : nen halvem boter(h)am) ; — 70 'n hielke; —
8° 'n hoekske, een brokje (zonder nadere bepaling) ; — 90 e kostse, het eerst afgesneden, of het
laatst overgebleven stuk; — io° de koste, de
broodkorst (soms hetzelfde als kostse); — ii° de
kruime; — 12° ne kruimele of ne kruimelenk;
— 13e"epelleke, velletje dat op de zijde van *t brood
ligt en gemakkelijk wordt afgepeld. Vgl. Ned,
Wdb., kol. 729.
— Hiel[e)kes of hiel{e)kies, o. mv. Het derde
vak van het hinkperk, alzoo genoemd omdat men
er op de hielen moet (of moest) naartoe hmken.
'k Ben i' mijn hiele kies! Zie HINK A ARD.
— Men zegt nooit hak van den schoen, altijd
hiele.
Hiep, m. Wordt niet gebruikt.
Hiepo, m. ; — hiepoteke, vr. Zie HYPO, HYPOTHEKE.

Hiepoliet (uitspr. iepoliet, liet met den hoofdt.
en met verkorte ie), m.; — Hiepolietuus {lie
met den hoofdt.), m. Persoonsnaam. Zie PERSOONSNAMEN.

Hier (uitspr. ier), bw. Wdb. — Hier gezaid en
op yn ander ge zw e(g)en, hier gt zegd en gezwegen.
Ned. Wdb., kol. 733. — Hier en daar (of dor),
vloekwoord, hetzelfde als : hier en ginder. Ned.
Wdb., IV, 2381. Wacht, Zilie, hier en daar toch!
Gieè'n hier en dor, wilde dat gerust laien! Ook
wel met andere vloekwoorden : Akker hier en
dor! 'k Zalou (u) ne keer leeren, nondie hier en
daar toch! En als bn. hier-en-daarsch. Waar
zit den hier-en-daarsehen deu{g)eniet?

HIERTUSSCHEN
— Het raadsel van de r :
't Es hier en 't es eiders,
't Es te Brusel in de kelders,
't Es im Pier, mor 't en es in Jan niet,
't Es im bier, mor 't en es in dekan niet.
Hierachtere (uitspr. ier-), bw. Hierachter.
Hieraf (uitspr. ieraf af met gerekte körte 0),
bw. Hiervan (dat men zelden hoort). Hieraf wierd
ze stijf ziek. Zie AF. Mnl. Wdb.
Hieran (uitspr. ieran met gerekte körte a),
bw. Hieraan. Zie AN; Mnl. Wdb.
Hierbeneen (uitspr. ier-, neen eenlettergrepig
en met zachtl. e), bw. Hierbeneden.
Hierbinst (uitspr. ür-), bw. Binnen dezen tijd,
onderwijl. Hierbinst paktegen z' amaal zij' geld
af. Zie BINST.

Hierdenre (uitspr. ier-), bw. Hier door. Mag
ek hierdeure gaan ? Hierdeure wierd hie orme
(arm). Zie DEURE.

Hier-en-daar of -dor, bw.; — hier-endaarsch of-dorsch, bn. Zie HIER.
Hierheen, bw. Wordt niet gebezigd. Men
zegt : hiernaartoe, hiernortoe.
Hierievers(t) (uitspr. ier-), bw. Hiererg«ns. Ze
weunt hierieverst. Zie IEVERS(T).
Hiermee (uitspr. ier-)9 bw. Hiermede.
Hiernaar (uitspr. ier-, naar met zovl. lange
à), bw. Hierna. Me zillen ons hiernaar werezien. Zie NAAR ; Mnl. Wdb.

Hiernaarmaals (uitspr. ier- en met zovl. lange
à), bw. Hiernamaals.

Hierneffens, hierneffes, hierneffest, hierneffies, hierneffiest (uitspr. ier-), bw. Hiernevens. Zie NEFFE(N)S, NEFF(I)ES(T).

Hiemievers(t) (uitspr. ier-), bw. Hiernergens.
Ester hiernieverst 'n herberget' Z. NIEVERS(T).
Hieromme (uitspr. ier-), bw. Hierom. Hieromme kwelt z' her leelek. 't Es hieromme, of
doromme, het is hierom en daarom, het is om de
een of ander reden. Zie Mnl. Wdb.
Hieromtrent (uitspr. ier-), bw. Daarnaast, gewoon, HIERONTRENT. Mij' moeder weunt hierontrent. Zie ONTRENT.
Hierondere (uitspr. ier-), bw. Hieronder.
Hierontrent, bw. Zie HIEROMTRENT.
HierOYOre (uitspr. ier-), bw. Hierover.

Hierrond, hierrondomme (uitspr. ier-), bw.
Hieromheen. Hierrondomme zijn 't amaal dieven.
Hierteën, bw. Zie HIERTEGEN.
Hiergegen (uitspr. gewoonlijk iertesn)% bw.
Hierte(g)en en kom ek niet, ik neem het aan.
HiertsnSS(ch)en (uitspr. ier-, met of zonder
ch), bw. Daarnaast, min gewoon,HlERTUSS(CH)EN.
Hiertusschen.
Hiertuss(ch)en, bw. Zie HIERTSUSS(CH)EN.

HIERUIT

HINKPATEEL

Hieruit (uitspr, t"er-), bw, Heruit (dat men
soms bezigt; uitspr. iJruit). Hieruit ! riep hie,
en hie smeet hem op strate.

Hil, vr. (beuvel); - hilde, vr, (schelf); hillebillen, ww..; - hilte, ~r. (bikkelkootje); hinde, vr.: - hinder, .n., hinderen, ww. Wor..

HierTan (uitspr. ier.), bw. Zelden gebezigd,

den met genoord (ook niet de atl. en samenst.].

Hierveuren (uitspr. ler-), bw. Hiervoor; bier-

Hillegem (uitspr. illtJgem), o. Gemeente bij
Zottege.n. lie PLAATSNAMEN.

z« HIERAF.

om. Ko mt ne eeer kierveuren. Hiertreuren he-et

(heeft) hie' t gedaan. lIe VEUREN.

Hies, hiese, hiets& [uitspr. met of zonder k),
tusscnen w. Waarscnu wende uitroeoen als kinderen iets heets wulenaanraken, 't Es hies! Hietse,
hietse ! ' t stoofke brandt. V gl. HlS bij R; HITS,
VI'. in Ned. Wdb., HITSE bij HFFT; hgd. kitze
= hitte.
Hiestorie, vr. Zie HISTORIE.
Hifteghied, vr. lie HIFTIGHEID.
Hiftig (uitspr. iftach), bn. bw. Heftig, hevig,
opbruisend. Sies es zoo hifteg vanda(g)e. Hifteg
spreeen; SeH. DB. J. Voor de etym. zie Ned.
Wdo. i. v, HEFTIG.

Hiftigheid (uitspr. ijtachiet), vr. Zonder mv,
Hefugheid. Ze gaa' mee hijtegk£ed te werke.
SeH. DB.

J. lIe HIFTIG.

Hiha, tusschenw.; - hihaen, ww. lie

HIA,

Hil1egemsche manier, d. i. dom, dwaas, onnoozel. - Spotterm, D Hillegemsche Leeeers. Zie
J

LEKKERE.

Hinkaard (uitspr, enkort), m. Mv. -s. Verkl.,
niet ge woon, -deee. Hinkelperk, hinkelbaan. Den
henkord es rond en in achte uerdeeld : ientse
(= eentje), tientse, hielek(i)es, plak, halve voet,

s' heele uoet,

halvem blenden,

s' heelem

blenden

(bliude), Maakt ne eeer ne schoonen kenkord.

Binkaarden (uitspr. enkor(d)lJn), onz, zw. ww.
Verve : henkorddege, g'henkord. Met ken (hebben). De kinders z!i'n an ' t henkorden. Z' henkorden al I n ure. Zie HENKAARD.
Hinkaarder, m, lie

HINKAARDERE.

Hinkaardere (uitspr, enkordiJriJ),m. Mv, -ders ,

HIAEN.

Hij ~ uitspr. y), pers. vn. van den 3e1l pers. m.
enk. 1 e naamv. Daarnaast, gewaoll (HlIE (ik scnrijf
hie, niet hi, zooals ik schrijf bie, lIt/ie,· de vorrn hie
komt in 't mnl, voor. Hie zie' Mle, hlj ziet Mie :
de klank ie is dezeifde in de dne woorden]. Men
zegt gewoanlijk (h)ie; (h)q' wordt gehaord als
men met nadruk spreekt. Hle zal kommen. Wie
zalter (zal er) kommen, hy' 0/ zg'? Hif zal kommen, mor zij niet. H£ejy'( uitspr. iejy', eig. hlekii)
kOffit, als nadrukkelijke herh'-lhng, na 't werkwoord. Hie mott hiejij schrijven. Enclitisch soms
-lJn: voor d. Heten dat gedaa1Z, heeft hij dat
gedaan? Astetl (als hij) dat nog' ne keer doet,
jaagten (jaag hem) deure. Of soms na es :
~s es(t)en, 't is hij. lIe beneden.Jouj, zeldenjouie,
ja hij. Neej (met zachtl. e), zelden neei"e, neen hij.
Komt hie vanda(g)e? lou}; neej. - 2 8 naamv.;
misschi~n in zffns gei[fkte (zle GELIJKTE). 38 en 48 naamv.; zie HEM, EN, DEN. - Yr. enk.,
zie ZIJ, ZE; HER, HEUR, HIR. Ouzo enk., zle RET
(gewone ultspr. 't). Mv., dne geslachten, z. ZIJ, ZE;
ZOUDER(E). - Raadpteeg ook Kl. en Vormt.
- ' t Es hy', hij is het. loo ook : ' twas hff,
~t zal hif wel ziin, enz. Zie HET. Es 't dem
baas? fa Jt, ~t es kg', of, zeer gewoon, 't esten.
Hijgen {uitspr. figiJn, Dooie

Y·~n~· vg'l. zw[i-

(g);'tl), onz. zw. ww. Verve : h!i'gdege, g'hfjgd.

Met ken (hebben).Wdb. Hoort den hond mor

k9gen .

Hijla (uitspr. met of zonder k, la met korte a
en zouder den hoofdtoan, tusschenwerpsel. lie
HELA.

Hillegemsch [uitspr. ali/gems met ck voor c1).
bu. Vdll Huiegem. - Zeifst. m. 't Es nen Hillegemschen, een in woner van Hillege lD; vr,
, n Hz'llegemsche .. - o. Op zg"n Hillegems, naar

J.

Hijlik, 0.; - hijliken, ww.; - hijlikmaw w.; -hije, vr. tlestaan

ker, m.; - hijsehen,
niet In mijn Qlalect.

Hit, m.; - hikken, ww. Worden niet gebezigd. Men zegt snzk en snzRken.

De einu-e vall uikwijls weg. Jongen (of meisje]
die hinkaardt (zie ald.], Da' maise' es ne goeln
heneordere. lie HINKAARDEN.

Kinken [urtspr, enkiJn), onz. zw. ww. VerVe :

s' henkt. Met hen [heoben). Op een
been voortspringen, bij wijze van spel of door
nood gedwongen. i.lfy·ne rechte voet doe~ zeere, en
~ k moe' henken. - De bet. kreupel gaan is hier
niet bekend; men zegt manken (zie ald.).
hen~tege,

lIinkepatenk, m.; -

hinkepatenken, ww.

Zie HINKEPATINK, HINKEPATINKEN.

Hinkepatink (uitspr. enkapatenk, pa met korte
a en Z:ln<1er den hoofdtoan), m. Mv. -So Hlnkepink. Tz'este den henkepatenk.
Hinkepatioken (uitspr. enkapatenkiJn, pa met
kone a ~l! ZU1Hler den hoofdtoon), onz. zw. ww.
Verve : henkepatenktege, g' henkepatenkt. Met
hen (hebben). Hinkeplnken. Zy'ne voet es g'neel
genezen; mor astie (als hij) m9' zzet, begin/, hie
t' henkepatenken.

Hinker, m. Zie HINKERE.
Hinkere (uitspr. enkariJ), m. M v. -rs. Verkl.
-rke tmv. -rkes, -rkies). De eind-e valt dikwijls
weg. Iemand (man of vrouw) die op een been
vaanspnngt. ' k Hoore Lzeze den henkere, die

afkomt. lie HINKEN.

Hinkinge (uitspr. enkengiJ), vr.Zonder nlV.
Het nlllkeu. lie HINKEN.
Hinkpateel (uitspr. enk...., pametkorte

a en
uen noofdtoon, teel met scherpl. e), o.
Mv. -en. Verkl. -ke. Steen, blokje hout, glazen
scherf of iets dergelijks dat langs den grond schui ..
ven kan en waarmede men henkordt. 't Onderste
van e pintglas es e goed kenkpateel. Zle HIN-

ZOlli.ler

KAARDEN.

ltINNE

Kinne (uitspr, inn~), Yr. Mv. -n, Verkl. -Ee (mv,
-kes, -kzes). Mnl. benne, hinne. Hen. Die hinne
legt goed. De Brakelsch' kinne(n) zifn de beste.
Dat es e schoon h£nneke. - ' n Zwart hinne die
toitt' aiers legt. dat es ee' van de zeue zoondere'
van de meereid? - "n Ka (kwade) hinne, een
slechte hen. 't Geld van "n ka hinne, zeer weinig.
Als men In het jasspei koopt en met veel punteo
in den stag heeft, zegt men schertsend : 't en es
mor t geld van "n ka hinne! "n Ka hinne bet.
nog : een kwaad wijf. - JJtfee' d' hinne' slope'
gaan, zeer vroeg slapen gaan. Ned. WJb., kol.
569. - "n Rinne tasten, haar bevoeleu om te
weten of zij een ei in den eierleider heeft. Ned.
Wdb., kol. 569. 't Wordt ook gezegd van eenen
vrek : hie zoo (zou) 'n hinne tasten I - Loope
gelijk'n hinne mee "n ai in her gat, loopen geliJk
eene hen die moet leggen. CV (Bg·v.). Vgl. iVed.
Wdb., kol. 570. Ook : ioope geiijk 'n hinne die
'n ai op heet (heefi). J. - Groonise (graantje) bij
groontse vult d' Iunn' herre krop, veel klein tjes
maken een groot, - Hie moe' le (gg)e' geLijk
d' ninnen (of de klekes), hij moet ferm betaleu,
Vgl. Ned. Wdb.; kol. 570. - Gelfjk'n hinne die
uerlore left, heimelijk, zeer bescheiden. ' k Gelooue dat ons Triene vrl/t, mor se zwifgt gelijk
"n hinne die uerlore legt, zij laat er niets van
blijkeu. VgL Ned. Wdb., kol. 570.- 'n Krouiend
kinne, dat en deugt ntet, eene vrouw die wrl
baas ziju, deugt met. Wor 't hillneke erozat
(kraalt) en 't haneke niet, dor es veel verdrzet. .In Hinneke mee 'n haneke smyten, oak weI:
.In hlnneke mee her kiekske of klekskies, kellen
t

(twee sprongjes of me-:r maken). -

Raadselvraag:

Worom sprengt 'n hinn' over de wa(g)eslag?
Omdat tt! ver es om er rond te gaan!
- Samenst. In den vorm hinnen- veor een
klinker, h, d, t; v60r b, gedeelteiijke assimilatie
(nb
mb); in den vorm kinne- v60r de ander

=

medekliukers. De hier volgende samenstellingen
zijn in nlijn dialect bekend.

Hinnega1l

(uitspr. z'nntJ-), o. Hennegat, gat

eener nen.

Hinnekeatel, m. Zie HIN NEKEUTELE.
Hinnekeutele (uitspr. inntJ-), m. Mv.

-Is. De
eina-e van ,akwljls in de uitspr. weg. Hennedrek.
Vaagt die hinnekeutels weeg.

HINNENDIEF
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J.

Hinnek(i,eshaut, O. Zie HINNEKIESHOUT.
Hinnekieshoat (uitspr. inntJkzezaut), O. Zonder my. Daarnaast HINNEKESHAUT. Veldahorn
(Acer campestre L.), een ver5preide haagboom.
In die ha(g)e stond er hinnekieshaut. - Het W.
heeft denkelijk nlets te maken met hinne. Ik
weet Diet of het tot hein, heining mag gebracht
worden. V gl. hgd. hainbuche.

derste. - Baas van 't hinnekot, meester in huis ,
CV. ZJ es meester van 't hinnekot, as den kane
niet thuis en es . T.

Hinnekruid (uitspr. inntJ-), o. Zonder mv.
KIlLllUpOli:idlge eerenprijs (Veronica hederaefolia L.), Daarnaast HINNESLAI (~ehoord te Zingem, ap de noordelijke diatectgreus) en HINNENDAARME. HINNENDORME.

DB.

Binnekuts (uitspr,
pen I<OO~l

inniJ-), m. Iemand die kip.
en verkoopt. Zie KUTS. Mnl. Wdb

(HOENRECUTS).

Hinnekweek [uitspr, inns- en met scherpl. e),
m. [ederee n en kent den hinnekweek niet,
Hinnekweeken (uttspr. inn»- en met scherpl.
e), o. HelZ. ats HINNEKWEEK (zie ald.], liie steeet
ueei geld in ' t hinnekweeken.
Hinnekweeker(e) [uitspr. inns- en met scherpl..
e), m. Ylv. -rs. N agenoeg hetz, ais

HINNENBOER.

Zle alIi.

Hinnekweekerije [uitspr. inns- en met scherpl.
e), vr , Her k weeken van hennen. Watten ester
mee' d' hz'nnekweekery'e te tmnnen ? Nie' vele !
Hinneleere (uitspr. tnns-, lee met scherpl. e),
vr ...\lv en. Henneladder : kleine, wijdarmige ladder die men in het hoenderhok schuins plaatst.
Op de sporte' van d' hinneieere slopen (slapenj
d' Iunnen, - De toeereid es "n hrnneleere, de
bouenste beschy'ten d' onderste, de groaten bedriegen bij voarkeur de kleinen, Vgl. HINNEKOT. De zes In het kaartspel : aldus genoemd naar den
vorm.
Hinneliefhebber(e) (ultspr. z'nntJ-), m. Mv.
-1's. De elno-e valt uikwijls in de uitspr. weg.
Iemand dIe hennen kweekt.

Hinneluis (uitspr. inntJ-), Yr. Niet hinneluzze
(zie LUIS). M v. -zen. W oekerdiertje dat op de hen
leeft. Er zijn vijf soorten van hinneluizen : 1° Goniocotes holog<1ster NITZSCH; 2° Gonz'ocotes
addominalis PIAGET; 3 Gonzodes dissimilz's
NITZSCH; 4° Lipeurus caponzs L.; 5° Menopon
gallinae L. (deze laatste luis, zeer gemeen).
Hinnemarkt (uit~pr. z'nntJmort), yr. Mv. -en.
~larkt waar nennen verkccht worden. D'hinnemort en drouzl nzet, de hennen gaan DIet duur.
Q

Hinnemart

(uitspr. -mort), vr. Zie RINNE..

MAl{KT.

Hinnemes (uitspr. inniJ-), o. Zonder my. Hennenmest. Zle MES.
.
Hinnemort, vr. Zie HINNEMARKT.
Hinnanai, o. Zie HINNENEI.
Hinnenboer (uitspr. z'nntJmooer), m. Mv. ·en.

(uitspr. in1ztJ-), m. Mv. -en. Hennepool. III eeu wild gebed : Akte yam berauw nen hinneklauw. Zie AKTE.

Boer ule veel hennen houdt, henneman, kippenboer.
Hinnendaarme, hinnendareme (uitspr. innJn-, ell lll~l ZI)V1. lang~ a), 111 Z. HINNENDARME.

Hinnekoorf (uitspr. z"nntJ- en met zachtI. 0),
m. ~l V. even. Karf waarin men de hennen ter
markt brengt. Zle KOORF.

Hinnendarme (Ultspr, innJndor( rJ)mtJ),rn, Zonder m v. Uaa!llaast HINNENDAARME, -DAREME.
Plant. Zle HINNESLEL.

Hinnekot (uitspr. z'nntJ-), o. Mv. -koten. Hennekot, hoelldernok. De weereld es J n hinnekot

Kippe~llef.

(of 'n hinneleere), de bovenste hes&kijten d'on-

en es mor nen hinnendief. Fielke den hinntndiej_

Hinneklauw

Hinnendief (uitspr.

inntJn-), m. Mv. -dzeven.
Vau menschen en dieren. De jlawijn

HINNENDORREME
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Hinnendor(re)me, m. Zie HINNENDAEME.
Hinnenei (uitspr. inmnai), o. Mv. -ers. Verkl.
•ke, soms -erke (mv. -kes, -kies). Zie EI. Wdb. —
Zeer gewoon : zoo %root as 'n hinnenai.
Hinnenhauwen (uitspr. innpnauwpn), o. Zonder mv. H K houden van heDnen. Mee 't hinnenhauwen ester no gal ewat te verdienen.
Hinnenhanwer(e) (uitspr. innpnauwprp), m.
Mv. -rs. De eind-é? valt dikwijls in de uitspr. weg.
Iemand die (veel) nennen houdt; nagenoeg hetz,
als HINNENBOER. Zie aid.

Hinnenhonden (uitspr. innpnauwpn), o.; —
ninnenhouder e) (uitspr. -auwprp), m. Zie HINNENHAUWEN, HINNENHAUWERE.

Hinnennest (uitspr. innpn-), m. (niet o.). M v.
-en. Nest (gewoonlijk een oude, versleten mand)
voor hennen. Ned. Wdb (HENNENEST), 'k Vand
in de tengels nen hinnennest mee' vijftien aiers.
Hinnentaster, m. Zie HINNENTASTERE.

HOE
dige) hiestoriets. Wa' veur 'n hiestorie maakte
mij dor wijs. — Spr. 't En es }t schoonste va'
zijn hiestorie niet, het is geen schoone daad die
hij heeft gedaan, het is geen edel geval, het is zeer
laakbaar.
Hit, m. (paard). Niet bekend in mijn dialect.
Hitsen, ww. Wordt niet gebezigd (00k niet de
afl. en samenst.).
Hitte (uitspr. itt*), vr. Zonder rav« Wdb. Op
zijn hitte zijn of kommen, den juisten warmtegraad hebben of verkrijgen. Den oven es op zijn
hitte. DB. — Het eenmaal heeten of heet maken,
fr. chauffe. Smidsterm. Mv. -n. 'n Hoefijzer maken in twie of dry hüten. Zie HEETTE. DB.
Ho (uitspr. met of zonder h), tusschenw. Uiting
van verwondering, van bewondering. Ho! da' was
schoone! — Roepwoord om het paard te doen
stilstaan. Daarnaast HOU, HALT, HAIT! — Zie de
andere bet. in 't Wdb.

Hinnentastere (uitspr. innpn-), m. M v. -rs.
De einà-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Hennentaster. Vrek ; al te spaarzaam mensch. Vgl. Ned.
Wdb.
Hinnenteten (uitspr. innpn-), o. Zonder mv.
Voedsel voor hennen. Maies es goed hinnenteten.

Hobbel, m. Zie HOBBELE.
Hobbele (uitspr. obbdh), m. Meestal in 't mv.
en in de uitdr. : hobbels em bobbels. Zij' gezichte
staa' vul hobbels em bobbels, zijn aangezicht heeft
veel puisten en oneffenheden. Da' kleed en es nie'
goe' gemaakt : er zijn te veel hobbels em bobbels,
het is niet effen. Zie HOBBEL in Ned. Wdb.; hier

Z i e TETEN.

BOBBELE.

Hiimepluime (uitspr. inn?-), vr. Mv. -n. Henneveer. 'm Bedde van hinnepluimen.

Hobbelen (uitspr. obbphri), onz. zw. ww.Verv.:
hobbeldege, g'hobbeld. Meestal in 't verl. deelw.
en de gepaarde uitdr. : g'hobbeld en gebobbeld.
Van kleeren : zijn kazakk' es g'hobbeld en gebobbeld, ze is siecht gemaakt, met oneffenheden. Van
aangezicht : zij' gezicht es g'hobbeld en gebobbeld,
niet effen, met hobbeltjes en puistjes. Vgl. Ned.

Hinnepoot (uitspr. inn*- en met scherpl. 0), m.
Mv. -en. Heonepoot.
ïïinneras (uitspr. innp~), o. Mv. -sen. Daarnaast HINNESOORTE. Ras van hennen. Bet Brakelsich) hinneras,
Hinneslai, m. Zie HINNESLEI.

ïïinneslei (uitspr. innpslai), m. Zie HINNEKRUID. Is dit slei verwant met sleiken = lat. repère, reptare, serpere, serpere humi bij KiL., en
hgd. schleichen ? De plant kruipt langsheen den
grond. Vgl. FRANCK i. v. SLIJK.

Hinnesoorte (uitspr. innp-), vr. Zie HINNERAS.
Hinnestront (uitspr. inn*), m. Hennendrek.
Hinnevlees (uitspr. inn?- en met scherpl. e),
O. Vleesch van eene hen. 'k Eté liever hinnevlees
as àuivevlees. Zie VLEES.
Hinnezot (uitspr. innp-), m. Mv. -ten. Iemand
die veel van hennen houdt. Dienen hinnezot hee'
meer as tien hinnerassen. Zie ZOT.
Hinniten, ww. Wordt niet gebezigd. Zie HUNKEREN.

Hippelen, ww.; — nippen, ww. Bestaan niet
in mijn dialect.

Hir, vn.; — hirrent ; ~ hirrentwe(g)e ; —
hirrentwille. Zie HER, HERRENT, HERRENTWE(G)E, HERRENTWILLE.

flirs, vr. (gierst); — hissen, ww. Worden
niet gehoord.
Historie (uitspr. iestorie met klemt. op to), vr.
jMv. -icU. Historie. Wdb. Dat zijn ordeg** (aar-

Wdb (HOBBELEN).

Hobben (uitspr. obbpn), onz. zw. ww. In de
geijkte uitdr. ; hobben en tobben. Zie Ned. Wdb,
Hobo (uitdr. obo, de twee o's zachtl. en hoofdt.
op de eerste lettergreep), m. Vr. in Ned. Wdb.,
m. bij VERCOTJLLIE. Mv. hoboots. Fr. hautbois;
Ital. oboe. Blaasinstrument. Hie speelt {op) den
hobo. — Hoboïst. 't Es ne goeè'n hobo. — Ned.
Wdb.
Hocus-pocus (uitspr. okuus-pokuus, met neventoon op kuus), znw. Daarnaast, gewoner, Hoctus
holleboctus en Hoctus-calleboctus. Tooverformule. Ned. Wdb. VERCOULLIE.

HoctuS-CallehoctuS (uitspr. oktuus-kalhboktuus met hoofdt. op ok en bok), znw. Zie HOCUSPOCUS.

HoctuS-holleboctuS (uitspr. oktuus-olhboktuus, met hoofat. op ok en bok). znw. Tooverformule. De schamoteerder zai : hoktuus-holleboktuus!Vg\.J. CV (Byv.).
Hodde (uitspr. oddd), vr. Enkel in 't mv. en in
de uitar. : hodden en klodden. Dat zijn amaal
hodden en klodden, dat zijn siechte zaken, dat zijn
leugens, enz. Zie KLODDE.

Hoe (uitspr. oe), vragend bw. Wdb. — Strikantwoorden. Hoe laat es 't? Zoo laat as gisteren
dees tijd! — Hoe groot es tie (is hij)? Tot onder

HOE
~&'n haar,

Vgl.

HOEGENOOMD

DE COCK en TEIRLINCK, Kin-

derspel, VIII, 157-158. -

Raadsel.
Kaiser Karel hoo (had) nen hond;
k Gee' ou (u) de pap in de mond /
J

HOE

heet Katzer Karel zi;"nen hond !

(De hond heette hoe,)
Hoe den duvel uieette (weet gel datte] Hoe
drommel weet ge dat? Ned. Wdb., kol. 779. Hoe datte, hoe dat. En, z' es dood? Hoe datte I
Ned. Wdb., kol. 780. - Als zelfst, nw. In. (niet
0.). Ze moe' van alles den hoe en de woromme
toeten, ze is zeer nieuwsgierig. Loq., Wdb,

Hoe (uitspr. met of zonder h),

tusschenw. Daarnaast HOES, HOESE, HOESIE. U iting van pijn. Hoe,
da' doe' zeere ! Hoes! ge slaat op mijnen duim,
Hoesie, hoesie toch! - Uitjouwend woord. Daarnaast, gewoon, AHOE (zie ald.), Toe, foneies, laat
ons amaal hoehoe roepen, Vanhier HOEEN, HOEENGE. - Kreet waannede men tracht scnrik aau
te jagen. - Klanknabootsing : geluid van den
wind. De wend doet hoe in de schautoe. Hoehoehoe I 't es stoorm buiten,

Hoe-bijer-hoe-lievere (uitspr. oe), znw.; vr.(?).
Zonder my. Soon van gekweekte steenbreek,
verspreid zoomplantje (Saxifraga umbrosa L.).
Men heet het nog : hoe-bijer-hoe-schoondere, d. i.
hoe dichter ge mij beziet, hoe schooner, liever ik
ben. Bij J : noe-langer-hoe-schooruierei allangsom-lieuer, allangsomschoonerken.
Hoeblad (uitspr.

oe-), 0.; hoeblare (uitspr. oeen met zovl. lange a), vr. Meestai In 't my. hoeblaren, Hoefblad, bekend onkruid t Tussilag o
farfara L.). Wor ueel hoeblare' staan, ester
poterde (potaarde), zegt 't volk.

Hoed

(uitspr. oet), m. Mv, hoeln, hoeien en,
echt cialectisch, heeds. Verkl. hoedse (mv, -ses,
-sies). Voor een medeklinker valt de eind-e gewoonlijk weg (assimilate) : nen hoe' maken, Zie
Kl. en Vormi. - Nen hoo(g )en hoed; ne strooen
hoed. Ne manshoed, ne vrau"wenhoed, ne pastershoed, enz. Ziinen hoed opdoen, opzetten,. zfinen
hoed afdoen, afpakken. Zle het \V db. - Dat es
e pluimk' (ofJm pluim J) op zy'nen hoed, hij mag
er fier over zijn. J. - Tergende, spottende uitdrukking. K&'kt, nem bord mee nen hoed op, zeggen de kinderen, buiten, als een gebaarde man dIe
een hoed draagt, voorbijkom t. - Hoe' vam bt.'ezen, hoed van biezen gemaakt en met veldbloemen
versierd. De koewachters maken dikkels nen hoe
vam biezen. - Hoedses, -sies, o. mv., hoedjes;
de kleine maagdepalm (Vinca minor L.), naar de
hoedvormige bloemen. De malsk£es trekken (plukken) koedsies en sneutelblommen.
- De volgende samenstellingen (gewoon in den
vorm hoei-, soms koeie-, hoelen-) zijn in mijn dialect bekend : hoez{en)band (ultspr. oez'(~m}bant),
m., hoedenband; hoez(en)blomme (uilspr.
oei(em)-), vr., boedenbloem; - hoez(en)burstele
(uitspr. oei(am)busttJla), m., hoedenborstel; hoez(en)dooze, vr., hoedendoos; - hoei(e)jabrz'eke,
vr., hoedeofabriek; - hoei(e)jabrikant, m., hoedenfabrikant; - hoei(e)lent, 0., hoedenhnt; hoez(e)maakstere, hoez(e)maaksterz'gge, hoezte)..
makesse (klemt. op kes), vr., hoedenmaakster; hoe1.(e)makere, .m., hoedenmaker i - hoe1.{e}make.
J

rfje, vr.; - koei(e)maken, o. : ze leert 't hoezte).
maben ; - hoez{e)pluz'me, vr., hoedenpluirn ; hoe£(e)rand, m., hoedenrand; - hoez'(e)spelle, vr.,
hoedenspel.i: - h(}ei(eJverkoopere, m., hoedenverkooper ; - hoei(e)wenkele, m., hoedeuwinkel,

Hoedaneghied, vr. Zie HOEDANIGHEID.
Hoedanig, vn, W ordt niet gebezigd.
Hoedanigheid (uitspr. oedanschiet met

zovI.
lange a), Yr. Niet gewoon. In zfn hoedaneghie'
tia' knecht.

Roede, vr.; - hoeden, ww. Wordt niet gehoord (oak niet de aft. en sarnenst.].
Hoeen (uirspr. met of zonder h), ODZ. ZW. w «,
l\1eestal in den info Hoe roepen; uitjouwen. ' k En
koest gee' word ze(gg)en .' ze waren an ' t hoeer:
en "t h.uilen ! Zie HOE, AHOEEN.
Hoer(uitspr. oif). m. Mv. -uen, Niet gewoon.
Den hoej van J t : erd ; meu zegt nicer : den
hoo(r)ene (van de poot).
- De hier volgende samenstellingen bestaan
in mijn dialect.
Hoef(uitspr. oefs, nw, Zie OEF. J.
Hoef(uitspr. met of zonder h), tusschenw. Uitroep (als het zeer heet is; als men vermoeid is).
Hoejl dat es nui ne keer "n httte l Hoef! 'k he
mij uerbrand, Hoejl wa' ben ek moe! Vgl. T.

Hoefbeslag (uttspr.oef-), o. Zonder mv. l\tlen
zegt gewoonllJk BESLAG. Zie Ned. WJb., kol. 792.
Hoefhamer(e)
Verk1. rke

(rn v.

(uitspr.oevomdJrtJ), m. Mv. -rs,
-rkes, -kies). Hoefhamer.

Hoefhomer(e), m. Zle HOEFHAMER(E).
Boefheor;e)n(e) l Ul tspr.oevoor(a )ntJ met scherpl.
0), m.londer mv. Hoefhoorn, Ned. Wub., kol. 793.

Hoefljzer(e) (uitspr. oevy'ztJra), o. Mv,
Verkl. -rke (mv, -r ees, -rkies). Hoefijzer.

-rs,

Hoefijzermakere (uitspr. oev- ell met zovl.
lange a), m. ...vIv. -rs. De eiod-e valt dikwijls in de
uitspr. weg, Dat es ne gJheele goei:"n lzoejijzermakere.
Hoefijzersijzer(e) (uitspr. OfV-), o. IJler waar.
van men hoerlJzers maakt. J.
Hoefnael(e), In. Zie HOEJ'NAGRLE.
Hoefnagel(e) (uitspr. oejna(g)al~ en

lllet zovl.
lange a), Ill, .!\IIv. -Is. Verkl. -lke (mv. -lkes, -Zkies).
Hoefnagel. Hie en kan nog geenen hOffna(g)el
maken, hij kent niets van het h0efsmidsvak.

Hoefsmed (uitspr.oel-), m. Mv. soms -smeln
of, gewooll, -smeds. Hoefsmid. Der en zijn hier
geen twie hoejsmeds. Het gewone woord is smed
(zie ald.).
Hoefsmederije (uitspr, oejsmt( d):Jri,j;), vr.Hoef·
smeaerij.

HoeftaJl,ge (uitspr. oif-), vr. ~Iv. -no Verkl.
-gske. Tang door den smid gebruikt bij het beSlaan. J. Ned. Wdb., ko!. 793.
Hoegenaamd,
JIoegenoomd

bw. Zie HOEGENOOMD.
(zachtl. 0), bw.

Hoegenaamd.
Hoeg-enoomd nzet, in het f:eheel niet. Zie NOMEN.

HOEl

HOEPENTOEP

. Hoei (uitspr. met of zonder h), tusschenwerpsel. Urtroep van smart, verwandering, afschuw.
Veelal : hoei../oe£:!oei! Zip OEI. T.

Z' es vuit en smart van d'hoelde. Zoo stuart as
hoelde. - Een enkele maal hoek in noelg·sere
(zie ald.).

Hoeienband, m.; - hoeienblomme, vr. • hoeienbursteJe, m.: - hoeiendooze, vr.·' hoeiefabrieke, vr., enz. Zie.HoED (samenst.):
Hoeinge (nitspr. (h) 0 eengiJ), vr, Zonder my.

HoeIdegewichte (uitspr, oeldiJ-), O. Zonder
mv. De hoetae WOI d t dikwij Is gewogen ter plaatse
waar zij geleverd wordt. De kooper schrijft het
aantal gewogen manden (of zakken) op; bij gebruikt hiertoe rechte schreefjes. Voor vijf schrijft
hij evenwel vier zulke lijntjes die door een schuinsche streep van links naar rechts zijn doorgehaald.
Zulk vijftal heet men hoeldegewz"chte. 't Wordt
vooral in spel gebezigd waar men door middel
van schreefjes het aantal verloren spellen aanwijst.
Telkenmale vijf spellen verloren zijn, roept men

Het hoeln (zie ald.j,

.Hoeis8 (uitspr, met of zonder h), tusschenw.
Zle HOES. Hoeise tach, wat doet dat zeere!
Hoek (uitspr. oek), m. Mv. -en. Verkl, -ske
(mv. -sees, ·sk£es). W db. - Achter hoeeen en
kanten, in 't verborzen. CV. J. Oak: in hoeeen
en eanten Z' en zfin nie rechtuit, ze doen 't dl
'In hoeben en kanten. let in hoeben en kante steken. Der gebeuYe leeleke dengen in hoeeen en
kanten, - Mte hoeken en kanten, aneffen. Da'
kleed en es nie' goe J gemaakt, 't steek(t) mee hoeken en kanten uit, "m Broo' sn{je(n) mee hoeeen
en Eanten, - "n Hoekske brood, een brokje brood.
J
Da wfJf en zoo (zou) nog geen hoeesee brood an
nen orme mains geen (geven). - Wijk, kant
eener gemeente, in 't alg. ver van de dorpsplaats,
'k Weune tien jaar op dezen hoek. Dienen hoek
en es mor nen deu(g)enzftshoek. Ook als plaatsnaam : den Hoek te Matere, t' Hoorebeee. De
Geuz~nhoek 't Hoorebeke. De Meulenhoek t' Eeve'rbeke, te Braeeie, te Roozebeke,' dem Boshoek
te Deefteng«, enz. Vgl. Ned. Wdb,

schertsend : hoeldegewichte!

Hoeldekelder(e), m ; hoeldekerre. vr: hoeIdekot, 0.: hoeldemaggezijn, 0.; hoeldemarsank. m : hoeldenbak [nttvpr oeldtJm-), m.;
hoeldeputte. vr.: hoeldeschuppe, vr. Zie KOOLKELDER. KOOLKERRE. KOOLKOT~ KOOLMAGGEZIJN, KOOLMARSANK, KOOLBAK. KOOLPUTTE, KOOLSCHUPPE, die de gebruikelijke termen zijn.

Hoeksten (uitspr. oeksttJn), onz. en wed. zw.
ww. Verve : hoeksttege~ g'hoekst. Met hen (heb·
ben). Hoesten. Onz. ' k Hoekste de g' heele nacht.
Wed. J k Hoekste mil dood.
- Samenst. : Hoekslbuie, vr., hoestbui;
koekstvla(g)e, vr., hoestvlaag.
Hoekster, m. Zie HOEKSTERE.
Hoekstere (uitspr. oeksttJ'iJ), rn. Mv. -.,-S. De
eind-e vall dlkwijls in de uitspr. weg. Iemand die
(veel) hoest. Van mannen en vrouwen. Jt En was
mor nen hoekster en ne kuz'mere. Zie HOEKSTEN.

Hoe-Iiever-hoe-schoondere, znw. vr.(?). lie
HOE-BIJER-HOE-LIEVERE.
HoeIijzere (uirspr. oel-), O. De eind-e valt dik..
wijts we~. Zetelvorrnig ijzeren traliewerk dat men,
voor het algemeen flebruik van stoven, in den
haard zette en waarin men kolen of briketten
brand de. Hier en dor, t"n auw huizen, oende
(vindt ge) nog 'n hoe19zere. - Eig. hoele-g·zere,.
de ander samenst. hebben hoelde-, lie boven.
HoeIje-boelje (uitspr. met of zonder h), bw.
Verward door- of overeen, 't Ligt hier al hoelfeboel/e deureen (ondereen, over-hoop). V gl. HOLOVER-BOL in het Wdb. en OELIE-BROELIE bij DB.
Hoen. o. Wordt niet gebezigd (ook niet de aft.
en samenst.],
Hoentje (uitspr. oentsiJ), O. Mv, -s, ongewoon.
Deel van den wagen, waarin de langwagen langs
achteren vastzit. De schrijfwijs OENT5E kan voor
dit voar mij etymologisch onverklaarbaar woord
gewettigd worden. Vgl. DB (OEN en NOEN).
Hoep (uitspr. met of zonder h), tusschenw.
Roepwoord om iemand te wekken, te doen opstaan, enz. Alli.i hoep! uz't ' t bedde, louer,k!
Hoep! er valt te werken en niet te slopen (slapen) I Hoep hoep! danst ne keer!
Hoep, m.; hoepel, m. Worden niet gehoord;
men zegt BAND. Zle ald. Ook niet de aft. en
samenstellingen, behalve HOEPELNETTE.
HoepeInette (uitspr. oejJiJlnettiJ), Yr. Mv. en.
Cihnder· of kegelv.ormig vischnet, dat door eenige
hoepels word t opengehouden, als men het in het
water legt. Vgl. HOEPNET in Ned. Wdh.
Hoepentoep (uitspr. oepiJntoep), m. Is eigenlijk
de naam van een vogel, de hop (Upupa epops L.),
thans in rnijne dialectstreek onbekend. Het woord
is blijven voortbestaan in een kruipspel (zie DE
COCK en TEIRLINCK, Kionderspel, I, 25°-254,
waar het spel wordt beschreven); men houdt er in
de volgende tweespraak : Hoepentoep! - 'k Em

Koelde (uitspr. oeld,), yr. Zonder mv. Zonder
verkI. Fr. },()uz'Ue. Steenkool. Dat es goe lJoeide.

be geene snoek! - Wa' z9'de dan? - Nen En·
gelsman! - Pgpt ne Nee".! - ~k En kan nit

- De volgende samenst. zijn in mijn dialect
bekend:
HoeksgelllfJ·!le, bw., hoekswijze; - hoekhuis,
0., ook als uithangteeken : In 't Hoeehuis , hoekkasse, vr., hoekkast; - hoeksteen, m.; hoekstfJ'l, rn.; - hoektorre, m., hoektoren; hoeeuaistere, vr., hoekvenster, - De familienaam
Hoeckman bestaat te Zegelsem nog.
Hoekachtig (uitspr. oekachtoch. met klemt. op
oek), bn, Ho- kiz. "n HoekachttJg gezzchte. Da'
land ligt zoo hoekachteg. Vgl. VD.

Hoekerderije (uitspr. oek-), vr.: - hoekere
(uitspr. oektlriJ) , m.; - hoekereere, m.; hoekeren, w\\. Zie OEKERDERIJE, OEKEft.E, OEKEREERE~ OEKI!:REN.
Hoekst (uitspr. oekst), m. Zonder my. Haest.
Ge krijgt ne leeleken hoekst. Den hoekst stillen.
Nen droo(f)en hoekst,' ne vetten hoekst.
- Samenstellingen : Hoekstpz'lle, vr., hoestpil;
hoekstpoeiere, 0., hoestpoeder.

HOEPLA

-

pgpen! 'k Hè gistere g'heel den dag gepijpt!
— Kruipt deur 't zelfd' holeke, wor ek deurkruipe! Aldus in de noordelijke dialectstreek. Te
St. Maria-Laathem heet het spel : (H)OPENTSOEP.
Hoepla j hoeplala (uitspr. met of zonder h, la
met körte a), tusschenwerpsel. Uitroep dien men
bezigt als iets valt ; als men danst of doet dansen
(kinderen op knie of schoot b. v.) ; als men kin«
deren omhoogheft ; ze in de lucht werpt en weder
opvangt; ze over grachten, enz. zet of wipt.
Hoepla1 de talloore valt op de grond. Moeder
doet hoeplala mee her kind. — Ook dansreferein.
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HOF

Hoes, vr. Bestaat niet in mijn dialect.
Hoes (uitspr. met of zonder h), tusschenw. Uitroep van pijn. Daarnaast HOESE, HOESIE, HOESE.
Hoes! da' doe' zeere! Akker hoesie toch, 'k hè
mij gesneên. Hoesie! ge s tamp t op mijnen teen.
Vgl. DB. — Waarschuwende uitroep als kinderen
te dicht bij iets komen dat zeer warm is. Hoesie,
manneke, 't es heet!
Hoese ; hoesie, tusschenw. Zie HOESE.
Hoest, m. ; hoesten, ww. ; hoester, m. Worden niet gebruikt in mijn dialect. Zie HOEKST,

— Zie HOEPSA:

HOEKSTEN (ook de samenst.), HOEKSTERE.

Hoepsa; hoepsasa (uitspr. met of zonder A,
sa met körte a), tusschenwerpsel. Uitroep waarmede men tot springen, dansen of eenig ander
lustige beweging aanzet. 't Genk er van hoepsa
hoepsasa, men danste er lustig. Hoepsa! zai va~
dere^ en hie zettege mij over de gracht. Wilde
ne keer hoepsasa doen op mijne knien ? — Ook
dansreferein. Vgl. HOP in Ned. Wdb ; — hier

Hoetelen, ww. Wordt niet gehoord (ook niet
de afl.).
Hoeten (uitspr. oetm), onz. zw. ww. Enkel in
de uitdr. : Hie en wee' van hoeten noch toeteny
hij weet niets, hij weet van toeten noch blazen. CV.
HoeY6 (uitspr. oevsi), vr. Zeer ongewoon. Boerenhofstede. Het gewone woord is HOF. Zie aid.

HOEPLA, HOEPLALA.

Hoeveel (uitspr. oeveel, veel met zachtl. e en
den hoofdt.), telw. Als slotwoord HOEVELE. Hoeveel da(g)e zijn der in e jaar? Hoevele? — Mee
hoevele, met hoevelen. Daarnaast g*hoevele, sch?~
vele, schoovele (met scherpl. o). Mee hoevele zijn
ze wel ? Ook wel zonder mee. Schoovele waren z'
an tafele? — Wilde catechismus. Hoeveel Goden
zijn der? Drije : Pierke God, Jantse God, en
den der den achter 't stampkot. (Gehoord te Zotegem).
Hoeveelste (uitspr. oe-, veel met zachtl. e en
den hoofdt.), rangteiw. Wdb. — Den hoeveelste
zyme (zijn wij), niet : den hoeveelste hebben wij,
nl. dag van de maand.

Hoer, vr. Zie HOERE.
Hoera (uitspr. met of zonder h, ra met körte a),
tusschenw. Md. Wdb. — Als zelfst. nw., m.
(niet o.). Ze lieten den eenen hoera achter den
anderen.
Hoere (uitspr. oeri), vr. Mv. -n. Ver kl. -rke
(mv. -rkes, -rkies). Hoer (« in ouder vorm HOERE, »
Ned. Wdb.). Die vuil hoere. Die stenkend hoere.
Hie hee' zooveel geluk as 'n hoere, hij heeft veel
geluk (in spel, onderneming, enz.). Ned. Wdb
(c in Z.-Ndl. »).
— De volgende afl. zijn in mijn dialect bekend :
hoerachtig (uitspr. oerachtdch\ bn.; — hoer derye, vr., hoererij. — Samenst. : in den vor m
hoere- : Hoerefamielde, vr., hoerenboel behoorende tot dezelfde familie ; — hoeregeluk, o., buitengewoon geluk; — hoeregedoen, o., wijze van
doen van hoeren; hoerenboel; — hoeregemeente,
vr. ; — hoeregewente, vr., gewoonte van hoeren ;
— hoereja(g)en, o.; — hoereja(g)er{e), m.; —
hoerejonk, o., hoerejong : zooveel geluk hen as 'n
hoerejonk, veei geluk hebben ; — hoerekind, o. ;
spr. : meer geluk hen as 'n hoerekind ; — hoerekeete, vr., bordeei (zie KEETE); — hoerekot, o.,
mv. -koten; — hoereloon, m. (niet o.;; — hoere~
looper{e), m.; — hoeremanier en, vr. mv.; — hoereperte, vr., meestal in 't mv. -n, hoerenstreek; —
hoerepraat, m., vuile praat; — hoereprochie, vr.;
— hoerespel, o.; — hoer es tad, vr.; — hoerestraie,
vr., straat waar hoeren wonen. Hie es in 't hoerestrootse (-straatje) geboren, het geluk lacht hem
toe; — hoerestreekte, vr., streek waar hoeren
zijn; — hoerestreke, vr., meestal in 't mv. -n,
hoerenstreek; — hoerevolk, o., hoerenboel; —
hoerewenkel(e), m., hoerenwinkel ; — hoerewijk,
m., wijk (eener stad) waar hoeren wonen. In den
vorm hoeren- : Hoerenbaas (uitspr. oerzm-), m.;
— hoerenbazinne (uitspr. oersm-), vr.; — hoerenboel (uitspr. oersm), m.; —~ hoerenbok (uispr.
oerpm-), m., hoereDJager; — hoerendoorp, o., hoerendorp; — hoerenherberge, vr.; — hoerenhuis,
o.; — hoerennest, m. (nieto.); — hoerentrul, m.,
4 oerenbocl.

Hoevele, telw. Zie HOEVEEL.
Hoeven, ww. Wordt niet gehoord.
Hoeverre (uitspr. oeverr? met den hoofdt. op
ver), bw. Hoeverre schatte (schat ge) Brusel va'
Gent ? Hoeverre ben ek van de waarhied? Vgl.
Ned. Wdb.
Hoevijzere, o ; hoev(h)omere, m. Zie HOEFIJZER, HOEFHAMER en Kl. en Vorml.
Hof (uitspr. of met gerekte korte 6), m. Mv.
hoven. Verkl. hofke en ook wel hoveke (mv. -kes,
-kies). Tuin. Ned. Wdb : « in geheel Vlaamsch
België het gewone woord... ». In mijn dialect is
LOCHTENK (zie aid.) gewoner dan HOF. In den hof
werken. — 't Hofke van Oliveten, bekende
plaats bij Jerusalem. — Binnenplaats van eene
hoeve. Fr. basse-cour. D'hinne' loopen op den
hof. Bij DB. en in Ned. Wdb. in deze bet. o. —
Ruimte vöor of achter een herberg, waar gespeeld
wordt met bollen. Op den hof ester 'n schoone
bolbane. — Kring rond maan of zon, fr. couronne. Er es nen hof rond de mane, 't zal rainen. Vgl. M. DB. Loq., Wdb. Ned. Wdb., kol
844. — Vgl. het volgende HOF.
Hof (uitspr. of met gerekte korte 6), o. Mv.
Verkl. soms hofke en meer hoofke, hoveke (mv.
-kes, -kies). Hoeve. Hie weunt op e schoon hof.
Wor es dem boer f Op 't hof Op dat doorp zijn
der veel schoon hoven. Hie weunt op e klain
hoofke. — 't Hof van de keunenk. — In ytHof

HOFßLOMME
uithangteeken voor herbergen. In 't Guldenhof,
het gildehof. — Vgl. Ned. Wdb., K I L . SCH. D ß .
— Samenst. In den vorm hof- (zie de volgende
w.); eenmaal in den vorm hoof- : den Hoofkoek
(zacbtl. o) is eene wijk van Zegelsem (op 't kadastraal plan : Haaghoek).
Hofblomme (uitspr. of), vr. Mv. -n. Verki. -ke
(mv. -kes, -kies). Hofbloem. Zie BLOMME.
Hofdeure (uitspr. of), vr. Verkl., gewoon, -rke
(mv. -rkes, -rkies). Deur van eenen tuin. 't Hof
deurke slaat open en toe.
HoJjjT&t (uitspr. of), o. Mv. -en. Opening längs
waar men in of uit den hof rijdt. 't Hofgat es
geslote mee sn hekkie,
Hofh&e, vr. Zie HOFHAGE.

Hofhage (uitspr. ov-a(g)? met zovl. lange ß),
vr. Mv. -a(g)en. Verkl. -aagske (mv. -skes, -skies).
Tuinhaag. Ge moet d'hofha(g)e ne keer scheeren.
Hofhekken (uitspr. ov-ekk?n. ov-ekkiz), o. Mv.
-kens, -kes of -kies. Verkl. -hekske. Hek aan het
hofgat eener hofstede; hek van eenen tuin. Zie
HEKKEN.

Hofhekkie, o. Zie HOFHEKKEN.
Hofhond (uitspr. ov-ont), m. M v. -en. Bässen
em bijtegelijk nen hofhond. Uitschiete gelijk nen
hofhond. Vgl. Loq., Wdb.
Hofland (uitspr. <?/-), o. Het land dat tot het
gebruik eener hoeve behoort. 't Hof es schoone,
en't hoflandgoed. Vgl. Ned. Wdb. J.
Hofmuur (uitspr. of), m. Mv. -muren. Verkl.
•ke (mv. -kes, -kies). Tuinmuur.
Hofplante (uitspr. of), vr. Mv. -«. Hofplant,
tuinplant.
Hoijpoorte (uitspr. of, poor met scherpl. 0),
vr. Verkl. -puurtse. Poort eener hofstede; —
poort van eenen tuin. Vgl. Ned. Wdb.
Hofstee (uitspr. ofstee met zachtl. e), vr. Mv.
-en. Hofstede. Dat es 'n rijk hofstee.
Hofveld (uitspr. offelt), o. Het veld bij eene
hoeve gelegen. — Ook als plaatsnaam. 'k Weun
op 't Hofveld.
H o t , o. Wordt niet gebezigd (ook niet de afl.
en samenst.).

Hokuus - pokuns ; hoktuus - hollebokt uns ;
hoktuus-kalleboktum Zie HOCUS-.
Hoi (uitspr. ol met gerekte korte 0), o. Mv.,
gewoon, holten, soms holen. Verkl., gewoon,
holeke, soms holleke (mv. -kes, -kies). Wdb. —
Aars. Platte uitdrukkingen : zijn hoi an iemand
(of a« iet) va(g)en. Iemand ne voet, nen teen,
ne schoen, ne klopper onder zijn hol steken of
drouien (draaien) of geên. Ne voet, enz. onder
zijn hoi kry(g)en. Geene schup (of stamp) onder
zijn hol verdienen, 't Za(l) zijn hoi varen. Geenen
na(g)el hen om zijn hoi te krabben (krappen of
schrepen). Wie zijn hol verbrandt, moet op de
blaze* zitteh. Jt Es verre va' zijn hol. Kust mijn
hol. Äs 'it' zijn hol niet en snout. Vgl. GAT.
•**• Holeke booren. Een kinderspelletje : men
neemt met de linkerhand een der handen van
hèt kleine kind ; de palm dezer laatste moet om«
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hoog gericht zijn. Alsdan draait men, met den
wijsvinger van de rechterhand, herhaaldelijk in
het midden van de palm, zeggeude : Holeke booren, holeke booren! Eiadeiijk slaat men herhaaldelijk in de hand van den kleine, terwiji men
zegt : Tap i'slaan, tap i'slaan! Dat eenvoudig
spelletje heet : Holeke booren.
— Het raadsel van den handschoen : Vijf
holekies en e'e' gat!
Hol (uitspr. ol met gerekte korte 0), bn. Fr.
creux. Zie Wdb. Vroeger denkelijk hool ; d'hoolstrate, de nolle straat. Zie DOOLSTRATE en HOOLEES. In 't mnl. hole. — In veel gevalien zegt men
diepe, 'n Diepe strate. Zijn oo(g)e' staan diepe.
In 't diepste van den nacht.
Hola (uitspr. gewoonlijk zonder h en la met
korte a), tusschenwerpsel. Roepwoord. Zie Ned.
Wdb. — Zeifst. m. Nen hola laten, hola roepen.
'k Liete den eenen hola achter den anderen,
'k sloeg op den toog, mor niemand en kwamp er
veuren.
Holblok, holsblok, m. Worden niet gebezigd. Het gewone wootd is KLOPPERE. Zie aid.

Holderdebolder(e) (uitspr. old?rdpbold?r(?) ),
bw. Ned. Wdb. Hoi over bol ; in aller ijl ; doch
altijd met voorstelling van het geraas door zulke
v«?rwarde beweging teweeggebracht. 't Genk er
holder deb older over de vloer. Ned. Wdb. — Als
zeifst. nw. in het raadsel van den holleblok ;
Holder deb older e
Liep over de zoldere
Mee' zijm muile vul mains(ch)evlees.
En in dat van het gebroken ai (ei) :
Ho Iderdebo Idere
Viel van de zoldere;
Er en es geeneenen temmerman,
Die ho Iderdebo Idere make kan.
Holdere, vn. Zie HOUDER(E).

Holeer(s), m. Zie HooLEERs.
Holeke-booren, ww. Zie HOL.
Holland (uitspr. ollant), o. Noord-Nederland.
Vgl. Ned. Wdb.,\io\.Ul.
Hollander, m. Zie HOLLANDERE.
Hollandere (uitspr. ollandpr?)9 m. Mv. -rs.
Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-* valtdikwijls in de uitspr. weg. Noordnederlander. —
D'Hollandere, verspreide familienaam. — Nederlandsch koebeest. Ons Hollanderke gee' veel
melk. Vgl. Ned. Wdb. — Uithangteeken. In den
Hollandere (b. v. te Nederzwalm).
Hollandsch (uitspr. ol-, met ch voor ?), bn.
Nooranederiandsch. — Hollandsche kaas, bekende
kaas. Ook wel spotnaam voor Hollander. — Zeifst.
vr. Hollandsche, Noordnederiandsche vrouw. Nederlandsch koebeest. — Onz. 't Hollands, de
Hollandsche, d. i. Nederlandsche taal. Op zijn
Hollands, naar Hollandsche manier van zijn,
van doen, van spreken, enz. — Spotnaam : d'Hollandsche kaaskoppen.
Holleblok (uitspr. olhblok), m. Mv. -ken.
Worat wel eens gehoord, alhoewel het gebruikelijke woord kloppere is.
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Hollen, ww. Wordt niet gebezigd. Men zegt
STOORMEN. Zie aid.

Holpe (uitspr. olpd), vr. Hulp. Aldus op de
noordelijke dialectgrens (Asper, Volk en Taal%
P jaarg., 3). Mnl. Wdb.
Holster, m. Bestaat niet in mijn dialect.
Hom, vr. (van een visch ; van een hemd). Wordt
niet gehoord. « In Zuid-Ndl. wordt melke gezegd », schrijft Ned. Wdb. Niet teenemaal juist :
hier zegt men MELTE. Zie aid.
Homelenbaut, m.; homere, m. ZieHAMELENBOÜT, HAMERE (ook de samenst.).
Hommel, m. en vr. (hop; soort van insect).
Worden niet gebruikt. Zie HOPPE, HU(R)ZELE.
Hommer, m. (mannetjesvisch ; zeekreeft; mastklamp); — homp, m. vr. (stoot; stuk ; beker);
— hompelen, ww. Bestaan niet in mijn dialect.
Hond (uitspr. ont), m. M v. hon(d)en. Verkl.
hoondse (met zachtl. 0.), mv. -ses, -sies ; of hondeke,
mv. -kes, -kies. Wdb. Ne kaè'n hond, een kwade
hond die bijt. Ne razenden hond, sonis nen dullen hond. — Zoo lout as nen hond, zeer lui. —
Hie loopt rond gelijk ne kaè'n hond, gelijk ne
razenden hond,\2nx verwoede menschen. Schuime
gelijk ne razenden hond. J. — Hie bast, bijt
gelijk nen hond, van bitsige, knorrige, tierende
menschen. Ook : op iemand bassen (roepen, razen) erger as honden (doen). — Huile, grolle
gelijk nen hond. J. — Sterve gelijk nen hondt
verlaten sterven; buiten de kerk sterven* Ned.
Wdb., kol. 897. — Dat en es gee"1 weer om er
nen hond deure te ja{g)en, het is doorslecht weder. Ned. Wdb., kol. 897. DB. CV. J. - Gezie'
zijn, of gekomme zijn, of ontvange wer{d)e gelijk
nen hond in e ke{g)elspel (of in nen huitsepot, of
by dem beenhauwere), zeer siecht gezien zijn of
ontvangen worden. Vgl. DB. J. T. — Er op staa(n)
kijken, gelijk nen hond op 'n zieke koe, zeer dorn
toezien. J. — Doe} gelijk den hond, die schreemt
(huilt oijankt) eerdat hie sla(g)e krijgt, klagen
eer het noodig blijkt. T. — Hie hee nen neuze
gelijk nen hond, hij ruikt goed ; hij ontdekt ge»
makkelijk iets dat men wil verborgen houden. —
Twie honden an e'em been, twee personen die
hetzelfde willen bezitten en met elkander strijden
of twisten. — Elk zie* zijnen hond geerne, ieder
bemint het zijne, zijn familie. J. — Die bij honde
sloopt (slaapt), krijgt vleuën. Vgl. C V. J. T. —
Hie snakt er naar gelijk den hond nor e stik vlees
(of nor 'm been). — Van iet make (d. i. houden)
gelijk den hond van de stok, er in 't geheel
niet van houden. — Ze loopt mee nen hond mee,
astie mor 'n klak (of nen hoed) opheet (opheeft),
zij is manziek. J. — Van de stoker (ook dem
brauwer) zijnen hond gebete zijn, gnarne en veel
(jenever, bier) drinken. — Die hond es, moe'
beene kna(g)en, een arm mensch wordt siecht
bejegend. — Wete wor den hond gebonden es{ot
ligt), de zaak kennen, weten wat er scheelt. —Hie en es van d'honden 't berieken (of 't bezee*
ken) nie werd, hij is niets waard. — Komme
gelijk 'thaar op den hond, — Hond noch bees te
ze(gg)en, niets zeggen (b. v. in 't henengaan). J.
— Dor en zalgeenen hond achter bassen, daar
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zal niemand over spreken. — Wor zukken hondem
bassen zijn der mains(ch)en thuis. Zie BASSEN.
— In den hond (min gewoon, mee of by den hond)
gelozeerd zijn, zeer siecht in een huis onthaald
of bejegend worden. Bedoelt men het verspreid
uithangteeken : In den Hond? — Tot kinderen
die met eeoja of neen antwoorden, zegt men verm an end : ja, hond; neen, hond J — Zeer platte
uitdr. : Tsoons (met zachtl. 0; eig. des honds
met verscherping der d, of 's honds met prothèse van t; vgl. tsesteg, tsukkelen, enz.) kloq»
ten, in de uitdr. : Loopt nor tsoons klooten, laat
mij gerust en loop heen! Ook, doch niet zoo
gewoon : loopt nor tsoons kontef Soms als uitrpcp
om te beweren dat iets onwaaris.yiz, tsoons khotenf Vgl. BROEK.

— Fig. Persoon. Stommen, dommen, dwazen
hond, zeer dwaas mensch. Vgl. Ned. Wdb., kol.
899. — Gieregen hond, vrek. — Ne louien hond,
een luiaard. — Hondekey o., troetelnaam voor kinderen. Komt alhier, mijn hondeke, mij* zoet hondeke, mijn hondeke zoete. Vgl. Ned. Wdb., kol.
899.
— Weverswoord. Hondeke, o. Vierkantig blokje
hout met twee gaten, het kamzeelgat en het rollegat. Volk en Taal9 Ve jaarg., 99.
— Berijmd dierensprookje (ook als aftelrijm) :
Den hond lag op de messenk dood,
Zij' stertse was af, zij' poepke was bloot.
Dor kwamp dor Jan den temmerman,
Hie temmerdege da3 hoondse zij sterts' an.
En 't hoondse zai: God loon', man!
— Een leugenrijmpje (uit Hundelgem) :
Tiereliereloot!
't Hoondse lag onder den oven dood,
Mee alzijn twie billekes bloot!
'k Zou wel 'm broekske maken
Al van 'n draadse grauwen twijn :
Zou dat gee' schoom broekske zijn ?
— Samenst. In den vorm honden- vôor eenen klinker, h, d, t ; in den vorm honden- (met
gedeeltelijke assimilatie : nb = mb), of in den
vorm honde- vôor b; in dezen laatsten vorm
vôor de ander medeklinkers ; in den vorm honds(uitspr. oons- met zachtl. 0) in enkele samenstellingen. De gebruikelijkste volgen hier.
Hondebete (uitspr. ond?-), vr. (niet m.). M v.
-n. Daarnaast HONDENBETE (uitspr. ondim-),
HONDSBETE (uitspr. oons-). Hondsbeet.
Hondegebas (uitspr. ond?-)9 o. Zonder mv.
Hondgebas.
Hondejong (uitspr. ond?jonk\ o. M v. -en.
Verkl. -ske (mv. -skes, -skies). Hondejong. Daten
es gee' kattejonk, 't es 'n hondejonk.
Hondejonk, o. Zie HONDEJONG.

Hondekeer(e)n(e) (uitspr.o«<fc-, kee met scherpl.
e), vr. Mv. -ns. De eind-é? valt dikwijls weg. Kam
die men door middel van eenen hond in beweging
brengt. D'hondekeeren hee 'n hondewiel, waarin
de keernhond altijdvoortstapt.
Hondekerre (uitspr. ond?-), vr. Mv. -n. Verkl.
-kerreke (mv. -kes, -kies). Kar die door eeoen
hond wordt voortgetrokken,

HONDEKEUTEL(E)

—

ÏÏODldekeutel(e; (uitspr. ondj), m. Mv. -Is. De
eind«<? valt dikwijls m de uitspr. weg. Hondekeutel. Vaagt die hondekeutels bijeen en smijt z' op
de messenk.
Hondekoers (uitspr. ondd>\ m. Mv. -en. Loopstrijd met hoaden. Te Brakel op de keeremesse
waster (was er) nen hondekoers. Vgl. Fr. course.
Hondekost (uitspr. ond»-), m. Zonder mv. Daarnaast hondenteten. Voedsei van den hond; siechte
kost. Vgl. Ned. Wdb., kol. 902.
Hondekot (uitspr. ond?-), o. mv. -koten. Hondenhok. — Spotnaam. Groote, hooge hoed. DB.
CV. — Zoo goed as vlees in 'n hondekot^ in
*t geheel niet veilig, niet goed. Geld in die kofer
dor, dat es er zoo goed as vlees in 'n hondekot.
Hondeleven (uitspr. ondp-), o. Zonder mv.
Hondenleven. 'n Hondeleve' leen (leiden).
Hondeluis (uitspr. ond?-), vr. Zonder de vrouwelijke eind-<?. Zie LUIS. Luis die op honden leeft,
vooral Trichodectes canis DE GEER ; zeldzamer,
Haematopinus piliferus BURM.
Hondemande (uitspr. ondd-), vr. Veelal in
*t verkl. -ke (mv. -kes, ~kies). Mandje waarin de
hond binnenshuis rust, hondenmandje.

Hondenambacht (uitspr. ondw), o. Zie HONDESTIEL.

Hondenbete, vr. Zie HONDEBETE.
Hondenbenl (uitspr. ondsm-), m. Iemand die
honden mishandelt. CV (Bijv.).
Hondenbrief (uitspr. onddm-), m. Belastingbiljet of-brief aangaqnde de honden.
Hondenbrood (uitspr. ondam- en met scherpl.
0), m. Zonder mv. Brood voor honden; siecht
brood. Da* brood en es nog geen hondembrood.
Hondenhoek (uitspr. ondpnoek), m. Mv., ongewoon. Onge wijd gedeelte van een kerkhof. Iemand
in den hondenhoek begraven. Vgl. Ned. Wdb. CV.
Hondenteten (uitspr. ondan-), o. Zonder mv.
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frank. — Zoo zat as honderdduust man, zeer
dronken. — D'honderdduust, de iooooo frank
eener loterij. Hie ligt mee* d'honderdduust, hij
heeft de iooooo gewonnen.
Honderdmaal, bw. 't Wordt niet gebezigd.
Men zegt honderd keers (of keeren).
Honderdste (uitspr. ondarsU), rangschikkend
telw. Wdb. — 't Honder(d)ste, zeer weinig. Van
al dat hie dor zegt, en es 't honder(d)ste nie
waar.
Hondeslachter(e) (uitspr. ond?-), m. Mv. -rs.
Verkl. -rke. De eind-<r valt dikwijls weg. Spotnaam. Slachter die siecht vleesch verkoopt. Tonie
en es mor nen hondeslachtere.
Hondeslaëre, m. Zie HONDESLAGERE.
Hondeslager(e) (uitspr, orub* en met zovl.
lange a)t m. Mv. -rs. Die honden slaat en tergt.
Zie SMED.

Hondestiel (uitspr. ond?-), m. Zonder mv.
Daarnaast HONDENAMBACHT. Siechte, ellendige
stiel. Mee ùt rondleuren, dat en es mor nen hondestiel.
Hondestront (uitspr. onds-), m. Hondendrek.
Hondevlees (uitspr. ondp- en met scherpl. e), o.
Zonüer mv. Vleesch van honden; vleesch voor
honden. Vgl. Ned. Wdb., kol. 902.
Hondevleuie (uitspr. ondd-), vr. Mv. -n. Daarnaast HONDEVLEUË. Vloo die op honden leeft,
Ctenocephalus canis DUGÈS.
Hunde were (uitspr. ondd-}, o. Zonder mv.
Verki. -weerke. Buitengewoon siecht weder, hondenweder. Werken ? zuk 'n hondewere — dat
en es nie mains{ch)elyk /
Hondewiel (uitspr. ond?-), o. Groot wiel der
hondekeerne (zie aid.).
Hondezot (uitspr. ond?-), m. Mv. -ten. Hondeiigek (Ned. Wdb., kol. 901).
Sondsbete (uitspr. oons- met zachtl. 0), vr. Zie
H0a DEBETE. Mnl : HONTSBETE.

Zie HONDEKOST.

Honderd (uitspr. ond?rt)9 telw. en znw. o.
Wdb. Honderd keers (soms keeren), nooit honderdmaal. — Honderd, honderd pun ten in het
jasspel, het bepaalde getal om te winnen. Wie
honderd heet {heeftymag 'n sehreve va{g)en as de
te(g)e'partye vijfteg of meer telt, en twie schreven as zegeen vijfteg en telt. Tot iemand die veel
praat, lastig zaagt, of twist, zegt men om hem te
doen zwijgen : G' het (hebt) honderd, ge meugt
va(g)enJ — Men zegt gewooulijk honderd eenf
honderd twice, enz. zonder het voegw. en. Zie
Ned. Wdb., kol. 909. — Op zijn honderd gemakken. Zie GEMAK. — Het zelfst. nw. mv. is altijd
honderde, nooit honderden. Waster (was er) veel
volk? Der waren der honderde! Honderde
mains(ch)en. — Mee honderde, ho oder den. Mee
honderd' hen 't gezien. Hie sloeg er mee honderde dood. Mee honderde keers (of keeren), zeer
dikwijls.
HonderdduUSt (uitspr. ondzrttuust),

telw.

Daarnaast HONDERDDUZEND. Zie DÜUST en DU-

ZEND. Honderdduust

—

man» Honderdduzend

Hondsblaine, vr. Zie HONDSBLEINE.
Hondsbleine (uitspr. oonsèlain? met zachtl. 0),
vr. Mv. -n. Erge verzwering rond den nagel van
den vmger. C V. J (die, wellicht verkeerd, vertaalt
door Fr. phlyetène). Het is hetgeen de Franschen
tourniole heeten, een soort van fijt die onder de
opperhuid blijft en langzaam rond den nagel
kruipt. D'hoonsb laine duurt lange, en engeneest
mor moeilijk. Tsegehem (te Zegelsem) beevorden
ze te[g)en d'hoonsblaine.
Hondsdagen (uitspr. oonsda{g)dn met zachtl. 0
en zuvi. lange a;, m. mv. Het enk. niet in gebruik.
Ned. Wdb. Me zijn in d'hoonsda{g)en. — Fig.
I' zijn hoonsda(g)e' zijn, moeilijk, knorrig, bitsig, vecht- en twistziek zijn. Laat Pier gerust ;
hie es i' zijn hoonsda(g)en.
Hondsdaen, m. mv. Zie HONDSDAGEN.
Hondsgervel(e) (uitspr. oons-), m. Zie HONDSKERVELE.

Hoidskervel, m. Zie HONDSKERVELE.
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Hondskervele (uitspr. oons-), m. Zoader mv.
De eiad-d vait dikwijls weg. Daarnaast het beter
doch min gebruikte HONDSGERVELE (zie HONDE-

GERVE bij DB, GERWE in de Wdb.). Duizendblad (Achillaea millefolium L.). Hoonskervele
groeit vele langst de iüe{g)en. Thee van hoonskervel es goed te(g)en den afgank, ze{gg)en ze.
Zie DB. Ned. Wdb., kol. 902. CV (Byv.).
Hondskloot (uitspr. oons-, de eerste 0 zachtl.,
de tweede scherpl.), m. Hondskul. Niet gewoon.
De gebruikelijke uitdr. is tsoons klooten « 's honds
klooten. Zie HOND.

Hondskonte (uitspr. oons-), vr. Mv. -n. Hondsvot. Aiiijd rig. gebezigd. Scheldnaam voor : vrouwen. Die hoonskont en kan niet (niets) doen dat
deugt. Doet die hoonskonten ne keer zwij(g)en.
Hondsnest (uitspr. oons-), m. (niet o.). Zonder
m*\.Eig. hondennest. Fig. Siecht, onzindelijk bed.
Zekfuipt in herren hoonsnest. Z' em maakt her
bedde niet : 't es nen hoonsnest. — Wijk van
St.-Kornelis-Hoorebeke. 't Es gebeurd op den
Hoonsnest.
Hondsneuze (uitspr. oons- met zachtl. 0), m.
Neus van eenen nond. Nen hoonsneuz' hen, fljn
rieken; gemakkelijk iets verborgens ontdekken. T.
Hondsrebbe (uitspr. oons-), vr. Zonder mv.
Hondsribbe (Plantago lanceolata L.). SCH. CV.
DB. J. DoD. Ned. Wdb., kol. 903. Mnl. Wdb
(HONTSREBBE).

Hondsvenkel(e) (uitspr. oonsfenfob), m. Zonder mv. Twee sterkriekende kruiden : i° de stinkende kamille (Matricaria chamomilla L) ; 2° de
koedille {Anthémis cotula L.). Zie Folk en Taal,
II« jaarg., 4 (aldus te Asper, op de noordelijke
dialectgrens).
Honger, m. Zie HONGERE.
Hongere (uitspr. ongprp), m. Zonder mv.; zonder verkl. De eind-f valt dikwijls in de uitspr. weg.
Honger. 'k Hègrooten hongere. — Honger he(n)
(hebben) gelijk e perd, nem b?er, ne wolf. —
Scheel (of zwart) zie(n) van den hongere. CV.
Ned. Wdb., kol. 921. Ook : scheel (en zwart)
zij(n) van den hongere. — Van honger vergaan.
J. — Zooveel honger hen as de zee dust (dorst),
hoegenaamd geen honger hebben. — Eten te(g)en
den honger die komt, eten zonder honger. Zegt
iemand : 'k en ete niet9 'k en hè geenen hongere,
dan antwoordt men : wel, eet te(g)en den honger
die komt. — Honger es 'n ka beeste, honger
maakt de beste mensch kwaad en onmenscheiijk.
Vgl. J. — Van iets dat gaapt (scheur, spieet, enz.)
zegt men : 't heet (heeft) hongere. Mijne schoen
heet hongere.
— De volgende sarnenst. gebruikt men in mijn
dialect : Ilongerlijcre, m. (zie all.) ; — hongersnood (mti sch. 0), m.; zonder mv. : der es honger snood in dat huis, in 't land.
Hongerlijere) (uitspr. ongdr-), m. M v. -rs.
Hougernjder. — Spotterm. Kale heei. De Brakeisch' honger lifers, de in woners van Nederbrakel.
Honig, m. Wordt niet gebezigd (ook niet de
ail. en sarnenst.).

HOOFD
Honk, o. Bestaat niet in mijn dialect.

Hooë, bn. bw.; — hooën, ww. ; — hooëns,
tusschenw. ; — llOOëre, m. ; — hooëschole, vr.
Z i e HOOGE, HOOGEN, HOOGENS, HOOGERE, HOOGESCHOLE.

Hoofbreken, o. ; hoofbrekinge, vr.; hoofbrekerije, vr. Zie op HOOFD.
Hoofd (uitspr. ooft met scherpl. 0), o. Mv. -en.
Veikl. -eke (mv. -ekes, -ekies). Wdb. — HOOFD
en KOP worden beide gebezigd; het laatste is
evenwel gewoner dan het eerste dat ietwat deftiger klinkt. De dialectische uitdrukkingen die men
hier niet vindt, kan men nazien op KOP. — Hoofd
over gat, dooreen, verward, 't Ligt hier al hoofd
over gat. Vgl. STOETT. — Dor en es hoofd of
gat (of stert) an, het is onverstaanbaar gepraat,
het is onzin. Vgl. J. — Op zijn hoofd staan, met
het hoofd omlaag rechtop staan. Spr. Al stond hie
op zijn hoofd, 'k en zal 't nog niet doen! Vgl.
Ned. Wdb., kol. 943. — Op zijn hoofdgaan (of
lonpen). 't Komt voor in overdreven belofteformulen. B. v. 'k Moe' nor Hal op ?nijn hoofdgaan,
as 't nie waar en es. Ook fig. : k kan op mijn
hoofd nor huis gaan.ïk heb geen duit meer, ikben
zeer licht geworden. En in de raadselvraag : Wie
gaat er op zijn hoofd nor de kerke? Antw. : de
na(g)els van de schoenen. — Veel op zijn hoofd
zetten, verwaand zijn. DB. J. — Nie wete wor
zijn hoofd staai, uit zijn lood geslagen zijn; in
groote verlegenheid zijn; erg vermoeid zijn. 'k Bè
zoo moe gewerkt da' k nie en wete wor mijn
hoofd staat. — Zijn hoofd es zwaarder as zijm
beenen, hij is dronken. — Goed in 'I hoofd zijni
verstandig zijn; met gemak studeeren. — Zijn
hoofd hen (hebben), zijn wil hebben. Hie moe'
zijn hoofd hen, hij wil handelen naar zijn gedachte. Laat hem zijn hoofd hen, laat hem doen
wat hij wil. Men zegt ook : zijn hoofd uitwerken. — Zijn hoofd en deugt niet, hij is krankzinnig; ook : hij handelt onverstandig, dwaas, wild.
zot geworden. — Het hoofd va' Fernabok, een
— Dat es i(n) zijn hoofd gesle{g)en, hij is er van
zot geworden. — Het hoofd va' Fernabok, een
dwaas hoofd. Om zuk 'n dmgen te doene moette
(moet ge) 't hoofd va' Fernabok op ou (uw) lijf
staan hen (hebben).
— Hoofd of letters, gewoner kop of letters.
Zie KOP.
— Hoofd van de ploeg, het voorste deel van
den balk, 't Hoofd heet (heeft) 'n %ierplate en
'n zole. Vgl. Ned. Wdb., kol. 951. — Hoofdeke
van den dzaksteel. Zie KOPKE.
— De volgende sarnenst. (d van hoofd valt
dikwijls in de uitspr. weg) zijn hier bekend ;
Hoofdbreken (uitspr. oofdforefon met scherpl.
0), o. ; — hoofdbrekinge (uitspr. oof(d)brekengd), vr.; — hoofdbrekerije, vr. : zie Ned.
Wdb., i. v. hoofdbreken ; — hoofddraainge
(uitspr. oofttrouiengj met scherpl. 0), vr., draailng in het hoofd; — hoofdende, o. (zie aid.);
— hoof(d)kerke, vr.; — hooj\d)kussen, o. (zie
aid.); — hoofd) le tter{e), vr. ; — hoof(d)luis9
vr. ; — hoof{d)man, m., mv. -s, -nen, nooit
-lieden; — hoof(d)meester(e), m., hoofdonderwijzer; — hoof(d)meestesse, vr., hoofdonderwijzeres; —hoof{d)peulem{e), m., hoofdpeuluw ; —
hoof(d)pyne, vr. ; — hoofdplaatse ^uitspr. oof(t^
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plootsa met scberpl. en zachtl. 0), vr.; - koof(d)pla..
te, vr., deel van de ploeg, z. DB; - hoof(d)punt,
o.:d'hoof(d)punte' van't geloove;-hoof(d)som..
me, vr., hoofdsom ; - hoof(d)stad, vr., mv. -steeln
(met zachtl. e); - hoofdstik, o. (zie ald.); tzoof(d)vlakke, vr. (zie ald.j ; - hoof(d)wonde, vr.;
- hooj(d)zake, vr.; - hooj(d)zeere, vr.; hooj(d)ziekte, vr.; - hoo((d)zweere (met scherpl,
e), vr., zweer op het hoofd (niet hetz. als hoofd-

pfjne of hoofdzeerev; - hoof(d)zonde, vr.

Hoofdende (uitspr. oOftendiJ), o. Hoofdeinde
van een bed. - In eeo kinderrijmpje: Tune a'
mi/n hoofdende, Zie ENGELE.
Hoofdllakke, vr. Zie HOOFDVIAKKE.
Hoofdkusaea (uitspr. oo/(t)kusstJn, soms -eussie), o. Mv, -se(n)s, soms -sies. Oorkussen. Wdb.
Iet achter zfjn hoofdkusse le(gg)en, er berouw
over gevoelen. Dat en zal ek achier mijn hoof(d)kussen nie moete le(gg)en, dat zal mij niet berouwen.

Hoofdku8sie, o. Zie HOOFDKUSSEN.
Hoofdlakke, vr. Zie HOOFDVLAKKE.
Hoefdstik (uitspr. ooj(t)stik met scherpl. 0),
Mv. -ken. Stii:

=

o.

stue, Hoofdkaas. Gee' mij

'n schelle van 't hooj(d)stik.
Hoofdvlakke (uitspr. ooftftakktJ, oOftlakkiJ,
oofiaee» met scherpl. 0), vr. Zonder mv. Hoofdkaas. Het gewone w, is HOOFDSTIK. Volgens DB:
hoofd-laeee, en lakke zou zijn lake == pekel (zie
KIL.). Vgl. harz"nglake, fro saumure de hareng.
Ned. Wdb, denkt dat DB e wellicht ~ gelijk heeft,
't Zou toch kunnen vlakke zijn; vgl. ulec (GAILLIARD, Gloss. flam.) en zie hoofdvlakke bij
VERCOULLIE.

Hoofkerke, vr. ~ hcofknssen, 0.; hoo:O.et.
tere, VI.: hooftuis, vr ; hoofman, m.; hoofmeestere, m., -mee.tesse, IIf.; hoofpeuleme,
m; hoofpijne, vr. ~ hoofplate, vr.; hoofplootse, VI.; hoofpnnt, 0.; hoofsomme, vr.;
hoofstad, Vf.; hoofstik, 0.; hoofvlakke, v.:
hoof"wondo, vr.; hoofzake, vr.; hoofzeere, "·r.;
hoofziekte, vr.; hoofzweere, vr.; hoofzonde,
vr. lie op HOOFD.

Hoofsch, bo.; - hoofschheid, vr. Bestaan
niet in mijn dialect.
Hoog, bo. bw. Zie HOOGE.
Hoogdag (uitspr. oochtach met scherpl. 0), m.
~Iv.
da~

-ta(g)en. Ned. Wdh. DB. ev. J. Nen hoogwaz'ns(ck)en. - Den hoogdag d,-a(g)en, om-

trent de hoogdagen aan zieke menschen de Hostie
dragen.
Hoogde (uitspr. oogd;} met scherpl. 0), vr. Mv.
en. Verkl. niet gewooD, iloogdeke. c Eerder (en
gewestel. in Z.-Ndl. ook nog weI) hoogde. ~ Md.
Wdh. i. v. HOOGTE. CV. DB. J. Mnl. Wdh. CL

(B[jv.). Drfj 'lJoet z"n d' hoogde. Pakt twie hoogden, neem tweemaal de hoogte. - Hoogte komt
in gebruik.
Hooge (uitspr. oog;}, 00;} met scherpl. 0), bn.
bw. Voor een stem rust altijd hoo(g)e. Mnl. ho,
hooch en hoge. Trapp, van verge). : hoo(g)er(e),
hoogst. Ons huzs es st9f hoo(g)e. Hoo(g)e schoein te~enstelling met lee(¥)e schoenen. Hoo-

",n,

(g)en hoed. Den hoo(g)en autaar, Zie AUTAAR.
- Hoog ulooms, Zie HOOGVLAAMSCH. - Men
zegt nooit : hootg)e man, wei lange (of groote)
man ; niet hoo( g-)e beenen, weI: lange beenen; Uitroep. God van den hoo(g)en hemele ! - Vergelijkingen : zoo hoo(g) as ~n huts, as nem boom,
as de kerke, as den torre van de kerke, as de
lucht, as den hemele, as de wolken. - Hoo(g)en
dienst, plechtige lijkdienst, Hoogsten dienst; Zle
DIENST. Vgl. Ned. Wdh., kol. 1011-12. Men
~egt : de snee lag drij uoeten dz"kke (niet hoo(g)e).
Vgl. Ned. Wdb., kol. 1004. - Hoog geld, groot
geld. Veur hoog geld spelen, - By' hoo(g) en
lee(g)e zuieeren, bij hoog en laag zweren. Ned.
Wdb., kol. 1005. - 't Es hoog toatere, er wordt
geweend. Ned. Wdh., kol, 1007. DB. J. STOETT.
- Spr. Hooge klemmers en dz'epe stnemmers en
leuen nie lange.
- Zelfst, Ten koogsten, ten hoogste, -'t Hoogste, het maximum (van prijs). Da' uerken es
't hoogst honder(d) frank tnerd, Ook : 't hoog..
ste gepakt (of min gewoon, genomen). - Op
't hoogste van den dag, des middags. - Den
hoogsten (soms den hoo(g)el1), den oppergaai (0P
de gaaiperse). Den hoogsten afgeschoten hen. Zie
AFSCHIETEN. Dronken zijn.

- Bw. Hoo(g) en droo(g)e toeunen, goed wonen. - Hoo(g) en droo(g)e zit ten. Zle DRODGE.
-Hoognoodegzy'n, zeer noodig.
Hoo(g)e
klappen, eig. luid klappen. Fig. lets stouts, vermetels, gewaagds zeggen. Past op, manneee ; ge
klapt ~y' veel t' hoo(g)e. - Hoo(g)e geleerd. Zie
GELEERD. Hoo(g)e uerheuen, hoogverheven.
- Hooge roeuen, een hooge troefkaart uitspelen,
Hoo(g)e snijen (of koopen), met zulke kaart den slag
koopen. Ge moest hoo(g)er sny'en, met eeo hoogere troefkaart koopen dan gij zelf hebt gekocht;
of : met een hoogere troefkaar t koopen dan de
tegenpartij deed. - Het hoo(g) hen (hebbeo) i'
zijne kop,. ook : ket hoog op hen, verwaand,
hoovaardig zijn. Ned. Wdb., kol. 1014. - Het
hoo(g)e steken, veel blaai maken, verwaand eo
hoogmoedig zijn. - Mee iet of iemand hoog
oploopen, er sterk mee ingenomen zijn. Hie loopt

ev. -

hoog op mee' zfjn kin ders, mee zfjn geleerdhz'ed,
mee' zfjn fortune, enz. ' k En loope nie hoog op
mee al dat hie vertelt. Ned. Wdb., kol. 1016.
- Hoo(g)er slaan. Volksgeloof. Door slaan,
of leggen van de hand kan een tooveres een kind
betooveren; doch betoovering is onmogelijk, indien men kan hooger slaan dan de tooveres.
- Ret raadsel van de note:

Hoo(g)e verheven,
Nere gedaald,
Ope'gebeten (soms ope~gesneden),
't Hert uz'tg'haald.
Of:

Hoo(g)e geboren,
Nere gedaald,
't Vel uitgestroopt,
~t Hert uz"tg'h aald.
- Bet raadsel van 't graan en 't nuel:
Hoo(g)e geboren,
Lee(g)e geschoren,
't Heet (heeft) tsusschen twie steene zi,jne noom
[(naam) verlorenl'
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*— Het raadsel van den regenbo(g)en :
Hoo(g) omhoo(g)ef
Krom gebo(g)en,
Va' God geschapen ;
Die 't weet, mag in }t kapelleke slapen !
Hoogeerwerdeghied, vr. Zie HOOGEERWERDIGHEID.

Hoogeerwerdig (uitspr. oogeerwerd?ch met
scherpl. 0 en e), bn. Hoogeerwaardig. Den hoogeerwerdegem bis ko p.

Hoogeerwerdigheid (uitspr. -?chiet\ vr. Zonder mv. Titel van nooge geesteiijken. Zijn hoogeerwerdeghied den ersbiskop.
Ho0gen (uitspr. oo(g)?n met scherpl. 0), bedr.
onz. zw. ww. Verv. : hoo{g)dege, g'hoogd. Met
hen (hebben). Bedr. Hooger makeu. Wdb. Ge
moet da' land 'm beets' hoo(g)en. — Onz. Een
hoogeren prijs bieden (in openbare verkoopingen).
Ge moet hoo(g)en. 'k En wil der nie' op hoo(g)en. J. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1028 (met ander
bet.). — Duurder worden. De boter hoogt nog.
Ned. Wdb (c Z.-Ndi. >).
Hoogeus (uitspr. oo(g)3ns met scherpl. 0),
roepwoord in het marbelspel gebruikt om het
voordeel te verkrijgeo te mögen schieten van op
blok, schoen of knie. Om dit te beletten tracht de
tegenspeler eerst te roepen : verbie hoo(g)ens/
Vgl. J (i. v. HOOGEN).
Hooger, m. Zie HOOGERE.

Hoogere (uitspr. oo(g)?r? met scherpl. 0), m.
Mv. -rs. De tmà-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
lernend die in verkoopingen hoogt. 't Huis es
goe'koop verkocht : der en ware geen hoo(g)ers. Vgl. Ned. Wdb.
Hoogeschole (uitspr. oo(g)p- met scherpl. 0),
vr. Mv. -n. Hoogeschool. Men zegt wei meer :
universitait.
HoOghuis (uitspr. ooguis met scherpl. 0), o.
Eig. hoog huis. Als uithangteeken : In 't Hooghuis.
Hoogmesse (uitspr. ooch- met sch. 0), vr. Mv.
-n. Hoogmis. D'hoogmesse was gedaan. Z. MESSE.
HoOgmoed (uitspr. ooch- met scherpl. 0), m.
Zonder mv. Wdb. Hoogmoe(d) komt ten val,
hoogmoed komt vôor den val.
HoOgsels (uitspr. ooch- met scherpl. 0), o. mv.
Zonder enk. Staken, planken of ander dingen die
men gebruikt om den wagenkas te verhoogen en
aldus meer zaken OD den wagen te kunnen laden.
— Vgl. AW. Wdb!
H00gst(e), bn. Zie HOOG.
HoOgstrate (uitspr. 0 0 ^ - met scherpl. 0), vr.
Eig. hooggelpgen straat. — Naam van eene wijk
te Zegelsem. Ze weunt op d'Hoogstrate.
HoOgtag, m. Zie HOOGDAG.

HoOgVlaamsch (uitspr. oochflooms, de eerste
0 scherpl., de tweede zachtl.), 0. Zonder mv.
Vlaamsch der geleerden, beschaafd Nederlandsch,
iri tegenstelling met het Platvlooms van het volk.
Hie sfreekt Hoogvlooms.

HOOP
HOOgVloOmS, O. Zie HOOGVLAAMSCH.

Hoogwater(e) (uitspr. ooch-, met scherpl. 0 en
wa met zovi. lange a), o. Zie HOOG.
Hoogwerdeghied, vr. Zie HOOGWERDIGHEID.
Hoogwerdig (uitspr. oochwerddch met scherpl.
O), bn. Hetz, als HOOGEERWERDIG (zie aid.). —
Zelfst. o. 't Hoogwerdege, yt Hoogwerdegste,
de H. Hostie. J. Ned. Wdb (HOOGWAARDIG).
Mnl. Wdb (HOOCHWERDICH). CL (Bijv.).

Hoogwerdigheid (uitspr. oochwerd?chiet met
scherpl. 0), vr. Zonder mv. Hetz, als HOOGEERWERDIGHEID (zie aid.). Ned. Wdb (HOOGWAARDIGHEID).
Hooi, o. Wordt niet gehoord (ook niet de afl.
eD samenst.). Zie HEU(l).
Hool (uitspr. 00/ met zachtl. 0), bn. Hoi (zie
aid.). Het is weliicht bewaard in : HOOLEE(R)S
en DOOLSTRATE (voor D'HOOLSTRATE). Zie die
woorden.
Hooleers (uitspr. ool-ees met zachtl. 0 en
scherpl. e), m. Mv. -leezen. Verkl. -leeske (mv.
'kes, -kies). Soort van zoeten appel, holaars (Ned.
Wdb.). D'hooleezen en wer{d)en nie' vele meer
gekweekt. KIL(HOL-AERS). DB (HOLÈES, HOLLIJS).

la dezen appel schuilt veel de appelmade, die de
vrucht hoi vreet en een hoi of opening aan den
eers of aars van den appel maakt, als haar larvetijd vooibij is. KlCKX {Comentatio bot.-zool.chem.) heeft Olie-ers en brengt het verkeerd tot
Eng. holy head : c Malus Passipomma Ruell.
Fructu subconico, maximo, costato, flavescenteviridi, punctulis rubris ; came aquosa, fatua. Vernacule Olie-ers per corruptionem, ut aiunt, vocis
anglicae holy head (id est caput sanctum) vocatur
haec varietas. Semina si non aborta, per maturitatem in loculamento maximo sonant. » Eu inderdaad, hooleers zou wel kunnen zien op het holvormige klokhuis waarin de zaden rammelen en
ratelen als de appel rijp is. SCH. laat zieh door
Volksetymologie verleiden, wanneer hij denkt aan
holhuis * omdat zulke appelen van binnen zoo
wat hoi zijn ».
Hoolees, m. Zie HOOLEERS.
Hoolstrate, vr. Zie DOOLSTRATE.
Hcom, o. ; — hoomschijd, o. Zie HAAM,
HAAMSCHIJD.

Heon, m.; — hoonen, ww. Worden in mijn
dialect niet gebezigd (ook niet de afl. en samenst.).

Hoonsbete, vr. ; — hoonsblaine, vr. ; —
hoonsda(g)en, m. mv.; — hoonsgervele, m.j
— hoonskervele, m. ; — hoonskloot, m.; —
hoonskonte, vr. ; _ hoonsnest, m.: — hoon»neuze, m.; — hoonsTenkele, m. Zie op HONDS-.
Hoop (uitspr. 00/ met scherpl. 0), m. M v. -en.
Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Wdb. — Veur den
hoop zijn, voor de groote hoeveelheid zijn. 'k En
be veur den hoop niet, 'k hè liever lettere mor
goed. — Hoe grooteren (of mee(r)deren) hoop,
hoe beterkoop, hoe meer men koopt, hoe min de
waar kost; ook : hoe meer vruchten akker of
fruitboom opbrengen, hoe beterkoop de vrucht is.
VgL R . — Hoop en al, ten hoogste genomen, het
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maximum. Z' en hee' nie' vele — hoop en al
3
m peute meubels. — Mee hoopen, bij hoopen, in
overvloed. Hie wint geld mee hoopen. Dees jaar
zijn der appels mee hoopen. Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 1069 : met hoopen. — Mee 'n hoopke, tot
over den boord of rand vol. De zak was vul mee
'n hoopke. — Mee' den hoop, bij den hoop. let
mee' den hoop koopen, ongeteld, ODgemeten. —
Op den hoop toe, als toemaat. Op den hoop toe
kreeg hie nog e pak sla(g)en. — T' hoope. Zie
THOQPE. — Uit den hoop, zonder kiezen. Pakt
dor mor een uit den hoopf nl. een kind, appel,
enz. — Hoop over hoop, over en door elkander.
't Ligt hier dl hoop over hoop. let hoop over
hoop smijten. Vgl. DB. Ned. Wdb. De gewone
uitdr. is overhoop.
— Veel (van onstoffelijke zaken). Dat es ne
g'heelen hoop ambras en loopenge. Der es nog
nen hoop werk te doene. — Ook van tijd. Ge zijt
nog 'n hoopke jonger as ekikke. Br use I ligt nog
ne g'heelen hoop voodere (verder).
— Hoops, genitiefvorm. Den oekst en es nie'
goe' gelukt; der es hoops genoef (er is stroo
genoeg), mor der en es gee' graan in. Vgl. Volk
en Taal, II # jaarg., 244. T.
Hoop (uitspr. 00p met zachtl. 0), vr. Zie HOPE.
Hoopen (uitspr. oop?n met scherpl. 0), bedr.
onz. zw. ww. Verv. : hooptege, g'hoopt. Met hen
(hebben). Wdb. — Van vruchten. Dathoopt, dat
brengt veel voort. Den oekst es wèl dees jaar :
't hoopt. Vgl. DB. CV. — Hoopende vul, meer
dan vol, zoodat de waar eenigszins boven den
rand of boord met een hoopje uitkomt. Dat es ne
zak pato(dd)ers hoopende vul. Of moet men
hoop ende vul schrijven ? Zie ENDE.
Hoorder, m. Zie HOORDERE.

Hoordere (uitspr. oorddr? met scherpl. 0), m.
Mv. -rs. De emà-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Hoorder. Wdb. Der zijn hier meer sprekers as
hoorders.
HuOrebeeksch (uitspr. met scherpl. o en met
ch vöor 9), bn. Van Maria-Hoorebeke. 't Es nen
Hoorebeeksche zot. — Zelfst. m. Nen Hoorebeekschen, inwoner van dit dorp; — vr. 'n Hoorebeeksche; — o. Op zijn Hoorebeeks, naar Hoorebeeksche manier.
Hoorebeke (uitspr. oordbek? met scherpl. 0),
o. Gemeente : St-Maria-Hoorebeke. 't Es eene
van Hoorebeke, het is een inwoner van MariaHoorebeke.
Hoorelrjk, bn. Zie HOORLIJK.

Hooren (uitspr. oor?n met scherpl. o\ onz. en
bedr. zw. ww. Verv. : hoordege, g'hoord. Met
hen (hebben). Wdb. — Hooren, zien en nie'
zwij(g)en, als tegenhanger van het bekende : Hooren, zien en zwijgen. — Noch g'hoord, noch
gezien, versterkende uitdrukking. Wor es Tonie?
Noch g'hoord, noch gezien! — Nie meer hooren
Of zien, zeer dronken zijn; zeer ziek of stervensgereed zijn. — Jemand hoore kommen. Zie KOMMEN.
— Iemand nie keunen hooren of zien, hem
niet kunnen uitstaan. J. Ned. Wdb (« in Z.-Ndl. >).
Jiêtrde, ook wel ho»rde 'L Waarschuwend slot-

-
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en stopwoord. Ge moet seffies beginnen, hoorde/
Wilde dor ne keer afkommen, hoorde 't?
— Raadsel van den wend ;
G' en hoort en g' en ziet het niet,
Ge pakt er nor en g* en het (hebt) het niet /
Hooren, m. ; hoorene, m. Zie HOORNE.
Hoorendul (uitspr. oor(?)ndul met scherpl. 0),
bn. Zonder trapp, van vergel. Hoorndol. Enkel
van menschen. D'hongerlijers schreemen om ie »
mand hoorendul te maken. SCH. DB. CV. T. J .
Ned. Wdb. Loq., Wdb. VERCOULLIE.
Hoork (uitspr. oork met scherpl. o), m. Zonder
mv. In de uitdr. : op den hoork staan, gereedstaan
om te luisteren; luisteren. Zie HOORKEN.
Hoorken (uitspr. oorkm met scherpl. 0), onz.
zw. ww. Verv. : koorktege, g'hoorkt. Met hen
(hebben). Luisteren. Da' kinden wilt nie hoorken,
gehoorzamen ni. Hoorkt er naar. G' em meugt
an de deure nie hoorken. Vgl. DB en Ned. Wdb :
HORKEN. M ni : KORKEN, HUERKEN, HURKEN.
H g d . HORCHEN. E n g . HARK.
Hoorker, m. Zie HOORKERE.

Hoorkere (uitspr. oork?r? met scherpl. 0), m.
Mv. -rs. Verkl. -rke. De eind-£ valt dikwijls weg.
Afluisteraar. Hier zijn hoorkers. Ge zijt e leelek hoorkerke. Ook van vrouwen. Mie den hoorker es dor.
Hoorlijk (uitspr. oor(?)hjk met scherpl. 0 en
met ij), bn. Zonder trapp, van vergel. Hoorbaar.
Da' vloeken en es nie' hoorlijk.
Hoorn, m. Zie HOORNE.
Hoorndol, bn. Zie HOORENDUL.

Hoorne (uitspr. 00m?, oorpnp), m. Mv. hoor(e)ns. Verkl. -re(n)ke (mv. -kes. -kies). De eind-£
valt soms in de uitspraak weg. Hoorn van dieren.
Ge zoodt (zoudt) er hoorns afkrij(g)en, men zou
er zijn geduld bij verliezen. J. CV. Ned. Wdb.,
kol. 1091. — Op den hoorm blazen. Op 't Hof
blazen z' op den hoorn om 't werkvolk te doen
nor huis kommen.
— Als stofnaam m. niet o. Dat es schoonen
hoorene. 'k Rieke verbranden hoorne van ne
poo{t) van 'tperd. — Zoo hard, zoo droo(g) as
hoorene, zeer hard, zeer droog. Ned. Wdb., kol.
1095 (* vooral in Z.-Ndl. •%). — Den hoor{n)e van
nepijl. Depijl tot an den hooren trekken, eig. en
fig. Tot het verste drijven. As ge mee iemand
lacht y gadegij alt ifd te verre ; ge trekt altijd de
pijl toi an den hoorene. Vgl. DB. Ned. Wdb.,
kol. 1095.
— De volgende samenst. bestaan in mijn dialect : hoor{e)nbeeste (uitspr. oor{p)m-), vr. (niet o.) ;
— hoor{e)ndul(z\e aid.); — hoor(e)nklcuve)Vx.,
hoornkloof (van paarden) ; — hoor(e)nvee, o.
Hoorn, m. Zie HOORNE.

HoOS, vr. (overtreksel ; windhoos). Bes&an niet
in mijn dialect.
Hoothond, m.; Hoothondsch, bn. Zie H00TOND, HOOTONDSCH.

Hootond of HeOtont (uitspr. ootonlmet scherpl.
o), m. Men zou ook HOOTHOND kuncen schrijven.
Hooggelegen wijk van Ronse. Zie PLAATSNAMEH.

HOOTONDSCH

Hootondsch of Hootontsch (uitspr, ootonts
met scherpl. 0 en met ch voor .1), bn. De uitspr.
laat toe te schrijven HOOTONTSCH, HOOTHONDSCH.
Van den Hootond. Die van Quaremont tergen die
van den Hootond als volgt :

Hootondsche brakken,
Lutze' mee' zakken,
Vleul mee' hoopen,
Ze moe/en ze nor Karemont komme vt!rkoopen!
lie Volk en Taal, I, 266.
J

- Zelfst. m, : Jt es nen Hootondschen, een van
den Hootond; vr. Jt es I n Hootondsche : mv.
Jt zy'n Hootondsche,

Hooverdeghied, vr; - hooverdegord, m.
lie HOOVERDIGHEID, HOOVERDIGAARD.

Hooverdig (uitspr. oouerdscn met scherpl. 0
en hoofdt. op ver), bn. Trapp. van vergel. : -er(e),
-st, Hoovaardig. Nen hoouerde re keerele. ZJ es hooverdeg da' ze stenkt, zij is uitermate
hoovaardig,

Hocverdigaard

(uitspr , oouerdsgorz met
scherpl. 0 en hoofdt. op ver), m. M v. -5. Hoovaardig mensch.

Honrerdigheid [uitspr. oouerdschiet; met
scherpl. 0 en hoofdt. op ver), VI". londer mv, Daarnaast, gewoon, HOOVERDIJE. Hoovaardigheid.
Beste (barsten) van hooverdeghz'eJ. Stenee van
hoouerdife.

Hooverdije
scherpl.

0

(uitspr, oouer- of oovtJr- met
ell hoofdt. op dy'), vr. Zie HOOVERDIG-

HElD.

Hoozen, ww.

Wordt niet gehoord (ook niet de

aft. en samenst.].

Hop, m.

(vogel). Is niet bekend in mijn dialect.

Vgl. HOEPENTOEP.

Hop, vr. lie HOPPE.
Hop (uitspr. met of

zonder h), tusschenw. Zie
Ned. Wdb. Hoj>, hop ! lnfj' perdeke.l Daarnaast, als juichende dansroep, HOPLA, HOP
HOP in

LALA; HOPSA, HOPSASA.

Hope

(uitspr. optJ), vr. Mnl. hope. Mv.; niet
gewoon, -n, Verkl. onsewoon, hopeke, hoopk~.
Hoop, Schist er gee J klaz'n hopeke nit meer
ouere ? OJ hope leven. W db. - Akte tian hope
- ne pot sarope. Vv"lld gebed. Zie AKTE. - In
J
d Hope va' Vrede, uithangteeken op den weg
naar Oudenaarde (gemeente l\1ater).

Hopen (uitspr. opJn), onz. bedr. zw. ww. Verv.:
hooptege, gJ hoopt. Met hen (hebben). Der en es
nlet (nlets) meer t JhOlen. W db.

Hopentsoep,

m. Zie HORPENTOEP.

Hopla; hoplala

(uitspr. met korte a), tus-

sc,henw. Zie HOP.

Hoppe (uitspr. opp,), Yr. Zonder mv. Zonder
vetkl. Mnl. hoppe. Hop. In da' bitr en ester
nie J veel hoppe.
- Aft. en samenst. Hopachtig, bn.; - hop(pe)belle, vr.; - hop(pe)bier, 0.; - hop(pe)bzllcrt', m. (niet 0.); hop(pe)blad, 0., daarnaast,
gewoon, hop(pe)blart, vr.; - hop(pe)blonl1ne,
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IfUSTIE
vr.; - hop(/Je)keeste (uitspr. . keesttJ met scherpl.
e), vr., hoppepiekje; - hop( pe)ketele, m.; hOP(pf)kweek, m., hoppetee1t; - hoP(pe)kweekere,
m.; - hop(pt)land, 0.; - hop(pe)mande, vr.
mand waarin men de hop draagt. J; - hoppen,
ww. verv.: hoptege, gJhoPt/ met hen (hebben);
- ho/(pe)ranke, vr.; - hop(pe)scheute, v~.;
- hop(pe)smaak, m.; - hop(pe)stake, vr. (DIet
m.), Zoo lank, zoo 1na(g)er as n hop(pe)stake,
zeer lang, zeer mager; da' urarnains (vrouwmensch) es I n hop(pe)stake; - hopCpe)zak, m.
I

Hoppe (uitspr. opp:;), vr. Mv. -n. Hoopje gras
dat in de weide uitsteekt. De koeln en guren
d' hoppen niet, - Hoop bramen. In die hoppe
gintere weunt ne iourtie (haagrnusch]. -:- Alle
struik die eenigszins boven den grand uitsteekt.
Sm&'t die hODpe blommen uit, - 't Staat we] in
verband met ~HOOP. Vgl. fr. houppe. - \Vellicht
moet tot denzelfden stam gebracbt worden de
plaatsnaam d' Hoppe, Waalsch la Houp/,e, hooggele~en wijk van Vloersberge (Fiobecq), in het
J
Zuiuen van Opbrakel en Schoorisse.
d Hoppe
hen (hebben) ze I n nu (nieuwe) kerke gezet :
J t es nu: J m prochie, en der uieuner: ook VlomengOl. V gl. hier BREEl\lHOPPE, GERSHOPPE.

o»

Hopper J}) (uitspr. oppJrJ) , m.; - hopperen
[uitspr , opptJrJn), ww. Zie OPPERE, OPPEREN (ook
de samenst.),

Hopsa ; hopsasa

(uitspr. met korte a), tus-

scheuw. Zie HOP.

Hor, vr. (speeltuigje); - horde, vr, (plant,
vlechtwerk, troep}; -- horizon, m. Bestaan niet
in rnijn dialect.
Horken, ww. lie HOORKEN.
Horlog'e, vr.
Horn, m.; -

- hers,

Zie l1ARLOODZE en de samenst.

hornp'jp, vr.; -

m. (visch); -

norst, vr.

horrel, m.;
Worden niet

gebeL.igt1.

Hort, m.; - horten, ww.; Zie HURT, HURTEN, HURTERE.

hortere,

m.

Hortanse (uitspr. or tanss met klemt. op tan),
vr. Hortensia. lie PFI{SOONSNAMEN.
Hortansia (uitspr. ortansia, met hoofdt. op
tan en korte eind-a). m. (ni-t vr.). Mv, -ts. Hortensia, zekere tuinbloern (Hydrangea hortensis
DC.). Dat es no,g ne schoollen hortansia. D' hortansiats keunen tt(g)en de 'wentere.

Horzel, m. lie HUB.ZELE.
Hospetaal (uitspr. osptJtaal met

hoofdt. op os
en met zov}, lange a), o. M v. -talen. Verkl. -ke.
Daarnaast, min gewoon, HOSPITAAL. W db. Dat
huzs es J n hospetaal, er zijn altijd zieken.

Hospitaal, o. Zie HOSPETAAL.
Hossebossen, ww. W ordt niet gehoord.
Hostie (uitspr. ostie met hoofdt. op os), vr. !viv.
·ts. Verkl. -tse (mv. -ts'!s, -tsz"es). Wdb. DJhaileg'
Hostie.
Samenst. Hostz't!bozzt, vr., -hozzeke,
beursje vaor de H. Hostie (wanneer deze aan zieker, "lOl elt gedrager.): - h(lstl'eblomme, vr" fijne
blOE:m W(,larvan nlen llostie;] maakt.

0.,

HOT

-

6

Hot, vr. Zie HOTTE. — Hot, vr., dik van geronnen meik, en hoi (voermanswoord) bestaan niet
in mijn dialect.
Hotepatote (uitspr. <?£?-), tusschenw. ; —
hotepatoten (uitspr. ot?patot?n\ ww.; — hotepatotere (uitspr. ote~), m. Zie OTE-.
Hotsebotse (uitspr. outs?bouts9 met specialen
zovl. öw-klank), tusschenw. Reduplicatie van
botse. Vgl. Ned. Wdb. ; HOSSEBOSSEN. Van stootende en schokkende bewegingen. Houtseboutse !
't schokt hier ferm! — Ook als bw. Houtseboutse gaan. Ook wel met van : 't Genk dor op
de kerre van houtseboutse. \ Heeft als bvv. ook
de bet. van : met een klinkenden slag en stootende
beweging. Iemand houtseboutse buitesmijten.
Vgl. DB (HOTSBOTS). J. CV (Aanh.). — Zelfst.
vr. 't Es hier 'n houtseboutse zonder ende.
Sotsen (uitspr. outszn), onz. zw. ww. Veelal
in den inf. en gepaard met boutsen. Me zaten
'n uur of twie in da' gerijd : mijnem buik doe'
zeere van al dat houtsen em boutsen. Vgl. Ned.
Wdb.
Hotte (uitspr. ottz), vr. Mv. -n. Verkl., ongewoon, mke. Hot, draagkorf.
Hotten, ww. Wordt niet gebezigd.
Hottentot (uitspr. ottpntot met hoofdt. OD de
eerste lettergreep), m. Mv. -ten. Wdb. — Klein
ventje. Dienen hottentot maak(t) veel va' zijnen
neuze. — Ook in een knierijmpje. Zie verder
HUTTEKO.

Hon (uitspr. hauw met of zonder h), tusschenw.
Zie HAUW.

Houdelijk (uitspr. auwplijk met ij), bn. bw.
Verdraaglijk, uit te houden. *t En es hier nie
hauwelijk van d'hitte. — Woordenspel. Wat es
't hauwelijk (huwelijk)? Schrikkelijk en çrauwelijk, en veur vele nie hauwelijk (houdelijk). — Te
weerhouden. Da* perd en es nie hauwelijk. —
Vgl. J. Ned. Wdb.
Houden (uitspr. auwm), bedr. wed. onz. onr.
(st.) ww. Verv. hield (soms hieV), g'hauwen. De
derde persoon enk. teg. tijd is hauwt of, zeer
gewoon, hait (bijna zonder z-klank). Gebiedende wijs, zie beneden en Kl. en Vorml.
Met hen (hebben). Wdb. — Bedr. let hauwen,
het over houden, bewaren. Dat es schoon klavere :
hauwt }m beetse zaa(d) veur my. DB. CV. Ned.
Wdb., kol. 1144-45. ~~ hi*&nà hauwen (van
mensch of dier), onderhouden, kweeken. Duiven hauwen. Ze zal her zusters kinder s hauwen,
CV. Ned. Wdb., kol. 1143. — let goed hauwen, te goed houden (dat men ook gebruikt : te
goed hauwen). Zie hier GOEDHOÜDEN. Beter hen
(hebben) of krij(g\en as goed hauwen. — Het
hauwen, het uithouden, verdragen. CV. Vgl.
Ned. Wdb., kol. 1158. 'k En kan 't nie hauwen
van de kauwe. Het nie meer kennen hauwen
(sprekende van een natuuriijke behoefte). Dat en
es hier niet t'hauwen! — let in eer(e) hauwen,
er zorg voor dragen. Zie EERE. — let hauwe
s ta an, iets staande houden. CV. — Alee iemand
tsot (ook de got) hauwen, iemand voor den gek
houden. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1155. — Hauwen
da' g'het (hebt) empakken da'ce krij\g)e keunt,

IIOUDERS
dat es 'telle/s te gebod. Zie ELLEFSTE. — Schijnbaar onz. G en (geven) es 'n eere, mor hauwen
esprofijt. J CV {Aink.). — Liever hauwen as
weeggeên (weggevenj. Vgl. J. — Leven hauwen,
lawaai makeu, tieren en razen. — Zijnem bek,
zijne mond, zijm muile, zijne smoel, zijn tote
hauwen, ze toehouden, niet meer spreken. — Men
zegt : rekenenge van (of af) en niet mee. Ge zilt
er rekeneng of hauwen? Vgl. D E VREESE, Gall.,
556.
— Wed. In 't kaartspel (b. v. jasspel) : niet
meer voortspelen, de kaarten nederieggen omdat
men denkt gewonnen te zijn. Die hem hauwt en
nie uit en es, verliest twie sehr even, 'k Hauwe
my, 'k hè meer as honderd. Vgl. CV. J. —
'k Hauwe mij an 't geloove, ik houd voor waarheid wat het geloof mij leert. In een vertelseltje
wordt verhaald dat pastoor en koster in 't water
vielen; de pastoor nep : « koster, hauwt ou (u)
an 't geloove. » Maar de koster antwoordde :
« 'k Hauwe mij liever an 't ges (gras). » De
pastoor verdronk, en de koster kwam er uit. —
As g' ou (u) wel het (hebt), moet ou wel hauwen,
men mag niet lichtzinnig van stiel, van betrekking,
enz. veranderen. — D'appels en hauwen houder
(zieh) deesjaar niet, ze blijven niet goed. Ook wel
van ander vruchten. 't Heet (beef 1) te natgeweest,
de pato[dd)er en zal hem me hauwen. Ook wel
onz. : De beetraven en hauwen niet. Vgl. CV.
CL (Byv) Ned. Wdb., kol. 1161 en 1163. —
Hait ou (houd u) gezond, kloek, wel, sterk, geper teg. Als groet bij het heengaan. Vgl. Ned.
Wdb., kol. 1160. HBFT. J. — Van weder, 't Were
zal hem hauwen, het zal niet veränderen.
— Onz. An iet hauwen, ook : er an hauwen,
aan iets hechten, er prijs op stellen. Ook : an
iemand of iet hauwen, van iets of iemand houden. Het zijn galiicismen. Zie DE VREESE, Gall.,
88; Ned. Wdb., kol. 1164. —D'appels en hauwen
niet. Zie boven. — In de gebiedende wijs enk. :
hauw of hait, houd op, ga niet voort, sta! Ook
als tusschenwerpsel. Zie hier HAUW, HAIT. Ned.

Wdb., kol. 1163.
Houdenisse (uitspr. auwpness»), vr. Zonder mv.
Ouderhoud (van mensch of huisdier). 'n Au(d)
perdes kostelyk van hauwenesse. Vgl. Mnl. Wdb
(HOUDENESSE). Ned. Wdb (HOUDENIS, kol. 1166).
Houder, m. Zie HOUDERE.
Houder, vn. Zie HOUDERE.

Houdere (uitspr. auwara), m. Mv. -rs. Verkl.
-rke (mv. -rkes, -rkies). Niet gewoon. Houder.
De luchtbal es te tijlek op ge gaan ; er en ware'
geen hauwers genoef. — In : koehauwere, koehauwerke, boer die koeien (doch geen paarden)
houdt.
Houdere (uitspr. oud?r?; voor de uitspr. d«zer
zovl. speciale ou, zie Kl. en Vorml), pers. vn.
e
3 pers. mv., dat. en ace. De eind-£ valt dikwijls
in de uitspr. weg. Als siotwoord, altijd HOUDERE ;
anders gewoonlijk HOUDER. Daarnaast, doch min
gewoon, houldere, en, zeer zelden, holdere. Verbastenngen van henlieden (henlieder), hunlieden
(hunlieder). Hen, hun, zieh, 'k Zie houdere.
'k Hoor houder spreken. 'k Gee' houder 'n alemoese. Ge klapt van houdere en nie van ons.

I-IOUDEI~ ENTWEit

HOUTROPEN

Ze toasschen houdere. Zie ZOUDERE en Kl. en
Vorml,
- 't 'Vordt ook gebezigd iplv. hun, bezittelijk
vn. Enk. m. : houdere man : houderen hoed;
houderen tand; houderen or me (arm); houderem boom. Enk. vr, : houder vrauwe; houder
hinne ; houder ure. Enk. o, : houder kind~' houder haneke : houder ai (ei), 1\1 v. drie geslachten :
houder mans ; houder ur ausnen : houder kz'nders.
Er zijn dus drie vormen: houder (vr, enk., o.
enk., mv. der drie geslachten), houderen (m. enk.
voor klinker, h, d, t : voor b, gedeeltelijke assimilatie : houderem), houdere (m. enk. voor de ander
medeklinkers), Zie Kl. en Vorml. - Zelfst.
Bli den houdere(n) zlin, bij hun verstand zijn.
Z' en z9'n bij den houderen ntet, - Vgl. DB. J.
- N iet verwarren met ouder(e) (oulder(t),
older(e) dat gelijke uitspraak doch ongelijke

- De hier volgende aft. en samenst. zijn in mijn
dialect bekend.

beteekenis heeft.
Houderentwee, bijw. uitdr. lie HOUDERENTWEGE.

Houderentwe(gje (uitspr, oud,;r,ntwe(g)iJ),
bijw. uitdr, Hunnentwege. Van houderent'we(g)e
kan ' k dat wel verdra(g)en.
Houderentwille (uitspr. ou dsrsnt-v; bijw. uitdr.
Hunnentwil, Om houderentunlle zal'k het doen,

Hondvast, m. ; - houdvaste, bn, lie

HOU-

Hout (uitspr. aut), m. M v. -en, Slag met den
draaienden top op den legtop. Ntn haut geen. In
dry' hauten: Zie HAUTEN.

Hontachtig (uitspr. autachtiJch), bn. Houtachtig. W db. De siam van da' kruid es hautachteg.

Houten (uitspr. autJn), OIlZ. zW. ww. Verve :
hauttege, s' haute Met hen (hebben]. Een liggenden top met het hout van een draaienden voortsmijten. Ge z9't er an, g' In het nie' e' haut:
Honten (uitspr. autsn, auNe), bn. Van hout,
"n Hatdie beeld. W db.
Houtgewas (uitspr. aut-), O. Zonder mv. W db.
Verkoopenge van hautgewas.
Houthandel:~e) (uitspr. autandiJl(iJ)), m. Zonder mv, De eind-e valt dikwijls weg. Houthandel.
Den hauthandel doen.

Honthandeleere (uitspr. autan- en met scherpl.
e), m. ~1 V. -rs. Houthandelaar. V\7 db.
Hontkant (uitspr. aut-), m. Mv. -en, Kant,
hoek met hout begroeid. Der taeunt ne meerlaan
in den hautkant. Vgl. BEEKKANT, BOSCHKANT.
SCH.

Ilutkapper(e) (uitspr. autkappJr;J), m. Mv,

VAST, HOUVASTE.

-rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.

Iloui, m.: houien, ww.; hcuier(e), m.; honihoek, m. Z. HAAI, HAAIEN, HAAIERE,HAAIHOEK.

Houtkapper, Wdb.

Honlder(e), pers. vn.; bezitt. vn. lie HOUDERE.
Rout (uitspr, aut). o. Mv., niet gewoon, -en.
Zoo ma(g )er as '111, broksk', e stiesi:'
(stukje), e stoksk', )11, taksk~ haut, zeer mager. Droog haut; dar hout. Droog haut ropen (rapen). - Mee haut, met zijn hout, in de richting
der houtvezels. Te(g)en haute Vgl. Ned. Wdb.,
ka!. 1172. - Over zijn haut gaan, te verre gaan,
de perken te buiten gaan. ev. T. J. Ned. rVdb.,
ko1- 1176 Cc in N.-Ndl. onbekend »). - Nz'e meer
wete va' welk haut pijle' 1naken, niet meer
weten wat aan te vangen. ev. J. Ned. Wdb., kol.
1174. Wellicht naar fro : ne pas savoir de quel
bois faz"re )leche. - Van ondeugende personen.
't Es haut veur de galf[e. V gl. Ned. JV;ib., kol.
1174. - Spaansch (uitspr. spoons met zachtl. 0)
haut, iep (Taxus baccata L.), ' n Ha(g)e 'va'
spoons haut. Snottebezz"ets groeien op spoons
haut. Vgl. Aled. fVdb., kol. I 173. - BoUe (m
sommige bolspelen). .i.l.1' hen drij hauten, wij
tellen drie bollen.. J. - I-Iet haut van den top.
Den top hee 'n haut en '1n pinneo In topspelen :
zy'n haut hen (hebben), met d::'ll draaienden top
den legtop aanraken; zy'n haut kappen, nlet den
uitgeworpen top den legtop aanraken. Vgl. Volk
en laal, III, 79.
- Predikstoel (in het raadsel van den prediW db. -

kant) :
't Staat rondomln' in 't haut
En 't spreekt staut.
Of: Der zit iet in ' t haut,. , t vraagt alt&'d iet
an de mains(ch)en, en llz"flnand en turt (dudt)
antwor(d )en.

ev.

Houtkoopdug (aut-, koop met scherpl, 0), m.
Mv. -en. Dag waarop hout wordt verkocht. Op
den eenen of den anderen hautkoopdag zal ' k ne
popelz'tr koopen. CV.
Hontkoopere (uitspr. aut-, koo met scherpl. 0),

m. IVI v, -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Iemand die hout koopt. Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 1181 (andere bet.).
Houtkot .(uitspr, aut-), O. M V. -koten. Kot,
overdekte plaats waar men hout ~ bewaart. V gl.
KOOLKOT. SCH.

ev.

-

Houtlae, Yr. Zie HOUTLAGE.
Hontlage_ (uitspr.'_autla{g)J met zovI. lange a),
vr. ~Iv. -n. Verkl. .laagske (mv. -skes, -skies).
Hoop afgekapte houttakken, die verkocht moet
worden en waarvan men mutsaards nlaakt. V!rkoopenge van honderd hautla(g)en.
Hontland (uitspr. aut-), O. Land met hout
begroeid . ...In die streek(_ester veel hautla'nd.
Vgl. J.
Houtmijte:(uitspr. aut-), vr. ~iv. -n. Verkl.
-tse (mv. -tses) -tsies). Mijt van hout. Onz' hautmy'te stond z'm brand. Ned. Wdb. J.
~l Rontrapen (uitspr. autropiJn), O. Koppeling-~:

haut ropen. De kinders zy'n an

~t

hautropen.

Houtraper(e} (uitspr. au tropiJriJ), m. ~Iv. -rs.
Verkl. : -rke (mv. -rkes, -rkzes). De eind-e vah
dikwijls In de uitspr. weg. Iemand die hout raapt.
Orlne (arme) kz'nders - hautropers.
Houtropen,

0,; -

RAPEN, ·RAPERE.

houtroper(e),

U1.

Z. HOUT-

HOUTSSBOUTSE
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Houtseboutse, tusschenw.; — houtsen, ww.
Z i e HOTSEBOTSE, HOTSEN.

Houtsoorte (uitspr. autsoort? met zachtl. o),
vr. Mv. -«. Houtsoort.
Houtsplentere (uitspr. aut-)9 m. Mv. -rs.
Verki., gewoon, ~rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-f
valt dikwijls in de uitspr. weg. Houtsplinter.
Houtstrate (uitspr. au-, stra met zovl. lange
a), vr. Wijk van Zegelsem. Men schrijft gewoonlijk Hauwstrate. Ik weet niet of het d'hautstrate
oîd'auw (oude) strate is. De uitspr. laat niet toe
te beslissen.
Houtverkoopinge (uitspr. autv?rkoopengp,
koo met scherpl. o), vr. Mv. -n. Verkooping van
hout.
Houtvier (uitspr. aut-), o. Mv. -en. Vuur van
hout, houtvuur. Ned. Wdb., kol. 1186.
Hoatwerk (uitspr. aut-), o. Zonder mv. Wdb.
Dai huis zalveel koste van hautwerk,
HontWOOrme (uitspr. aut-, woor met zachtl.
o), m. Mv. -«. Houtworm. Wdb. — Larve der
PhryganasoorteD : ze maken zieh een scheede van
stukjes hout, zandkorrels, schelpbrokjes, enz. De
viss(ch)ers viss(ch)e mee haittwoorms. Aldus te
Nederzwalm.

Houtzaen, o.; — houtzaere, m; — houtzaerije, VLZICHOUTZAGKN, HOUTZAGERE, HOUTZAGERIJE.

Hontzagen (uitspr. autsa(g)?n met zovl. lange
a), o. Zonder mv. Het ambacht van eenen houtzager. Hie wint zijm broo' mee hautza{g)en.
Houtzager(e) (Uitspr. autsa{g)ar{d) ), m. Mv.
-rs. De eind-<? valt dikwijls weg. Houtzager.
Houtzagerye (uitspr. autsa{g)?rijd), vr. Mv.
-n. HoutzagerLJ.

HonVast, m. (nooit o.). Eig. houdvast; de
gesyncopeerde d laat nog haren invloed gevoelen,
want de uitspr. is aufast en niet auvast. Veelal
in de vaste uitdrukking ; dor en es geenen haufast
an, men kan het (eene zaak nl.) met goed vastnemen en -houden. CV. J. Ned. Wdb. — De andere
bet. (zie Ned. Wdb.) zijn in mijn dialect onbekend.
Houvast, bn. Zie HOU VASTE.

Ho UV as te (uitspr. aufast?; zie HOUVAST), bn.
Trapp, van vergeh, ongewoon. Gierig (geld en
goed vasthoudende). Zijne kozijn es haufaste. Ze
zijn in die famield' amaal haufaste. — Als
zelfst. nw. Mann. :'t es nen haufasten. Vrouwelijk : V es 'n haufaste. — Vgl. SCH. CV. J. Ned.
Wdb (< in Z.-Ndl. gebruikelijk >).
Houvaste, vr. ; — houvasten, m. Zie 't vorige
HOUVASTE,

HonW (uitspr. hauw9 soms houw, met of zonder h), tusschenwerpsel. Zie HAUW. HOUW, perd!
Houwouwouw doet den hond.
HOUW (uitspr. auw), m. Niet gewoon. Het
georuikelijke woord is KAP. Wdb. — Fig. Nen
hauw en ne snauw, snibbig, bitsig woord. Hie
kreeg va' zij' wijf nen hauw en ne snauw, en
't was dl. Vgl. Ned. Wdb., k >1. I [95, HOUW
(2* art.).

HUBERTUUS

Houwbaar, bn. Zie H AU WB AAR.
Ho a W8G le (uitspr. auweeh, 00k aweeh, wee
met scnerpl. e en den hoofdt.), vr. (niet o.). M v.
-n. Verkl. -Ike (mv. -Ikes, -Ikies). Houweel (hak,
houw). Ne kap mee' d'hauweele. D'hauweele
werdt mee' de twie hande vaste gepakt. — Hauweelke, o. Kleine houweel : de steel is veel korter
en wordt met éene hand vastgegrepen. Vgl.
BRAAKHOUWEELKE. — Zie Ned.

Wdb.;

Mnl.

Wdb.
ÏÏOUWelyk, o.; bn. Zie op HOUDELIJK, HAUWELIJK.
Hon wen (uitspi. auwm), ww. Het gewone w.
is kappen (zie aid.). — 't Komt nog voor in de
koppelingen beeldhauwen, beenhauwen en vleeshauwen. — Fig. Hauwen en snauwen, bitsig
spreken. In dat huishauwen en kommen ze niet
overeen, 't es de g'heelen dag hauwen en snauwen.
Houwen, ww. Zie HOUDEN, HAUWEN ( = huwen).
Houwenesse, vr. Zie HOUDENESSE.
Houwer(e) (uitspr. auwpr?), m. Niet gewoon.
*t Komt nog voor in : beeldhauwere, beenhauwere en vleeshauwere.
Houwere, m. Zie HOUDERE.

Houwillig (uitspr. auwilhch), bn. Zie AUWILLlG (ook de afl.).
Houwmes, o. Zie HAMMES.

Houwitser, m.; — hoveling, m.; — hoven,
ww. ßestaan met in mijn dialect.
Hovenier (uitspr. ov?nier met hoofdt. op ier),
m. Mv. -lers. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Wdb.
Den hovenier van 't kasteel.
— Afl. en samenst. Hovenier der ije, vr., hovenierskunstj — hovenieren, onz. zw. ww.; — hoveniersaloom, o., hoveniersgerieve, o., hoveniersgerief.
Hovinge (uitspr. ovengp), vr. Coll. Al wat hof
is. By 'ù hof waster 'n schoon hovenge. SCH.
DB. Ned. Wdb (« thans alleen in Z.-Ndl. »).
Hozar (uitspr. ozar, zar met gerekte korte a),
m. Mv. -ren. Fr. hussard. Soort van krijgsman,
huzaar. 't Volk spreekt atemaits nog van d'hozar ren,
Hozarrepypa (uitspr. o~\ vr. Mv. -n. Eig. pijp
Vau eeu nuzcW. — Mv. Hozarrepijpen, naam
van de kapucijnerkers (Tropaeolum majus L.);
alaus genoemd naar de pijpvormige bloemen. Door
Volksetymologie vervormd tot ROZALLEPIJPEN (zie
aid.).
Ha (uitspr. met of zonder h), tusschenwerpsel.
Daaruaast JU (zeer gewoon), soms GU. Roepwoord om trekdieren te doen voortgaan. Hu hu !
— Ook wel om kinderen te doen loopen of springen. Hu, perd! — Vgl. Ned. Wdb.
Hubertuus (uitspr. über- met hoofdt. op ber),
m. .Peraüüüaüaam. Den hailegen Hubertuus. —
Hubertusdag. 't Es {Sent) Hubertuus vanda{g)e.
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I-tU!
- Samenst. (Sent) Hubertuusbrood, 0., brood
op St. Hubertusdag (3en Nov.] gewijd; - (Sent)
Hubertuusdag, m., (St.) Hubertsdag ; - (Sent)
Hubertuusmesse, vr. de nus op St. Hubens.iag ;
- (Sent) Hubertuussleutete (-sneutele), rn ., St.
Hubertssleutel (zie Ned. Wdh.).

Hui,

vr.; -

huid, yr. Zijn

huibsn, m.; - huichelen, ww.:
met bekend in mijn uiarect (ook niet

de aft, en sarnenst.),

Huievetten (uitspr. uz".;-), 0., huidenvetten ; huievettere, m., huidenvetter ; - hnievetterije,
VI.,

nuiveuerij ; -

huievettersstrate,

vr., straat-

naam in sommige steueu.

Huir, vr.; - huig, m.

Worden niet gehoord.

Hoikelen (uitspr. uikdbn), ww. Z. HEUKELEN.
Huikeling (uitspr. uikJlenk), m. Hetz. als REUKELING, llt: ald.; bij
HUIKER; - hij T. en R.
HEUKEL; bij SeH. HUlKELING, HUIKEL, HUKRELING, HUKKEL.

J.

Ruiken, ww. V{ordt niet gebezigd.
Huil (uitspr. uil), m. Zonder mv. Zander

verkl.
Het eenmaal huileu ; groote schreeu w, Nen huz"l
laten, ophejfen. Hie gaf nen huil of twiel.
,k Hoordege ne leeleken hull. Vgl. J; Mnl. Wdh
(HUUL).

Huilaard (uitspr. ullort), m. Zonder mv. Zonder verkl, In de vaste uitdr, : z&'nen huzlord maken, doen alsof men huilde; schijnheilig huilen,
V gl.

SCHREEMAARD.

Huilachtig

(uitspr. uilachtlJch), bn. Huilerig.
Den hond es zoo huz'lachteg vandal g)e.

HaHder, m. Zie HUILDERE.
Huildere (uitspr. uzlddr;;),

m ~1 v. -rs. De
eina-e van dikwijls weg. Man (of vrouw of kind)
die huilt. Smijt al dz'e huilders huz'ten. Den huzlder van e w&f.

Huilebalk, m. vr.; den nlet gehoord.

huilebalken, ww. Wor-

Hailen (uit'5pr.

uz'l;;n), ODZ. zw. ww. Verve :
Met hen (hebben). Huilegelfjk
nen hondo Duile gel&'k t! klaz" kind.
huzidege,g~huzld.

Huilinge (uitspr. uz'lengd) , Yr. Zander mv.
ling.

Wa~

geraas en

~n

HuihUz'lenge, m&'ne God!

Huilkerte (uitspr. uil-), vr.; Schreieng meisje (of vrouw).

huilkonte,

Huilkloot (uitspr. uil- en Inet scherpl.
Scnrelengt: jungen (of man).

Huilmuile
mUll.

Yr.

0), m.

(uitspr. uzi-), Yr. (niet m.). Huil-

Vall mannelijke of vrouwelijke personen.

'Iieste d' huilmuz'le. Die huiimuile van' n Wanne.
nuilord~ m. Zie HUILAARD.

Huiltote
MUILE.

Zit:

(uitspr. uz"l-), Yr. Hetz, als HUlLToTE.

Huis (uitspr. uis), o. Mv. huzzen. VerkL
huzzeke (of huz'ske), my. -kes, -kzes. De datIef
wordt nog gebezlgd in vaste uitdrukkingen; de
genitief niet meer. Wdb. - ~n HUlS gelq'k e kasteel, geljjk e palais, een groat en schoon huis.

HUIS
'n Huis gelijk 'n kerke, een zeer groot huis.
"n Huis geltj'k "n schure, een groot doch niet
schoon huis. ~ n Huts J{el[jk e kot (e verkeskot),
gel&'k ne sial (ne koestal, ne verkesstal), een vuil
huis. Vgl. Ned. Wdh" kol. 1229, - Zoo hoo(g) as
"n h uis, zoo groot as - , zeer woot. Geen letter
keune zoo groot as "n huis, niet kunoen lezen.
- Er z&·~ iaiten an ' t huzs, er zijn luisteraars,
Vgl. Ned. Wdb., ko1. r zqo (<< in Z.-~di.) I. STOETT,
Spreekw., n° 1377. - De deure (of de belle) van
iemand zijn hut's aftrekken, er veel komeu, Die zi.in hicis uerkoope wilt, schildert de gevele.
Zie GEVELE. - Huiee' z!i~ luizen, huizen bezitten
geeft veel ongemak. J. - Het autocrshuis, het
ouderlijke huis. - "n Huis zonder kinders es
"n kerke sander oorgeie. in zulk huis hoort men
niet janken en in zulke kerk niet spelen, - Ieder
huiJ(k~) hee' z&'~ kru£\(ke). "n Huts zonder
krut"s es "n duvel~huls. - Van den huz'ze, van
het huiszezin.Ze ben lzier van den hu,z"ze.Hz'e maakt
hem seffiest van den nuise, hij doet aanstonds als
iemand van het huis. X' es dor as ' t kind van den
huize. Vg]. CL (BY·v.). Ned, Wdb., kol. 1231. An den huiee. Oak met bezitt, vn, : En komt a'
m&'nen huize nie, eille. nadert mij 11 huis niet. Bq' den huize, bij het huis. - Binnen den hscize,
ook : binnensnuise, Ge zit te veel binnen den
hsdze. - BUllen den huize. Ge uendt hem alt&'(d)
buiten den huise, - In den huize. ' t Bl&ft altijd
dezelfden, in en uz't den hUlze. - Ontrent den
huize. Zline zeun em mag ontrent den huize ni«
kommen. - T' huzs (uitspr, tuis), veelal aaneengeschreven. Zie THUIS. Ten huize : te zi/nen
(my'nen, enz.) htaze. VgI. Ned. Wdb., kol. 1236.
- Ui: den htaze [uitspr. uz'ttdnuizd). [aagt den
hond ud den huize. - Van den huize. Ge loopt
van den huize wetg, gij verwijdert u van het huis.
- "t HUlzeke (soms hUlske). het geheim gemak. - 't HUls va" gemeente, het gemeentehuis.
- Huzs va~ kommerse, commerciehuis; huis waar
veel commercie wordt gedaan; verspreid uithangbard. Oak ~ dat es ' n hUlS van neerenge (nering).
Huis va' vertrauwen, fro maz'son de confiance,
vertrouwd huis. Zie over de laatste uitdr. : DE
VREESE, Gall., 217. ~t Huis (of ~t huizeke)
ten halven (of ten halve(n)t). Zie HALF. - Huizeke bauwen, kinderlust : met mul of zand een
huisje maken. - Vaders huzzeke, ruimte tusschen
v,ders knieen. V gl. Ned. Wdh., ko!. 1242. Topspel. Holte in het hout van den top door de
pinne van een anderen top gemaakt. Het gewone
woord is kahuze, zie ald. Gehoord te MariaLaathem. De uitspr. laat toe UIS te schrijven. Het
w. is vr. Staat het wei met huzs in verband? Deel van den ploeg. ~ t H uzs van ~ t schaas.
- Raadsels. Het raadsel van 't az' (ei) : ' k Werp
't wit op ~t huts en ~t komt er gelev' af. - Ret
raadsel van de gloeiende kole: ~ k Werp 't rliod
op 't huzs, en 't komt er zwart dlf. - Zie ook
GROEIEN.

- SamenstelJ. Altijd in den vorm hUls-. De
gebruikelijkste zijn : Huz'sbelle, vr,; - hU1Sbl&'vere, m.; zie THUISBLIJVERE; - hUlsdeure, vr"
- huz'sduive, Yr. : in tegenstelling met veldduive
wilde duive,' ook : vrouw (of w'el man) dIe veei
thuis zit; - hUlsgerieve, 0,; - huishauw (uitspr.
uisauu'), m., zonder mv. : da' w~if en deugt nle~
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veur den huishauw. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1269;
— huishauwen, ww. : 'n huishauwende vrauwe
is een goede huishoudster ; — huishauwen, o.,
huishouden; — huishauwere9 m., huishouder; —
huishauwslere, vr., huishoudster; — huishond
(uitspr. uisont), m.; — huishure (uitspr. uisur?),
vr. Mnl. Wdb. Spr. Weeral eenen die geen huishure nie meer em moe' letalen (van iemand die
dood is ; 00k van eenen luiden wind) ; — huiskatail (met hoofdt. op tail), o., veelal in 't mv. -en :
verkoopenge van huiskatailen ; — huisli(gg)ere,
m.; zie THUISLIGGERE; — huismaarte (uitspr.
-mort?), vr., huismeid; — huismeestere, m., huiseigenaar; - huismoedere, vr.; — huispacht, m.;
— huispeste, vr.; — huisplaatse (uitspr. -plootsz
met zachtl. 0), vr., daarnaast huisplekke, vr., huis,
woning. Verkoopenge van 'n schoon huisplootse.
Hie weunt in 'n schoon huisplekke; — huispla{g)e, vr.; — huisraad, m. (nooit o.); — huisschildere, m.; — huiss leu tele (of -sneutele. of
•sleutere), m.; — huisvadere, m.; — huisvlie(g)e,
vr.; — huisvrauwe, vr., huisvrouw; vrouw die
veel en gaarne thuis is; — huiswerk, o.; — huiswacht, vr. : d'huiswacht hen, moeten thuisblijven ; — huiswer{t)s, bw., huiswaarts ; — huiszitten, o., het thuisblijven ; — huiszittere, m., iemand (man of vrouw) die veel thuis blijft; het
gtwone w. is thuiszittere ; — huiszoeken, o., een
gerechtelijke huiszoeking doen ; — huiszoekere,
m.; — huiszoekenge, m. : huiszoekenge doen.
Huischen (uitspr. uischdn of uis?n), bedr. zw.
ww. Verv. : huistege, g'huist. Met hen (hebben). Daarnaast, gewoon, OPHUIS(CH)EN. Hitsen.
Den hond huis(ch)en. den hond aanhitsen. Ook
wel van menschen. Hie huist altijd aster twieë
kijven. Vgl. Ned. Wdb (HUSSEN). K I L . SCH. CV.
CL (Bijv.j. Mnl. Wdb (HUSSCEN, HUSSCHEN, HUSCEN, HUUSCHEN, HUUSCEN, HUSSEN).

Huischer, m. Zie HUISCHERE.
flnischere (uitspr. uis(ch)9r9), m. Mv. -rs.
Iemand die huischt (zie aid.), 't Es ne leeleken
huis(ch)ere.
Huischinge (uitspr. uis(ch)engp), vr. Daad van
huischen (zie aid.).
Huise (uitspr. uisi), o. Men schrijft veelal
HUISSE. Z i e PLAATSNAMEN.

Huitsekluits, m. Zonder mv. Collectief. Zaken
van geringe waarde; boel. Kobie es verhuisd en
g'heel zijnen huitsekluits ligt op de kurtewa\g)ene. Watten es dat hier veur nen huitsekluits? Veur g'heel den huitsekluits en gee' 'k
geen tien frank. — Aanhang (van personen).
Pier es dor mee zijnen huitsekluits — liever verloren as (ge)vonden ! — Het w. is een reduplicatie en hangt samen met hutsen en klutsen. J
(HUTSEKLUTS). S C H (HUTSEKLUTSE, HUTSEKLUTTE).

Huitsepct (uitspr. uitsp-), m. Mv. -ten, Verkl.
-poutse. Hutspot. — Boel, warboel. 'k Zal g'heel
den huitsepot buit esmijten. 't Es in dat huis ne
viezen huitsepot. — 't Es nen a(n)gebranden
huitsepot, het is een vuile zaak. — Verzamehng
van oiisamenhangende liederen (of muziekstuk-

HUL
ken). Wa' veur nen huitsepot zengde dor? Ze
spelen nen huitsepot. Vgl. J.
Huitsepotbeen (uitspr. uitsp-, been met scherpl.
e), o. Mv. -beenen (niet 'beenderen). Een wervelbeen van een geslacht verken. Huitsepotbeenen,
dat es goee kost.
Huitsepotvlees (uitspr. uitsd- en met scherpl.
e), o. Zonder mv. Vleesch dat men in den hutspot
doet.
Huiveren, ww. Bestaat niet in mijn dialect
(ook niet de afl.).

Huftetten, o.; •— huivettere, m.; — Imivetterije, vr.; — huivettersstrate, vr. Z. op HUIE-.
Hnizen, ww. Wordt niet gebezigd.
Huizinge (uitspr. uizeng?), vr. Zonder m v.
Coll. Al wat woning is. Hoveng en huizenge. Al
d'huizenge was afgebrand. DB. CV. Ned. Wdb.
Huk (uitspr. uk met gerekte korte u), m. Zonder mv. Hurk. In : Op zijneit huk zitten, hurken.
— Fig. Zijn groote behoefte doen. 'k Moete dikkelsop mijnenhuk zitten.—Verkl. hukske. Op zijn
hukske sleren, ook hukske sleren, ai hurkende
over ijs of sneeuw voortglijden. Op zijn hukske
dansen, sprengen, ook hukske dansen, hukske
sprengen, op de hurken dansen, springen. Hukske
trekken, kinderspel : een kind zet zieh op zijnen
huk en twee andere trekken het bij de handen
voort; 't wordt vooral 's winters gedaan, als er ijs
of sneeuw is. — Vgl. Ned. Wdb (HUK, HURK).

SCH. DB. T. R. J. CV (Aanh.).
Hukgat (uitspr. uk-), o. Zonder m v. Vrouw
(soms man) die overal blijft stain of gaat zitten, en
aldus den tiju veispiit. Mee' aa hukgat en kan
't werk nie' voortgaan. DB.
Httkken (uitspr. ukkdn met gerekte korte u)y
onz. zw. ww. Verv. : huktege, g'hukt. Met hen
(hebben). Hurken. De gewone uitdrukking is : op
zijnen huk zitten. Z' en doet änderst niet as zitten of hukken. Zie HUK. D ß . SCH.
Hakker, m. Zie HUKKERE.
Hnkkere (uitspr. ukkpr?), m. Mv. -rs. De
eiua-e vait dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die
hukt; — iemand die taimten zijnen tijd verspilt j
— iemand die in de herbergen blijft zitten. Vgl.
Ned. Wdb. (« Z.-Ndl. »).

Hukske-dansen ; hukske-sleren ; hukskesprengen ; hukske-trekken; scheidbaie ww.
Z i e o p HUK.

Hul (uitspr. ul met gerekte korte u), m. M v.
•len. Verkl. -leke (mv. -kes, -kies). Etym. : zie
KlL.; Ned. Wdb.; Mnl. Wdb. Uitstekende groep
van bijeenstaande dingen of personen. Nen hul
biezen of les (lisch). Nen hulges (gers, gras). Nen
hul blommen. In de mees (meersch) zijn der veel
hüllen tide : smijt ze mee* de spa open. Nen hul
zand. Nen hul boomen. Dienen hul gintere, es
dat palmhaut? 'n Hulleke kinder s. 't Volk stond
in hullekies bijeen. SCH. DB. J. — Heuvel, bergje.
Den Hul, heuvelvormige wijk van Zegelsem. Ze
weunen op den Hul. Familienaam : Van den
Hülle. — Vgl. SCH. DB. J.
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Haldô, vr. Bestaat niet io mija dialect (00k niet
de ufl. en samenst.).
Haider, m. Zie HULDERE.
Haldore (uitspr. uldjrj), in. M v. -rs. De
eind-e vait dikwijls in de uitspr. weg. Iemand
die (aardappelen) huit. Twie hulders zij' genoeg
om al 't werk te doene. Zie HÜLLEN.
Hulîia(U;Weelo [uitspr.ul<i(u)weefo metscherpl.
e), vr. Mv. -n, Hauweel waarmede men de aardappels huit. D'hulhauweel en es zoo bree' niet
as de geweun hauweele. Z. HÜLLEN, HAUWEELE.
Hallen (uitspr. ulhn met gerekte korte u),
bedr. zw. ww. Verv. : huldege, g'huld. Met hen
(hebben). Etym. : hetz. w. als hüllen, dekken,
dat evenwei in raiju dialect niet wordt gebezigd.
Of Staat net veeleer in verband met net vorige hul,
hoopje, heuveltje? Zie Ned. Wdb. Aanaarden ;
voorai gezegd vaa aardappeipianten. Pato[dd)ers
moete g'huld wer(d)en, Paio[dd)ers hulle mee
'n hulhauweele.
I M p e (uitspr. ulpd), vr.; — hulpen, ww.; —
hulper(e\ m. Zie HALPE, HALPEN, HALPERE.
Hals, hulze, vr. Worden niet gebezigd.
Halst (uitspr. ulsf), m. Stekende plant {Ilex
aqiiifolmm L.). 't Woord wordt zelden geuezigd ; 00k de piant is met gewoon, aihoewei men
ze toch hier eu daar in hagen vindt.
Halte (uitspr. ultd), vr. Hoogte; hobbel. Veelal
in de vaste verbinding : hulten em bulten. Da'
land ligt mee hulten em bulten. De vloer en
es nie efene : 't zijn dl hulten em bulten. 't Es
e ktee(a) mee hulten em bulten. SCH. DB. CV.
CL {Bijv.). J. Ned. Wdb. Vgl. HUL.
Humeur (uitspr. umeur met hoofdt. op meur),
o. Zonder mv. 't Woord körnt in zwang. Ge zij'
weeral ne keer va' vies humeur. Va' goed humeur zi/'n, welgezind zijn.
Hua, pers. vn. Wordt niet gebezigd. Zie ZK,
HOUDERE.

Han, bezitt. vn. Wordt niet gebezigd. Zie
HOUDERE.

Hundelgem, o. Zie PLAATSNAMEN.
Haadelgemsch (uitspr. undalgems, met ch
vôor 9), bn. Van Hundeigem. Den Hundelgemsche siee'weeg. — Zelfat. Mann. : 't es nen Hundelgemschen. Vrouwelijk : ' t es 'n Hundeigemsehe. Onz. : op zijn Hundelgems, naar Hundelgemsche manier. Mv. : 't zijn Hundelgemsche.
Hanker, m. Zie HUNKERE.
Hankere (uitspr. unkard, zeer gewoon eunk9rj), m. Zonder mv. De eind-é* valt dikwijls in de
uitspr. weg. Het eenmaal hunkeren van het paard.
De beeste gaf nog nen heunkere, en ze stierf.
Nen heunker laten of geên, eenmaai hunkeren.

HUTTEKO
Met hen (hebben). « Klanknabootsend woord » î
Ned. Wdb. Hinniken. Den henkst
heunkert.
'k Hoore 't veulen heunkeren. SCH. KlL. DB.
CV.J.
— Samenst. H\é)unkerkerte, h(e)unkerkonte9
vr., merrie die veel hunkert; — h{e)unkerkloot,
m., hengst of ruin die veel hunkert.
Hankeren (uitspr. fyitnkzrzn), ww. Het gewone woord is (H)ANKEREN. Zie hier ANKEREN.
Ned.

Wdb (HUNKEREN).

Hankeringe (uitspr. (e)unk9reng9), vr. Zonder mv. Het hunkeren. Die heunkerenge duurt
al g'heel den nacht.

Happelen, ww.; — kappen, ww.; — hupsch,
bn. Worden niet gebezigd.
Hare (uitspr. urd), vr. Mv. -n. Mnl. hure,
Htiur. Wdb. — Spr. Wel besteedes 'ngoe' hure.
Zie BESTEEN.

Haren (uitspr. uran), bedr. zw. ww. Verv. :
huurdege, g'huurd. Met hen (hebben). Wdb.
Jemand, iet huren. — T'aure(n) zijn, hangen,
staan, li(gg)e?t. Dat huis es, hangt, staat f huren. Da' landes, ligt t'huren. 't Blijft t'huren.
Ned. Wdb{< siechts in Z.-Nil. in gebruik »).
Hart (uitspr. urt), m. Mv. -en. Niet gewoon.
Stoot, hort. Nen hurt krij[g)en.
Harten (uitspr. urtan), bedr. zw. ww. Verv. :
hurttege,g'hurt. Met hen (hebben). Niet gewoon.
Stootea, horten. Iemand hurten en stooten.
Harter, m. Zie HURTERE.
Hurtere (uitspr. urtdrj), m. Mv. -rs. Niet gewoon. De eind-£ valt dikwijls weg. Stooter, horter. — Naafring. Zie VLOTE. DB(HURDER).

Hnrzel, m. Zie HURZELE.
Harzele (uitspr. uzzdh met gerekte korte u)y
m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes, -Ikies). De eind-<?
valt dikwijls in de uitspr. weg. Horzel, hommel,
de kerfdieren van het geslacht Bombus (vooral
Bombus terrester L.). — Etymologissh hetz,
woord als horzel, doch met ander beteekenis. Zie
Ned. Wdb, 'k Hoore nen huzzel ronken. 'k Bè
gestraald van nen huzzele; (fig.) ik ben zeer
siecht geluimd, knteioorig.
— Samenst. Hu{r)zelstraal, m., horzelsteek,
Zie STRAAL.
Hut, vr. Zie HUTTE.

Huteko, tusschenw. Zie HUTTEKO.

Hutsekluts, m.; — hutsepot, m.; — hutsepotbeen, o.; — hutsepotvlees, o. Z. op HUITSE-.

Hatselen, ww. ; — hatsen, ww. Worden niet
gebezigd.

Hankereere (uitspr. unk» of eunkdreer?^ ree
met scherpi. e), m. Paard dat veel hunkert.

Hatte (uitspr. utt9 met gerekte korte u), vr.
Mm. hutte, Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Hut. Hie weunt in 'n hutte, 'n Hutteke va'
kleem en strood. — D'Hutte, wijk op Vloersberge
(Flobecq); — veel bezochte plaats in de Scheidemeerschen bij Oudenaarde, naar Petegem toe.

Hanker611 (uitspr. unk-, gewoon eunk-)9 onz.
zw. ww. Very. ; h[e)unkerdeget g' h[e)unkerd.

Hutteko (uitspr. huttdko, met of zonder h en
met hoofdt. op ut), tusschenw. Daamaast HUTEKO.

Zie HUNKEREN.

HUTTEN

-

Uitroep bij het knierijden. 't K o m t voor in een
kinderrijmpje :
Hutteko in de ronde!
We rijen nor
Derremonde;
Van Derremonde nor Baastroo :
Dor lag e klaï (klein) visselke doodf
}
t Visselke was te ko ope,
Het gold wel tiem (tien)pond groote.
Oliepot en klenkpot !
As 't te Mechele
binnekomt,
't Hoortde klokke' van Enge land,
Engeland en Spoonje,
Appelkes van Aroonje,
Peere' va' Kondee (Condé),
Br engt ons Mieke ne koeke mee,
Azoo groot as eene man
Da' z' en zij nie' dra{g)en en kan;
Kan z' en zij nie' dra(g)en,
Me le{gg)en hem op ne wa(g\en;
Kan hem de wa(gten nie' voeren,
Me benden hem an V perd
Zijne stert,
Ons Miek' en es gee' censke werdf
E n ook wel :
Hutteko, perdse, rijdt mor an!
Mij' vader es ne speleman,
En hie rijdt nor Gent om snaren,
Van Hottentot nor
Strijpen!
Da' perdse Hep al schijten,
Prot prot
prot!
(Aldus te Zottegem).
H a t t e n (uitspr. utten), onz. zw. ww. Verv. :
huttege, g'hut. Met hen (hebben). Eig. hu(r)ten
met syncope der r. In 't marbelspel. ' t W o r d t
gezegd van kinderen die als ze schieten, de hand
die dén marbel houdt, vooruitstooten ten einde
dezen met meer geweld en ook verder te doen
voortloopen. Hütten
es verboôn. 't En tel{f)
niet : g'het (hebt) g'hut.
H Ut t e n t â t , vr. Bestaat ciet in mijn dialect.
Zie DOOR.
H u t t e r , m. Zie H U T T E R E .

H a t t e r e (uitspr. utter (?) ), m. Zonder mv.
De eind-<? valt dikwijls in de uitspr. weg. Stam
van hutteren.
In de vaste uitdrukkingen : den
hutter hen, krij(g)en, bibberen, beven, huiveren.
'k Hè den hutter va' kauwe, van de kur(t)~
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sen. Ge zoodt (zoudt) er den hutter
Da' geet (geeft) den huttere.

of

krij(g)en*

H u t t e r e (uitspr. uttdr?), m. Mv. -rs. D e eind-*
valt dikwijls weg. K i n d dat in het marbelspel
hut (zie aid.). G' en zij' mor ne leeleken
huttere.
H u t t e r e n (uitspr. uttdrsn), onz. zw. ww. Niet
gewoon. Bibberen, huiveren. 't Vnest stiff, ge
zoodt (zoudt) er af hutteren.
Vgl. H O T T E R E N

bij DB.
Hunr, vr. Zie HURE.
Huurder(e) (uitspr. uurddrd\ m. Mv. -rs. De.
eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg. Huurder.
W d b . — Ook wel van vrouwen. Die weve — 'tes
eene va' mijn
huurders.

ïïuurhauwer(e),

m. ; — huurhauwerye, vr.

Zie HUURHOUDER(E), HUURHOUDERIJE.
Huurhouder(e) (uitspr. uurauw9r(?) ), m. Mv.
•rs. Rijtuioverhuurder. Ned. Wdb (« in Z.-Ndl. »).
't Anorde (Oudenaarde) zijn der
huurhauwers.
Hunrhouderije (uitspr. uurawwdriJ9\, vr. H e t
rijtuigverhuren. Hie doet d'huurhauwerije.
— AI
wat tot het bedrijf noodig is. Zijne zeun heet
(heeft) 'n schoon
huurhauwerije.
Huurlenk, m. Zie HUURLING.
Huurling" (uitspr. uurlenk), m. Mnl. huer line ;
KiL. huerlinck.
Mv. -lengen. Verkl. -lenkske
(mv. -skes, -skies). Huurder. W d b .
H u u r m e e r s c h (uitspr. uurmees met scherpl. e),
m. Daarnaast H Ü U R W E E . Gehuurde meersch.
Huurperd (uitspr. uurpert),
o. Mnl. huerpert. Huurpaard. Pakt 'n huurperd
om op dem
berg te graken, zai'k te(g)en
devoerman.
H u u r w e e (uitspr. uurwee
Zie HUURMEERSCH.

met scherpl. e)% vr.

H o u t v e r d e g e m (uitspr. uutverddgem
met zeer
verkorte lange u), o. Godveerdegem. Zie aid., ook
UUTVERDEGEM.

Huwbaar, bn. ; — huwelrjk, o.; — huwen,
ww. Zie op HAUW-.
Huzaar, m. Zie HOZAR.

Huzzele, m.; huzzelstraal, m. Zie op HURZELE.
H y a c i n t (uitspr. ieäsent), m . ; — h y p o (uitspr.
iepo met hoofdt. op ie), m . ; — h y p o t h e k e , vr.
Zie HI(E)ACINT, HIEPO, HIEPOTEKE.

I

^69^.

IET

Iementase, iementasie (uitspr. iem9ntasie,

I (uitspr. ie), vr. M v. iets. Verkl. ietse. 'n Groot
ie, 'n klain ie. Der es %n ietse te vele. Ge meet
da' word schrijve mee twie iets. Hie zet de punten op d'ie. Ned. Wdb.

•S9, ta met zovl. lange a en den hoofdt.), vr. Zie
IMITAS(I)E.

I (uitspr. ie), tusschenw. Als uitdrukking van
gelach of geschrei. Daarnaast Hi (met h). Zie Hi.

I e p , m. (taxis). Bestaat niet in mijn dialect. Men
zegt spoons haut (spaansch hout)

l a (uitspr. ieä met korte a), tusschenw.; iaën
(uitspr. ieäsn met korte a), w w . Zie HI(H,IA,
HI(H)AËN.

I e p e r e n (uitspr. iep9r9n), o. Plaatsnaam; stad
in West-Vl. 't Es eene van Ieperen, het is een
man of vrouw van Ieperen. — Er uitzie(n) gelijk
de doo' (dood) van Ieperen, er ellendig uitzien.
Zoo bleek, zoo ma(g)er as de dooJ van Ieperen,
zeer bleek, zeer mager. Vgl. Ned. Wdb ; S T O E T T ,
Spr. Zie PLAATSNAMEN.

Ibis, m. (vogel); ideaal, o.; idee, vr.; idioot,
m.; i d y l l e , vr. Worden niet gebezigd.
I e , enclitische vorm van hie (zie aid.). Dattie
mor en komt! Moetie meegaan? — Ook wel als
eigenlijk voornaamwoord, vermits in mijn dialect
de h niet wordt gehooid. le komt. le zal hem ne
keer schrijven. Zie HIE en Kl. en Vor ml.

Ieä, tusschenw.; ieäen, ww. Zie 1 A, IAËN.
Ieder, vn. Zie IEDERE.
l e d e r e , vn. (zonder mv.). Als slotwoord iedere.
De eind-e valt zeer dikwijls in de uitspr. weg. In
bijvoeglijk gebruik. Iedere man, ieder
vrauwe,
ieder kind. Iedere keer, ieder maal. — In zelfstandig gebruik. Hoeveel krijgt iedere? Ieder pakt
nen appelé. Vgl. Ned. Wdb.
I e d e r e e n (uitspr. met scherpl. e), vn. W d b .
Iedereen 't zijne laten, geén, enz.
Iedorman, vn. Iedereen. Ieder man
ontfenk
(ontving) vijfbrooën.
Iedere man bet. bepaaldelijk : elk mansmensch. Iedere man
ontfenk
'm broek en ieder vrauw e kleed.
Iefte, vr. (klimop). Bestaat niet in mijn dialect.
Zie ERFEL.
I e g e l i j k , vn. W o r d t niet gebezigd.
Icmand, vn. Daarnaast, gewoon, I E M E N D
(uitspr. ienidnt). W d b . D e genitief wordt gebezigd wanneer het vn. vöor het regeerende nw.
wordt geplaatst. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1371. 't Es
toch iemandsen hoed (of iemand zijnen hoed),
iemandsen osse, lemandse stier ; iemands
vrauwe
(of iemand zijn vrauwe) ; iemands wijf (of iemand zif wijf). Vgl. Kl. en Vorml. — Iemand
zijn, in iets uitmunten (veelal in ongunstigen zin).
Jan es iemand. Mie was iemend. Vgl. C V . R . J.
C L [Bijv.). Ned. Wab., kol. 1373. — Er es
iemand thids, toegepast op personen : het is een
kerel, 't is er eentje. G' en zilt hem nie lichte
bedrie(g)en, er es iemand thuis. Of tie (of hij)
klappe kan ? Er es iemand thuis/ Ook wel : er
es iemand thuis bij hem. — Iemand {iemend) el
(uitspr. iemand el, soms iemant el). Waster nog
iemend el? Zie EL.

Iemend, vn. Zie IEMAND.

Iep, in. W o r d t niet gebezigd. Men zegt OLME.

Ieperlenk, m. Zie IEPERLING.
l e p e r l i n g (uitspr. iepprlenk), m. M v. leperlingen (uitspr. -Ieng9n). Inwoner van Ieperen.
I e p e r s c h (uitspr. iep9rs), o. Van Ieperen. Op
zijn lepers, naar Iepersche manier. Hie klapt op
zijn lepers.
1er, m. Wordt niet veel gebruikt. Zie IERLANDERE.

Wdb.

1er land, o. Landnaam. Zie PLAATSNAMEN.

Ierlander(e), m. 1er.
I e s r a ë l i e t (uitspr. ra met korte a, liet met den
klemt), m. M v . -en. Israëliet.
l e t (uitspr. met verkorte ie), vn. Nog het gewone woord. lets. Van zaken of dieren. Der komt
iet. 'k Hoor iet. Da' doe' ?nij iet. — Heddegij iet
f eten (niet om t' eten)} — Azoo iet, iets dergelijks. — Of iet, of zoo iets. Gee' ze nen appel of
iet. Ned. Wdb., kol. 1380 (« in Z.-Ndl. »). CV. T .
R . J. — As iet, als iets, uitermate. 'k Bè zoo ziek
as iet. Ned. Wab. kol. T381. CV. R . J . — }t Es
iet van niet, het is lets van geene waarde. — let
en niet, iets ciat weinig beteekeüt, niet veel waarde
heeft. Wa* ze dor doen, es iet en niet. C V . —
' / Es iet, als uitroep. Het is een ellendige, ijselijke
zaak. Rainen dat 't doet, 3t es iet! Ze keven en
vochten, 't was ietf 't Zal iet zijn, as ze }t huis
kommen!
Ook wel met andere werkwoorden :
't es iet te ze(gg)e mee' da' poletiek ! CV. Ned.
Wdb., kol. 1384. — let van, omtrent. Hie es iet
van e jaar aud. 't Es iet van twie jaar leen
(geleden). 't Kostteg'
iet van 'n drij
honderd
frank. — Veel. Meestal met werkw. aie met af
beginnen. let afvloeke?i. Ze kan iet afroepen.
Z' hen (hebben) iet af gewerkt. — let of wat, iet
of watte, iet of watten, iet of ewat. Vgi. Ned.
Wdb., kol. 138485.
— In eigenaardige uitdrukkingen, als onbepaald object, waar ook het kan gebruikt worden.
Zie HET. let zijn, de heer, de meester zijn. — let
hen, eig. iets slechts hebben : bedrogen, gefopt
zijn; bekeven worden ; slaag krijgen; veel verlie-

IETAALJE

-

zen (in spel). — let in hen, dronken zijn. — let
(kalek, coed) op hen, iets (kwalijk, goed) meenen.
Ne mains kan iet kalek op hen. — let weeg hen,
het verstaan. Da' mannek' hee seffiest iet weeg.
— let in de mauw(e) hen oî steken, niet oprecht
zijn of handelen. — let late loopen, het water niet
ophouden. — let vast hen, van ziekte : er door
aangetast zijn ; 00k : iet zitten hen. — Jemand
iet geen, läppen, drouien (draaien), bakken, hem
berispen en vermanen, slaag geven, kastijden,
veel doen verliezen (in spel); foppen. — let krij(g)en, afgeranseld, bekeven, vermaand, gefopt
worden; veel verliezen, (in spel). Ook : iet mee
hen of krij(g)en. — let venden, zoeken, iets onaangenaams (ziekte, ongeluk, verlies, slaag, ongemak, enz.) vinden, zoeken.
— Van personen. Hie es iet, is iemand. Hie es
iet van niet, het is een heel waardeloos persoontje. Spr. As niet komt tot iet, dan kent iet
zif zelven niet. Ned. Wdb., kol. 1384.
— Zelfst. m. (niet o ). 't Es ne klainen iet, ne
grooten iet. Ook van personen. *t Es nen iet van
met, hij is eigenlijk niets.
let aal j e (uitspr. ietaalj?, taal met zovl. lange
a en den hoofdt., of ietoolja met zachtl. 0), o.

Italie.
Ietaaljaander(e) (uitspr. met zovl. lange«,of,
gewoon, tool enj'oon met zachtl. 0), m. Italiaan.
Ietaaljaansch (uitspr. met zovl. lange a, of,
gewoon, tool en joon met zachtl. 0), bn.; o. Italiaansch.
Ietem, bw. Zie ITEM.

Ietoolje, o.; Ietooljoondere, m. ; Ietooljoonsch, bn.; o. Zie IT AAL-.
lets, vn. Wordt schier nooit gebezigd. Zie IET.
lever, m. Zie IEVERE.
Ieverans, bw. Daarnaast IEVERANST. Tot heden niet etymologisch verklaard. Zie Mnl. Wdb.
IEWAER, IEGEREN ; Ned, Wdb., IEWERINGS. E r -

gens. 'k Hè da' vaintse nog ieverans gezien.
't Ligt ieveranst ondere. SCH. DB. CV. T. R .
J. — Misschien, denkelijk. Ze zal ieverans ziek
zijn, SCH. J.
Ieveranst, bw. Zie IEVERANS.
Ievere (uitspr. ievdrd\ m. Zonder mv. Zonder
verkl. Als slotwoord ievere. De eind-* valt dikwijls weg. Da' geet ievere, dat geeft ijver. Wdb.
CVJ.
Ieverig (uitspr. ievarzch), bn. IJverig. Dat es
nen ieverege mains. Wdb.
levers, bw. Daarnaast, gewoon, IEVERST.
Iewers, ergens. Wor es 't ievers gebeurd ? Smijt
het ieverst in nen hoek. 'k Viel ieverst of. Ge
spreekt ieverst af. Ieverst deure loopen. 't Komt
toch ieverst deure, iets is er toch de schuld van.
'i Ligt ieverst op, ieverst in, en met veel andere
soortgelijke woordjes : ieverst achter(e) (loopen),
ieverst an (doen), ieverst binnen [kommen), ieverst buiten (smyten), ieverst boven le(gg)en,
ieverst mee (doen), ieverst naast (weuneri), ieverst
nere {smyten), ieverst nortoe (gaan), ieverst
neßes(t) (U(gg)en), ieverst omme (doen), ieverst
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ontrent (werpen),ieverstonder(e) (gieten),ieverst
over(e) (gaan), ieverst te(g)en (slaan), ieverst
t(s)uss(ch)en (doen), ieverst uit (kommen), ieverst
veuren (doen), enz. — Waarschijnlijk, mogelijk,
denkelijk. Ze zal ievers ziek zijn J 't Es ievers
nen hond, die mee 't vlees wèeg es? Hie moet
toch ieverst onverzichteg geweest hen (hebben).
't Perd verschrikteg' ievers? — Omtrent (van
tijd sprekende). 't Koest ieverst drij ure zijn. —
Vgl. DB. CV. H F F T . T. R . J . « In de met-dia-

lectische spreek- en schrijftaal althans vau NoordNederland niet meer in gebruik, maar in de volkstaal ook van Noord-Nederland (in den vorm
ievers) nog algemeen verbreid. * Ned. Wdb. i. vt
IEWERS.

Ieverst, bw. Zie IEVERS.

Iezabelle, vr. ; Iezalie, vr. ; Iezebelle, vr. ;
Iezedoor, m.; lezelie, vr. ; Ieziedoor, m. Zie
PERSOONSNAMEN.

Iffer(e), iffrauwe, vr. ; ifferachtig, bn. ;
ifferbalke, m ; ifferen, ww.; ifferk(i)es-in't haar, iffers-in-'t haar, mv. ; iffershoed,
iffrauwenhoed, m. ; iffershond, iffrauwenhond, lu.; ifförskleed, iffraiiwekleed, o.;
en andere samenst. Zie op EEFFERE.
Ffribbelen, enz.; i'gsanj enz. — Zie INFRIBBELEN, INGAAN, enz.

IJdel, bn. Wordt niet gebezigd (ook niet de
afl. en samenst.). Zie IJGELE.

IJële, bn. Zie IJGELE (ook de afl. en samenst.).
Uf, m. (taxis). Niet in gebruik.
IJgel, bn. Zie IJGELE.

IJgele (uitspr. ijg3ld en soms ij?h), bn. De
eind-^ valt dikwijis in de uitspr. weg. IJdel (waarvan dg is geworden, zie Kl. en Vorml.). 'n IJgel
kuipe. Nen ijgelem buik. — Van personen. IJdelzinnig, licht in het hoofd, half waauzinnig, onnoozel. Nen ijgele mains, 'n ijgel vrauwe. — IJgel
zinnen, losse zinnen. Spr. IJgel bnzze (burze,
borze), ijgel zinnen, ook : ijgel zakken, ijgel zinnen, wie geen geld heeft, heeft ook geen vaste
zinnen ; geld maakt sterk en geeft vertrouwen in
zieh zelf. Vgl. J. CV. Ned. Wdb., kol. 1408. —
Nen ijgele kop, een ledige kop, een losbol. —
'n IJgel tuite, zie IJGELTUITE. — IJgel, onbeladen, onbevracht. Ge gaat ijgele. IJgel loopen. De
kerre rijdt ijgele. Vgl. Ned, Wdb., kol. 1400.
(« In Z. Ndl. »). — Van personen, Beschikbaar,
vrij. Hette (hebt ge) dor geene knee ht die ijgel is,
om mij 'm beetse V helpen? Ned. Wab., kol. 1400
(c in Z. Ndl. »).
IJgelen (uitspr. ijg?hn, soms y'dfon), bedr. onz.
zw. ww. Verv. ijgeldege, g'ijgeld. Met hen (hebben). Bedr. IJdelen, ledig maken. 'n Ton ijgelen.
Ge mort die kuipe dor ne keer ijgelen, — Onz.
Ledig worden. De tonne begint t' ijgelen. —
IJDELEN is « thans in N.-Ndl. geheel verouderd ».
Ned. Wdb. Zie IJGELE.
U g e l g ' h i e d , vr. Zie IJGELIGHEID.

Ugeligheid (uitspr. ij^lchiet, soms zf?l-), vr.
Zonder mv. Daarnaast, soms, IJGELTE. IJdelheid,
lichtheid van hoofde. 'k Gevoele zuk 'n ijgelt
i' mijne kop. — Loszinnigheid, sulachtigheid.

I'JAEN

IJGELTE
D'ijgelg'hie' van da' wgf gaat al te ucrre. Zie
IJGELE.

IJgelte, Yr. Zie IJGELIGHEID.
IJgeltuite (uitspr. ijgdl-. sorns

&',;1-). vr. 1r~v,

Verkl. -iuiise (mv. -tses, -tsies'[: IJdeltult;
vrouw die sulachtig, onverstandig spreekt en handelt. Her dochter en was mor '12 ijgeltuite. V gl.
Ned. Wdb.

-12.

IJk, m.

Zonder my. Wdb. Ze komnze ueur

den ik.

- Zijn nog in gebruik: ijken, ww.; y'kenge,
vr., ijking; ijkere, m., ijker,

IJI, vr.; ijlen, ww. Worden niet gebruikt (ook
niet de aft. en sarnenst.).
IJs, o. Zonder my. Zander verkl. Men zegt
(he)t ys, geen y's, doch nooit (ee)n [is. Dus : zoo
kaud as y's en niet (Ned. Wdb. kol. 1412) as een
Y's. - Zoo gelak as y's, zoo glad als ijs. Zoo eilen
as y's. - Spr. (vgl. J.).
Die gaa' van a'era" op 't y's,
En es nie soe] w!i'.
_ Aft. IJsele, y'selen, zie ald.; - y'sachtig, bn.
en y'zen, ww. niet in geb~uik ... - -?aJnen~:. De
volgende samenst. bestaan In ~~Jn dialect : 7jsb:~r
(zie ald.) ; - fjsberg, m.: - 7jsblomme, vr., I)Sbloern : - ijsbrokke, vr., ijsbrok : 't en es geene
snee d:e vall, 't zy'n amaa l y'sbrokken / - ~i'sbre
kere, m., ijsbreker (zeker vaartuig); - y'sjabr£eke,
vr., y'sfabrikant, .~n,; - ijskasse, vr:.' ij~kast; -:y'skaud, bn. ; - 7jskel~ere, m.; - z;,skl)kele (zie
ald.): - y'sputte, m., IJskel,~er; - 7jssle.~, vr.; y'sstoel, rn., prikslede; - 7jstop, m., ~n]ftol; y'stopdzakke, vr., drijftolzweep; - 7jsveu(g)e!.e,
m, verkl., gewoon, -tee: ijsvogel, li/db ; - 1)5vy~e, vr., ijsnagel voor hoefijzers; - q'swatere,
vr., gesmolten ijs.
IJsbeer (uitspr. met scherpl. e), m. Mv. -en.
Verkl. ·ke (mv. -kes, -kies). Soort van beer. \V db.
- Bullebak, barsch persoon. CL (BY'v.). J. Ned.
Wdb (c in Z,-Ndl. »).
IJsel, m. Zie IJSELE.
IJsele (uitspr. y's313),

m. Zonder
verki. De eind·e valt dikwijls in de
IJzel, dunne ijskorst op de wegen.
De ander bet. van y'zel zijn hier niet

mv. Zonder
uitspr. weg.
Fr. verglas.
bekend.

IJselen (uitspr. y'stJldnJ, onp. zw. ww. Verve :
y'seldege, g'Y'seld. Met hen (hebben). IJzelen.
~t IJselt, 't zal y'selen, 't hee g'y'seld. Zie IJSELE.
IJselre(g)ene (uitspr, y'sdlre(g):nZJ), m. De
eind·e valt (llkwijls weg. Regen die ij5el maakt.
IJselwere o. "Teder dat ijsel teweegbrengt.
Jt Es 'n y'sel'were, ziet da' fie nift en valt. Zie
WERE.

IJskijkel, m. Zie IJSKIJKELE.
IJskijkele, m. Mv. -Is, Yerkl.

-Ike (mv. -lkes,
-lkzes). De f;lnd-e valt dikwijls weg. IJskegel
(waarmede het samenhangt). Der zfjn fjsky'kels
an't tak (dak). Zie KIJKELE.

IJzen, ww. (gruwen).
IJ zer, o. Zie IJZEll.E.

Niet in gebruik.

IJzere (uitspr. &'z3r~), o. Mv. (voorwerpsnaam)
y·zers. Verkl. -rke (mv. -rees, -rkles). De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Ijzer, Zoo hart,
sterk as Y'zere. Aud y'zere, oud ijzer. W db. Op heet ijzer staan (of zz'tten), of: op' n heet
y'zer staan ; buitengewoon ongeduldig zijn; oak:
in een zeer neieligen toestand verkeeren. - Z!jn
tong~ slaat q'zere, hij spreekt dronkemanstaal, hij
is dronken. Ned. Wdb, ko!. 1433 (waar men de
verklaring vindt). DB. CV T. R. J. VD. TUINMAN (I, 12 I). Van eenen dief : Hie en laat
ntet lz'(gg)en as heet y'zer an meulesteenen, Zie
I

HEET.

- Voorwerpsnaam. Hoefijzer; - boei (enkel
in 't mv.): - verlosijzer (enkel in 't mv.); strijkijzer; - molenijzer ; - wafelijzer; - brandijzer. Vgl. Ned. Wdb. DB. ev. T. R. YD. J. Op 'n heet y'zer staan, zitten. Zie boven,
- Ajl. en samenst; IJzerachteg, bn.; q'zeren,
bn. (zie ald.", - IJzerbalke, m., molenaai sterrn :
ijzerbalk (Ned. Wdb.v; q'zerdraad, altijd m., als
stof- en VOOl" werpsnaam ; y'zergietere, m.: lj'zergzeterfie, vr.; y'zergrond, m., ijzerhoudende
grond; y'zerkaleur, 0-, ijzerkleur; y'zerkruz'd, o.
(zie ald.}; y'zerkoopman, m.; y'zerland, 0" ijzerhoudend land; y'zer1naal (zie ald.); y'zermaalkruid (zie ald.}; y'zermy'ne, vr.; y'zersmeltere, m.;
ijzersl1ulterij'e, vr.; y'zerst~en, m., ijzerhoudende
steen (vgl. Ned. Wdb., kol. J 442); y'zerpaalde
(zie ald.}; y'zersterk, bn.; y'zerverltoopere, m. ;
i/zerwaren, vr. mv.; ijzertuatere, 0.: q'zer7fJenkele,
m., ijzerwinkel; y'zerwerk, 0,; ijzerzoldere, m.,
zolder waar ijzer of ijzerwerk Iigt.

IJzeren

(uitspr. Y'ZJr3n, gewoonlijk Y':'!drz'e) ,

Ln. 'v\"lib. ' n IJzerz'e hekkz"e, een ijzeren hek. IJzerie of y'zere1n band, band van ijzer voor vaatwerk. Fig, Patersvaatje, Gee' 1ny' 'nz pente van
den ijzerie balZd, van de beste ton. - I[zerie of
y'zere1n bane, jjzerie of fjzere w-et:g, spoonveg (dat
niet in gebruik is). In 't y'zeren of y'zerie
Hand, verspreid uithangteeken.

IJzerie (hoofdt. op y'), bn. Zie IJZEREN.
IJzerkruid, o. Zander my. Zander

verkl.
Plantnaam. 1& Maerasspiraea (Spiraea ulmaria
L.) : de stengels zijn ijzerhard en dikwijls roestkleurig. DB. Ned. Wdb., kol. 1440; - 2° Robrechtskruid (Geranium robertianu1n L.) : de
stengels en jonge bladeren zijn roestbruin of -rood.

IJzermaal

(uitspr. met zovI. lange a), o. (DB:
J : a,). Zonder mv. en meestal
zander hdw. gebezlgd. Dcr es ijzermaal op da'
lq"waat. - Ook weI attributief. Die lakes (lakens)
zy'n amaal Y'zermaal. - Ned. Wdb., ko!. 1446
(<< slechts in Z,-Ndl. en N.-Brabant in gebruik »).
SeR. DB. ey. KIL. J. Mnl. Wdb (ISERMAEL).
- Plantnaam. Daarnaast i/zernzaalkruid. Moerasspiraea. Volk en Taal, lIe jaarg., bIz. 29.

0,; CV : m. en 0,;

IJzermaalkruid, o. Zie IJZERMAAL.
IJzerpaalde (~itspr. -pould3 met speciale zovl.
ou), vr. ...\ lv., gewoon, -n. Schilferlje van hamerslag. Vaagt die ·ijzerpoulden a1naal bijeen. Zie
PAALDE.

IJzerpou]de, vr. Zie IJZERPAALDE.
I'jaen, enz. Zie INJAEN, enz,

IK
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Impasieatigheid (uitspr. -Uchiet), vr. Daarnaast OMPAStËNiEGHiED. Ongeduldigheid. Zie
IMPASIËNTIG.

In (uitspr. met gerekte korte i), vz. De n valt
weg vôor een medeklmker (uitgezonderd vôor b .'
gedeeltelijke assiinila'tie, inb- = imb- ; en vôor h,
d en t; zie Kl. en Vorml.) : inasemenf inbenden
(imbendpn), inhalen, indoen, intrekken: i'vallen,
i'zenden, enz. — In iplv. aan. Student, professer
in d'universitait. Hie drenkt hem zat in dzenuivere. 'k En stoore mij dor niet in. 'k Zie in hem
ne vijand, enz. Zie AAN. Dß. CV. J. — In de
schuur, onder dak, enz. Van veldvruchten. Den
oek4 es in9 de oogst is niet meer op het veld.
D'haver es in. Den hane (het laatste koorn)
moet in. — In de koorde dansen, in het touwtje
dansen. — Een persoon zit altijd in de zetele;
eene kat, een voorwerp kan op de zetel zitten, liggen, enz. Vader zit in de zetele ; doch : da' manneke Staat op de zetele. Vgl. Ned. Wdb., kol.
1467. — In zijne{n) drollege\n), vieze(n), goeë(n)9
kaë[n) zijn, drollig, vies, goed, kwaad gezind zijn.
J. Ned. Wdb., kol. 1472. — In 't ijzer, in de gist,
in de kaffie, enz. doen, immer met het bep. liaw. :
er handel in drijven. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1480.
— Zoo 00k : in de zije, in 't gaud, in 't zelver,
enz. gekleed zijn. — In den tijd, in der tijd. J. —
In 'n ure, in e jaar, gedurende den tijd van een
uur. Ge kennt ae bane gemallek in 'n ure doen.
't Huis zal in e jaar gebauwe zyn.
— Bw. Er i{n) zijn, in bed zijn; op zwier zijn ;
dronken zijn; gefopt, bedrogen zijn; verloren zijn
(in spei); een siecht nummer hebben.— Er iemand
i'läppen, hem in neteligen, siechten toestand brengen; hem foppen. — In en uit, eventjes, maar
even. leverst in en uit gaan. 'k En Hep er mor
in en uit. — In en uit, dwaas, onzinnig. Van
sprekende personen. Ge klapt in en uit, gij weet
met wat gij zegt, gij spreekt onverstaanbaar. De
paster preekt in en uit, hij preekt niet verstandig. J. SCH. CV. — Noch in noch uit keunen,
in noch uit een plaats, huis, enz. kunnen komen
of gaan, doordat er te veei voik is.
— In vormt een groot getal scheidbare werkwoorden. De gebruikelijkste volgen hier. Zie voor
de bet. van het voorvoegsel in, Ned. Wdb., kol.
1486-88.
Inasemen (uitspr. met zovl. lange a), bedr. zw.
ww. Inademen. Ne vuile lucht inase?nen.
Inbaffen (uitspr. imb-), bedr. zw. ww. Met hen
(hebben). AI üaffende (slaande) breken. De deur
imbaffen. Zie BAFPEN.
Inbeeiden (uitspr. imb-), wed. zw. ww. Met
hen (neDüen). Nieuwdialectisch. Hie beeldt hem
van alles in. Wdb.
Inbeeldinge (uitspr. imbeeldengp), vr. Mv. -«.
InDeelüing. Wdb. Dat zijn amaal imbeeldengen.

Fkaatsen, i'kaitsen, enz. Zie INKAATSEN,
INKAITSEN, enz.

Ikke, vn. Zie IK.
Ikzucllt, vr. Zonder mv. Zelfzucht. Ned. Wdb
(< slechts in Z.-Ndl. *). Zijn ikzucht es al te groot.
Ikznchtig (uitspr. iksuchtdch), bn. Zelfzuchtig.
't Was nen ikzuchtege mains.
F labeur en, i'iamijnen, enz. Zie INLABEUREN, INLAMIJNEN, e n z .

Illnminase, illuminasie {na met zovl. lange a
en met den noofdt.), vr. Daarnaast, gewoon, LUMINAS(I)E. Verlichting, iliuminatie.
Illuustrase, illuustrasie {stra met zovl. lange
a en aen noofat.), vr. Naam van een bekend tijdschrift. Vgl. Ned. Wdb., i. v. ILLUSTRATIE.

Fmaitsen, i'manken, enz. Zie INMAITSEN,
INMANKEN, enz.
Imitase, imitasie {ta met zovl. lange a en den
hooidi.). Daarnaast IEMENTAS(I)E. Imitatie, namaak. 't Es al iementase dat hie verkoopt.

Immer, m.; immer, bw.; immers, bw. Behooren met tot mijn cuaiect.
Impasiëntig' (uitspr. impasiëntdch, pa met
franscne a, en met den hoofdt.), bn. Trapp, van
vergeh : -er(ë), -st. Daarnaast OMPASIËNTEG. Van
fr. impatient met ndi. achtervoegsel -ig(-Jg). ungeduldig, 't Es nen impasiëntege mains, 'n ompasiënteg wijf.

Inbenden (uitspr. imb-), bedr. st. ww. Met hen
(hebben). inbinden. Boeken imbenden. Wdb. Zie

Impasiëntegliied, vr.; impasie.itegord, m.

BENDEN.

Z i e IMPASlËiSTiGHEID, IMPASlENTlGAAKD.

Impasiëntigaard (uitspr. -tpgort), m. Mv. -s. j
Daarnaast OMPASIËNTEGORD Ongeduldig mensch

—

(man of vrouw/. Da' maisk' es ne grooten impasiëntegord.

Ik (uitspr. met verlengde korte i), pers. vn. van
den i en pers. enk. I* naamv. Vormen : ik, pk, 'k,
ikkdy ?kik, kik, dkikk?, kikkd, — Vôor het werkwoord : ik zal 't doen; 'k ga; ?k zal spelen;
(zeer zelden) ikke moe' loopen. — Na het werkwoord : zal ik het doen ? moet ?k loopen ? ga 'k ?
wil dkik schrijven? doe kik datte? wil dkikk??
moe' kikkd? — Als slotwoord of alleenstaande
woord : ikk? (zelden ik). Wie hee' 't gedaan? Ikke.
Wie roept er dor? Ik. Wie moe* schrijven, gij of
ikke? — Het vn. wordt vaak heihaald achter het
werkwoord, waaraan het reeds voorafgaat. 'k Moe'
kik spelen. Ik zal 't dkik doen. 'k Sla kikke. Ik
wildkikk?. —Jou 'k (met speciale zovl. ou), zelden ja 'k of je 'k (aldus b. v. op sommige wijken
van Eist en Nederbrakel). Gade mee? Jou 'k.
Neendk (met seh. e), Ja of nee(n) zonder het verstehende (j)k zijn ongewoon. Zie over dit alles
Kl. en Vorml. Vgl. Ned. Wdb.; COLINET, Leuvensche Bijdr., I, 132; en onze Idiotica.
— 3 e en 4e n amv. : mij, met m'. En sla mij
niet. 'k Doe me deugd. Zegee' m' appels en druiven. OvertoUig gebruik. Watten es mij dat veur
iet? Da' wis mij iemand! Da' was me goed.
Ned. Wdb., kol. 1459-50. — Mijns gelijkte.
'k Blijve bij mijns gelijkte. Zie GELIJKTE. Vgi.
Ned. Wdb. : mijnsgelijke.
— Zelfst. m. (met o.). Nen ik-en-gije, zeker
losse naaisteak. CV. D ß . T. R. J. Ned. Wdb.

|

Inbennseien (uitspr. imb-), bedr. zw. ww. Met
hen (hebben). Inpakken (van kleine kindereu).

ÏNBEUNSELINGE
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Ge moet da' kind beter imbeunselen. — Fig. Goed
i'gebeunsel(d)
zijn, rijk zijn. Vgl. Ned. Wdb
(iNBUSSELENj. Zie hier BEUNSELEN.
Inb6HnS6ling6 (uitspr. imbeunsdleng?), vr. Inbakenng. Die imbeunseleng en dengt met.
Iüblazen (uitspr. imb- en met zovl, lange a),
w w . W d b . Iemand *t kaad (kwaad) imb la zen.
I n b l y v e n (uitspr. imb-), onz. st. ww. Met zijn.
Van zaad, plant, enz. In den grond blijven, niet
uitschieten. De torve (tarwe) blijft in. D ß . — I n
de school blijven na de klasse, omdat men gestraft
is. Wor es Sieske? Hie moet
imblijven.

Inblijver, m. Zie INBLIJVERE.

INDESS(CH)EN
I n b r e n g (uitspr. imbrenk),
m. Zunder" in v.
Geld of goed dat in huis wordt gebracht (dorr
man of vrouw, door kinderen). Den imbrenk en
es hier mor klaine. Zie INBRENGEN.
Inbreilgen (uitspr. imb-), bedr. onr. w w . In
iets brengeii. Br engt de koeën in ; brengt den
oekst{oog*\) mor in. Vgl. Ned. Wdb. — De kinders em brengen niet (aiets) in. Id. — De ander
bet. zijn ongewoon.

Inbrenger, m. Zie INBRENGERE.
I n b r e n g e r e (uitspr. imb-), m. De eind-<? valt
dikwijls weg. Iemand die in het huishouden iets
inbrengt. Zegaa' goe' veuruit; al de kinders zijn
imbrengers.

Ittblijvere (uitspr. imb-), m. Mv. -rs. De eind-£
valt dikwijis weg. Leerung die moet inblijven (zie
aid.). Der zijn tien imblijvers.

I n b r e n g s t e (uitspr. imb-), vr. Inbrengst (wat
mau, of viouw, of kind inbrengt) Vgl. INBRENG.

Inboeren (uitspr. imb-), wed. zw. ww. Met hen
(hebben). Door boeren rijk worden. Tonie heet
(heeft) hem z'geboerd. Ook wel : hie es i'geboerd.
— Van ander stielen. Hie zal hem mee' de schoemakerije wel imboeren. Zie BOEREN.

I n b r i e s c h e n (uitspr. imb-), ww. Enkel in de
uitar. : z'geöries(t) kommen, al brieschende binnenkomen. De wilderiks kommen
i'gebriest.

I n b o t s e n (uitspr. imboutsm met speciale zovl.
ou), bear. zw. ww. Met hen (hebben). Door botsen inslaan. Den dronkord boutst de vaister in.
— Fgebouts{t) kommen, wild en woest inkomen.
Van personen.

Inbontsen, ww. Zie INBOTSEN.
I üb rake (uitspr. imb-, met zovl. lange a), vr.
Mv. -n. Inbraak, huisbraak. 'k Hoore van twie
imbraken dezen nacht. Ned. Wdb (« voorheen
INBRAKE •%).
I n b r a k k e n (uitspr. imb-), w w . In de uitdr. :
i'gebrak(t) kommen, als een brak woest binnenkomen. De loters kwomen i'gebrakt. Z. BRAKKEN.
Inbranden (uitspr. imb-), bedr. zw. w w . Met
hen (iiebben;. Iemand imbranden.
Als iemand
een nieuwe womng betrekt, ontsteken de geburen,
vôor het huis, een groot vuur en zingen en dansen
er rond ; dat heet men iemand imbranden.
As
iemend i'gebrand werdt, werdt erferm
gedronken.

Inbrander, m. Zie INBRANDERE.

Inbrandere (uitspr. imb-), m. M v. -rs. De
eind-d vale uikwijls in de uitspr. weg. Iemand die
inbrandt (zie a i d ) . Al d'imbranders
zij' zat.
In bran ding* 6 (uitspr. imbrandengi),
vr. H e t
inbranaea ^zie aid.). Kornde van den avend nor
d'imbrandenge
?
Inbreken (uitspr. imb-), onz. st. ww. (Gewoonlijk) met zijn. In een huis breken om te stelen.
De dieve' zijn hier i'gebroken, — Invallen door
breken. 't IJs es i'gebroken. — De ander beteekenissen zijn hier niet bekend. Vgl. Ned. Wdb.

Inbreker, m. Zie INBREKERE.
I n b r e k e r e (uitspr. imb-), m. Mv. -rs. De eind-£
valt ciiKwijJs in de uitspr. weg. Iemand die in een
huis breekt. Wie was den imbrekere?
I n b r e k i n g e (uitspr. imbrekeng?),
vr. Daarnaast, gewoon, INBRAKE. H e t inbreken (zie aid.).

Inbrenk, m. Zie INBRENG.

Inbrobbelen, inbroebelen (uitspr. imb-), ww.
In de uitür. : iJgebrobbel(d) kommen,
wild en
knoelend binnenkomen. Ze kommen as bees ten
i'gebroebeld. Zie BROBBELEN, BROEBELEN.
I n b r o e l e n (uitspr. imb-), ww. I n de uitdr. :
fgebroel\d)
kommen, wilJ en woest binnenkomen. Zie BROELEN.
InbuiSüllen (uitspr. i?nb-, met of zonder ch),
bear. zw. ww. Met hen (hebben). AI buischende
(slaande met vuist of ook wel met iets anders)
breken. Gadegij ons deur imbuis{ch)en ? — Naar
binnen slaan. Hie buist wijf en kinders 't huis
in. Zie B U I S C H E N .

Inbuisen, ww. Zie INIUISCHEN.
I n d a c h t i g (uitspr. indachtdg), bn. Nieuwdialectisch. VV'ÜÜ. Ge moet mij indachte g zijn.
I n d a n s e n , onz. zw. ww. Veelal met kommen :
't nuts igedansit)
kommen, al dansende er in
komen. — Bedr. De vloer indansen, hem dansende doen instorteu.
I n d a u w e n , bedr. zw. (of st.) w w . Induwen,
door duwen oreken. Verzichtig ! ge gaat de deur
indauwen. — Naar binnen duwen. Ze drummen
en dauwen ons de stal in. Zie DAUWEN.

Independent, m. Zie ENDEPENDENT.
Inderdaad (uitspr. met zovl. lange a), b w .
W d b . 't Es inderdaad alte kaud.
Inderbaaste(uitspr. ind^raasfo met zovl. lange
a), bw. Inaernaast. Loopt inderhaaste bij hem ne
keer binnen.
I ü d e r s c h e n (uitspr. indess(ch)an), bedr. st. w w .
Met hen (ueboen). let indess{ch)en, met geweld
in.slaan. Ze dess{ch\en ons poort in. — I'gedoss(ch)e kommen, geweidig biunenloopen. De koeën
kommen al 't hekken i'gedoss(ch)en. — Zie DERSCHEN.
— Afl. Inderschere (uitspr. indess(ch)jrd), m.,
iemand die geweidig binnenloopt.

Indess(ch)en, ww. Zie INDERSCHEN.

INDIEN

-
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Indien (kîemt. op dien), vw. Gewoonlijk ge- 1
volgd door dat. Indien dat hie komt. Vgl. Ned.
Wdb.;
Mnl.Wdb.
Indienen, bedr. zw. ww. Met hen (hebben).
let indienen bij de overheid : het bekend maken,
schriftelijk of mondeîing. — Indienen op. Aster
ienzand sterft, moet het i'gediend wer{d)en op
't gemeentenhuis. J. Vgl. Ned. Wdb.
Illdijken, ww. Wdb. Land indijken.
— Afl. Indijkinge (uitspr. indykeng9)i vr. indijking.
Indjakken (uitspr. indzakkdri), bedr. zw. ww.
(Met een dzakke) slaande naar binnen drijven.
Dzakt ajnaal de koeè'n de stal in. Hie dzakt zijn
kinder s de straat af en 't huis in. — Fgedzak(t)
kommen, wild en woest binnenkomen. Z.DJAKKEN.
Indj enieur (uitspr. indze- of endze-), m. Mv.
»rs. Ingenieur.
Indjokken (uitspr. indzokkzn), bedr. zw. ww.
Met hen (hebben). let indzokken, het inslaan. Ze
zillen de deure nog indzokken. — Fgedzok{f)
kommen, op zonderlinge manier binnenkomen.
Kijkt, hoe de kreupele de kerk i'gedzok(t) komt.
Zie DJOKKEN.

Indo oberen, indodderen, ww. In de uitdr. :
i'gedobberd of i'gedodder(d) kommen, dobberend
en waggelend binnenkomen. Zie DOBBEREN, DODDEREN.

Indoefelen, bedr. zw. ww. Met hen (hebben).
Induffelen. 't Es kaud, doefelt er ou (u) mor
worm in. Zie DOEFELEN. J. CV.

— Afl. Indoefelinge (uitspr. -lengp), vr., induffeling.
Indoefen, bedr. of onz. zw. ww. Bedr. Met
hen (hebben). Door doefen (zie aid.) inslaan. Ze
slaan op de poor te zonder ophauwen, de deu(g)eniete' zillen ze nog indoefen. Iemand de kop
indoefen. — Onz. Met zijn. Met geraas instorten.
Deur de groote wend doefteçe 't huis in. —
Fgedoef\t) kommen, met geweld en geraas binnenkomen.
I
Indoen, bedr. onr. ww. Met hen (hebben). In
den grond doen (van zaad, mest b. v.). Ned. Wdb. I
— Van huisdieren. Wilde de koeè'n indoen, ni. I
van de weide in den stal t — Van veldvruchten : I
inhalen. Ge moet de ro{gg)e vanda(g)e nog indoen. I
Ned. Wdby — Waren, benoodigdheden, enz. in I
huis doen. Kaffie indoen. Ge moet ou (uw) geriev'
I
indoen. Wijn indoen. Ned. Wdb. SCH. CV. DB. I
CL (Bijv.).
Indokkdn, bedr. zw. ww. Met hen (hebben).
De deur indokken, ze inslaan. Vgl. DOKKEN.
Indompelen, onz. zw. ww. Met zijn. Sukkelachtig binnenkomen. Hie es thuis i'gedompeld.
Hie komt, smoorzat em besmeurd, fgedompeld.
Indonderen, bedr. onz. zw. ww. Bedr. Met
hen (hebben). Met geweld en geraas inslaan. Ned.
Wdb. — Onz. Met zijn. Met geraas instorten.
Ned. Wdb. Het tak (dak) dondert in. — Met
geraas binnenloopen. De zatteriks kommen 't huis
i'gedonderd.
\

ÎND2AKKEN
Indoppen, ww. Indoopen (dat niet wordt gebruikt).
Indraaien (uitspr. indrouùn), ww. Zie Ned.
Wdb. — Al draaiende binnengaan. Ge moet slenks
indrouien. De straat indrouien. Ze kwomen
d'herberg i'gedrouid.
Indraen, ww. Zie INDRAGEN.
Indragen (uitspr. indra{g)dn), ww. Zie Ned.
Wdb. Geld indra\g)en, op de post, in de bank,
enz. — E laken indra{g)en, het geweven lijnwaad naar de fabriek dragen. J.
Indraitsen, ww. Zie INDREITSEN.
Indraven (uitspr. met zovl. lange a), zw. ww.
Bear. Door draven inslaan. De per(d)en draven
't hekken in. — Onz. Met zijn. Al dravende binnenkomen, Ze draven al tieren 't huis in. Fgedraafd kommen.
Indreitsen (uitspr. indraitsdn), onz. zw. ww.
Ai areitsende (zie aid.) binnenkomen of -ioopen.
Ze draitsen de straat in. Fgedraitst kommen,
aldus in huis komen.
Indrengen, ww. Indringen. Ned. Wdb.
lndrentelen, onz. zw. ww. Met zijn. Al drentelende binnengaan, ingaan. Ze drentelen het htiis
in. Ze kommen i'gedrenteld.
Indrevelen, onz. zw. ww. Met zijn. Al drevelende ingaan. Ze drevelen de kerk in. Fgedreveld
kommen.
Indrijven, ww. Zie Ned. Wdb. — Onz. Van
personen. Al drijvende binnengaan of -komen.
De zatte keerels drijven d'een herberge nor d'ander in. Fgedreve kom?nen.
Indrillen, ww. Zie Ned. Wdb. — Fgedrild
kommen, met een drillende beweging binnenkokomen, Zie DRILLEN.

Indrouien, ww. Zie INDRAAIEN.
Indrummen, st. ww. Bedr. Met hen (hebben).
Door drummen (zie aid.) inwaarts stooten, breken. 'n Deur indrummen. — Onz. Met zijn. Al
drummende binnenkomen. Ze kommen i'gedrommen.
Imdnvelen, bedr. onz. zw. ww. Bedr. Met hen
(hebben). Met geraas en geweld inslaan. Ze zij'
zaty en slaan en duvelen deuren en vaisters in.
— Met den duvel in den akker doen. Vuil kruid
induvelen. — Onz. Met geraas binnenkomen.
Veelal met kommen. Ze komme lijk bee s ten
i'geduveld. Zie DUVELE, DUVELEN.

Indwailen, ww. Zie INDWEILEN.
Ind weilen (uitspr. indwaibn), onz. zw. ww.
Veeiai in Jt verl. deelw. met kommen. Slordig en
sleepend binnenkomen. Da' zat wijf komt d'herberge weeral ne keer i'gedwaild. Zie DWEILEN.
Indwengen, ww. Ind win gen. Ned. Wdb. —
Wed. Door dwingen (duwen) binnengeraken.
'k Dwong mij 't huis in.

Indzakken, ww.; indzenienr, m.; indzokken, ww. Zie INDJAKKEN, INDJENIEUR, INDJOKKEN.

INEEGDEN

-

I n e e g d e n (uitspr. met zachtl. e), bedr. zw. ww.
Door eggen in den akker doen. Der ligt
nogveel
zaad op de grond ; ge moet net ineegden. Zie
EEGDEN.

Ineen (uitspr. met scherpi. e), bw. W d b . l a
elkaar. D e n valt weg vöor een medeklinker, uitgenomen vôor h, d, t; vôor b wordt zij m door
gedeeltelijke assimiiatie, Ineen vormt, met een
zeer groot getai werkwoorden, scheidbare vcrbindingen, waarvan de gebruikelijkste hier volgen.
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INEEN
ee(n)vrijven : verven inee'vrijven; — inee(n)werken; — inee(n)windeii (uitspr. inee'wendjn)i door winden in elkaar doen : wendt
amaal
die sehrooè'n ineen; van pers. wed. : hie wendt
hem inee' van de pijne; — iü66 v n)Weveüj in
elkaar weven (b. v. draden van verschiliende
kleur).
— Siecht, sWdig, ordelojs, suel ineenzetten.
T y p e : i n e e n f l a n s e n : iet inee{n)flansen. Dergelijke ww. ziin : ineenbaffen (uitspr. ineem-); —

a. BEDRIJVENDE WERKWOORDEN. Vervoeging

inaenbroddeleüjineenbroddeii(uitspr. ineem-):

met hen (hebben); meestai van zaken; soms
(wederk.) van person en en diereu.
I e Type : i n e e n z e t t e n . let inee''zetten, iets in
elkander zetten, de deeien tot een goed geheei
vormen. Vgl. Ned Wdb. Soortgelijke bedr. werkwoorden zijn : i n e o a b i n d e n (uitspr. ineemben(d)jn), door binden in elkaar doen : wie heet
er al die draen (draden) inee'gebonden ? — inaenbreien (uitspr. ineembraun)
: in elkaqr breien

dat en es nie inee'gezet, 't en es mor
inee'gebrodidd;
— i i e e n b r o n s e l e n (uitspr.
ineem);
— ine8ndlivelen : wie heet (neeft) er dat hier al

(b. v. roode en witte saai); — iaeenbrengen
(uitspr. ineem-), ineendoen, ineendraaien(uuspr.
•drouidn) : koorden ineendrouien; e werk ineendrouien
'net goe^ of siecht ine-nzetteu); —

inee(n)fribfo3len, inee(n)vribbelen : garen inee'fnbbelen; — ineo(njgaffelon, door gaffelen
ineendoen : hen en strood inee{n)gaffelen

; — in-

ee(n)gieten, inee;n)mengelen, ihee^schenk e n , bij elkaar gieten, mengen, schenken : giet
die twie eemers melk m or ineen; — inee(ü)k a p p e n : mag ek at 't groensel
inee'kappen?

— ineevn)kreunkeienj wed. (van personen
of dieren) : de slange kreunkelt her ineen; —
inee(n)krij g ) e n , in elkaar gevoegdkrijgen; CV.
T . R , J ; — inee(ü knoopail : om 'n goe' dzakke
te maken, moetie (moet ge) goed de koor(d)en inee'knoopen; — inee(n)lasschon, door iasschen
in elkaar doen : twie stikken ijzer inee'Iasschen ;
— inee(n)le(gg,6ll : buizen ineede{gg)en ; die
pleuën en zijn nie' goed inee'gelaid;
ook van
personen en dieren en alsdan wed. : de siekcUrd
lai hem ineen, hij wentelde zieh ineen; —
illG&'paSSen : iet goed inee'passen;
vgl. Ned,
Wdb ; — înee(21)pleu(i en, door plooien samenvoegen ; — inee(Il,rij(g)en, door rijgen (van
een snoer b. v.) ineendoen, vgl. Ned. Wdb., ko),
1588; — iuee^n r o l l e n : 'ntapijt
inee'rollen;

vgl. Ned. Wdb.; — inee(n)scnieten, iets suel
ineenzetten ; vgl. Ned. Wdb., koi. 1588; ook van
pers. en dieren en alsdan wed. : ze roldeg' her
van de zeer ineen; die teeke rolt her ineen; —
inee^njsmeen, door smeden in elkaar doen ; —
i n e e n Sinei teil, te wmen smelten; vgl. Ned.

Wdb.; — ineensnokken of -snukken, door
soukken ineeubrengen ; — i n e e v n)steken, ineendoen : iet fijn inee's te ken; vol. Ned. Wdb (met
beperkter bet.); — i n e e ( n ) s t e l l e n , iets dat staan
moet, ineenzetten ; — i n e e n t r e k k e n , door trekken ineendoen : koorden of zeelen ineentrekken ;

inee'geduveld? — inee(n flikken : CV. T. R.
J ; — inee n)frompelen, fromneiend ineendoen ;

— inee n)foefelen ; — inee n)foeteren, inee n,frautselen, inee:n>fraatsen, inee(n)fruten; —
inee njkladderen, van inktviekken : ge kiaddert hrt di ineen; — inee n)kneutselen, inee n)knoeiea; inee(n knoefelen; — inee(n,kwanselen; — inee^njluieren : kooren ineeluieten; — mee(njmoosiXii,en; — inee(n)peateren; — inee(n)prossen ; — inee^n)pruvitselen, inee(n,pru;i,tsen : da' wiel es slick{t) gemaakt ; specken en velgen en dorn, 't
inee'gepruitst;
— inee(n)scharten :
kan dat azoo inee*'scharten, siecht
doen; — i a e e n ) s t o o t e n ; zorgeloos

en es mor
alkendee(n)
in elkaar
in elkaar

doen; — ineenteuteren ; — ineentreunselen,
ineentrutselen, ineentruutselen ; — ineentsaffelen, ineentsoefölen.
— Siecht en met gerucht of geraas ineenzetten.
Type : inee(n s k a n . "H. Ned. Wdb. Soortgelijke
werkw. zijn : ineenbaffen (uitspr. ineem-) : g' en
kennt me' werken; ge baft het amaal ineen ; —
i n e e n h e u ( i ) e n , in elkaar wild smijten : 't ligt
hier in ae kass' at inec'g'heuid;
— in9e(ri -

klaitsen^—inee(n)kloppen ; - inee(n,klu i tSôn : ge moet die aierdools (eierdooiers) beier
inee(n)klu{i)tsen;
— in68(n)lappen, slordig (met

gernchr) ineenzetten; — ineetXsinijten, inee n,Werpen : worom dat dengs azoo inee'wer pen .?

2e Type : inee(nystampen, net een in het

andere (verschiliende voorwerpen of verschalende
deeien van hetzalfde voorwerp) aan stukken
stampen ; 'n tafel inee'stampen.
Aldus : in-

ee(njsmijten, inee,n)slaan : al de meubels
mee' geweld inee'slaan; — ineenbaffen (uitspr.
ineem-) \ de poort ineembajjfen ; — inecndaU-

wen, ineenduwen; — ineenderschen (uusnr.
-dess\ch)9n) : met. <?ewHd ineenslaan ; — i n e e n -

dzakken, ineendzokken J — ineendoefen,
met ^eraas ineenslaan; — lneendOüdereil) ÏVLeendüVelea : ze sloe(g)en en duveldeçen
de

— inee(n)vijzen, iueenschroeven; — ineen)vlechten, z. Ned. Wdb.; — ineen/vouwen

stoof ineen; — inse(n)geu(i en ; — inee(n klabetterea ; — inee n)klaitsenj — ineecnkloppen; —inee njlappen, met luiden kiao îne^nsiaau; •— ineeanijpeii; -— inee(nypaffen; inee(n)pardaffön^ inee(n)pardoelen; inee(npoe-

(uitspr. inee'vauwsris,

fen, met groot geraas en geweld iir.»e.isiaan ; —

iets vouwende ineendoen;

— inee,n)voe(g)en, Ned. Wdb., koi. 1589; —

inee;n;pe r^sen, ineendrukken ; — inee n)plet-

i n e e ( n v r e n g , e n , ineenwringen, door wringen in
elkaar doen : wie heet (hseft) er da' goed azoo
inee'gevrongen?
Van pers., wed. ; ze vrengt her
ineee' van de pijne; vgl. Ned. Wdb.; — i n -

t e r e n : pato{dd)ers mee'pletteren ; — i n e ^ H j SChappen, door schoppeu ineenslaan; — inee(ll)smakken, met eenen smak ineensmijten ;

— inee(n)stooten ; — ineenterten, ineen treden ;

INEEN

INFAZEN

~ ineentraDlpelen, ineeDtrappelen, IneeD-

trappen,

b. ONZIJDIGE WERKWOORDEN. Met zfjn. Meestal
van zaken; soms van personen en dieren,
. 1· Type: inee(n)kommen, in elkaar, het een
In het ander komen : de planke' van die kass' en
kommen nie' (~oed ineen, Soortgeliike verbindingen zijn : ineendansen, ineendarereu door
gedans of gedaver ineenkomen : al't zaad e; deur
't ,!(escho.k van de kerr' inee'gedouerd ; -- ineendraaien (uitspr. ineendrouims : die maksiem
(machine) es /[.I}p'!(emrtakt, alles drouit schoon ineen : - inee\n):ftod~eren, flodderend ineenkomen
(b. v, muss~hen); - IJ!ee(n;gaan, passend in elkaar
gaan ; - Inee[n)geen, ineenpassen : - ineeln)~espen, ineensluiten door gesoen : hoe kOl1Zt dat

zneen? da' gespt ineen
inee(n)g(e .raken :
efe koorde' z&'n inee'graakt ; - inee.njgroeien,
In elkaar, het een in het ander eroeien : 't es hier
"!e verloren hoek, 't groe£t hier dl ineen : iueenhaken, door haken ineensluiten : ketens
~'neenhakert:; - ineenhangen, verward, slecht
In elkaar zuten : dat en es nie inef" vrzet ' t en
hangt mor ineen ; - ineenhauwei, in' elkaar
!louden: z&·, werk en hauwt (houdt) ntet ineen ; I·

-

ineeajklemmen, Ineeunklessen,

van slangen,
van planten, enz. : ineenkomen : kfjkt toch ne keer
hoe dat da' kruza z"nee'geklest es : soms wed. : de
stange klest her ineen, V ~1.

J. Ned.

Wdh

(TNF.RN-

inee(n)klonteren inee(n)koeken
tot een klonter,. een koek word:n; J. Ned. Wdh.:
kol, I 588.~ - Ineenknoppen, knoppende ineenKLISSEN) ; -

~:l~n

: m an kazak en knopt nie' goed ineen : -

ineernjkrullen: z&'n haar en es niet te kammen
't ~r1tlt Ie vf'el ineen.," vgl. Ned. Wdh., ko!. 1588 ~

- Inee(n kreunkelen, ineenkronkelen (bedr. onz.
en wed.) : de teeke kreunkelt (her) ineen,o vgl.
Ned. Wdb,. ook van pers. hie kreunkf'lt (hem)
z"nee(n) van de buikp&·ne,· - inee(n)kruipen :
goe' kruz'd en kaa' kruza, 't kruz"j>thier dt z"neen,o

- inee(n)lenteren, inee(n)loteren : loterend
ineenkomen : 't was los, en deur 't gedaver es
't weer. z"nee-'gelote,:d,o - inee(n)li(gg)en, in
elkaar hggen : de stikke' (stukken) van da' werk
1z'lgg:)e goed zneen,o - inee(n)loopen, door 100pen llleenkomen (van menschen, dieren, straten,
w~teren, enz.); vgl. Ned. Wdh.,o - inee(D )IUli )tsen, lutsend (zie ald.) ineenkomen; -- inee(n)passen, pa!:!send ineengaan : da' geet (geeft) hem,
dat e"! past nz"et ineen; Ned. Wdb; - inee(n)schUIVen, passend in elkaar sc:huiven; Ned.
U:db., ko!. 1588; - inee,n)slengeren, ineenSI)Ilgeren (van pers., zaken of dieren) : de koorde'
sLengeren z"neen; ook bedr. : ge moet ze goed
z'nee'slengeren,· en wed. : hie stengert hem z"nee'
van de ~[[roote zeere,. vgl. Ned. Wdh .• ko1. I SSg·
- ine~nsluiten, Ned. Wdh.,· - inee(n)sprin~
gen (Ultspr. -spreng;;n), schielilk in elkaar komen
(van iets dat los is); - inee(n)staan : dat huzs
~taa' ,[[oed ineen/ Ned. fVdb., ko!. 1589; Ine~(n)var~~, van peTs. : in elkaar \raren, luopen ;
-:- Inee(nYYlJzen : 1at en vy'st nie' ¥oe} genoif
zueen; - Inee(n)vhel g)en, in elkander vliegen :
de nzeuzz'ets (muggen) vlie(g)en ineen; inee(U)Waaien(uitspr. -woul~n), in elkander waaien:
al 't wasgoe(d) Hgt z"nee'gewou£d/ - inee(n)w~ntelen: die woorms wentelen ineen/ soms

bedr, : let inee'wentelen, bet wentelend ineenrollen: en wed. : ze soentelt her inee' van de pjjne,-lnee(n)werken, ineenpassen: da' werkt schoon
ineen : - inee(n)zitten: al wat hie maakt, zit
goed ineen ; ook wel fig. : hoe sitten d' affeeres
tneen] Vgl. Ned. Wdb., kol, 1590. ev. J.
--: Van. vloeistoffen. Type: inee(n)vloeien,
y)oelende lneenkom~n. SoortgeJijke werkw. zijn :
Ineenbrobbelen, ineenbreebelen (uitspr, in.
~em-). met brobbelend geraas ineenvloeien ; ineende ~ bsren, i~eendodderen, ineendrij ven ;
- Inee(niflotten, Inee(n)vletten, inee(n)gaan:
~e

ttoie bcke'

~(lan

ineen, beneen an de bru(Rg)e

J.

lnee(nigu(r)zelen, gutsend ineenloopen: - in..
ee{n)kappelen, van stremmende melk : - ine& n)kladderen, van inktvlekken; - inean ,
kreankelen, ineemjloopen ; - inee(n)pompelen, met h.ol geraas ineenvloeien; - inee(n)stroomen; - Inee.mawemmen, van vlottende zaken
die ineengeraken.
2 8 Type: Inee(n)sturten, ineenstorten, op een
hoon en in elkaar vallen, Ik geef nog aan : ineenbaffen (uitspr, ineem-s, met baffend geluid ineenstorten ; ineenbreken (uitsnr. z"neem-) : de
hru(J(R')e brak inren ; - ineendaveren; - ineendonderen, ineendnvelen, met groot geraas
ineenvallen; - inee(n)klakken, inee(n)klait~en, inoo(n)kletteren, inee(n)kwakken; ineernjkruipen, Ned. Wdh.,· - inee(n)kwikken, met geweld en geraas ineenvallen : Jt huz"s
klett;;rdeg' in ; - inee(n)li(gg)en, in een hoop
liggen : es "t huzs Z"'gevallen? 't ligt hz"er dl
tneen
inee(n)pardaffen, inee(n)pardoefen,
~et een pardaf i?eenstorten; - inee(n)plaitsen,
lnee(n)paffen, lIee(n)poefen, met gepaf ineenvalIer; : - inee n)schijten : de m-g'te sch-g't l'neen;
J; - inee(n)schokken, door herbaaid schokken
ineenvallen; - inee(n)slaan : 't trtk (ri:::lk) sloeg
~ee eent' ~eer ineen,o - iuee(n)smakken; 1neelD)stulken : den torre ~'an de kerke stuikt
ineen,· T. R. J. Ned. Wdh.; - inee(n)vallen :
g'heel dem boel viel ineen oak van pers. : in
elkander zakken (eig. en fig.): sedert dat hie zz"ek
hee' geweest. estip sti'ir inee';revallen. Vgl. Ned.
Wdb.; - inee(n)zakken, Ned. Wdh.~· ook van
pers. : ineenvallen ; hie 7th'rdt aud. hl'e zakt ineen; - inee(a)zijgen ; - inee(n)zinken (uitspr.
-zenk;;n), van gebouwen, Ned. Wdb.,o van personen: ineenzakken; - inee(n)zwakken, iD88(n)zWleken, met een zwak ineenstorten.
- Van ineenvalJenop. z~ken als zaad. ?raan,
zand, enz. : Inee(n)lobberen, inee(n)renzelen
inee(n)rijzelen. inee(n)rijzen, inee(n)ritselen:
3" Type : inee(n)krempen, samenkrimpen :
J.

-

J.

da' goed krempt ineen,. Sies zit dor z'nee'gekrompen,· hie krempt z"neen, zijn gezondheid neemt af,

hij wordt door ziekte om zoo te zeeeen kleiner. Der~pliike vprhlnciinren ziin : Inee(n)freunselen; inee(n)frompelen; inee(n )rempelen; ineentrekken;- ineendrummen, van volk :
samendringen : 't Voik stand dor in nen hoek
inee'gedrommen.

Ineten, onz. st. ww. W db. De kanker eet in.
Infazen (uitspr. met zovl. lange a), bedr. zw.
ww. lnvolgen. G e1n meugt de kinders nie i'fazen. Op de noordelijke dialectgrens (Asper): Volk
en Taal, I· jaarg., 34.
J

INFANTERIE

-

Infanterie (uitspr. in- of en-, met hoofdt. op
rie), vr. Daarnaast, soms, FANTERIE. Wdb. Ik
ben in (of bij, of onder) d'enf anter ie.
Infirmerie (uitspr. en- of in- met hoofdt. op
rie), vr. Mv. -rzW-s. Daarnaast FERMERIE, FIERMERIE. Wdb. Ziekenkamer (in of nevens kazerne,
in kostscholen, enz.). « In N.-Ndl. bepaaldelijk
van zieke militairen. » Ned. Wdb.

Inilaien, WW. Zie

INFLETEN.

Infieien (uitspr. i'flaidn), wed. zw. ww. Daarnaast, soms, I(N)VLEIEN. Invleien, zieh door
vleierij in de gunst werken. Hie weet hem over al
in te flaien, •— I'geflai{d) kommen, al vleiende
binnenkomen. — Zie FLEIEN.

7; —
7
I
I
I

I
I

Ingeboren (uitspr. i'gpborpn), bn. Wdb. 't Es
hem as 1'geboren.
— Afl. Ingeborentheid (uitspr. i'gpborpntiet),

I

vr. CV. J.

I

Inflotten,ww. Zie INVLOTTEN.
I
1

Influenza,m. (niet vr.). Daarnaast ENFLUENZA,
FLUENZA, FLUINZE, SLUËNZE, SLONSE, SLONZE.

Zeker ziekte. Wdb.
Infiniten (uitspr. i'fluitdn), ww. Zie INSCHUIFELEN.

Infoefelen (uitspr. i'foefdforf), wed. zw. ww.
Met hen (hebben). Schier hetz, als INFLAIEN (zie
aid.). Ze weet her bij de rijke mainschen in te I
foefelen. — Bedr. Siecht en slordig indoen. G' em
meugt da' mes (mest) azoo nie ïfocfelen. —
(Slordig) binnenspeien (van eten). Ze kan iet i'foefelen!

— Zie FOEFELEN.

Infoeteren (uitspr. i'foetdrdn), onz. zw. ww.
Met zif'n. Met geweld instorten. Dat httis zal nog
ifoeteren. — I'gefoeter(d) kommen, met lawijt
inkomen. Van personen. — Bedr. Met geweld iets
inslaan. Hie foetert deuren en vaisters in, — Zie
FOETEREN.

Informasse, vr.; informeeren (uitspr. inf-,
enf-). Zie ENF-.
Infribhelen (uitspr. i'fribbphn), bedr. zw. ww.
Daarnaast I(N)VRIBBELEN. Fribbelend (in iets)
doen. Ge moet het amaal goed ifribbelen. Zie
FRIBBELEN, VRIBBELEN.
Infrotten (uitspr. if rotten), bedr. zw. ww. In
iets wrijven. Olie if rotten. Zie FROTTEN.

Inf rat en, infrnatselen, infruutsen (uitspr.
t'frutzri), bedr. zw. ww. Wroetend iets in iets
doen. De mol fruut het zaad te diep in (nl. in
den grond). Z. FRUTEN, FRUUTSELEN, FRUUTSEN.

Ingave (uitspr. i'gav? met zovl. lange a), vr.
Ingaaf. 't Was 'n i'gave va' God.

I

Inflodderen (uitspr. i'flodddrpn), onz. zw. ww.
Vooral in de uitdr. : i'geßodder(d) kommen, al
flodderende binnenkomen. Van persoon of dier.
Den hond komtstillekies aide deur i'geflodderd.
— Wed. Met hen (hebben). Sieska kan her bij
iedereen i'flodderen, door vleierij in de gunst I
werken. — Zie FLODDEREN.
Influense (uitspr. infl-, enfl-), vr. Influentie,
invloed. Hie hee miniester geweest en zijn influense was groot.

INGRAVEN

—Afl. I{n)gaandere, m., inganger; — i(n)gank,
m., ingang; — i(n)gankgeld, o., entreegeld.
Ingalopeeren (uitspr. ïgalloperpn met korte
a, zachtl. 0 en e), ww. Vooral in : i'gegalopeer(d)
kommen. Den henkst kwam al 't hekkie i'gegalopeerd. — Zie GALOPEEREN.

I
Ingaan (uitspr. i'gaan met zovl. lange a), onr.
onz. bedr. ww. Wdb. — In- en uitgaan, eventjes
in een huis gaan. Zie IN; Ned. Wdb., kol. 1613.
— I{n)gaande Mai, Morte (Maart), enz., begin
Mei. Ned. Wdb (« nog in Z.-Ndl. »). — let i'gaan, II
iets over wegen. SCH. J. DB. Ned. Wdb., kol. 1618. I|

Ingeborenthied, vr. Zie INGEBOREN.
Ingebruiktreden (uitspr. i'gpbruiktre(d)pn),
o. Zonder mv. Hetz, als I(N)GEBRUIKTREDINGE.
Zie aid.

I(n)gebruiktre(d)ere, mv. Mv. -rs. De eind-<?
valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die het
gebruik van land, huis, enz. ontvangt.

Ingebruiktredinge(uitsp.z^r^z^^^(^)^«^),
vr. Van bouwland, van huis. Fr. entrée en jouis*
sance. Mee Male — i'gebruiktre(d)enge!
Ingeef (uitspr. ïgeef), m. Zonder mv. Het
inleveren (ten gemeentehuize b. v.). Dezelfden
dag van de geborte dee' 'k den i'geef
Ingeen (uitspr. i'geen met zachtl. e), onz. bedr.
onr. ww. Ingeven. Wdb. — De körten i'geen,
de kaarten nederleggen, niet voortspelen. B. v.
in het whistspei geen ze körten in, als geen
enkel der vier spelers speelt. Komt, Willem'
i'geen? — Zegswijze. Onz' Heere geet het mij
in, ik krijg in eens die goede gedachte. — Iemand
iet of ewat i'geen, iemand veel doen drinken,
eten. — Zie GEEN.

— Afl. I(n)geef (zie aid.); i{n)geefsele, o., ingeefsel; i{n)geendere, m., ingever, ingeefster; i(n)gevir.ge (uitspr. i'gevengp), vr., ingeving.
Ingeraken (uitspr. i'gprafon, i'grahn met
zovl. lange a), onz. zw. ww. Met zijn. (Met
moeite) binnenkomen. Der es te veel volk : 'k en
geloove nie damme (dat we) zillen i'g(e)raken
(nl. in huis. zaal, enz.).
Ingeu(i)en (uitspr. i'geu(i)?n), bedr. zw. ww.
Met hen (hebben). Ingooien. Iemand de kop
i'geuien. De vaisters i'geue'n. Zijn at(g)e ruiten
i'geuien, zijn eigen glazen ingooien. Iemand
't huis i'geue'n. — Opeten of drinken. Hie kan
der w el der te g (borreis b. v.) i'geuien! — Vgl.
Ned.

Wdb.

Zie G E U ( I ) E N .

Ingeven, ww. Zie INGEEN.
Ingewand(uitspr. i'gpwant), o. Mv.,ongewoon,
•en. Wdb. Mijn i'gewand doe' zeere.
Ingieten (uitspr. i'gietzn), bedr. of onz. st.
ww. Wdb. Iemand iet of ewat i'gieten, hem veel
doen drinken. Hie kan iet i'gieten, hij kan veel
drinken.
I(n)graken, ww. Zie INGERAKEN, GRAKEN.
In graven (uitspr. i'gravpn met zovl. lange a),
bedr. st. ww. Ver v. : groef of graafdeg' in, i'gegraven. Met hen (hebben). Mes (mest) i'graven.
Vgl. Ned. Wdb. Zie GRAVEN.

INGROEIEN
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IflgTOeien (uitspr. I'groeipn), ww. Wdb. De
na[g)eù van den teen es i'çegrceid.

Ingrollen, ingrommelen (uitspr. i'gr-), ww.
In de uitdr. (toegepast op menschen en dieren) :
î'gegrol(d), i'gegrommel{d) kommen, al grollende,
grommelende binnenkomen. Den hondkoml ingegrold. De knorrepot kwamp ï'gegrommeld.
Ingnrzelen (uitspr. i'guzzplpn), onz. zw. ww.
Mec zijn. Gutsend en klotsend (van water) inkomen. 't Waterguzzelt de deur in.
Ingnzzelen, ww. Zie INGURZELEN.
Inha(g>)elen (uitspr. ina(g)plpn met zovl. lange
a), onz. zw. ww. : de ruiten ha(g)elen in; —
inhaken (uitspr. inakpn met zovl. lange a), bedr.
zw. ww. : nen haak inhaken. — Zie Ned. Wdb.
Inhalen (uitspr. inalpn met zovl. lange a),
bedr. zw. ww. Met hen (hebben). Van personen :
de paster, dem beur(g)emeester inhalen. — E
lijk inhalen, (van priesters) een lijk te gemoct
gaan en in de kerk leiden. SCH. DB. CV. J. Ned.
Wdb., kol. 1670. — Van zaken. }t Kooren, de
torve (tarwe), den oekst inhalen. Den hane (het
iaatste koren) moet i'g'haal(d) wer(d)en. Ned.
Wdb., kol. 1670. Ook zonder object : mor(g)en
halenï in. DB. M. CL [Bijv.). Ned. Wdb., kol.
1671. — Zijn scha inhalen, in spel : het verloien
herwinnen. Vgl. Ned. Wdb., kol. 1674. Ook wel
in figuurlijke beteekenis. — Voor de andere bel.
zie Ned. Wdb.
— Aß. Inhaak m., inhalinge (van een persoon,
van oogst), vr. ; inhaaldere, m., inhaler, iemand
(man of vrouw) die inhaalt : er zij' veel tnhaalders.
Ißhangen (uitspr. inangpn), bedr. st. ww. Met
hen (hebben). Wdb.
Iuhaud, m. ; inhauwelijk, bn.; inhauwen,
WW. Z i e INHOUD, INHOUDELIJK, INHOUDEN.

Inhebben, ww. Zie INHEN.
Inheeten (uitspr. ineetpn met scherpl. e), bedr.
zw. ww. Met hen (hebben). Door heeten doen
indringen. Doe' zoete boter in de kleuven, en heet
het dlgoed in. J.
Inhen (uitspr. in-en met gerekte korte e), bedr.
onr. ww. Met hen (hebben). Wdb. — Spr. De
tonne gee' wa' da' z' inheet, het vat geeft wat het
inheeft. CV. — Van oogst en ander akkervruchten : ze ingehaald hebben. M' hen ons haver ook
in, — let of ewat inhen, veel gegeten of gedronken hebben. Het in hen, dronken zijn. Mie hee'
't weeral ne keer in ! — Van dieren, die drachtig
zijn. Ons koehee' kalf in. CV. Ned. Wdb (« in
Z.-Ndl. »). — Den duvel, het kaad (kwaad) inhen,
ervan bezeten zijn. Ook met van : van den duvel,
van 't kaad inhen, DB. J. Ned. Wdb., kol. 1679.
— In zijn wezen, zijn aard hebben, het tot eigenschap hebbtn. Onzen hond hee' 't bijten in. Vgl.
Ned. Wdb. Mnl. Wub. DB. J. — let inhen, iets
van zin zijn. Watten hee' vader vandaag in? Dat
hee' zijn reden in, dat heeft zijn reden. Ned. Wdb
(« Zuidndl. »).
Inhenken, ww. Zie INHINKEN.
Inhinken (uitspr. inenkpn),onz. zw. ww. Vooral
in de uitdr. : i'g'henk(t) kommen, al hinkende

INKEEREN
binnenkomen. Watten heet (heeft) den hond a'
zijne foot: kijkt, hie komi i'g'henkt.
InllOUd (uitspr. inaut)t m. Zonder rnv. Den
inhaudvan 'n tonne. Wdb.
Inhoudelijk (uitspr. inauwplyk), bn. Wat kan
ingenuuden worden. Da' perd en es me inhauwelijk. Wat es da' maiske wild : z' en es nie
inhauwelijk.
Inhouden (uitspr. inauwpn), bedr. wederk. onz.
en scnijnb. onp. ww. Voor de vervoeging zie
HOUDEN. Wdb. — Te beteekenen hebben. Al wa'
da' ge dor zegt, dat en hauwt niet (niets) in.
DB. M. J. — Niet laten verkoopen, omaat de
aangeboden prijs te gering schijnt. Boomen inhauwen. Hie hee' zij' perd i'g'hauwen. Zie
HOUDEN.

Inhuilen (uitspr. inuihn), onz. zw. ww. DaarnaastiyNjjANKEN. Veelal met kommen ;i'g'huil(d)
kommen, al hüllende binnenkomen. Die zatte
beeste' kommen hier i'g'huild. Da' manneke
komi i'gejankt.
Injaen, ww. Zie INJAGEN.
Il>jagen (uitspr. i'ja(g)pn met zovl. lange a),
bedr. zw. of st. ww. Met hen (hebben). De koeè'n
de stal i'jaen. Vgl. Ned. Wdb.
Inj anken (uitspr. i'jankpn), ww. Z. INHUILEN.
InjäSSen (uitspr. i'jasspn), bedr. zw. ww. Injagen. fast hem de poort in. — Opeten. Hie zal al
da' vlees ook wel i'jassen. — Zie JASSEN.
Inkaatsen (uitspr. i'kootspn met zachtl. o),
beür. zw. ww. Met hen (hebben). Kaatsend ergens
in werpen. Ge kootst dem bal de ruiten in. —
Kaatsend inslaan, breken. Ge kootst al ons ruiten in. — Injagen. Kootst de koeè'n de mees
(meersch) mor in. — Zie KAATSEN. Vgi. Ned.
Wdb.
Inkaitsen, ww. Zie INKEITSEN.
Inkankeren (uitspr. i'kankprpn), ww. Wdb.
De wonde kankert in.
«— Afl. I{n)kankerenge, vr. Wdb.
Inkappen (uitspr. i'kapppn), bedr. zw. ww. In
den akker kappen of hakken. Ge moet al da' vuil
kruid i'kappen. Loquela, Wdb, Ned. Wdb.
Inkamaat, o. Niet bekend in mijn dialect.
Inkazakken (uitspr. i'kazakkpn), bedr. zw.
ww. Met geweid injagen. Hie kazakt de beesten
de stal in. — Met geweid inslaan, breken. Gade
de deur i'kazakken ? — Zie KAZAKKEN.
Inkeëlen, ww. Zie INKEGELEN.
Iükeer (uitspr. i'keer met scherpl. e), m. Het
(met rijtuigen) mdraaien, iukeeren. Dat es hier
ne kaè'n (kwaaen) i'keer. — Draai (van straat).
DB. Ned. Wdb. — Punt waar men in eene hoeve
keert (met rijtuigen). Den i'keer van ' t hof en es
nie' gemallek.
Inkeereil (uitspr. i'keerpn met scherpl. e), onz.
zw. ww. Wdb.— Van een weg : van richting door
eenen draai veranderen. De bane keert slenks in.
Van personen : inslaan. Ge moet de strate rechts
i'keeren. An den droui moett' (moet ge) i'keeren.

INKEGELEN

-

Vgl. INDRAAIEN. DB. J. Ned. Wdb (« alleen in
Z.-Ndl. »).
Inkegelen (uitspr. i'ke(g)phn), bedr. zw. ww.
Inslaan. Ne steen de vaister i'ke(g)elen. — De
vaister i'ke(g)elen, ze door slaan inwaarts breken.
Inkeitsen, ww. Zie INKETSEN.
Inken (uitspr. i'ken), m. Zonder m v. Kennisgeving (aan wie het behoort). DB. — Men zegt
niet inkenning. Vgl. Ned. Wdb. J.
Inketsen (uitspr. i'ketspn). bedr. onz. zw. ww.
Daarnaast, gewoon, INKEITSEN (uitspr. i'kaitspn).
Injagen. Hie kaitst de koeën 't veld in. — Inslaan,
breken. 'n Deur fkaitsen. — Onz. Met geweld
inloopen. Ze kaitsen het huis in. I'gekaits{t)

INKOMMELING

79 ~

iemand zifne kop i'klaitsen. — Onz. Met geraas
instorten. 't Huis en es nog nie' g'heel gemaakt,
en dor klaitst het al in. — Zie KLE(l)TSEN.
InkJippelen (uitspr. i'klippdhn), bedr. zw.
ww. Met klippel (of ander voorwerp) iets inslaan.
De wilderik klippelt dl ons ruiten in. Zie KLIPPELEN.

Inkloppen (uitspr. i'klopppn), bedr. zw. ww.
Wdb. Iemand het hoofd i'kloppen. Na(g)els
i'kloppen.
Inknabbelen (uitspr. i'knabbphn), bedr. zw.
ww. Daarnaast I(N)KNAUWEN. Knabbelende in
de maag doen. Ze kan iet (d. i. veel) i'knabbelen.
Iaknainzelen, inknainzen, ww. Z. INKNEIN-

kommen. — Zie KE(I)TSEN.

Z(EL)EN.

Inkennen (uitspr. i'keunzn), ww. Ell. Inkunnen. Wdb. Der es zoo veel vu Ik in de kerke da'
niemend nog in en kan. G' en keunt 'thuis niet in.
Inkiezen (uitspr. i'kiezzn),beàr. st. ww. Iemand
in een besturend lichaam kiezen (niet alleen : herkiezen). Zie Ned. Wdb. Hie heet (heeft) al twie
keers 'm buize g'had, mor nui hen z' hem toch
i'gekozen.
Inkijken (uitspr. i'kijkdn), onz. st. ww. Naar
binnen kijken. Wdb. Z' en zoo (zou) nie i'kijken
as ze veurbijgaat.
Ißklabetteren (uitspr. i'klabett?rm, kla met
korte a en zonder den klemt.), bedr. onz. zw. ww.
Onz. Met geweld invallen. Den donder viel op
't huis en 't tak (dak) klabetterdeg' in. — I'geklabetterid) kommen, met geraas binnenkomen.
— Bedr. Met geraas inslaan. Hiepaktege ne steen
en klabetterdege drij ruiten in. — Zie KLABET-

Inknappen (uitspr. i'knappm), bedr, zw. ww.
Knappende in net lichaam doen. De koe kan ewat
i'knappen. Zie KNAPPEN.

TEREN.

Inklaitsen, ww. Zie INKLEITSEN.
Inklakken (uitspr. i'klakkzn), bedr. onz. zw.
ww. Vgl. I(N)KLABETTEREN. 't Huis klakteg' in,
stortte met gedruisch in. Mee nen homer (hamer)
klakt hie de deur in. — Zie KLAKKEN.
Inklappen (uitspr. i'klapppn), onz. zw. ww.
Daarnaast I(N)PRATEN. In de uitdr. : in- en uitklappen, dwaas, onzinnig, zonder verstand klappen. Ze zal nog zot wer(d)en : ze klapt in en uit.
Zie IN.
Inklauteren (uitspr. i'klautdrdri), onz. zw.ww.
Daarnaast, gewoon, I(N)KLEFFEREN, I(N)KLESSE-

REN. Klauterend in iets gaan. De plante kleffert
de vaister in. Den dief zal al over de muur
i'klauteren. De slange klessert heur hoi in. Zie
KLEFFEREN,

KLESSEREN.

Inklefferen, inklesseren, ww. Zie INKLAUTEREN.

Inkleitsen, ww. Zie INKLETSEN.
Inklemmen (uitspr. i'klemmpn), onz. st. ww.
Inklimmen. De katte klemt de vaister in. Zie
KLEMMEN.

Inkletsen (uitspr. i'kletsan), bedr. onz. zw.
ww. Daarnaast, gewoon, INKLEITSEN (uitspr.
i'klaitsdn). Bedr. Met geraas inslaan, doen invallen. Hauwt op, ge zilt de deure nog i'Mausen. — Met geraas breken. Mee ne kass if steen

Inkneinzelen (uitspr. i'knainzshn). inkneinzen (uitspr. i'knainzdn), bedr. zw. ww. Kluivend,
knappend opeten. Da' kind hee' al d'appeh stillekies ïgeknainsd. Zie KNEINZE(LE)N. — Soortgelijke werkwoorden zijn ; I(N)KNEUZELEN, I(N)KNOEFELEN.

Inkneuzelen (uitspr. ïkneuzdhri), bedr. zw.
ww. Zie INKNEINZ(EL)EN.

Inknippen (uitspr. i'knipppn), bedr. zw. ww.
(Van borrels b. v.) naar binnen gieten. Hie koest er
azoo 'n derteg i'k?iippen,
Inknoefelen (uitspr. i'knoefzhri),

ww. Zie

INKNEINZ(EL)EN.

Inknoopen (uitspr. i'knoopan met scherpl. d),
bedr. zw. ww. Wdb. Fknoope, zille, en niet
i'vauwen !
Inkoken (uitspr. i'kofon), onz. zw. ww. Door
koken in iets doen gaan. Ge moet da1 vet goed
i'koken.
Inkolven (uitspr. i'kolvm), bedr. zw. ww.
Door kolven in iets doen. Hie kolft dem bal
't veld in. — Door kolven inslaan, breken. 'k Hè
'n ruit i'g e ko lfd.
Inkom (uitspr. i'kom), m. Zonder mv. Zonder
verkl. Ned. Wdb{«. alleen in Z.-Ndl. in gebruik »).
Het iokomen (in herberg, winkel, enz.). Moeder
zai: 'k moe ne keer in de lochtenk gaan en ge
moet, mij' ma?ineke, op den in- en den uitkom
letten. Anze (als ze) getrauwid) zijn, was 't hof
en 't land amaal 'I zifne : t was ne schoonen
fkom veur her. — 't Es hier in de zoeten i'kom.
Vgl. INVAL. — Intocht. 't Was nen triomfantelijken i'kom. ~- Ingang, 'k Wenn an den i'kom
van de gemeente. — Entreegeld. Vijfteg centiemen den i'kom, — Inkomen, rent. Ne jaarlijksehen i'kom van duus(f) frank. — Vgl. DB. J.
Inkomgeld (uitspr. i'komgelt), o. Entreegeld.
Vgl. Ned. Wdb.
Inkommelenk, m. Zie INKOMMELING.
Inkommeling (uitspr. i'kommplenk), m. M v.
-lengen. Iemand die binnenkomt. Geet (geefi) den
t'kommelenk ne s toe I. Men zegt ook : den i'kom*
menden*

INKOMMEN

—

Inkommen (uitspr. i'komm?ri)9 onz. onr. ww.
Wdb. Komt mor amaal in.
— Ook als zelfst. nw. o. Dat es hier e schoon
i'kommen, een schoone ingang. — Rent. De kee~
rel heet (heeft) e schoon i'kommen.
-*• Den i'kommenden, de inkomende persoon.
Vgl. INKOMMELING.

Inkommen, o. ; inkommenden, m. Zonder
mv. Zie INKOMMEN.

Inkomste (uitspr. i'komste), vr. Zonder mv.
Inkomst. Vgl. Ned. Wdb.
Inkoop (uitspr. i'koop met sch. o), m. Mv. -en.
Wdb. Ze gaa' (gaat) nor Bruselveur den i'koop.
InkOOpen (uitspr. i'kooppn met sch. o), bedr.
onr. ww. vVdb. Ze koopt te veel in. — Spr. 'k Verkoop het ou (u) gelijk ek het i'gekocht he (heb),
ik vertel het u zooals men het mij heeft verteld,
zonder waarborg. SCH. CV. Ned. Wdb.
— Afl. ; sam. I(n)koopere, m. ; — i(n)koopsomme, vr.
IükoorVön (uitspr. i'koorvsn met zachtl. o),
bedr. zw. ww. In den korf doen. Zijn de duiven
ali'gekoorfd? Ned. Wdb (INKORVEN).
— Afl. I{n)koorvinge (uitspr. i'koorvengp), vr. :
d'i'koorvenge van de duiven zal ploots hen
(plaats hebben) in de Kroone.
Inkooteen, ww. Zie INKAATSEN.
Inkorten, ww. Zie INKURTEN.
Inkosten (uitspr. i'kostpn), onz. zw. ww. Kosten bij het inkoopen. 'k En kan ou (u) da' goe'
nie laten an diene pry s : 't kost mij meer in.

CVJ.
Inkoteren (uitspr. i'koUrpn), bedr. zw. ww.
Met geraas naar binnen jagen. Kotert den hond

zij' kot in.
Inkrabbelen, ww. Zie INKRABBEN.
Inkrabben (uitspr. i'krabbpn), bedr. zw. ww.
Daarnaast i(N)KRABBELEN, I(N)KRAPPEN. Krabbende in iets doen. Krab het mor de gracht in.
— Fgekrabbel(d) kommen, op zonderlinge wijze
en met moeite bmnenkomen. — Zie KRABBEN,
KRAPPEN, KRABBELEN.
Inkraken (uitspr. i'krakpn met zovl. lange a),
onz. zw. ww. Krakend instorten. Het huis zal
nog i'kraken.
Inkrakken (uitspr. i'krakkzn), onz. zw. ww.
Met eenen krak invallen. Amme (als we) te mirre
(midden) van de planke stünden, kraktege z' in.
Zie KRAKKEN.
Inkrempen (uitspr. ï kremppri), (gewoonlijk)
onz. st. ww. Inkrimpen. Die Stoffe krempt styf
in. De kinders groeien en d'auw mainse (oude
menschen) krempen in. Zie KREMPEN.
— Afl. I{n)krempenge, vr. ; i[n)krempere, m.,
van Stoffen : dat en es mor i'kremper va' goed,
dat goed krempt zeer in.
Inkrijen, ww. Zie INKRIJGEN.
Inkrijgen (uitspr. i'kry\g)pn)t bedr. st. ww.
Wdb. }k En kan de koeè'n nie i'kry\g)en (nl. in
den stal). Z' en koest de pille nie i'krij\g)en.
Inkruipen (uitspr. i'kruippri), onz. zw. ww.
Wdb. 'n Hol i'kruipen. — 't Koore kruipt de

o

INLEEN
grond in, zegt men, als hst omstreeks Paschen
dor weder is en het koren iplv. te groeien, schijnt
kleiner te worden. Mee' zuk ne kauwen oostewend
kruipen de planten de grond in.
Inkt, m. Men zegt ENT (zie aid.).
Inkuielin (uitspr. i'kuùhn), bedr. zw. ww.
Inkuilen (van akkervruchten). AI de beeterave
zijn i'gekuield. Zie KU1ELEN.
Inkunnen, ww. Zie INKEUNEN.
Inkurten (uitspr. i'kurfon), bedr. onz. zw.
ww. Inkorten. 'k Zal de broek Ïkürten. Den dag
begint in te kürten. — 't Heu i'kürten, het hooi
op de weide bijeenbrengen en op een kleiner uitgestrektheid opeuleggen. — Zie KÜRTEN.
Inkurzelen (uitspr. i'kuzzdhn\ bedr. zw. ww.
Iusiaan, breken. Ze kuzzelen de deuren amaal in.
— In iets jagen. Kuzzelt dJ kalf dem bogord
(boomgaard) in.
Inkuzzelen. ww. Zie INKURZELEN.

Inkwakken (uitspr. i'kwakkm), onz. zw. ww.
Daarnaast I(N)KWIKKEN. Met eenen kwak instorten. De tafel kwikt in. De bru(gg)e kwakteg' in.
Vgl. Ned. Wdb.
Inkwelmen (uitspr. i'kwelmpn), onz. zw. ww.
lnzakken door kwelmen (zie aid.). De grond
kwelmt hier in. DB.
Inkwikkei, ww. Zie INKWAKKEN.
Inkwispelen (uitspr. i'kwispdhn), onz. zw»
ww. Veeial in de uitdr. : i'gekwispel(d) kommen
(van pers., van honden), al kwispeistaartend (vleiend) binnenkomen.
Inlabeuren (uitspr. i'labeurm, la met körte a
en zonder den klemt.), bedr. zw. ww. Door ploegen in den grond doen. Ge zilt da' vuil kruid ook
i' lab euren. ZieLABEUREN.
Inlamijnen (uitspr. i'lamijnw, la met körte a
en zonder den klemt.), onz. zw. ww. Meestal met
kommen : I'gelamijn(d) kommen, al lamijnende
(zie aid.) binnenkomen.
Inlampetten (uitspr. ïlampettdn met hoofdt.
op pet), bedr. zw. ww. Tsondaas ('s zondags)
kantie (kan hij) iet i'lampetten, d. i. veel dnnken. Zie LAMPETTEN.

Inlandsch (uitspr. i'lants), bn. Komt in gebruik. De boere klappen al van i'lands ras. Vgi.
Ned. Wdb.
Inlappen (uitspr. i'lappan), bedr. zw. ww.
WdD. — Door slaan breken. Z' en deên nie open,
mor hie laptege de deur in. — Naar binnen slaan.
Hie smeet de deur open en hie laptege zijn kinders de kelder in. — Inzwelgen (eten of drinken).
Ze laptege de tien dreupels op her gemak in. Ge
moet de kaas ook nog i'läppen. Vgl. Ned. Wdb.,
waar er slechts sprake is van « nat eten ».
Inlaten (uitspr. i'latdn met zovl. lange a),
bedr. st. ww. Wdb. Laat den hond in.
Inleeden (uitspr. i'leen, leen eenlettergrepig
en met sch. e), bedr. zw. ww. Inleiden. Wdb. De
knecht zal hem i'leen. Zie LEEDEN.
Inieon, ww. Zie INLEEDEN.

INLEGGEN

Inleggen (uitspr. i'le(gg)jn), bedr. zw. ww.
Wdb. — Mest in de voor leggen, voor het inploegen. — Aardappelen, bij het planten, in de voor
leggen. As ek e manneke was, moest ek dikkels
pato(dd)ers inle(gg)en. — Weversterm. De twesten der keten tusschen de tanden van den effeneere leggen. Zie Volk en Taal, Ve jaarg., 82. —
Van dranken : in den kelder doen. Zie Ned. Wdb.,
kol. 1770. Ook van alle waren. Goed fle(gg)en.
Ge moet meer kaffie fle(g^)en, hie gaat opslaan.
— Van eten of drinken. Onze knecht kan iet
fle(gg)en, hij kan iets binnenspelen.
— AH. l(n)leg, rn., ingelegde winkelwaar; het
ingelegde bij spel, enz. ; — i(n)legbotere, m. —
I(n)le(gg)ere, m., die mest of aardappelen inlegt;
die in spel zijn inleg heeft gedaan : me zij' vijf
speelders en der en zij' mor vier fle(gg)ers. —
Samenst. I(n)leggeld, o. ; i{n)leglijste, vr., lijst
waarop de namen der personen die hun inleg
hebben gegeven, vermeld staan.
Inleunken, ww. Zie INLUNKEN.
Inleveren (uitspr. flevprpn), bedr. zw. ww.
Wdb. let ïleveren. — Van dieren. Leveren. Ge
moet mor(g)en de koe i'leveren. — Van personen.
Bedr. en wed. Zijne zeun es sa(l)daat en hie moet
hem i'leveren. k Levere mij in. — Zij' vel (ook
zijn ziel) i'leveren, sterven. Vgl. J.

Inlichten (uitspr. flichtzn), ww. ; inlichtinge (uitspr. ï'lichteng?), vr. Deze woorden körnen in zwang. Ge moet ou (u) beter fliehten.
Ge moet om f lichtenge gaan.
Inliggen (uitspr. fli(gg)pn), onz. st. ww. Wdb.
Van voorraad. In den winkel, den kelder, enz.
liggen. 'k Hè nog e vat fli(gg)en. CV. J. Ned.
Wdb. — In den grond liggen. 't Vriestal: 'k ben
toch kontent dan (dat) ons kabuizen fli(gg)en.
DB J.

Inlyven (uitspr. fhjvpn), ww.; i(n)lokken,
ww. Zie Wdb.
Inloeren (uitspr. floerdri), onz. zw. ww. Inkijken. Alke keer da' ze veurbijgaat, loert ze ne
keer in.
InlOOpen (uitspr. floopzn met sch. 0), onz. en
bedr. st. ww. Wdb. — Onz. Van lek schoeisel.
Mijn schoene loopen in, ze laten het water in. —
Bedr. Zijne kop i'loopen, het hoofd breken door
tegen iets hards te loopen. Ook fig. Ge zilt het nog
zien : hie zal wel ne keer zijne kop i'loopen.
— Aß. I\n)loop, m. : hier es veel in- en uitloop, mor letter verteer.
Inloten (uitspr. f loten), wed. zw. ww. Daarnaast INTREKKEN. Een siecht nummer trekken.
Zijne tweerde zeun heet (heeft) hem fgeloot.
Inlllimen (uitspr. fluiman), onz. zw. ww. I'geluim{a) kommen, heimelijk en schijnheilig binnenkomen. Zie LUIMEN.
Inlunken (uitspr. fl{é)unk?n), onz. zw. ww.
Inkijkeu. Astie (als hij) veurbij her huis gaat,
leunkt hie ne keer in.
Inlutten (uitspr. flutten), bedr. zw. ww. Drinken. Ze kan op e jaar ewat flutten, ze drinkt
wat in een jaar. Zie LUTTEN.

Inmaitsen, ww. Zie INMEITSEN.

INPAFFEK
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Inmanken (uitspr. fmanfon), onz. zw. WW.
Pgemank^t) kommen, al mankende binnenkomen. Wie komt er? Den henkepatenk die fgemank(t) komt. Zie MAN KEN.
Inmeitsen (uitspr. fmaitspn), bedr. zw. ww.
Daarnaast, soms, l(N)METSEN. Inmetselen. Fgetnaitste steene' van alderhande kaleur. CV. J .
Ned. Wdb. (« in Zuid-Nederland »).
Inmessen (uitspr. f messen), bedr. zw. ww.
Gansch bemesten. De grond es fgemest. Zie
MESSEN.

Inmetsen, WW. Zie INMEITSEN.
Inmeuën, ww. Zie INMEUGEN.
Inmeugen (uitspr. fmeu(g)pn)t onz. onr. ww.
Ell. Ergens in mögen gaan, loopen, komen, enz.
'k S tond veur de deure, mor 'k em mocht nie in.
— Van huisdiereu die in de weide zijn. De koeë
meuè'n in, ze mögen in den stal komen, het is
tijd ze in den stal te doen. — Van akkervruchten.
De ro(gg)e Staat droo(g)e, hie mag in. Zie MEU>
GEN. DB.
Inmoeten (uitspr. f moeten), onz. zw. ww. Ell.
In iets moeten gaan. Van personen. Ge moet de
rechte strateginter in. Ned. Wdb, — Van huisdieren. Zijn de koeè'n nog uit? 't Es tijd : ze
moeten in.— Van akkervruchten. 't Gaa' raine7t :
't heu moet in. DB.
Inmogen, ww. Niet in gebruik. Z. INMEUGEN.
Inmompelen (uitspr. fmompdhn), onz. zw.
ww. Daarnaast I(N)MUMMELEN. AI mompelende
binnenkomen. Wie komt dor i'gemompeld? Moeder komt fgemummeld.
Inmonken (uitspr. fmonfon), onz. zw. ww.
Veelal met kommen. I'gemonk(t) kommen, al
pruilende binnenkomen. Zie MONKEN.
Inmooschen (uitspr. gewoonlijk fmoosan zonder ch), beür. zw. ww. Mooschende indoen. Ge
moet da' mes (mest) indoen en niet fmoosen. Ze
mooschen dat heu in. Zie MOOSCHEN.
Inmummelen, ww. Zie INMOMPELEN.
Innemen, bedr. st. ww. Het gewone w. is
I(N)PAKKEN ; INNEMEN klinkt wat deftiger. Wdb.

Goe' van inneme zijn, veel kunnen eten en drinken, — Nie' goe' (of sticht of moeielijk) van
inneme zijn, niet gemakkelijk iets (veelal e«n
geneesmiddel) kunnen ionemen. Fig. Niet gemakkelijk leeren.
Innen, ww. ; innig, bn. Niet in gebruik.
Innewers, bw. Zie INNEWERTS.
InnewertS (uitspr. innawers), bw. Inwaarts.
Ge moet innewers keer en.
Inpaffen (uitspr. fpaffen), bedr. onz. zw. ww.
Daarnaast I(N)POEFEN. Bedr. lets of iemand met
geweld (met een paf of poef) naar binnen slaan.
Paft den hond 't kot in. Hie poeftege de kinders
't huis in. — Met geweld inslaan, breken. Zepoefen deuren en vaisters in, — Onz. Met geweld
instorten, inslaan. De nuè'm (nieuwen) bauw es
van de wend i'gepaft. — FggPaf\t)i i'gepoef{t)
kommen^ met geweld en geraas binnenkomen. De

INPAKKEN
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zatte beeste' kommen d'herberg ïgepoeft. — Zie

—

INPROSSEN
Inperdaflen, inperdoefen, ww. Zie INPAR-

PAFFEN, POEFEN.

DAFFEN.

Inpakken (uitspr. i'pakkpn), bedr. zw. ww.
Innemen. Van kieeren, die te wijd zijn. 'k Zal de
broek 'm beetse i'pakken. — In huis nemen. Pakt
't wasgoed in : 't raint. — Herbergen. Geen
vrendelengen in huis : 'k em pakke niemand in.
— Waren inieggen (in winkel, magazijn, enz.).
'k Hè dengen te veel i'gepakt. — Van spijs en
drank. Goe' van i'pakke zijn, goed van innemen
zijn. Z' em pakt nie' gemallek in, neemt niet
gemakkelijk een geneesmiddel. Tonte kan iet
i'pakken, hij kan veel eten of drinken. — Zie

Inpersen (uitspr. i'perspn), onz. zw. ww. I'gepers(t)kommen,met haast binnenloopen.Z><? deure
stond open en ze kwomen aldor i'geperst. Zie

PAKKEN.

Inpeuzelen, ww. Zie INPEUTEREN.
Inpikkelen (uitspr. i'pikkdhn), onz. zw. ww. Al
hinkend met moeite in iets gaan. De koeier pikkelt de stal in. De mankepoot komt Vgepikkeld.

Inpalmen (uitspr. fpalmdri), bedr. zw. ww.
Wdb. let i'palmen.
Inpandoeren (uitspr. i'pandoerpn met hoofdt.
op doe), bedr. onz. zw. ww. Bedr. Met geraas
inslaan. D'huisdeur i'pandoeren, ze insmijten. —
Onz. I'gepandoer(d) kommen, met geraas en
geweld binnenkomen. Zie PANDOEREN.
Inpappen (uitspr. i'papppn), bedr. zw. ww.
lets (goed) bepappen (met een plaaster beleggen).
Dat es 'n ka zweeroudze (kwade zweerage) : ge
moet ze goed i'pappen. Zie PAPPEN.

Inpardaffen, inpardoefen (uitspr. i'pard-),
bedr. onz. zw. ww. Daarnaast l(N)PERDAFFEN,
I(N)PERDOEFEN. Bedr. lets met geraas en geweld
inslaan. Ons hekkie ligt i'gepardaft. De jongens
pardoefen de mite' mee ne steen m. — Iemand
of iets met geraas naar binnen drijven. Moeten
de schopen (schapen) in? /aas (ja, zij), pardoeft
ze mor de stal in, — Onz. Instorten (met geraas).
Hoort ! de schüre par daft in. De keerels kommen i'gepardaft, zij komen met geraas en getier
binnen. — Zie PARDAFFEN, PARDOEFEN, PERD ÄFFEN, PERDOEFEN. "

Inparlaitsen, ww. Zie INPARLAKKEN.
Inparlakken (uitspr. i'parlakkpn met hoofdt.
op lak), onz. zw. ww. Daarnaast I(N)PARLATSEN,
I(N)PARLEITSEN (uitspr. -laits-), I(N)PARLETSEN.

Parlakkend (d. i. met de voeten op den grond
stampend) binnenkomen. Ze parlakken d'ander
straat in. De zatteriks kommen i'geparlaitst.
Zie PARLAKKEN, PARLAITSEN, PARLATSEN, PARLETSEN.

Inparlatsen,inparleitsen, inparletsen, ww.
Zie INPARLAKKEN.

Inpatsakken (uitspr. i'patsakkpn,pa met korte
a en zonder den klemt.), onz. zw. ww. Veelal met
KOMMEN : i'gepatsak(t) kommen, als een patsak
(z. aid.) binnenkomen.
Inpekelen (uitspr. i'pekdhn), bedr. zw. ww.
Door en dooi pekelen (van vleesch). Es 't vlees
in de kuipe goed i'gepekeld? Ned. Wdb.
Inpekken (uitspr. i'pekkpri), bedr. zw. ww.
lets (goed) met pek bestrijken. Zijn de drae
(draden) wel fgepekt? — Iemand goed i'pekken, hem ferm afranselen. Zie PEKKEN.
Inpeperen (uitspr. i'pepdrw), bedr. zw. ww.
Goed bepeperen. Vlees i'peperen. — Iemand
i'peperen, hem ferm afranselen. J. Ned, Wdb (« in
N.-Ndl. niet bekend >).

PER(T)SEN.

Inpeuteren (uitspr. i'peutzrm),
bedr. zw.
ww. Peuterend in iets doen. Da' mannek' hee'
't lock amaal de koolbak i'gepeuterd. — let
i'peuteren, veel binnenspelen (van soijs). Daarnaast I(N)PEUZELEN. De vaint eet tra[g)e; mor
hie kan toch iet i'peuterenl Zepeuzelt ewat in!

Inpikken (uitspr. i'pikkdri), bedr. zw. ww.
Met den bek inslaan, breken. De mussche zal de
ruite nog i'pikken.
Inplaitsen, ww. Zie INPLEITSEN.
Inpleitsen (uitspr. i'plaitsm), bedr. onz. zw.
ww. Daarnaast, soms, I(N)PLETSEN. Bedr. lets naar
binnen plassend slaan. De vaister staat open en
't maiske plaitst net water de komer (kamer) in.
— Onz. AI plassende naar binnen vloeien. Doet
de deur toe : de re(g)en plaitst het huis in. —
Zie PLE(I)TSEN. Vgl. Ned. Wdb (INPLASSEN).

Inpletsen, ww. Zie INPLEITSEN.
Inplenën, ww. Zie INPLEUIEN.
Inpleuien (uitspr. i'pleu(i)pn), bedr. zw. ww.
Inplooien. 'm Mauwe wat i'pleuën. Vgl. Ned.
Wdb.
Inpoefen, ww. Zie INPAFFEN.
Inpoeieren (uitspr. i'poeùrpn), bedr. zw. ww.
Iemand i'poeieren, hem gansch bepoeieren. Vgl.
Ned. Wdb.
Inpompelen (uitspr. i'pompahn), onz. zw.
ww. Van vochten. Met hoi geraas naar binnen
komen. Wa' stoorm toch! 't Water pompelt al
over de zulle 't huis in, 't Komt wild Ïgepompeld. Zie POMPELEN.

Inpompen (uitspr. i'pompdn), bedr. of (schrjnbaar) onz. zw. ww. In iets pompen. 't Brandt
nog ; toe,jongies, altijd mor i'pompen ! Bazinne,
pompt nog ne keer in, geef ons nog een glas bier.
Vgl. Ned. Wdb.
Inprateilj ww. In- en tdtpraten. Zie INKLAPPEN, IN.

Inpreken (uitspr. met zachtl. e), ww. In- en
uitpreken. Zie IN.
Inprenten (uitspr. i'prentpn), bedr. zw. ww.
Wdb. Iemand iet goed i'prenten.
Inpreiltelen (uitspr. i'preutdhn), ww. In de
uitdr. : in- en uitpreutelen, onzinnig preutelen.
Zie IN. — I'gepreutel(d) kommen, al preutelende
binnenkomen.
InprOSSen (uitspr, i'prosszn), bedr. zw. ww.
Daarnaast I(N)PRUITSEN, I(N)PRUITSELEN, I(N)PRUTSEN, I(N)PRUTSELEN. Siecht en slordig iets

in iets doen. Vgl. INFOEFELEN. Mes i'prossen,

I~PRUITSELEN

INSCH.A. VEELEN

mest sleeh t in den akker doen. Dat en es nie
indoen, 't en es mor i'j>ruitsen. Zie PROSSEN,
PRUU)TS(EL)EN.

Inprnitselen, inpruitsen, inprntselen, inprutsen, ww. Zie INPROSSEN.
Inraboelen (uitspr, i'raboelsn, ra filet korte a
en zonder den hoofdt.), onz, zw. ww. Daarnaast
I(N)RAMOELEN. Met veel rumoer naar binnen
komen. Ze soaren aile drq'e zat, en ze raboeldegen
d' herbergen d' een achier d'ander in. l'geramoel(d) kommen. Zie RABOELEN, RAMOELEN.

Inrainen, ww. Zie INREINEN.
Inrammelen (uiispr. z"' ram In;;lt;n) ,

zw. ww.

Dwa .s en wild in iets loopen, De koez'e' rauoutsen de kltlver in. Zie RAVOTSEN.

Inravoutsen, ww. lie INRAVOTSEN.
Inraaen (uitspr. i'razsn met zovl.

lange a),
ww. Al razend binnenkomen. Die zatte
beeste komt weeral ne keer 't huis z"'geraasd.

onz.

ZW.

Inreeken (uitspr. i'reeksn met sch. e), bedr.
z«, ww. In den grond reeken (z. ald.). Zaad
i'reeeen. J (INRAKEN). OUD., By·dr. (INRAKELEN).
Inresnen, vr«. Zie INREGENEN.
I.nregenen (uitspr, z"re(g)JnJn),onp.

zw.

WW.

Daarnaast ItN)REINEN (uitspr. -rai-). W db.'t Raint
de zolder in. - Bed ... ' t Kooren es de grond
i'gelei/nd, het is, door overvloedigen regen, In den
akker om zoo te zeggen gekropen.

Inreinen, ww. Zie INREGENEN.
Inrekken (uitspr. i'rekkJn), onz.

st. ww. Van
stoflen. Inkrimpen ; het tegengestelde van UITREKKEN. Da' goed es i' gerokken. Akoetsoe rekt
uit en dornor in.

Inrichten

(uitspr. z"rzchttJn), bedr. zw. ww.
NltUwdialectisch. Wdb. 'n Feeste wei i'rzchten.
Zie iVed. 't'Vdb., kol. 1860, Aanm.
- Aft. Inrzchtere (uitspr. i'rzchtJrJ), m.; inrzChtz"nge (uitspr. z"rzchtengJ), VI.

Inrij

(uit~pr. i'ri/), m. Zonder mv. De plaats,

laugs waar men iIJfijdt. Den z"ry' en es nie' gemaliek. Vgl. Ned. Wdb.

Inrijden (uitspr. z"rq'Jn), onz. bedr. st. ww.
W db. - Bedr. In den akker njden, inploegen. Vuii
krzud i'rq·.?n. SCH. DB. ev. T. R. J. - Iets,al
rijdende breken, doen iovallen. De boulde (bahe)
was toe rnar hz'e ree' z' in. - Weverswoord.
Den dr~m t rg'en, den drom (z. ald.) in een Oleuwen kanl steken. - Onz. ]'geree' kommen, al
rijdende in iets komen. Ze kOlntnen at de poorte
van't hot wild z"gereen.
Inrijen, ww. Zle INRIJDEN.
Inritsen (uitspr. i'ritsJn), OilZ.

zW. ww. Snel
loopel1d in iets komen. De deu/gJeniete' ritsen
't veld in en stampen 't kooren in de grond.

Inroefelen

(uitspr. z"roej'tJlJn), bedr. zw. ww.
Al slaanae breken. De

Daarnaa~t I{N)RUIFELEN.

Inroeien (uitspr. i'roezan), bedr, zw. wwv Iuslaan, insmijteu. De uaister mee ne kai i'roeien,
Vgi. J : INROOIEN.
Inroepen (uitspr, i'roepsnv, bedr. st. ww. Iemana i'roe en, hem roepen om binnen te komen.
fled. "If/db. - Van dieren. Duiuen i'roepen (n1.
in het duivenhok), Roept de eoeer: in, roep ze van
de weide naar hof en stal.

onz , zw.
ww. Pgeramlnel(d) kommen, al knorrende binnenkomen.

Inramoelen, ww. Zie INRABOELEN.
Inravotsen (uitspr. i'ravoutsJn), onz.

ruiten z(n)roejelen. - Haastig opeten of drinken.
Op nen oomelenk kan hie "n schei hesp i'roefelen. - AI slaande binnendrijven. Hie roefelt de
k()eiet,~ de stal in. - lie ROEFELEN, RUIFELEN.

Inrokelen (uitspr, i'rokdltnl), hedr, zw. ww. In
iets rakelen. Dem bc1kker roeelt de kolen dan
bluspot in. Zie ROKELEN ~

Inrollen

(uitspr. i"roll,Hl), or.z. bedr, wed. zw.
Bedr. In den akker met de
landroi doen. Zaad ineegden en achternaar i'l ollen. - Wed. De stekeleerd rolt hem in, rolt zich
ineen.

w «, Ned, Wai». -

Inronken (uitspr, i'ronkJn), onz. zw. ww.l'gel"onklt) kommen, al ronkende binnenkomen. Stille ! ' k hoore de enorrepot die i'geronkt komt.
Zie RONKEN.
Inrosten [uitspr. z'rostJn), onz. zw. ww. Inroesten. IJzer rost in. lie ROSTEN.
Inrotsen (uitspr. i'routssns, onz. bedr. zw.
ww. Onz. Wild en weest binnenloopen, De per(d)e
routsen het hot in. De kinders routstegen d'ander straat in. Ze routsen de mees (meerseh) in en
uit.l'geroutsU) eomrne«, met geraas naar binnen
komen. - Bedr. Loopend doen invallen. De stter
liep nor "t hekkie en routstege't in. _. Vgl. Ned.
Wdb (INROSSEN, -ROTSEN).
Inroutsen, ww. Zie INROTSEN.
Inruifelen, ww. Zie INROEFELEN.
Insassen (uitspr. i'sassJn), ODZ. zw.

wW. IJ~t_
sas(t) k01nnzen, wild eo haastig binnenkomen.
Ester iet gebeurd? Ge komi zoo ordeg (aaniIg)
i'gesast. lIe SASSEN.

Insavelen (uitspr. i~savJlJn met zovl. lange a),
onz. zw. wW. Op zonderlinge wijze binnenkomen.
Ze laten de rokke' zwz"eren en l?ommen ilz'er
amaal Z"'gesaveld. Zie SAVELEN.
Inscharten (uitspr. i'scharttJn),

bedr. onz.

ZW.

wW. Bedr. Schartend iets in iets doen. Ge moet
da' mes (mest) beter indoen : g' en schart Jut
mor in. 't Raint .. ze schart her wasgoed in, ze
neemt het haastig binnen. - Hie schart het dl in,
hlj neemt, grijpt alles : hij palml alles in. - Onz.
IJgeschar(t) kommen, op zonderlinge manier, 11let
zouder moelte in lets komen. Hie schart het huis
in .. hie es zeker weeral ne keer zat. - lIe
SCHARTEN.

Inschaveelen (uitspr. 'l'schaveelen, scha met
korte a, vee met sen. e en deo klemt.), ooz. ZW.
ww. Wild in iets loopen. De koei' schaveelen
't klaverveld in. l'geschaveel(d) kommen, al
schaveelende inkomen. Trz"ene sclJaveeldege de
Zwarze gauw in. - Zle SCHAVEELEN.

INSCHEEREN

-

Inscheeren (uitspr. i'scheerdn, schee met sch.
e), bedr. st. ww. Zieh toeëigenen. 't Es ne
vrek en hie scheert het dl in. — Opeten. Ze kan
ewal ïscheeren, ze kan veel binnenspelen. —
D'ha(g)e 'm beets' i'scheeren, ze met de haagschaar korter en smaller maken. Zie SCHEEREN.
Inschenken (uitspr. i'schenken), bedr. st. ww.
Wdb. E glas bier i'schenken. Schenkt mor nog
ne keer in!
Inscheppen (uitspr. i'scheppdn), bedr. zw. ww.
Wdb. Schept de soepe mor in.
Inschieten (uitspr. i'schiefori), bedr. wed. onz.
st.ww. Wdb.— Bedr. In den grond,in eene gracht,
enz. met spade of schop werpen. Schiet de steenen de gracht in. — Wed. Met haast naar binnen
loo pen. Ze schoot her 't huis in en begoest op de
tafel te slane. — Onz. Fgeschote kommen, ijlings
binnenloopen. Hie smeet de deur open en kwamp
kaad (kwaad) i'geschoten. De stier schiet de
mees (meersch) in. — Zie SCHIETEN.
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INSLUIMEN

Inslaan (uitspr. i'slaan met zovl. lange a), bedr.
onz. st. ww. Wdb. — Onz. Met geweld en geraas
schielijk instorten. Der kwamp negroote wend op
en 't huis sloeg in. — Bedr. Iemand in iets door
slaan drijven. Slaat de katte de kelder in.
Inslag" (uitspr. i'slag), m. Zonder mv. Uitslag
van i'slag, huiduitslag (gevolg van veel eten of
drinken). SCH. CV. J. Ned. Wdb.
Inslaitsen, ww. Zie INSLEITSEN.
Inslapen (uitspr. i'sloppn), ww. Wdb. Moeder
sloopt in.
Inslappen (uitspr. i'slapppn), bedr. zw. ww.
Slabbenci innemen. De katte slapt al de melk in.
Zie

SLAPPEN.

Insleitsen, ww. Zie INSLETSEN.
Inslengeren, ww. Zie INSLINGEREN.
Inslenteren (uitspr. i'slentprari), onz. zw. ww.
Naar binnen slenteren. De zatterik komt i'geslenterd.

Inschijten (uitspr. i'schijtdn), onz. st. ww.
Inzakken. De grond schijt in. Die mijte gaat
î'schijten. J.

Inslepen (uitspr. i'slepm), bedr. zw. ww. lets
naar binnen slepen. Sleept dat haut ook maar in.
— In den grond slepen. Zaad i'slepen. DB. CV.

Inschokken (uitspr. i'schokkpn), bedr. onz.
zw. ww. Bedr. lets door schokken doen invallen.
De wendschokt de ruiten in. — Onz. Schokkend
instorten. De muur es Vgeschokt. —- Met schokkende beweging binnenkomen. De zatterik schoktege d'herberg in. I'geschok(t) kommen.

J. — Zie SLEPEN.

Ins ehre em en (uitspr. i'schreemm met sch. e),
onz. zw. ww. Fgeschreemid) kommen, al schreeuwende (krijtende) binnenkomen. De jonge' komt
i'geschreemd ; hie hee' zeker sla(g)e g'had. Zie
SCHREEMEN.

InSChrijven (uitspr. i'schrijvpn), bedr. st. ww.
Wdb. Nen akt i'schrijven. — In spei (b. v. gaaischieting) : hem laten i'schrijven, zieh laten op
de lijst der schutters schrijven ; eig. medeschieten.
— Afl. I(n)schrijf, m., inschrijving ; — i(n)schrijvere, m.; — i{n)schrijvenge, vr., inschrijving; — i(n)schrijvengsgeld, o.; — inschrijvengslijste, vr.
InschuJfelen (uitspr. i'schuifzhn), bedr. onz.
zw. ww. Daarnaast I(N)FLUITEN. Bedr. Iemand
schuifelend (fluitend) inroepen. De schoemaker
passeert : toe, schwfelt hem ne keer in. — Onz.
J'geschuifelÇd), ïgefiole kommen, al fluitende
binnenkomen. Pier kwamp i'geschuifeld en hie
en gebaardege van niet (niets). — Zie SCHUIFELEN.

Inschuiven (uitspr. i'schuivpn), onz. bedr. st.
ww. Wdb. Die planke schuift goed in. Schuift
de la (lade) in.
Inschnppen (uitspr. i'schupppn), bedr. zw.
ww. Inschoppen. Schupt den hond 'tkot in. De
deur i:'schuppen, ze door schoppen inslaan. Iemand zijnem buik i'schuppen.
Inseezen (uitspr. i'seezdn met scherpl. e), onz.
zw. ww. Haastig inloopen. De kinders seezen
't huis uit en in. I'gesees(d) kommen, snel binnenkomen. Zie SEEZEN.

Insekt, o. ; insgelijks, bw. Niet in gebruik
bij het volk.

Insleren (uitspr. i'sler»n), onz. zw. ww. Stil
en zacht binnenkomen. De klappaie komt i'gesleerd: opgepast! Zie SLEREN.
Insletsen (uitspr. i'sletszn), onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, I(N)SLEITSEN (uitspr. -slaits-). Als
eene slets vuil en slordig binnenkomen. De slonse
slaitst al d'herbergen in. — Zie SLETSEN.
Inslenren (uitspr. i'sleuran), bedr. zw. ww.
Naar binnen sleuren. Sleurt hem zijn huis in :
hie es strontzat.
Inslibberen (uitspr. i'slibbpr^n), onz. zw. ww.
Heimelijk inkomen. Mie slibbert stillekies de
koestalin. Ze komt i'geslibberd.
Inslikken (uitspr. i'slikfon), bedr. zw. ww.
Wdb. — Zijn tong i'slikken, zijn woord intrekken. — Zijne lepel i'slikken, sterven. J.
Inslingeren (uitspr. i'slengprpn), onz. zw.
ww. Al slingerende binnengaan. De slange siengert her hoi in. — Bedr. Slingerend breken. Hie
greep ne steen en slengerdege de ruiten in. —
Vgl. Ned. Wdb.
Inslodderen (uitspr. i'sloddprzn), onz. zw.
ww. I'geslodder(d) kommen, al slodderend (zie
aid.) binnenkomen.
Insloeberen (uitspr. isloebdrm\ bedr. zw.
ww. Natte spijs slordig eten, inslobberen. Hie eet
gelijk nen hond ; hie sloebert zijn teten in. Zie
SLOEBEREN.

Insloefen (uitspr. i'sloefpn), onz. zw. ww. Al
sloffende in iets komen. Moeder komt de komer
(kamer) i'gesloeft. Zie SLOEFEN.
Inslonsea (uitspr. i'slonspn), onz. zw. ww. Vgeslons(t) kommen, als eene slons binnenkomen.
Inslopen, ww. Zie INSLAPEN.
Inslnimen (uitspr. i'sluimzn), onz. zw. ww.
Nagenoeg hetz, als : insluipen. Vgesluim^d) kommen. Ze sluimt al't achterdeurk' in. Z. SLUIMEN.

I~SP()ELEN

INSLUIPEN

Insluipen (uitspr. £'sluzpJn) , ww.; icn:slui.
ten, ww. Zie Ned. wu.
Insmakken (uitspr. i'smakkJn), bedr. onz. zw.
ww.Wdb. - Onz. Met een smak invallen. De
muur smakteg' in en 't kind was er ondere.

Insmauten, wW. Zie INSMOUTEN.
Insmeeren (uitspr. i'smeersn met sch, e), bedr.
zw. wW. Insmeren. Wdb.IJzerwerk mee petrool
i'smeeren; Nem ooterham goed i'smeeren. - lets
vieren (door een smulpartij). Hie es schepene benoomd en ze tuillen dat ne keer jijn i'smeeren,
-- Iemand i'smeeren, hem afranselen, CV. T.
R. J. STOETT, Spr, - lets dat met de hand
wordt vastgenomen, met drek of ander vuilnis
verontreinigen. Vgl. I(N)VETTEN. Zie SMEE:iEN.
z"smijt;;n), bedr. onz~.st. ~w.
Wdb. - Zijn az"(g)e ruiten i'smijten, ZlJn eigeu
glazen insmijien. - Ieman.i de kcp Z"' smijten. ODZ. Het huis smijt in, het start in.

Iasmijten (uitspr.

Insmoelen (uitspr, i'smoebn), onz, zw. ww.
l'gesmoel(d) kommen, al pruilend binnenkomen.
Zie SMOELEN.
Insmokkelen (uitspr, z'smokkJlJn), onp, zw.
ww. In iets mistregenen. 't Smokkelt al d'ope
(open) uatster in. lie SMOKKELEN.
Insmouten (uitspr. z"smautiJ1z), be.ir. zw, ww.
Nagenoeg hetz. als INSMEEREN (zie ald.). Smaut
de stove goed in en zet z' op de zoldere. Ge mo.et
de schoenen z" smauten . Hie es gekozen en ze zzllen 't zoe] i's mauten (smullende vieren), Zie
SMOUTEN.

Insmullen (uitspr. i'slnulbn), bedr.

ZW.

ww.

Al smullende opeten. Ze kan ezoa t i'smullen, ze
kan wat binuenspelen.

Insnappen (uitspr. i'snapp<Jn), bedr. zw. ww.
Haastig naar binnen nemen , ' t Raint,. snap! die
hendtes (hemden) algauu}e 't huz's in. - Opeten
of drinken . .lIoeveel dreupels snapl z' in op nen
dag? - lie SNAPPEN.
Insneeen, WW. Zie INSNOUEN.
Insneeuwen, ww. Nltt iu gtbruik. Zie

IN-

SNOUEN.

Insoeven (uirspr. i'soeusnv,

aDZ. zw.

ww. Daar-

naast I(N)ZOEVEN. Al soevend binnenkomen. Van
de wind. ' k Hoore de wend dte de schauw i'soeft;
Van personen. Mze zoeft de komers (kamers) in
en tcit. Zie SOEVEN, ZOEVEN.

Inspaitsen, ww. Zie INSPEITSEN.
.Inspan (uitspr. i'span), m. Zonder mv. Alles
wat men noodig heeft am een paard in te spannen. Knecht, pakt g"heel den i'span. Vgl. Ned.
JVdb.

Inspannen (uitspr. i'spann<Jn), bedr, zw. ww.
W db. - Kurt i'gespanne zy'n, spoedig boos
worden. CV. STOETT, /)pr./ Ned. Wab (<< In luidNederland »). - Alee iem and z"gespallne zy'n, er
mede moeteo leven. DB. Ned. Wdb, - E proces
i'spannen te(g)en temand, hem een proces aandoen. DB.
J. J'led. 1f/lib (t in luid-Nederland »). - V gl. INSTELLEN.

ev.

Inspartelen (uitspr. i'spart<Jl<Jn), onz. zw.
ww . In

jets spartelen. Den hond spartelt het
hut's in. l'gespartel(ti) komml'n, al spartelend
(met moeite) uinnenkomeu. De zatter ie kwamp
l'gesparteld.

Inspectie (uitspr. inspeksie, -spebs» met klemt,
op speR), vr. Daarnaast ENSPEKS(I)E. Opzicht, toezicht.
Inspeeten (uitspr. i'speetsn lTIet scherpl. e),
onz. zw. ww . 11eD zou kunnen schrijven I(N)SPITTEN; zie I{l. en Vorml. Driftig, ijlings binnenloopen. De kinders kommen de school i' gespeet.
Zie SPEETEN, SPITTEN.
Inspeitsen (uitspr. i'spaitsJ1t), aDZ. ZW. wW.
Daarn aast, sorns, I(N)SPETSEN. Naar binnen spat!i.-n. 't 1Vater spaitst de kelder in. - IJIings in
lets loopen. Den hond spazlstege ~t ~Ield in. Zte
SPElI)TSEN.

Inspekse, inspeksie, vr. lie INSPECTIE.
Inspekteur, m. 1'1 V. ·rs. Verkl. -rke. Daarnaast EI\SPEKTEUR. Opziener. Fr. z'nspecteur.

Insnijen (uitspr. z'sn&'<Jn), wW. Insnijden. "\\7 db.
Letters z'snY'l'n.

Insnoeren (uitspr. i'snoerCJn), bedr. zw. ww.
W db. - Onz. l'gesnoer(d) komml'n, ijiings binuenkumen. Veelal van vrouwen. Zl' kwonz 1nee e
roo' gezzchte 't huis z"'gesnoerd.
Insnoeven (uitspr.

£' snoev(}n), aDZ. zW. ww.

Naar bInnen ijlen. De wend huilt en snoift de
schauw in. Mil' kwamp i'gesnot>fd. l. SNOEVEN.

InsDokken, wW. lie INSNUKKEN.
Insnouen (uitspr. i'snou{}n met speciale ou),
onp. zw. wW. Daarnaast, nlin gewoon, I(N}SNEEEN. Insneeuwen. 't Snout d'ope' 'l)aister in.

Insnuiven (uitspr. ins1zuivdn), bedr. st. ww.
\V d b. - lets onaangenaams moeten aanhooren.
SllUift dat mor in, my" mannt'ke!
Insnukken (uitspr. z"snukk(}n), bedr. zw.
DaarDaa~t,

irgaan. Hie Jnuktege 't maisbe de stal in. Hit
snukt de koe de mees (rneersch) in. - Snukkende
breken. Pas op, ge ziit de deure nog i' snukken,
- lie SNUKKEN.

WW,

soms, I(N)SNOKKEN. Snukkend doen

Inspelen (uitspr. i'spelJn), bedr. zw. ww. Opetcn ui drinken, Rze kan iet z" spelen !
Inspeten (uitspr. z"sjJetJll), bedr. zw. wW. E
kind l'spetJn, het in de bunsels spelden. ev. J.
Inspetsen, ww. Zie INSPEITSEN.
Inspinnen (uitsp. z"spinnJn), onz. st. wW.
lJlings binnenloopen. De koe;' spz'nnen de stat
In. Zie SPINNEN.

Inspitten, wW. Zie INSPEETEN.
Inspodderen (uitspr. z"spoddJrJn) , onz.
WW. j~gespodder{d)

kommen, dnftig en snel

z~.
In

iets loopen. lIe SPCDDEREN.

Inspoelen (uitspr. i'spoel;;n) , onz. ZW. w~.
Bionenstroomen. liet water spoell de kelder zn.
- Bedr. Stroomend in iets brengen. De vloe~
(vloed) spoeZ! de vuzleghz'ed de koestal in. - Door
~troonlUl \an water ooeIl ll1\allcn. De bru(gg)e
was i'gespoeld. - lIe SPOELEN.

INSPRAKE

—

Insprake (uitspr. gewoonlijk insprah), vr. Inspraak. Deur d'insprake va' God. \ Woord behoort niet tot de eigenlijke volkstaal.
Insprengen, ww. Zie INSPRINGEN.
Inspringen (uitspr. i'sprengen), onz. bedr. st.
ww. Wdb. — Van akker, straat, huis, enz. die als
een hoek ergens inspringen. Da' land sprengt
hier mee nen hoek in.
IüSprong (uitspr. i'spronk), m. Zonder m v.
Inspringende hoek van huis, land, straat, enz. De
strate maakt hier ne viezen i'spronk. DB. CV. J .
Inspronk, m. Zie INSPRONG.
I n s p m i t e n (uitspr. i'spruiten), bedr. st. ww.
Inspruiten. Ge moet zijn oore mee da' water
i'spruiten. Water de vais ter i'spruiten. Zie

SPRUITEN.
Instaan (uitspr. i'staan met zovl. lange a),
onz. onr. ww. Wdb. Veur iet, veur lemand
i'staan.
Ins tamp en (uitspr. i'stamp?n), bedr. onz. zw.
ww. Wdb. — Bedr. Door stampen doen binnengaan. Stampt den hond het kot mor in. — Onz.
J'gestamp(i) kommen, al stampvoetende binnenkomen.
Instappen (uitspr. i'siappm), bedr. zw. ww.
Wdb. — Door stappen doen invallen, breken.
De grond valt in : hie es i'gestapt en i'getrampeli.
Insteken (uitspr. i'stekdn), bedr. zw. ww. In
iets duwen. Steekt de kerre den hof in. Zijn
hoofd i'stekent het eventjes door venster of deur
steken, eventjes inkijken. Hie stak zijne kop ne
keer in, en dormee was hie w?eg. — Mes i'steken, het mest door vork of riek in de voor steken.
— Boter i'steken, boter inleggeD ter bewaring. —
Ze kan iet i'steken, opeten. — Uitgeven (met het
bijdenkbeeld van verlies). Mijn kinders gaan nor
schole, en 'k moet er veeli'steken. J. — Fgestoke
komen, min of meer zonderling binnenkomen. —
Zie STEKEN.
Instekken (uitspr. i'stekkpn), bedr. st. ww.
Inwerpen (sprekende van steen, klippel, aardklomp b. v.). Hie paktege ne steen en stok hem
de vaister in. Van personen. Hie grijpt Sies
vaste, en stekt hem de gracht in. — 'n Ruit
i'stekken, ze met iets werpend breken. lemand de
kop ïstekken. — Zie STEKKEN.
Instekken (uitspr. i'stekkpn), bedr. zw. ww.
Met een scherp voorwerp inwerpen. Hie greep
d'ijzerie spüle en hie stektege de deur in. — Van
vogels. Met den bek breken. D'eekster stekt de
ruit in. — Zie STEKKEN.
Instel (uitspr. i'stel), m. Zonder mv. Zonder
verkl. Het op prijs stellen van een voorwerp vôor
de definitieve verkooping. Fr. mise à prix. Hoeveel es den i'stel van 't huis ? Der zij' geweunelijk twie zitda{g)en : i'stel en verblijf (of toewijs).
SCH.

DB. J.

— Afi.I(n)stelpennenk, m.; mv. -pennengen.
Penning dien men verdient met een huis of land
in te stellen. DB.
InStellen (uitspr. i'stelhn), bedr. zw. ww. Op
een verkooping (nl. op den I e " zitdag) een huis of

—

INTAMBOEREN

land op prijs stellen. Fr. mettre à prix. Hoeveel
es 't land i'gesteld? 't Es drij duustfrank i'gesteld. SCH. DB. J. VD. — lemand i(n)stellen of
i{n)spannen, iemand die trouwt, al de benoodigdheden verschaffen; ook gezegd van iemand die
een winkel of eene herberg opent. Zijn auwers
hen ze ferm i'gesteld.
— Afl. I{n)steldere, m., iemand die huis of
land instelt.
Imtenkeren, ww. Zie INSTINKEREN.
Instinkeren (uitspr. i'stenhrpn), onz. st. ww.
Stil en beschaamd naar binnen glijden. Schijnhaileg i'gestenker(d) kommen. Zie STINKEREN.
Instoormen, ww. Zie INSTORMEN.
Instooten (uitspr. i'stootpn met scherpl.o), bedr.
onz. zw. ww. Wdb. — I'gestoote kommen, op
min of meer zonderlinge wijze binnenkomen. —
Zie STOOTEN.

Instormen (uitspr. i'stoormpn met zachtl. o),
bedr. onz. zw. ww. Wdb. — Onz. I'gestoorm{d)
kommen, met geweld en geraas binnenstormen.
— Zie STOORMEN.

Instorten, ww. Niet in gebruik. Z.INSTURTEN.
Instreuën, instreuien (uitspr. i'str-), bedr.
zw. ww. Instrooien. Zie STREU(I)EN.

Instreunkelen, ww. Zie INSTRUNKELEN.
InstrOOmen (uitspr. i'stroompn met scherpl. 6),
bedr. onz. zw. ww. Wdb. — Bedr. Stroomend
doen invallen. De bru{gg)e was i'gestroomd. —
Onz. I'gestroom(d) kommen, als een stroom binnenkomen. 't Volk komt i'gestroomd.
Instruktie (uitspr. instruuksie,
instruuksp),
vr. Daarnaast ENSTRUUKS(i)E. Fr. instruction.
Hie heet 'n goe instruuksie.
Instrukteur (uitspr. instruukteur met klemt.
op teur), m. Mv. -rs. Daarnaast ENSTRUUKTEUR.
Fr. instructeur.
Instrnktief (uitspr. instruuktief
klemt. op
tief), bn. Daarnaast ENSTRUUKTIEF. Fr. instructif
Instrument (met hoofd t. op ment), o. Mv.
-en. Daarnaast ENSTRUMENT, EKSTREMENT. Wdb.
Op 'n instrument speien.
I n s t m n k e l e n (uitspr. i'slreunfohn), onz. zw.
ww. Naar binnen strompelen. Peets' em Meetse
kommen i'gestreunkeld. Zie STREUNKELEN.

Instruukse, instruuksie, vr.; instruukteur,
m.; instruuktief^ bn. Zie iNSTRUK-.
Instuiken (uitspr. i'stuikpn), bedr. onz. zw.
ww. Bedr. Met geweld inslaan. Ze paktegen nem
balke, en ze stuiktegen de deur in. Iemand dem
buik, de kop i'stuiken. — Onz. Met geweld, plots
instorten. Hoort, 't huis stuikt al in. J. — I'gestuik(t) kommen, met geweld hotsend binnenkomen. De zatterik komt i'gestuikt. — Z. STUIKEN.
Instuiven (uitspr. i'stuivpri), onz. st. ww. Wdb.
— I'gestove kommen, driftig binnenkomen.
Insukkelen, ww. Zie INTSUKKELEN.
Intamboeren, bedr. onz. zw. ww. Bedr. Met
geweld inslaan, breken. 'n Deur intamboeren. —>•

INTAMPEESTEN
Ifgetamboer(d)
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Zie TAMBOEREN.

pen. — Zie TERTEN. DB.

Intampeesten, ww. Zie INTEMPEESTEN.

Intieren, onz. zw. ww. F getter (d) kommen, al
tierend binnenkomen. Ze komme Ujk beesten i'geHerd.

In tappen, bedr. zw. ww. Inschenken. — De
merel zingt :
Drenkt het uit en tapt mor in,
Gaat in de kelder em breekt ou (uw) been!

Intoefelen, bedr. zw. ww. Daarnaast INTOEFEN. Naar binnen siaan. Toefelt ou (uw) kinder s
het huis in. — Door slaan breken. De ruiten

Intateren (uitspr. met zovl. lange a), onz. zw.
ww. I'getater(d) kommen, al taterend binnenkomen.
Inteekenen (uitspr. met scherpl. <?), onz. zw.
ww. Wdb. 'k En wille nie inteekenen (op eene
lijst b. v.).
— Afl. Inteekeneere, m., inteekenaar; inteekenenge, vr.
Inteeinsten (uitspr. met zachtl. <?), bedr. zw.
ww. In iets teemsen. Teemst da' meelook mor in.

intoefen, — Zie TOEFELEN, TOEFEN.

Intoefen, ww. Zie INTOEFELEN.
Intottelen, onz. zw. ww. Fgetottelid) kommen, al hakkelend binnenkomen. Zie TOTTELEN.
Intrampelen, ww. Zie INTRAPPELEN.
Intrappelen, bedr. onz. zw. ww. Daarnaast
INTRAMPELEN. Bedr. Trappelend breken. De vloer
intrampelen. — Onz. AI trappelend binnenkomen. Ze dansen en trappelen het huis in. Fge-

Zie TEEMSTEN.

Inteeren (uitspr. met seh. e), onz. zw. ww.
Van lichaam. Inkrimpen. Ze verma{g)ert stijf,
ze teert in, Zie TEEREN.
Intemmeren, bedr. zw. ww. Inslaan, breken.
De zatieriks temmeren deur en vaisters in. Zie

trampel(d) kommen. — Zie TRAMPELEN, TRAPPELEN.

Intrappen, ww. Wdb. Het huis intrappen, er
trappend in komen. De grond intrappen, samendrukken.

TEMMEREN.

Intrauwen, ww. Zie INTROUWEN.

Intempeesten (uitspr. pees met sch. e en den
hoofdt.), onz. zw. ww. Daarnaast INTAMPEESTEN.
Fgetempees{f) kommen, al razend en tierend bin-

Intreden, ww. Wordt niet gebruikt. Zie INTERTEN.

nenkomen. Zie TEMPEESTEN, TAMPEESTEN.

Interdiekse, interdieksie, vr. Niet gewoon.
Interdictie.
Interessant, bn. Daarnaast INTRESSANT, ENT(E)RESSANT. Happig naar geld, naar winst ;
baatzuchtig. As ge speelt, em meugde nie intressant zijnt
Interesseeren (uitspr. in teresserzn, se met
zachtl. e), ww. Fr. intéresser, Daarnaast INTRESSEEREN, ENT(E)RESSEEREN. Dat en intresseert
mij niet. — G'intresseerd zijn, happig naar geld
zijn, naar winst, enz. ; baatzuchtig zijn. Hit es in
't spel stijf g'entresseerd.

I

Interiem (uitspr. met hoofdt. op in), m. (niet
o.). Daarnaast INTRIEM, ENT(E)RIEM. Voorloo-

pige ambtsbekleeding. Nieuwdialectisch. 'k En
hè der geene meester geweest, mor 'k he der nen
interiem gedaan.
— Aß. Interimair (uitspr. mair op zijn Fr.),
m. ; persoon die een interim doet.
Intern (uitspr. met klemt. op tern), m. Mv. -s.
Leerung die kost en inwoniug op eene school
heeft.
— Afl. Internaat, 0.

Intressant, bn.; intresseeren, ww. Zie INTERESSANT, INTERESSEEREN.
Intrest (uitspr. met hoofdt. op in), m. Zonder
mv. Zonder verkl. Daarnaast, soms, INTEREST,
I ENT(E)REST. Belang. Hie es veur zijnen intrest,
te(g)e zijnen intrest. — Rent, opbrengst (van geld).
1 Da' geld brengt ne schoonen intrest op. —
I Schade, nadeel. Diene lankdurege re(g)e(n) zal
I veel intrest doen. Die hinnen doen an da' land
grooten entrest. Scha en intrest vra(g)en, schadeloosstelling eischen. Ze kreeg twie honderd
frank veur scha en intrest. VD U Zuidn. »).
DB. J.
Intrestelijk (uitspr. met ij), bn. bw. Daarnaast INTURESTELIJK, ENT(E)RESTELIJK. Schadelijk. Bauwen en harbauwen, dat es intrestelyk,

Interpellate, interpellasie (la met zovl.
lange a en den klemt.). Daarnaast ENTER-. Fr.
interpellation* Hie zal in de komer (kamer)
'n interpellase doen,
Intert, m. Intredi. An dat huis en es er
geenen intert. DB. Zie TERTEN.

Intrekken, ww. Wdb. — Wed. Ioloten, een
siecht nummer uit de bus trekken. Hie heet (heeft)
hem i'getrokken. Veelal met er : er hem in trekken. — Onz. Ze trekken de kroegen in, ze gaan
in de kroegen. — In spel (veelal bolspel). Wordt
gezegd van twee of meer spelers, die, als het spel
reeds begonnen is, begeeren mede te speien. Ze
trekken of loten (gewoonlijk met eenige kaarten)
om te weten met wie zij spelen zullen. 't Spel en
es nog mor begoest; komt, me zillen intrekken.
Intrentelen, onz. zw. ww. Naar binnen drentelen. Ze leunt op her stokske, en ze trentelt
'I huis in. Zie TRENTELEN.

Interest, m.; interestelijk, bn. Zie INTREST,
INTRESTELIJK,

INTRIGANT

Interten, bedr. onz. st. ww. Intreden. Wdb.
Hie tort de zaalin, — De grond interten, intrap-

kommen, al razend inkomen. —

Zie INTREST.

Intriem, m.; intrimair, m. Zie INTERIEM.

I

Intrigant, m. Daarnaast ENTRIGANT. Vriend

van kuiperijen.

INTROMMELEN

INVLEUIEN

—

Intrommelen, bedr. zw. ww. Trommelend
breken. Het trommelleer
es i'getrommeld.
—
Met op de ruit te trommelen iemand binnenroepen. Mieke werd ïgetrommeld,
mor z' en hoordege ' t niet. — Onz. Fgetrommel{d)
kommen,z\
trommelend binnenkomen.

I n v a l (uitspr. i'val), m. W d b . In de Zoeten
l{ii)val, verspreid uithangteeken : het verbeeldt
dikwijls een persoon die met zijn hoofd in een
bijenkorf valt. 't Es hier de zoeten i'val (of in de
zoeten i'val), hier komen ze alien (b. v. de heele
familie) eten en drinken. Vgl. V D .

I n t r o t t e n , onz. zw. ww. Naar binnen draven.
De per{dy
kommen 't hof i'getrot. — Be dr.
De grond es i'getrot, samengedrukt door herhaald treden. Zie T R O T T E N .

I n v a l l e n (uitspr. i'valhn), bedr. onz. st. w w .
W d û . — Op het onverwacht binnenkomen. De
sampetter viel mee ne keer 't huis in.

I n t r o n w e n (uitspr. intrauzvjn),
onz. zw. w w .
Van bruid of bruidegom. Ieverst intrauwen, in
het ouderlijke huis van den gehuw ien zoon of de
gehuwde dochter gaaa inwonen. S C H . D B . C V .

T.RJ.

Intruntelen, ww. Zie INTRUNTEN.

I n v a u w e n (uitspr. i'vauwdri),
Invouwen. W a b .

bedr. st. w w .

Invendeleil (uitspr. i'vend^hn),
onz. zw. w w .
Zwaaiend en zwierend binnenkomen. Ze kommen
al zengen i'gevendeld. Zie VENDELEN.
I n v e n s » , i n v e n s i e (uitspr. met klemt. op ven),
vr. Daarnaast ENVENS(l)E. Inventie.

I ü t r u n t e n , onz. zw. ww. Daarnaast INTRUNTELEN. Al weeklagend binnenkomen. Die lamijne
komt weeral ne keer i'getrunt.
Zie TRUNTELEN,
TRUNTEN.

I n v e n t a r i s (uitspr. invmtarzs,
ta met zovl.
lange a en den klemt.), m. Daarnaast, gewoon,
envmtards.
W d b . Den enventares
maken.

Intsaffelen, onz. zw. ww. Min of meer hinkend, met moeite binnenkomen. Meets' em Peetse
kwampen i'getsaffeld. Zie T S A F F E L E N .

I n v e r v ô n (uitspr. i'verv?n),
bedr. zw. ww.
Goed de verf doen indringen. Ge moet het haut
goed i'verven. Zie VERVEN-

Intsamfelen, intsammelen, ww. ZÎCINTSAM-

I n v e t t e n (uitspr. i'vettdn)^ bedr. zw. ww. Insmeren. De schoenen Ï vet ten, 't Wafelijzer
i'vetten. SCH. D B . C V . T . R . J . — Iemand
ferm
i'vetten, hem afranselen. S C H . C V . T . R . J. —
Guitestreek. Het deel van een tuig dat met de hand
moet genomen worden, met drek of eenig vuilnis
insmeren. Ne kurtewaen
i'vetten. — Ferm eten
en drinken, goed smeren, ter gelegenheid van een
voorval. Z' hen de benomeng as
beur(g)emeester
ferm
i'gevst.

PELEN.
I n t s a m p e l e n , onz. zw. ww. Daarnaast INTSAMFELEN, INTSAMMELEN, INTSEUMPELEN, INTSEUNKELEN, INTSOMMELEN, JNTSOMPELEN. Ai Struikelend binnenkomen. Ze wilt ncg zien hoe 't mee'
de koe es en ze tsampelt de stal in. De mankepoot
tseunkelt
d'herber g in. Ze kommen
i'getsommeld. Zie T S A M F E L E N , T S A M M E L E N , T S A M P E L E N ,

TSEUMPELEN, TSEUNKELEN, TSOMMELEN, TSOMPELEN.
TSAMPELEN.
I n t s o e f e l e n , bedr. zw. ww. lets in iets slordig
steken. Wat tsoefelt ze dor de kas in? Zie TSOE-

I n v e u n k e n (uitspr. i'veunkzn), bedr. zw. ww.
Daarnaast, min gewoon, INVUNKEN. Naar binnen
slaande drijven. Van personen. Hie veunkt
wijf
en kinder s de kelder in. Van zaken. Wie veunkt
er desteen de vaister in? — Inwaarts breken. Ze
veunkt mee ne steen de ruiten in. — Zie VEUN-

EELEN.

KEN, VUNKEN.

I n t s o l l e n , onz. zw. ww. Als een dompelaar
struikeienct binnenkomen. Zijde nie wel? Ge komt
azoo i'getsold? De zatterik tsoldege mee moeite
't huis toch in, Zie TSOLLEN.

I n v i j z e n (uitspr. i'vijzgn),
schroeven. J . Zie VIJZEN.

Intseumpelen, intseunkelen, ww. Zie IN-

Intsommelen, intsompelen, ww. Zie INTSAMPELEN.
I n t s n k k e l e D , onz. zw. w w . Daarnaast, min
gewoon, I(N)SUKKELEN. Al sukkelend binnenkomen. Onze knecht werdt and : kijkt ne keer hoe
dat hie ginter de stal intsukkelt.
Zie TSUKKELEN, SUKKELEN.
Intttimelen, onz. zw. w w . Daarnaast I N T U I M PELEN Al tuimelend binnenkomen. Tonie kreeg
ne stamp en hie tuimeldege de gracht in. I'getuimpel(d) kommen. Zie TTJIM(P;ELEN. D B .

Intuimpelen, ww. Zie INTUIMELEN.

Intuiten, intuten, onz. zw. ww. Fgetuit
kommen, ai tuitend met geraas binnenkomen. De
zatte beeste komt t'getuit. Zie T U I T E N , T U T E N .
In va en, ww. Zie IN VAGEN.
I n v a g e n (uitspr. z'va(g)pn), bedr. zw. w w . I n vegen. Vaagt dat amaal de put in, Zie VAGEN.

bedr. st. w w . In-

I n v i t a s e , ï n v i t a s i e (uitspr. ta met zovl. lange
a en den kiemt.), vr. Daarnaast ENVlTAS(l)E.
Invitatie.
I n v i t e o r ô n (uitspr. inviter ?n^ te met zachtl. e
en den hoofcit.), bedr. zw. ww. Daarnaast ENVITEEREN. W d b .

Invlaien, ww. Zie INVLEIEN.
Invleëlen, ww. Zie INVLEGELEN.
I n v l e g e l e n (uitspr. i'vle(g)dhn),
bedr. onz.
zw. ww. Jtiedr. In iets met geweld slaan. Ge moet de
koeien de mees (meersch) i'vle\g)elen. — Slaande
breken. Hie vle(g)elt dturen en vaisters in. —
Onz. I'gevle{g)el{d) kommen, lichtzinnig en dwaas
binnenloopen. Ze vle{g)elen al tieren d'een herber g uit en a'ander in. — Zie VLEGELEN.
I n v l e i e n (uitspr. i'vlaùn),

w w . Zie I N F L E I E N .

Invleuën, ww. Zie INVLEUIEN.
I n v l e u i e n (uitspr. i'vleuùn),
bedr. zw. ww.
Daarnaast I(N)VLEUËN. Met geweld iets of iemand

INZABBERt~N

lNVLIEN
in iets slaan. Vieuit den hunJ lut kot in. H,«
vleuiJege z9' wflf de kelder in. Hie R"reepne steen
en vleuideg~ hem de lochtenk in. - Z. VLEU(I)EN.

Invlien, ww. Zie
Invliegen (uitspr,

INVLIEGEN.
i~vbt(g)Jn), onz. bedr. zw.

ww. Wab. - Onz, Met snelheid brekcn, De
wend was jel en 7t tak (dak] vloog in. - 't Kot
i7vlie(~)en, in 't gevangenhuis komen.

Inrloeien (uitspr. z'7vloezJn), onz. bedr. z w,
ww. W db. - Bedr. Vloeiende breken, inslaan.
Den d&'kes i'gev loeid;
Imloeken (uitspr,

Fvloek:Jn), onz. zw. WW.
.P gevioek{t) kommen, al vloekende inkomen. 't Es
~ m beeste van ne uaint : hoord' hem weer i' gevloek(t) kommen?

Invlotten (uitspr. i~vlottJn), onz. zv«. ww.
Daarnaast I(N)FLOTTEN. Al vlotteode inkomen.
l:laut, aloom en vuzleghied, 't komt dl l~gtJlot.
Dem boo(t) .fiot de Scheid in. - Oak van volk.
~t Volk fiat d' herberg in. - lie VLOTTEN, FLOTTEN.

Invoeren (uitspr. F'Voer~1l), bedr. zw. wW.
W db. - In iets voeren. Voert hcz heu mor in,
~ t es poe,.droo(g)e.
- Aft.l(n)voer, m.: i(n)voerdere, m,
Involgen (uitspr. l~volgJn), bedr, zw. ww.
Wub. - lemand z7volgen, te toegeveod zijn
jegens hem. D'ousoers em meu(g)en de kinders
nie Fvolgen. SCH. DB. CV. J.

Inrorten (uitspr. z'~vort{)n), onz. ZW. WW. Inrotten, 7t Haut uort s' heelegans in. Zie VORTEN.
Invraen, vr«. Zie INVRAGEN.
Invragen(uitspr. z"vra(g)Jn met zovl. lange a),
bedr. st. of zw. WW. lemand z"vra(g)en, hem
naar het leger lllroepen. DB. Der es eurleurg) op
gank : al de sa( l)date zy'n z"g evraagd. - Soms :
vragen om hIDoen te komen. J:fze an ,noe~ va~
mij nie hen (hebben) : as ' k passeer, en zal ze mil
nz"e~ z"7 v r a(g)en.

Invrengen, ww. lie INVRINGEN.
Invribbelen, ww. Zie lNFRIBBELEN.
Invrijven (uitspr. i'vrq'vJn), bedr. st. wW.
Inwrijven. De schoene mee' vet l{oed
Zie VRIJVEN.

Inwarmen [uitspr. i'wor(r;')lJzJn), be.lr. zw.
ww. ODor en door verw.irmen. 7k He 7t flPsijn i'
1n&'lll been: ' k zal 't ne beer goed i'nnor m en,

Inweinschen (uitspr.

teepe mor in. - vVrmgende doen krimpen. Goed
oj stotfe 7.RJel i~vrengen. -- Zie VRINGEN.

Invroeten (uitspr. i'7.'roetJn), wed. zw. ww.
Zien stinl III een huis goed doen onthalen. Hie
vroet hem overal in. lIe VROETEN.
lNVEUNKRN.

i'wainsch:Jn, gewoonlijk

met lJZ), ueur, zw. ww. In iets wenschen. 7 k Zoo
(zou) den deu(g)~nlet de lucht i'soainschen, Zie
WEINSCHEN.

Inwenden (uitspr. i'wend~nJ, bedr. wed. st.
ww. j nwinden. Hter es de mantele, en tcendt ou
(u) mor goed in .
Inwendig (uitspr. i(n)wend;;ch met hoofJt. op
in), bo. \V db.'t Es "n z'llwendige zoonde,
Iuwentelen (uitspr. i 7w en tJl:Jn ), bedr. onz. zw :
ww. Bedr. Wentelt de steen de gracht in. Onz, Hie toenteit de deur in. 1',t"eu1entel(d) eom-

YD.
Inwerken (uitspr.

men. Vgl.

7

i wer ktJn), bedr. z w. ww. In
iets werkend doen. Werkt 't uui] kru£d de grond
in. Vgl. YD.

Inwerpen (uitspr. z'werp.;n), bedr. st. ww,
Naar binuen werpen (van personen, dieren of zaken). Werp: de steen de ruiten in. Hie werpt den
hond de put in. Ze werpt her ki11ders de kelde,.

in. - Door werpen insiaan, breken. Hie werp(t)
mee ne steen al de r utten in, Z&'n ai(g)e rutten
i'soerpen, Iemand de kop z'7 w erpen. - Vgl. YD.

Inweunen (uitspr, i'U'eun~n), onz. zw, ww,
Inwonen. V D. J.
- Aji.l(n)ufeundere, m.: z(n)weuninge, vr.
Inwiepelen (uitspr.

i'wiep.;lJn), aDZ. ZW. ww.

Wiepelend instorten. Ons huzs dauert zoo st&f:
~t

zal nog i 711Jiepelen. De vloer, de muur wiepelt

£n. lie WIEPELEN.

Inwiepen (uitspr. z"wz'ep,n), bedr. ODZ. ZW.
ww. Door schommelen breken. Past op, ge zzlt de
planke nog

i~wiepen.

Zie WIEPEl(.

(uit~pr. z"~wz'l/{)n), bedr. oor. ww. Ell.
In lets Willen (gaan, en;;.). Ze 'U/ildege't hUlS z"n,

Inwillen

mor z' en ha (had) den

til

nz'et.

Inwor(re)men, ww.; inwouien, wW. Zie

i~vr&·ven.

Invringen (uitspr. i~vrengJn), bedr. st. ww.
Inwriogen. VD. - In iets wrmgen. Vrengt de

Invunken, ww. Z:e

Inwandelen (uitspr. l~'liJan itJbn) , onz. zw. WW.
In iets wandeJend gaan. De lz'evekies ioandeien
het 7.ftld in. CV. R. J.

WARMEN,

IN-

INWAAI~N.

Inwrijven, inwringan: inwroeten, ww. lie
INVRljVEN, INVRINGEN, INVROETEN.

Inwurstelen (uitspr. i 7w u st tJ1Jn , i 7w u ssil!Jn ),
onz. ZW. wW. rgewustel(d) k01nmen, al worstelen de binneokomen. Doet de deure vaste,. anders
kommen ze nog- z"KeuJusseld. Zie WURSTELEN.
Inwusselen, inwnstelen, ww. Zie

INWUR.

STELEN.

Inwaaien (uitspr. i~WOUl311), bedr, onz. zw.
ww. \N <lb. - Hedr. De wend woud de blaren de
vaister in. Onz. De blare wouien de vaister zn.
- Bedr. De wend wouz't het tak (dak) in. Gnz.

Inwutelen (uitspr. i~wut{)l;;n), ooz. ZW. WW.
]'gewuteld kommen, al wutelende (zie ald.) inkomen. De teeke kwamp stlliekies z"gewuteld.

Het tak woud deur de wend in. VgL VD.

-

Inwaarts, bw. Wordt niet gehoord. Zie INNEWER(T)S,

Inwainschen, W'.\". Zie TN',v;.:rNSCHFN.

Inzaaien (uitspr. z"zoul~n), bedr. Z'V. ww. Wdb.
In iets zaaien. Ge zouit 7t graan de /{racht in.

Inzabberen (uitspr. z'~zahb,rJn), bedr. ZW. wW.
Daarnaast I(N)ZIBBEREN, I{N)ZOEBEREN. Slordb
opeten of drinken. Zoppe, katfie, nzelk, hie zab:

ÏNZAILEN

— Q<9C ~~

bert het dl in. Ze kan iet i'zoeberen. Zie ZABBE-

]

REN, ZIBBEREN, ZOEBEREN.

Inzaileil (uitspr. t'zaihn),
zeilen. Wdb.

ITAALJE

-

bedr. zw. ww. In-

Inz akken (uitspr. i'zakhn), onz. zw. ww. Wdb.
De muur zakt in. — Van grond. Da' land zakt
hier in, het daalt hier langzaam. — I'gezak{f)
kommen, langzaam en waggelend inkomen. De
zatterik kwam ïgezakt en viel op de vloer. — In
de maag glijden. Da' bier zak(t) zoete de maag in.
Inzauten (uitspr. i'zauUn), ww. Inzouten.
Inzeeken (uitspr. ïzeekzn met seh. e), onz. zw.
ww. In iets zeeken. Den deu(g)enie' zeekt de kelder in, Zie ZEEKEN.
Inzeepen (uitspr. i'zeepdn met seh. e), ww.
Wdb. — lemand i'zeepen, hem afranselen ; hem
bekijven ; hem foppen ; hem veel doen verliezen (in
spei b. v.). Vgl. J.
Inzeeveren (uitspr. i'zeevdrm met sch. e), onz.
zw. ww. AI zeeverende binnenkomen. De zatterik komt i'gezeeverd.
Inzenken, ww. Zie INZINKEN.
Inzetten (uitspr. i'zettpn), bedr. zw. ww. Wdb.
— Het i'zetten, beginnen, 't En es mor flauw
weerke : Paschen en zet het nie' goed in. J.
— Afl. I(n)zet, m. ; i(n)zettere, m.
Inzibberen, ww. Zie INZABBEREN.

Inzwaaien (uitspr. i'zwouùn), onz. bedr. zw.
ww. Onz. AI zwaaiende in iets komen. De vaintes
zat ; kijkt, hoe dat hie de gracht i'zwouit. I'gezwouid kommen, al zwaaiende binnenkomen. —
Bedr. lets of iemand meteen zwaaiende beweging
in iets werpen. Hie zwouit de steen de vaister in.
Tonie greep ze vaste, en hie zwouidege ze de kelder in.
Inzwadderen (uitspr. i'zwaddprpn), onz. zw.
ww. AI zwadderende binnenkomen. Die slonsef
Ze zwaddert d'een herber g uit en d'ander in, Ze
komt vuil i'gezwadderd. — Bedr. Ze kan iet
i' zwadderen, ze kan veel eten en drinken. Zie
ZWADDEREN.

Inzwainselen, ww. Zie INZWEINSELEN.
Inzwakken (uitspr. i'zwakhn), onz. bedr. zw.
ww. Daarnaast INZWIEKEN. Onz. Van zaken. Instorten. De stellenge zwakt in. De zolder zal
i'zwieken. — Van personen. I'gezwak(t) kommen, al schokkend binnenkomen. — Bedr. Met
eenen schok breken. Mee ne steen de deur ïzwakken. — In iets slaan. Hie zwaktege de twie zatte
keerels de vijver in. — Zie ZWAKKEN, ZWIEKEN.
Inzweepen (uitspr. i'zweepan met scherpl. e),
bedr. zw. ww. In iets slaan (met of zonder zweep).
Hie zweept het perd dem bogord (boomgaard) in.
Inzweeren (uitspr. i'zweerBn met sch. e), onz.
st. ww. Inetteren, inzweren. De wonde zweert in.
Zie ZWEEREN.

Inzweinselen (uitspr. i'zwains?hn\ onz. zw.
ww. Daarnaast, soms, I(NJZWENSELEN. Waggelend in iets komen. De zatteriks zwainselen het

Inzien (uitspr. i'zien), bedr. onr. ww. Wdb. —
let i'zien, er rekenschap van houden. Z' hee'
lange ziek geweest ; ge moet dat i'zien* Hie en
zie' niet (niets) in.

huis in. Zie ZWEINSELEN.

Inzijen (uitspr. i'zijdri), bedr. ww. Van melk.
Ze in iets zijgen. Ge moet de melk i'zijen. Zie

ZWEINSELEN, INZWAKKEN.

ZIJEN.

Inzijpelen, ww. Zie INZIJPEN.
Inzijpen (uitspr. i'zyp?n), onz. zw. ww. Daarnaast I(N)ZIJPELEN. Naar binnen druipen. 't Water zijpt de komer (kamer) in.
Inzinken (uitspr. i'zenkdn), onz. st. ww. Wdb.
— Van grond. Dalen. De grond zenkt hier in.
Inzitten (uitspr. i'zittpn), onz. st. ww. Wdb.
— Mee iemand i'zitten, zieh aan iemand gelegen
laten. Meestal met ontkenning. 'k En zitte mee
Sies nie in. Zijn vrauw es nog zieh, en hie zit er
stijf mee in. — Mee iet inzitten, er zieh aan
gelegen laten, er om geven, er mede bekommerd
zijn, er over bezorgd zijn. 'k En hè da' land nie
kenne koopen, mor 'k en zit er toch nie mee in.
Tonie verhör dry speien, mor hie en zat er nie
mee in. J. VD.
Inzoeberen, ww. Zie INZABBEREN.
Inzoeven, ww. Zie INSOEVEN.
Inzoppen (uitspr. i'zoppdri), bedr. zw. ww.
Insoppen. Toebak i'zoppen, Zie ZOPPEN.
Inzouien, ww. Zie INZAAIEN.
Inzuien, ww. Inzuigen. Wdb.
Inzuipen (uitspr. i'zuipdn), bedr. st. ww. Wdb.
—- Hie kan ewat fzuipen, hij kan veel drinken. !I

Inzwenselen, ww. ; inzwieken, ww. Zie INInzwieren (uitspr. i'zwierzn), onz. bedr. zw.
ww. Tgezwier(d) kommen, al zwierende binnenkomen. — Bedr. Zwierende breken. En zwouit
azoo mee d'orms niet : ge zil(t) nog de vaister
i'zwieren. — Zie ZWIEREN.
InzwJjmelen (uiispr. i'zwijmzfon), onz. zw.
ww. Zwijmelend in iets gaan. Hie zwijmelt rech(t)s
de straat in. Ze komt d'herberg i'gezwijmeld.
Inzwouien, ww. Zie INZWAAIEN.

Fpaffen, enz.; i'raboelen, enz. ; i'scharten,
enz. Z. INPAFFEN, INRABOELEN, INSCHARTEN, enz.

Israëliet (uitspr. üs-, ra met korte a, liet met
verkorte ie en den klemt), m. Niet gewoon. Men
zegt meer JODE.
Itaalj aandere (uitspr. ietaaljaandpr? met zovl.
lange a,jaan met den hoof dt. ; of ietooljoonddrd
met zachtl. o), m. Mv. -*•$. De eind-<? valt dikwijls
in de uitspr. weg. Italiaan. — In 't algemeen :
rondreizende muzikant.
Itaaljaansch (uitspr. ietaaljaans met zovl.
lange a, of, gewoon, ietooljoons met zachtl. o)9
bn. Italiaansch. D'Itooljoonsche tale. — Zelfst. o.
Op zijn Itaaljaans (of Itooljoons), naar Italiaansche manier.
Itaalj6 (uitspr. ietaalj?, taal met zovl. lange a
en den noofdt., of ietooije, tool met zachtl. o), o.

Italie.

ITEM
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Item (uitspr. te te m met hoofdt. op ie), bn. Ietem
zoovele, nogmaals zooveel. Wdb.

I|
I

Itoolje, o.; Itooijoondere, m.; Itooljoonsch,
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Pwaaien, i'wainschen, enz. Zie INWAAIEN,
INWAINSCHEN, enz.

Pzaaien, Tzabberen, enz. Zie INZAAIEN, IN-

bn. o. Zie ITAAL-,

ZABBEREN, enz.

I' vaen, i'vagen, enz. Z. INVAEN, INVAGEN, enz.
Ivoor (uitspr. ievoor, voor met sch, o en den
hoofdt.), m. (niet o.). Daarnaast, gewoon, LAVOOR.

bei), vr.; Izedoor, Izidoor {hoofdt. op de eerste
lettergreep), m.; Izalie, Izelie (hoofdt. op lie),

Wdb.

Izabelle, Izebelle (hoofdt. gewoonlijk op
II

vr. Zie PERSOONSNAMEN.

j
J, vr. Uitspr. j?; doch ouderlingen zeggen nog
dzie, vooral als zij snel het alphabet opdreunen.
De fr.y klinkt nagenoeg dz; men zie de woorden
op DJ, DZ. Vgl. KL en Vorml.
Ja (uitspr. met zovl. lange d), bw. Wdb. —
'k Geloove va' ja. Wdb. Zoo ook : 'k meene,
'kpaize va' ja. —Jade, ja dan! Uitroep en verwondering. A ! ge zoodt gij mij slaan ? Ja de ! Zie
DE, 3 e art. — Ja of neen, nooit : ja dan neen.
Zegtja of neen, en dor mee uit ! — Ook met herhaling.ya/Vz, ge meugt het doen.
— Als toestemmend, bevestigend of inwillend
antwoord op een gestelde vraag, voegt men gemeenlijk het vn. achter ja. De klank wordt alsdan
dikwijls geivijzigd : jouk (met speciale ou), soms
jek (met fr. ê, b. v. op de wijk tusschen Zegelsem,
Eist en Nederbrakel, nl. op 't Twaalfbuundere),
ja % ja ik. Gade mee? jouk. — Jaag (met zovl.
a), ja g\ ja gij. Mag ek meespelen? Jaag. Moeteme mouien, moeten wij maaien? Jaag. —Joui,
jouj, ja hie, ja hij. Loopt hie nor de stall Joui.
— Jaas (met zovl. lange at, ja z', ja zij. Mag
moeder die soepe? Jaas. — Jaat (met zovl. verkorte lange a), ja 't, ja het. Vriest het? Jaat. —
Joum, soms jouw, ja m\ ja w', ja wij. Game 't kooren afdoen? Joum. —Jaas, mv. 3» pers. Smi/te
ze mee steenen ? Jaas. — Ook wel als versterking :
jou-jouk {oîje-jek met fr.
ê),ja-jaag,joui-joui,jajaas, ja-jaat, jouj >um of jou-jouw. — Die vormen komen ook vöor het naamwoord, en niet als
antwoord op een vraag, enkel om met nadruk te
bevestigen. Jaag, ge tnoet dat doen ! Joutjoni,
hie was er bij ! Ja-jaas, ze zille zeker kommen !
Vgl. KL en Vorml. DB. Mnl. Wdb. (en bepaaidelijk i. v. JAAS).
— Zeifst. altijd m. (niet o.). Ne ja of nen neen,
't es al wa' dat hie zegtf
Jaak, m. Zie DJAAK.
Jaar (uitspr. met zovl. lange a), o. Mv. jaren.
Verkl. jaarke (mv. -kes -kies). Wdb. — Gen.:
's jaars, daarnaast tsjaars, dtsjaars, op éen jaar,
per jaar. Hie wint twie duust frank 's jaars.
Da' brengt vijfteg frank tsjaars op. 'k ßezoek
hem ne keer »tsjaars. Vgl. DAAGS en Kl. en
Vorml. Mnl. Wdb. — Datief. Van de jare, van
den jare, dit jaar. 't En zal van de jare geem
boerejaar zijn. Gade van de jare nor Pari/'s niet?
Jouk (ja 'k), zille. — Op e jaar, in een jaar. Op
e jaar of twiec" zal da' werk gedaa' zijn. —
Jaren en da(g)en, jaar en dag. 't Es jaren en
daen, da' 'k ze gezien hè. GL {^ijv.). — Zijn

jaren hen, meerderjarig zijn, weten wat hem te
doen Staat, 'k Hè mijn jaren, 'k doe wa' da3
'k wille. As z' her jaren he et (heeft), zal ze zeker
trauwen. Ze komt tot her jaren, ze wordt meerderjarig. Vgl. Mnl. Wdb. — I n 't jaar éen as
d'uile' preken, nooit. J.
— Samenst. Altijd in den vorm jaar-, uitgenomen in jaremort. De gebruikelijke volgen hier.
Jaar gang" (uitspr. -gank), m. Mv. zeer gewoon, jaar gangen. Tijdsverloop van een jaar;
jaar (met het 00g op alles wat in een jaar gebeurt).
Veelal door landbouwers gebezigd. AI de jaargangen en zijn dezelfste niet. Sommegte jaargange gee' (geven) veel ha(g)ele. Vgl. J. CV.
Mnl. Wdb (JAERGANC). — Eik der jaarlijksche
houtringen van eenen boom. Loq., Wdb.
Jaargebed, o. Mv. -gebeeen. Naamlijst der
overledenen die door den priester vöor of onder
de hoogmis des zondags wordt afgelezen. Het
jaargebed in den preekstoel aflezen. Zij' vader en
Staat op 't jaargebed niet. — Ook : gebed dat
alsdan door de geloovigen tot lafenis van die
overledenen wordt gelezen. — Vgl. SCH. DB. J.
Jaargetijde (uitspr. -getij?), o. Mv. -n. Jaarlijksche mis voor eenen afgestorvene. 'tjaargetijt
va' moeder zalegere. — De mis die op kermismaandag voor al de afgestorven parochianen wordt
gezongen. Der was veel volk in 't jaargetije. —
Vgl. K I L . Mnl. Wdb. SCH. CV. J. De ander
beteekenissen van het woord zijn niet in gebrulk.
Jaargetije, o. Zie JAARGETIJDE.
Jaarlenk, m. Zie JAARLING.
Jaarlijks (uitspr. -teks), bw. Alle jaar. Wdb.
Jaarlijksch (uitspr. -hks, soms wel -lijks, met
ch voor?), bn. Wdb. De jaarlijkschefloore.
Jaarling (uitspr. -lenk), m. Mv. jaarlengen.
Verkl. -lenkske (mv. -skes, -skies). Wdb. Dat es
ne schoone jaarlenk, paard van een ja: r.
Jaarluon (uitspr. met zovl. lange a en sch. o),
m. (niet 0.). Wdb.
Jaarmarkt (uitspr. jaarmort en jar?-, met
zovl. lange a), vr. Mv. -en. Wdb. De groote
jaremort t' Eenome.
Jaarmort, vr. Zie JAARMARKT.
Jaarschrift, o. Mv. -en. Jaardicht (dat men
niet bezigt). CV. J. — De ander bet, zijn hier
niet bekend.

JAARWEDDE
Jaarwedde, vr. Mv. -n. W d b . Men zegt meer :
WEDDE.
J a c h t ; vr. Zonder de vrouwelijke eind-<?; zie
Kl, en Vorml. Mv. -en. Zonder verkl. W d b . —
Op jacht zijn, gaan, op de jacht gaan. Vgl. JV D . — Verbot d)e jacht, besloten jacht, verboden
jachtgebied. Ne stroovronk (-wrong) op 'n lange
perse zegt dat 't verboë jacht es. De verboë'jacht
en es nie afgesloten ; nen ope kaut er kan'n
verboë jacht zijn. — Ook fig. An da' maiske niet te
kommen : verboë jacht! — Snelheid, spoed (van
iemand of iets die of dat in de lucht voortsnelt,voortrijdt, ronddraait, enz.). As nen ekspres in de stasie
veurbijrijdt,
ester jach(t) bij. E wiel da' rap
ronddrouit, hee' jacht. Dejach(t) van de meulezailen. E per{d) vliegif) mee jach{t)veurbij.
Vgl.
V D . , vooral Mnl. Wdb. — Ook : tocht door zulk
voorbijsneliend,-rijdend, ronddraaiend iets teweeggebracht. Ze stond neffiest den train die veurbijzoefde, en deur de jach{t) wier(d) z'
omverre
gesmeten. — Tocht, trek (van stoven vooral). Der
en zit gee' jacht in die stove : z' es alle momenten dood. Vgl. C V . R . J. — De jacht es open,
zegt de kaartspeler die de vier azen heeft. Woordspeling : azen, hazen (de h, zooals men weet,
wordt Diet gehoord).
— D e volgende samenst. zijn in mijn dialect
bekend : jachtbotte, vr., jachtlaars ; jachtgerieve^
o., jachttuig; jachtgeweer,
o.; jachtgette,
vr.,
jachtslobkous, zie GETTE; jachtgoed,
o., jachtgrond; jachthond,
m. ; jachtkleed, o., meestal m
't mv. jachtkleeren ; jachtleerze
(uitspr. -leezd),
vr., jachtlaars ; jachtrecht,
o. ; jachtroer,
o. ;
jachtschoeni
m.; jachttijd, m.; jachtwiel(z\e
aid.).
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JAN

J a g e r i j e (uitspr. ja(g)9riJ9 met hoofdt. op rij;
ja met zovl. lange a), vr. Eig. plaats waar gejaagd
wordt, warande. Zie KiL. Mnl. Wdb (i. v. J A G E RANDE). Oui)., Bij dr. Het w. is bewaard gebleven
in den naam van een wijk van Mater.
Jak, vr. Zie JAKKE.
J a k h a l s , m. Niet bekend in mijn dialect.
J a k k e (uitspr. met gerekte korte a), vr. (niet
o ). Mv. -n, Verkl.jakske
(mv. -skes, -skies). K o r t
bovenkleed voor vrouwen. Ze draagt 'n donkerblauwejakke. Dat es nog e schoo' jakske. 'n Jakke
zonder of mee mawwen. Mnl. Wdb. K i L .
— Samenst. Jakkegoed,
o. ; jakkestoße,
vr.,
goed, stof waarvan men jakken maakt.
J a k k e r e n , ww. W o r d t niet gebezigd.
J a k n i k k e n (uitspr. met zovl. lange a), sch. zw.
onz. ww. Men schrijft v e e l a l / a knikken. Zie V D .
op J A . D e gewoonte hebben toestemmend te antwoorden. Hie zit in de gemeenteraad,
mor hie
en doe' niet (niets) as jaknikken. D B .

Jaknikker, m. Zie JAKNIKKERE.
J a k n i k k e r e (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv.
-rs. Verkl., niet gewoon, -rke. Iemand die zwijgend altijd goedkeurt of toestemt. Van de tiene
zijn der acht jaknikker s. D B . CV. C L (Bijv.).
J a k o b (uitspr. jakop, ja met hoofdt. en met
nederlandsche lange a)9 m. Persoonsnaam. Zie
PERSOONSNAMEN.

Jalappe, vr. Zie DJALAP.
J a l o e r s c h , bn. Zie DJALOE(R)S (ook de sfl.).

met scherpl. 0), o.

Jamb a t i e S t (uitspr. met hoofdt. op jam, ba
met korte a), m. Verkl. -tiestse. Daarnaast, gewoon, JAMMENTIEST. Persoonsnaam. J a n Baptist. Zie PERSOONSNAMEN. — Kerel ; aitijd in
ungünstigen zin en voorafgegaan van een bn. als
vies, droite^, ordeg (aardig), moeielijk, enz. 't Es
ne vieze
jambatiest.

J a c h t w i o l , o. M v. -en. Voerwiel, groot wiel
dat sommige machines met gemak in bewegmg
zet of houdt. E r . volant. D B . CV. J.

Onomatopée. Soort van botvink die zulk deunlje
zingt. Watte zit er in die muite ? Ne jambatieside-wie. Gehoord te Michelbeke.

J a c h t , o. Mv. -en. Verkl. jachteke. Daarnaast
JACHTKOMFOOR. Keukenstoof. Fr. cuisinière. De
stove is langer dan b r e e d ; hex jacht is breeder
dan lang. Men kan op een jacht gemakkelijk veel
potten en pannen zetten. Vgl. J .
Jaclltkomfoor (uitspr. foor
Zie JACHT, KOMFOOR.

Jaen, ww. Zie JAGEN (ook de afl. en samenst ).
J a g e n (uitspr. jadn met zovl. lange a), bedr.
onz. st. (soms zwak) ww. Verv. ijoeg (of ja{ag)dege), gejaagd. Met Âé?« (hebben). W d b . — Bear.
Drijven ; verdrijven. Van menschen en dieren.
Jaagt de koeën uit de stal7 nor de mees (meersch).
faagten rap buiten, drijf hem buiten. Vgl. Mnl.
Wdb., kol. 1005. V D . D B . — Iemand den duvel
op 't lijf ja(g)en, iemand zeer verschrikken, doen
vreezen; iemand erge moeilijkheden berokkenen.
Vgl. DU VELE.
— Onz. Gejaagd worden. De snee jaagt
over
't veld. — Van stoof of ander stooktuig. Goed
trekken. Er es stoorm op handen, de stove jaagt
azoo. Da' jacht jaagt goed. S C H . D B . C V . T . R .
J. — Dragen (van geweer, kanon, enz.). Da' geweer jaagij)
verre.
*— Afl. Ja{g)ere, m., jager. W d b . \ja{g)erije, vr.
zie aid. — Samenst. Ja(g)ersbof te, -gerieve, -gette,
•geweer, -kleeren, -lee\r)ze, -schoen. Z. op J A C H T .

Jambatiest-de-wie (met hoofdt. op wie), m.

Jammentiest, m. Zie JAMBATIEST.
Jammer, o. Zie JAMMERE.
Jammere (uitspr. met gerekte korte a), o. E n kel in de geijkte uitdrukkingen : 't Es jammere,
het is jammer. De eind-<? valt dikwijls weg. 't Was
jammer
om dat te ztene! E n : een dengen es
jammere, eene zaak is recht betreurenswaardig.
Vgl. V D .
J a n (uitspr. met gerekte korte a), m. Mv.jans.
Veikl. jaintse (mv. -tses, -tsies). Zie PERSOONSNAMEN. — Ne fan, een kerel, een baas. Meestal
in ongunstigen zin. Vgl. J . Soms van vrouwen.
Oris Mie es nen eeste (teis\e)jan!—
De (groote)
jan zijn, uithangen (soms spelen), van zijnen neus
maken. — 't Es ne ja'-mijn-klooten,
het is een
nietswaardig, verachteiijk mensch. — 't Es ne
ja'-kent-het-al,
het is een neuswijs, alwetcr, verwaande. — 't Es ne jà'-moeial,
een moeial. —
Jantje pap. Zie JANTJE-PAP. — Jantje mane. Zie
JANTJE-MANE. — Uit de jan, in het jasspel : vijf-

].ANKAARD
tig of meer, hoven jan (VD.). Vgl. J. Fig. vijftig jaar of meer. ' k Ben al lang uit de jan, ik
ben al lang vijftig jaar oud. - Ja' mee' zij' slap
hand, gezelschapsspel. De spelers plaatsen zich in
rij of in eenen kring. Een zegt : Kendegy' fan?
Welk ne Jan? vraagt de tweede. Ja' mee' zfj'
slap hand I zegt de eerste, en hij laat de hand slap
hangen op de hoogte van zijnen schouder. Kendegfj Jan? vraagt nu de tweede. Weli: ne Jan r
vraagt de derde. Ja' mee' zy" slap hand I zegt
de tweede, en evenals de eerste laat hij ook zijn
hand slap hangen, Zoo gebeurt hel met al de spelers. Dezelfde vragen worden gesteld betreffende
de tweede hand. Kendegy'Jan r Weie ne Jan? Ja'
mee' zy·n twz'e slapp' handen, Daarna heet het :
Kendeg-g'Jan? Welk neJan? Ja' mee' zy'n twie

slapp' handen en zY·n ee' (een) krom been;
vervoIgens : fa' mee' z9'n twie slapp' handen en
z9'n twie kromme beenen, Andere gebaren,vorden
nagedaan en het Iuidt : Ja' mee' zy'n ttoie slapp'

handen, z,!jn twie kromme beenen, zq'ne kromme
ru(gg)e, zy'n scheel oo(g)en, zy'ne scheeue mond,
enz. Indien een al te zeer lachende medespeler of
-speelster het gebaar niet nadoet of het Diet volhoudt, ZOf) verliest hij. Zie Volk en Taal, IIle
jaarg., blz. 81-82. (Aldus te Mater en op andere
plaatsen).
- Ais naam van paarden, stieren of ossen, honden, katers. Vgl. CV (Aanh.).
- De vloeken die beginnen met god-, worden
vaak verzacht tot jan .. Zoo hoort men: jandeke,

jandekelenge;jandeme,jandemelenge ,ojandoezze,'
jandoeme, jandoemelenge,o fandomme, jandommelenge ,.jandore,jandorelenge,· f andzole ; januerblomme , janverdeke, janverdekelenge ~' januerdeme, janverdemelenge,· janverdjii/ntere~·
fanuerdoetze : janverdoeme, janverdoemelenge,·
janverdomme, janverdommelenge ,ojanverdooze,·
janverdzole,o jan'verkronzme ,.janvernonde,o janoernondedomme ,.janverslomme, en wellicht nog
eenige andere. Vgl, hier, GOD. Al die vloekwoorden kunnen, voorafgegaan van gie(n)e, die(n)e,
als m. my. gebezigd worden en beteekenen alsdan
deugenzet, schelm, bliksem. Dz'ene janverdommelenge van ne jongen trekt al my'm (mijne)
blommen uz"t. Giel janverblomme lochl wilde
da' per(d) gerus(t) laten? Ze kunnen oak tot
bo. vervormd worden met den uitgang sch ~n
bet. : bliksemsch, dondersch. De jandeelnsche
keerel werpt nor mjj lnee steene'll. ~ k Zal die
jandDorsche vuzlkonte ouitesmjjten.
Jankaard (uitspr.jankort), m. Zonder IllV. In :
zy'ne jankor(d) maken, doen alsof men jankte.
Z' en schreemt niet .. ze lnaakt herre jankord.

Janken, onz. zw. ww. Verv. : janktege, gejankt. Met hen (hebben). \V db. Den hond jankt.
Da' kind en doe' niet (niets) as janken.
- Ai, Jankere, ill., kind (jongen of meisje) dat
(veel) jankt; jankenge, vr., janking; jankord,
m., zie JANKAARD. - Sam. Jankkerte, jankkonte, vr., meisje of vrouw die veel jankt; /ankkloot, ro" ~ongen (of hond) die veel jankt.
Jansappele (Senfe-), m.; Jansblomme (Sente-), vr.; JanSkee(f)Ze (Sente-), Yr. lIe SENTE-.
Jantje-mane (uitspr. jaints;J-man;J, ma met
zovl. lan~e a), Yr. of o.? Altijd zonder lidw., zoo-
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dat het geslacht niet juist te bepalen ~~. In de
kindertaal : de maan, faintse-mane kykt deur
de ruuen,

Jantje-pap (uitspr. jaintstJ-pap), rn. Jaz'ntsepap spelen of doen, Er is een vr-g' (zie ald.) : een
door het lot aangewezen kind - Jaintse-pap n1.
- staat er en begin t achter de medespelers te 100pen. Zoo de looper een der spelers kan pakken,
moet deze mee naar het vry', terwijl de andere ze
achterna zitten en vuistslagen toedienen. De twee
kinderen loopen nu samen achter de andere en
zoo duurt het spel tot allen gepakt zijn. Terwijl
Jaz'ntse-pap rondloopt, zetten de and~re zich .?p
de hurken en zingen tergende : Jazntse, m1Jne
pap brandt an, ' k roere my'ne pap al zitten.
Te gelijker tijd doen zij met de eene band de
beweging van roeren, Zie DE COCK en TErRLINCK, Ju'nderspel, I, go en vgg.

Januari, rq. Zie DJANNEWARIE,
Janus, m.j Japon, 0.; Japonnees, m. Zie
DJANUUS, DJAPONK, DJAPONNEES.

Jaremort,
Jas (uitspr,

vr. Zie JAARMORT.

met gerekte korte a), m. (niet vr.),
Mv. [assen, Verkl. .ke (mv, -kes, -kies). Kleedingstuk van mannen (nooit van vrouwen). Wdb.

Nen autaerzoetsche jas. T. R.

J.

Jas

(uitspr. met gerekte korte a), m. Zonder
my. Verkl. -ke, Het jassen (zeker kaartspel). Witleme nejas doen] Ze spelen ejaske. 'k Em be (ben)
veur de Jas nie.

Jaskaarte (uitspr. -kortJ), vr, Mv. -n, Eig,
eene kaart uit een jasspel van 32 kaarten. Geet
(geeft) ons de jaskorten, Ook .het enk, wordt gebruikt voor het heele spel. Wa' moett' (moet ge)
hen, 'n wieskorte, of'n [askorte ?
Jaskorte, vr. Zie JASKAARTE.
Jasmijn, Yr. Niet bekend. VgI. DJOOZEMIENE.
Jassen, onz. of bedr. zw. ww. Verve : [astege,
gPo/ast, Met hen (hebben): Ret jasspel spele? YD.
- Aft. Jassere, m.; Jassenge, vr.. het Jassen.
Samenst. faskorte, vr. (zie ald.); jasspeeldere,
m. : jassp;Z, o.
Jassen, bedr. zw. ww. Very. :jastege, gejast.
~Iet hen (hebben). Drijven, verdrijven; jagen,
verjagen, Jast die law9'tmakers op de strate.
Iemand buzle'jassen, lemand deurefassen,. iemand ervan deure jassen. Het 'v. beeft de bet.
van fro chasser,. ik weet niet of het etymologisch
met dit laatste verwant is? V gl. SASSEN. SCH.
ev, J. CL (Bg'v,).
Java, o. Zie DJAVA.

Je,

pers. vn. Ge, gij. Enkel en zelden in vra-

~ende ·zinnen. Goje (of gojegq') mee? Gaat gij

lnede? Daarnaast, gewoon : gade (of gadegij) 1nee?
Zojegg' toch slaa1Z? zoudt gij toch slaan? Zieje
datter Moe/e da' werk doen? lie Kl. en Vorml.

Jeef, m.; jeemenes, jeemenies, tusschenw.;
jeezes, m.; jef, m. Zie DJEEF, DJEEMEN(I)ES,
DJEEZES, DJEF.

J egens, jeges, jegies, vz. Niet gewoon. W db.
Jeges

mf Jegens zy'n auwers (ouders).

JEIRE
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Jeire, jeirt, tusschenw. Zie JIJRT.
Jeiren, ww. Zie TUKEN.

Jenatie, vr.; jeneerdere, m.: jeneeren, ww.;
jenever (afl. en sam.) m.; jennie, m.; jent (en
afl.) bn. Zie DJENATIE, DJENEERDERE, DJENEEREN, DJENUIVERE, DJENNIE, DJENT.

Jert, tusschenw. Soms gehoord naast JIJRT
(zie aid.).
Jeruzalem, o. Zie DJERUZALEM.
Jendeghied, vr. Zie JEUDIGHEID.
Jeudig" (uitspr. jeud9ch\ bn. Jeugdig. Van
vleesch : jeudeg vlees, zeer goed, sappig, maisch
vleesch àat jeugd (zie aid.) bevat. Soms van planten (koren b. v). De ro{srg)e staa' jeudeg. Vgl.
DB. CV. J. SCH.
Jeudigheid (uitspr. jeud9chiet\ vr. Wat jeudi g (zie aid.) is. Van vleesch, soms van groeiende
planten.
Jeugd, vr. Zonder mv. Zonder verkl. Zeer weinig gebruikt in de bet. van jonkheid. Wdb. —
Vleeschnat. Fr. jus de la viande. VD : JEU. Der
en zit geen jeugd in da' vlees. Dejeugd es er uit.
S C H . D B . C V . J . CL (Bijv.).

Jenken, ww. Wordt niet gebezigd. Zie JOKKEN
(ook de afl.).
Je Va, vr.; Jezuïet, m.; Jezus, m. Zie DJEVA,
DJEZEWIET, DJEZUUS.

Jicht, vr. Wordt niet gebruikt (ook niet de afl.
en samenst).
Jij, vn. Niet in gebruik.
Jijrt, tusschenw. Daarnaast JERT, en te Eine
{Volk en Taal, I e jaarg., blz. 39) JEIRT, JEIRE.
Roepwoord waarmede de voerlieden het paard
naar den linkerkant doen gaan. Men zegt tbans
wel meer DZOUK. Zie aid.
Job, m. Zie DJOB.

Jode, vr. Het w. is, in grammaticaal opzicht,
vr. Men zegt 'n Jode evenals 'n vrauwe; doch :
hie (niet ze) komt gintere. Die leelekejode. 't Was
'n Jode van ne mains. Zie Kl. en Vor ml. Mnl.
Wdb. y CL {Bijv.).
— Afl. Joodachtig; joderije, jodinne (zie aid.).
— Samenst. Jodemaniere, vr. ; jodestreke, v r ,
jodentoer, m., jodenstreek, -list; jodevolk, o. ;
jodewijk, m., jodenwijk.
Joderije (hoofdt. op rij), vr. Zonder mv. Minachtend collectief : jodenvolk; bedriegelijk volk.
Op dienen hoek en weunt er mor joderije va'
volk.

Jodinne, vr. Jodin. Wdb.
Joeffer, vr. Zie JOEFBERE.
Joeffere, vr. Mv. -rs. De eind-<? valt dikwijls
in de uitspr. weg. Daarnaast EEFFERBALKE en
EEFRAUWBALKE (zie aid.). Lang, vierkant stuk
h'Qut, drie à vier duim breed, waarvan men de
zolUerribben maakt; — de zolderrib zelf. Vgl. VD
(JUFFER). CV. J.

JONGEN
Joelen, ww. Wordt niet gehoord.
Johanna, vr.; Johannes, m. Niet in gebruik.

Zie JOWANNE, JOWANNES en PERSOONSNAMEN.

Jok, m. (niet o.). Juk, fr. joug. Het gewone
woord is LEÊGAARD. Zie aid. Mnl.

Wdb.

Jok, m. (scherts); jokken, ww. (boerten). Bestaan niet in mijn dialect (ook niet de afl. en
samenst.).
Jokken (met gerekte korte 0), onz. onp. zw.
ww. Verv. : joktege, gejokt. Met hen (hebben).
Jeuken, joken. Mijne ru{gg)ejoktstyf.
Hetjoht)
g'heel mij' lijf deure. Een der mnl. vormen is
JOCKEN. Zie Mnl. Wdb.

Joksel, o. Zie JOKSELE.
Jok se le, o. Zonder mv. De eind-* valt dikwijls
in de uitspr. weg. Daarnaast, min gewoon, JOKTE.
Jeuk. 'k Hè veel joksele, 'n groote jokle : 't en es
nie' verdra{g)elijk. Mnl. Wdb (JOOCSEL).
Jokte, vr. Jeuk te. Zie JOKSELE (dat nagenoeg
dezelfde bet. heeft).
Jol, v. (vaartuig); jolen, ww. (prêt maken);
jollen, ww. (kreunen). Bestaan in mijn dialect
niet.
Jonas, m. Zie DjoNAS.
Jong (uitspr. jonk), bn. bw. tAnl.jonc. Tiapp.
v. vergel. : jonger{e\ jonkst. Wdb. Va' jonks af
an, van jongs af. VD. — Spr. Hoe jonger hoe
bottere, hoe auwer hoe zottere. T. Beter jonk
gestoorven as aud bedoorven ; —jonk getrauwd
es jonk berauwd; — e jonk rijs keunde nog bui{g)en, nen auwem (ouden) boom niet. Vgl. J. —
Spr. Ne jonge mains die nie en ka' slopen (kan
slapen), nen auwe mains die nie en ka' waken,
en zillen 't hier nie lange meer makèn.
Jong (uitspr. jonk), o. Zonder mv. Zonder
verkl. (men zegt klai' jonk). Meisje (veelal met
ongunstige beteekenis). Da' leelek jonk. E vuil,
staut jonk. Da' jonk en wil{f) nie' zwijen. —
Mort jonk tochf Zwijgt, jonk! Uitroepen van
verwondering (zonder ongunstige beteekenis).
— Pas geboren dier (van kleinere zoogdieren
en vogels). Mv. jongen; verkl., zeer gewoon,
jonkske (mv. -skes, -skies). Ons katte ligt mee drij
jongen. De mussche moet al jonkskies hen (hebben). Smijt 't jonk van den hond in de beke.
Vgl. VD.
Jongde, vr. Zonder mv. Jeugd, eerste leeftijd.
/ ' mijn jongde, in mijne jeugd. Vgl. DB. OUD.,
Bijdr.
JongedOChtero, vr. Mv. -rs. Ongehuwde
vrouw (jong of oud). Hoe aud es Triene? Tseventeg, en nogjongedochtere ! ' n Jonge do chtere
is wat anders.
Jongelenk, m. Zie JONGELING.
Jongeling (uitspr. jong9lenk\ m. Mv. -en.
Niet zeer gewoon. Men zegt meer JONKMAN. Zie
aid.
Jongen, m. Soms JONGENE. MV. jonges en
jongies. Zonder verkl. : men zegt Maine jongen.
Wdb. — Spr. 't Es de jonge' va' zij' varet hij

JONGEN

JIJTjST

doetalszijn vader.} (BY'v.).-Ook weI ~an bejaarde menschen. Z'!j' vader was ne goelJongen. Gemeenzaam. Toe, jongen, doet dat algauwe.
Helpt 'm beetse, Sies jongene? Vgl. cv. J.
- Uitroep. Jong(z)es-jong(z'Jes toch! Jongies,
da' was dar e spel.' Jongz'es toch, dat en zal
,k nie' vergeten. - Soms weI van vrouwen.
Sieska jongen, ge meug(t) mij geloo~en~ E~ vro~
wen ondereen zullen ook zeggen : Jongzes-Jongus
tach, watten hemme (hebben we) dor gela(ch)en!

laatste ook figuurlijk : zich gewonnen achten,
denken dat men geslaagd is, enz. Ge roept al
jouw, en s' en toeet niet hoe da' de zake gaat
uitdrouien.- Ook wel met een bn. of telw.; alsdan
m.en mv.jouws. Elk gewonnen puntin het bolspel.
G' em moet nie meten : dat es ne schoone [ous».
Mee nog tWle foutos Zij1Z z' uit. - Vgl. KIL. :
« Jouw. Jubilatus, clamor rusticorum. :. En :
c: Jouw. 10. Interjectis iubilantis et irridentis. :t
Zie FRANCK, 2 e uitg. i, v. JOUWEN. OUD., BV·dr .
CL., L&'st si: CL (BY·v.).
- Samenst. Jouwboldere, m., bolder die gewoonlijk jouw bolt of die veelal dichtbij de stekke
bolt; jou7vbolle, vr., bolle die jouw ieit ; jouw.
scheute, vr., bolscheute die toelaat jouw te tf:'llell ;
Jouwschietere, m., bolschieter die jouw schiet,

Jongen, aDZ, zw. ww. Verve : jongdege, geiongd (uuspr. gJjonkt), Met hen (hebbe~). Jongen
werpen. Enkel van katt~n, honde~, konijneu, ratten, muizen en ander kleine zoogdieren, Vgl. YD.
Jongene, m. Zie JONGEN.
Jongensperte (uitspr. jong3s-, jongies-), Yr.
Mv. -n. Jongensstreek.
Joagenszot (uitspr. jong3ssot of Jongies-), m,
[met ars bn.). Mv. -ten, Jongen~gek. (enkel van
meisjes). Trientse was ne groote Jongzeszot. J.
Jongheid (uitspr.jonkzet), vr. Zander mv. Al
de jongehngen, jongelingschap. De jon~hie' k.omt
uee] in die herberg«. - Ook we}: een ]ongehng ;
echter insgelijks zonder mv. 't Was nog 'n eeste
(eerste) jonkhzed. Jonkhzed, gadegij mee ? ev.
DB. J. - Zelden gebezigd voorjeugd. Z.JONGDE.
Jongman (uitspr. jonkman), m. 1\'1 v, Jonkmans
(noon iongelieden, Jong~lui). W d? Mie hee'
jonkmans genoif! - Ne Jonge man IS wat anders.

Jongs (uitspr. jonks). In :

ua' jonks af an.

Zle JONG.

Jonk, bn., 0.; jonkhied, vr.; jonkman, m.;

j onks. lie JONG, JONGHEID, JONGMAN, JONGS.
Jonnen, bedr. zw. ww. Verve :jondege,gejond.
l\let hen ~nebben). Gunnen. Iemand iet Jonnen.
Dat en es my' nie' gejond. KIL. OUD., BY'dr.
SCH. ev. J. DB (JUNNEN).
Jonste, ,'r. Zander mv. Zonder verkl. Gunst.
Mee jonste. SCR. J. - Wat met genoegen gegeven wordt· gift. Dat es '11, goe jonste. - Zie
JONNEN. Mnl. Wdb (JONST, JONSTE). OUD., Bgar.
Jood, m. Wordt niet gebezigd. Zie JODE.

JooIe, vr. ; joomen(i)es, tusschenw.; jooren,
Joos, m.; Joosep, m,; Joozeke, 0.; Joozek(i)es, tusschenw.; joozemiene, vr.; lop, m.;
m.;

joppie, m. Zie op DJ-.
Jou (uitspr. zonder w-naklank), tusschenw. Zie
JOuw.

Jouw (uitspr. met ou, niet met au), tu~schenw.
Daarnaast JOU. Uitroep der bolders, WIer bolle
het dichtst bij de stekke ligt. Jouw! me winnen!
- Jouw hen, het dichtst bij de steklee liggen.
[ou,w bollen, dichter bij de stekke bollen dan de
tegenstrever heeft gedaan, Jouw scltieten, door
scbieten (zie ald.) doen dat men jouw heeft. Jouw
tellen. Hie 1neet hem (zich) jouw,o ais twee bollen
schijnbaar gelijk ver van de stekke Jiggen, wordt
er met een 8troo of een stokj e gemeten; men
1neet 'm bolle (of eenen der spelers) jouw, als
men door meten bewij5t dat ze het dichtst bij
de stekke ligt: 'k mete mijjouw~· g'en keunt
dz'e boUe nie jouw meten. Jouw roepen. Dit

Jowanne, vr.; Jowannes, m, Zie DJO'VANNE,
DJOWANNES.

Jozefiet (uitspr.joze- ofJoziJ-,met hoofdtoon op
fo), m. M v, -en. N aam van de leden van zeker leerende, geestelijke orde. ZlJne zeune gaa' b&' de
Jozefieten te Gz'ezeberg-e nor de schole. CV (Aanh.).
Ju, tusschenw. Roepwoord dat men gebruikt
om net paard of eenig ander trekdier (hand, koej
te doen voortgaan. - Oak weI op trekkende of
duwende menschen toegepasr. - Ju, perd!
't Wordt gezegd, Iachend of droef, om aan te
duiden dar men onverpoosd werken moet. Bier
en es geen ruste , 't es altijJ va(n)ju perd ! - Ju
zV'n, eig. te paard weg zijn; weg zijn. Hie es ju,
hij is weg, heen ; hij is dood; hij is gerulneerd; hij
is verloren. R. CL (Bijv.). - Ju doen, ju spelen,
paardje spelen (in de kindertaal).
- Zelfst. m. Mv.juuts,juln. Verkl., gewoon,
juke (mv. -ees, -kies). Paard (in de kindertaal), De
ju komt aj; dat es e schoo' Juke. - Paardevleesch. Hie eet ju. ZJ ete' van deju.
Jubel, m.; jubelen, ww. Worden niet gebezigd. (Ook niet de aft. ell samenst.).

Jubelace, jubelacie, vr.; jubelee, jubilee,
In. Zle DJUBELAC(I)E,

DJUBELEB.,

DJ0lllLEE.

Jucht, o.,juchtleder, o. Niet in gebruik.
Judas, m. Zie DJUDAS (ook de aft. en samensL),

J uffer, vr.; j uffrouw, Yr. Worden niet gebe.
zigd (ook niet ae ~fl. eo samenst.). Zie EEFFERE.
Juge, m.;jugeeren, ww.;jugement, o. Zie
DJUZE, VJUZEliREN, DJDZEMENT.

Juichen, ww. Behoort niet tot de volkstaal
(ook DIet de aft. en samenst.).
Juin, m. Zie DJUIN (ook de samenst.).

Juist,

bn. Wordt niet gehoord. Zie DJUUST.

Juk, o. Zie JOK, LEEGAARD.
Julap, m.; jUli,jlllij, nl,; juni, junij, m. Zie
DJULAP, DJULI, DJULIJ, DJUNI, DJUi~lJ.
Jurk, vr. Bestaat niet in mijn dialect.

Jary, m. Zie DJURY.
J nt, vr. Niet in gebruik.
Juust, bn.; juustitie, .vr.; juweel, 0.; juwe·
lier, m. Zie DJUUST, DJUUSTllIE, DJUWEEL, DJUWELIJ::i..
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KAAD

K
K (ultspr. ka met Nederl.ïï),vr. Mv. kaè'n (soms
kats, alsdan met korte a), 'n Groote ka, 'n klaine
ka. Dor zijn twie kaè'n (of kats) te vêle.
Ka (uitspr. met zovl. lange a), vr. Altijd in
't mv. : kaè'n. Is kade met apocope van de (vgl.
scha, la, enz.; zie KL en VormL). Hard uitgebraden (uitgebakken, uitgesmolten) stukjes varkenslies; kaan. 'k Eté geere kaè'n op e stikske brood.
Vgl. FRANCK (2e uitg. i. v. KAAN, KAAM).

Mnl.

Wdb (CADE). — Geelachtige, vetachtige stof in de
ooghoeken. Trien hee kaè'n in her oo{g)en. Vgl.
KAAN bij VD. In deze bet. bestaat het enk. kaad
(datechter o., niet vr. is); zie aid.
Ka, bn.;o. Zie KAAD.

Kaad (uitspr. met zovl. lange a), bn. ; bw. De
eind-t^ valt dikwijls in de uitspr. weg (ka : enk.
en mv.); vgl. BLOED, DOOD; z. KL en Vorml.
Trapp, van verg. : kaè'r{e), kaadst. Kwaad. Zie
de Wdb.
— Van personen. Zoo kaad as nen duvele; as
nen heischen duvele; as ne gestamp ten duvele ;
as ne gloeienden duvele. Zoo kaad as ne kettere,
as 'n looveresse. Zoo kaad as nefluitenier (wesp),
as nen huzzele (horzel), as ne per[d)shuzzele. —
Hie es kaa' van nature, van aard. — 't Es kaa'
goed, het is siecht, boos volk. — Kaa' zot zijn,
gevaarlijk krankzinnig zijn. Ook als bn. : 't es ne
kaë zot. — Van iemand die zeer goed en tevens
onvermoeibaar, hardnekkig werkt, speelt of eenige
andere daad gewoonlijk doet (dikwijls niet in
ongunstigen zin). 't Es ne kaë pikkere, hij pikt
met moed, volharding, zonder vermoeid te zijn
(of te schijnen). Ne kaë kortere (kaartspeler)
speelt zoowel veur geld as veur drank, 't Zijn
twie ka' bolders. M' hen (hebben) te doen te(g)en
drij ka' speelders.
— Van dieren. E kaa' perd, een boos, gevaarlijk paard. — Ne kaè'n hond, een booze, bijtachtige hond ; ook : een dolle hond. Hie wer(dt)
gevlucht gelijk ne kaè'n hond. Twie ka' honden
em bijte mallekanders niet. — 'n Ka' hinne, een
siechte hen. Zie HINNE.

— Van zaken. Kaa' kruid, onkruid. Ook van
menschen : siecht ras. Spr. Kaa' kruid en vergaa'
niet, siechte menschen blijven leven, goede sterven. Gekend zijn as kaa' kruid, zeer goed bekend
zijn (in ongunstige beteekenis). — Kaa' geld,
siecht geld. Zoo ook : 'n ka' duite, ne kaë stuiven, ne kaëpennenk, e kaa' stik ; doch zelden of
nooit : ne kaëfrank, ne kaë cent (of cens), e kaa'
vijffrankstik, enz.; in die gevallen bezigt men
sticht. — Spr. Gekend zij(n) gelijk 'n ka duite, ne
kaë stuivere, ne kaë pennenk, zeer goed bekend
zijn (in onguustigen zin). — Van ziekten. Zeer
gevaarlijk; kwaadaardig; moeilijk te genezen.
'n Ka ziekte. Ka' kur(t)sen, kwade koortsen.
'k Li(gg)e mee 'n ka' vallenge, zij geneest moeilijk. Ne kaè'n hoekst (hoest). 't Kaa' zeer ; zie
KAADZEER. E kaa' àeen} e kaad hand, een gevaar-

lijk ziek, schier ongeneesbaar been. Ka' oo(g)en,
zieke oogen. 'n Ka' zweere, ne kaë puis t. E kaa'
gat, eene gatvormende, gevaarlijke ettervvonde of
zweerage. Kaa' vlees, siecht, wild vleesch; kankervleesch : den dokteur moest er al 7 kaa' vlees
uit snijen. Kaa' bloed, siecht bloed; vgl. VD. —
Ka' pooten, eig. kwade, siechte voeten. Ook : van
koolen, die door Plasm^diophora zijn aangetast
en knobbelige wortels krijgen. Ons koolen hen (of
krijeri) amaal ka' pooten. Daarnaast (soms) ka'
voeten. Zie KNOOP. — Van tijd, weder, enz. 't En
es mor e kaa' jaar te meer. In den oekst (oogst)
zijn 't ka' da(g)en. Ge komt op 'n ka' ure. 't Es
ne kaë moment, 't Was kaa' were, boos weder.
Ne kaë wentere, strenge winter. Ne kaë zomere,
zeer droge, heete zomer. Ne kaë wend. De wend
zit in e kaa' gat, komt uit e kaa' gat. — Van
dranken. Kaa' bier, sterk bier, dat dronken
maakt. Dzenuiver es kaè'n drank, 't Es kaè'n
duvel vam bier. — Ka' perte, siechte poets.
Veelal in 't mv. Da' perd hee' ka' perten, is
gevaarlijk. Wacht ou (u) va' Sies : hie hee' ka'
perten i' zijne stert (of f zij' gat). — Spr. 't Zal
kaa! keeren (of slaan), het zal siecht uitvallen. De
ziekte zal nog kaa' keeren. — Ka' tonge. Zie
KAADTONGE.

— Lastig, moeilijk. Vgl. VD. 'n Ka' strate,
'n ka' bane, ne kaë weeg, een zeer siechte straat,
die gewoonlijk vuil is en waar men met moeite
gaat of rijdt. E kaa' gat; zie GAT. Kaa' land,
moeilijk te bebouwen land. Pikken es kaa' werk ;
banden op e wie I le(gg)en es kaè'n orrebeid
(arbeid). Dem berg te Parek (Parikke) es kaad,
moeilijk te bekhmmen. — Het kaad hen (hebben),
hard moeten werken, strijden (in spel of anders).
De boeren hen 't kaad. Z' hen al vijf kinders, ze zillen 't te kaad hen. G' en zilt
da' spel nie winnen : g' het (hebt) het veel
te kaad te(g)en ons. En vecht er nie te(g)en :
ge zilt het te kaad hen. Wie hee' 't kaadst, wie
ligt onder, wie zal er winnen of verliezen? Zoo
ook : het (te) kaa' krij(g)en. — Kaa' gaan, siecht
om begaan te worden, 't Hee' van de nacht veel
geraind, en 't es kaa! gaan. Er es ijsele : 't es
kaa' rijen. Ook met veel ander werkwoorden.
De grond es t' hard : 't es kaa' graven, 't Zal
kaa' pikke zijn : 't koore ligt dl in de grond. 't Es
kaa' schieten op de gouiperse : de wend es te fel.
— Met om. D' appels zif kaad om krij(g)en, om
koopen; der en zijn der dees jaar nie' vele : men
schaft ze zieh met zeer groote moeite aan. Ook
wel met veel ander werkwoorden : 't es kaad om
schieten, men schiet moeilijk; 't es kaad om
mouienf men maait niet gemakkelijk (om de een
of ander reden), enz.
— Van schuld. 7> kaad, het tegenovergestelde
van te goed. Vader em moeder zijn dood, en er es
veel te kaad, veel schuld. Hoeveel hè 'k te kaad?
— Zelfst. Ne kaè'n, m. (mv. kaë) : een kwaad
mensch (of dier). 'n Kaë, v. (mv. kaè) : een kwade
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KAAG

vrouw (of dier b . v. kat). E kaad, o. (mv. kae) :
een kwaad kind (of dier b . v. veulen). Vgl. het

lange a), vr. Zonder mv. Deugnieterij. Hie steekt
vul
kaperteghied.

volgende K A A D .

Kaadsaard (uitspr. ka-sort met zovl. lange a),
m. Mv. -s. Verkl. (niet gewoon) -or(d)eke. Is
kaadaard (kwaad-aard, vgl. vuilaard) met epenthetische «y (?). Kwaad,toornig,opbruisend mensch.
't Es ne kasordvan
ne mains. De twie kasor(d)s
kijven
te{g)eneen.

Kaad (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder mv.;
zonder verkl. W d b . — Kaa' stoken, tot kwaad
aanhitsen. — Kaa' kennen, gevaar opleveren.
Legt er de plaaster
mor op, 't en ka' gee'
kaad. Zwemmen
as ge g'eten het (hebt), da'
ka' kaad. C V . — Kaa' willen, kwaadaardig zijn
(van personen of dieren) ; erger worden fvan ziekten b . v.). Pier was overreên;
mor 't en wildege gee' kaad, en hie was op 'n weke genezen.
Die zweeroudze wilt kaad. Vgl. J . — Dat hee'
zij' goed en zij' kaad, dat heeft een goeden kant
en een siechten. Te tijlek 'I heu inhalen, dat hee'
zif goed en zij' kaad. — In 't kaa' slaan (of keereri)h erger, slechter w o r d e n ; een kwade wending
nemen. Zij zij' gereneweerd : 't keerdeg' dl in
't kaad, Z' heet (heeft) de kur{t)sen : as 't mor
niet in 't kaad en slaat. — I(n) zijne kaè'n, in
zijn kwade h u m , boosgezind zijn. En
vraagt
vanda{g)e niet (niets) a' vadere : hie es i' zijne
kaè'n. Mie es in herre kaè'n. Zild' in ouc (uwen)
kaëwere
(opnieuw) zijn? C V . --- Uit de kaè'n,
buiten gevaar zijn ; uit de meeste zorg zijn ; uit
de moeilijkheid zijn ; uit de kwade jaren zijn.
't Kind es al twie jaar and : 't es uit de kaè'n.
Z' hen (hebben) ne slag (in 't kaartspel) : ze zijn
uit de kaè'n. De vruchten te velde staa' schoone :
ze zijn uit de kaè'n. S C H . T . J . C V .
— Het kaad, de kwaaddoende (nl. duivel, toovenaar, tooverheks). Het kaad is in onze stal : al
ons bees te wer(d)e ziek. 't Kaad es er mee gemoeid. De keerel gaa' mee 't kaad omme. —
't Kaa' zit er op (ook ; er in), van iemand die
niet deugt.
— Het kaad in d'oo(g)en, de geelachtige stof
in de hoeken der oogen. Zie KA. Waarschijnlijk
door Volksetymologie ontstaan : ka, kade, vr. en
kaad, o.
Kaadheid (uitspr. katiet met zovl. lange a), vr.
Zonder mv. Kwaadheid. Ze vechten uit kaadhied. let uit kaadhied doen. — Soms met de
genitiefs-5" (?) : uit kaadhieds (uitspr. uit katies
met zovl. lange a). Ze sloeg uit katies, d. i. niet
om te lachen, te jokken ; het tegengestelde van
zonder erg.
Kaadhied, vr. Zie KAADHEID.
Kaadperte (uitspr. kapert? met zovl. lange a
en kiemt. gewoonlijk op per), vr. Mv. kaperten.
Siechte poets. Iemand 'n kaperte speien. Der
steke kaperten ï zijne stert (of i' zij' gat). —
lemand die gaarne siechte poetsen speelt; schelm,
deugniet. 't Es 'n eeste kaperte, 't Was 'n kaperte van nejongen, van e maiske. — Zie PERTE,
KAAD.

Kaadperterije (uitspr. kapertarijd,
met zovl.
lange a, en hootdt. op if), vr. Mv. (niet gewoon)
-n. Deugnieteiij. Ze doet het uit kaperterije.
Te
veel kaperterijen !
Kaadpertig (uitspr. kapertgch met zovl. lange
a), bn. lemana aie siechte poetsen doet. Ne kapertegejongen. — Veel gezegd van siecht te bedwingen paarden. Onze ruin es altij' kapert eg.
Kaadpertigheid(uitspr. kapertBchiet

met zovl.

Kaadseer, o. Zie KAADZEER.
K a a d s p r e k e n (uitspr. kasprekan met zovl. lange
a), ww. Kwaadspreken. W d b . Ze zijn an 't kaspreken van alkendeen.
— Afl. Kasprekere, m., kwaadsoreker (man of
vrouw) : zij' wijf es ne leeleke kasprekere ; —
kasprekerije, vr., het kwaadspreken.
Kaadstuken (uitspr. kastoton met zovl. lange
a), ww. Kwaadstoken. W d b . Hie vendt
plezier
in 't k as token.
— Afl. Kastokere, m., iemand die kwaadstookt
(man of vrouw) : Mie de kastokere;
— kastokerye, vr., kwaadstokerij : die kastokerije zal doe'
vechten.
K a a d t o n g e (uitspr. katongd met zovl. lange a)9
vr. Mv. -n. Kwaadsprekende tong, Ze moesten her
katonge (wellicht beter ka tongé) afsnijen. —
Vrouw (soms man) die kwaadspreekt. Die katonge van e wijf! C. T . R . J .
— Afl. Katongerije, vr., kwaadsprekerij.
E a a d w i l l i g (uitspr. kawilhch
met zovl. lange
a), bn. Kwaadwillig. W d b .
— Afl. Kawilleghied,
vr., kwaadwilligheid; —
kawillegord,
m., kwaad willigaard, kwaad willige.
Kaadzeer (uitspr. ka-seer, met zovl. lange a
en sch. e; gewoonlijk ko-seer met zachtl. o), o .
Zonder mv. H e t kwade zeer of kwaadzeer, zekere
hoofdziekte, hoofdzeer. }t Kaseer es betropelijk.
— Kindergeloof. Wie e keunenkske (of 'n zwaalmé) uittrekt (het nest vernietigt of de eitjes rooft),
krijgt het koseer. — Men zegt de zeere, vr.;
't kaseer of koseer, o.
Kaadzot (uitspr. ka-sot met zovl. lange a), b n .
Kwaadaardig, gevaarlijk zinneloos. F r . fou furieux. Ze moesten hem benden : hie was kaa'zot»
Kaaf, vr. Zie KAVE.
Kaafbalke (uitspr. kaaf- met zovl. lange a), m.
Mv. -n. ßaik waarop de schoorsteenmantel rust.
DB. Zie KAVE.
Kaaf b i t t e r e (uitspr. kaaf- met zovl. lange a),
m. Zonder mv. De eind-<? valt dikwijls in de uitspr.
weg. Schoorsteenroet. D B . Zie K A V E , B I T T E R E .

Kaafljzere (uitspr. kavijzdr? met zovl. lange a),
o. Mv. -jztrs. De eind-£ valt dikwijls in de uitspr.
weg. IJzeren schoorsteenplaat. D B . Zie KAVE.
K a a f k l e e d (uitspr. met zovl. lange a en sch. <?),
o. Mv. -kleeren. Hetz, als het gewoner schouwkleed (z. aid.). Vgl. K A V E .
Kaafinantele (uitspr. kaaf- met zovl. lange a)9
m. Mv. -Is. De eind-£ valt dikwijls in de uitspr.
weg. IJzeren schoorsteenmantel. D B . Zie KAVE.
K a a g , vr. (vaartuig). W o r d t niet gebruikt.

KAAI

-

Kaaîj vr. Zie KAAIE.
Kaaie (uitspr. kouù), vr. Mv. -n. Verkl., niet
gewoon, kouike. Kaai (bepaaldelijk : gemetselde
oeverkant der Scheide, waar men schepen lossen
of laden kan). De kouie f Alderhelegen (Nederzwalm).
Kaaien, ww. Wordt niet gehoord.
Xaaiewaai (uitspr. kouùwouz), m. Mv. -en.
Icmand die kaaiwaait (zie aid.); ook : half onnoozel mensch, sul. 't En es mor ne kouiewoui van
ne jon gen.

Eaaiewaaien (uitspr. kouùwouùn), onz. zw.
ww. Vtrv. : kouiewouidege, gekouiewouid. Met
Ä*#(hebben). Luieren, lanterfanten. DB. — Als
een sul staan gapen, lui toekijken. Wa' stade dor
te kouiewouien ?
E a a k , vr. Zie SAKE.

Kaak, vr. (scheepsbeschuit; schandpaal). Niet
gebezigd.
Eaalrsbeen (uitspr. met zovl. lange a en sch. e),
o. M v. -beenen (nooit -beender en). Verkl., niet
gewoon, -bientse. Kakebeen. Mij' kaaksbeen doe'
zeere. KlL. J.
Kaakslag (uitspr. met zovl. lange a), m. Min
gewoon dan KAAKSMETE. Zie aid.
Kaaksmete (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv.
-n. Verkl. smeetse (mv. -ses, -sus). Daarnaast,
niet gewoon, KAAKSLAG. Mnl. Wdb. KlL. Sen.
DB.CVJ.
Kaal (uitspr. met zovl. lange a), bn. Trapp, v.
verg. : kaalder(e), kaalst. Wdb. E kaal hoofd,
ne kale kop ; ook : in den zin van kaalkop. —
Zoo kaal as ne kai, ne steen, ne knien (knie), zeer
kaal. — Ne kalen heere, een arme beslagmaker.
— Sam. Kaalkop^ m. Wdb.
Eaalaard (uitspr. kalort met zovl. lange a), m.
Mv. -s. Kaaikop ; — kale heer. — Va' kaalor(d)s
bende zijn, arm zijn. Ook : va' kaalor{d)s famielde zijn. — Vgl. KlL (KAELUWAERD). SCH.
DB. CV. T. J.
Kaaîordj m. Zie KAALAARD.
Raam, vr.; kaamsel, o. Worden niet gebezigd.
Z i e MATTE.

Haan, vr. Wordt niet gehoord. Zie KA.

K&ap, vr. ; kaapstander, m. ; kaar, vr. ;
kaarde, vr. Bestaan met m mijn dialect (ook niet
ue afl. eu samenst).
Kaars, vr. Wordt niet gehoord. Zie KEERSE.
Kaart (uitspr. kort), o. Kwart. Zie KART.
Kaart, vr. Zie KAARTE.
Kaarte (uitspr. körte), vr. Mv. -n. Verkl. :
hourtse (met specialen <?#-klank; zie Kl. en
VormL). Kaart. De körten deelen (of geên),
ook : de körte (in 't enkelvouä) deelen. De
körten (ook : de kort) afpakken (of afnemen).
De körten (of de körte) deurstéken (of deurkdppen), ze doorschieten. De korle{n) steken,
op de voordeeligste manier de kaarten, die men
in hand heeft, bij elkaar steken, vooraleer ze
den deeler over te geven. Ge mesdeelt (of mesgeet, i. misgeeft) de kprten (of de körte), ge
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geeft siecht, 'n Körte blikken, ze op tafel laten
zien. 'n Körte messpelen, ze siecht speien, ze niet
speien zooals 't spei het vereischt. 'k Hè 'n schoon
körte, '7t leeleke körte, ik heb schoone, leelijke
kaarten. 'n Geschilderde körte, 't Es 'm bloote
körte. Die körte zit bloot. Dry, vier, vijf, enz.
körten, drie, vier, vijf, enz. kaarten van dezelfde
kleur en die, als waarde, op elkaar volgen. —
Körte (of körten) op tafele, de kaarten op tafel
leggen en door de spelers laten zien. Fig. Hie speelt
kort op tafele, hij spreekt of handelt oprecht,
rechtuit, niet bedektelijk. J (Bijv.). — In de körte
(of körten) kijken of zien; eig. en flg. : ge kijkt i'
mijn körte; vgl. VD. — Ge speelt i' mijn körte
(of körten), ge steunt mij, ge helpt mij (eig. en
hg.); ook : dat es i' mijn körte gespeeld, dat
bevalt mij. — Uit de körte klappen (of spreken),
iets zeggen dat hoeft verzwegen te blijven, een
geheim bekend maken. — Mee' valsche körte'
speien, bedriegen. — De kort es valsch, er is
bedrog in 't spei. — De körte keert, het spei, de
kans verändert. Eig. en fig. — De körten (of de
körte) duiken, ze verbergen. Eig. en fig. Hie es
verzichteg, hie duikt goe' zijn korte, men kent
zijn oogwit of zijne bedoeling niet. — Uit de
vorige voorbeelden blijkt dat het enk. korte dikwijls het mv. körten vervangt en als collectief
wordt gebezigd.
— Afl. en sam. Kaarten (uitspr. körten), ww.,
kaarten; — kaartenbakske (uitspr. kortdm-), o.,
kaartenbakje ; — kaartefabrieke,
kaartefabrikaut (uitspr. kortp-), vr. m., kaartenfabriek, kaartenfabrikant; — kaartere (uitspr. kortard), m,,
iemand (man of vrouw) die met de kaart speelt ;
— kaartezot (uitspr. kort»-), m., iemand (man of
vrouw) die verzot is op het kaartspei; — kaart'
geld (uitspr. kort-), o., klein geld dat in het kaartspei dienstig is ; — kaartschole (uitspr. kort-), vr.
vergadering van jongens die met de kaart speien :
hie kent beter de kortschole, as de leerschole ; —
kaartspeeldere (uitspr kort-), m., kaartspeler; —
kaartspei (uitspr. kort-), o.

Kaartier (uitspr. kortier), o. ; kaartieren
(uitspr. kortierdn), ww. Zie KARTIER, KARTIEREN.

EaaS (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv. kazen. Verkl. : kaaske (mv. -kes, -kies); kazeke (in
kazekes- of kazekieskruid). Wdb. — Nem bol
kaas, een heele kaas. — Hollandsche kaas, de
gewone kaas. — Br useIsche kaas of stenkkaas.
— Jaintse-kaas, Willem, koning der Nederlanden. J. — Kaaske of kazeke, vrucht der maluwen.
— Afl. en samenst. Kaasachtig (uitspr. kazachUch met zovl. lange a), bn., van kaas houdende;
— kaasbol, m., heele kaas : snijdt diene kaasbol
in twieë; daarnaast bol kaas; — kaasglas, o.; —
kaaskoop?nan (uitspr. met zovl. lange a en sch. o),
m.,mv. -mans, kaaskooper, handelaar in kaas; —
kaaskop, m., spotnaam : Hollander; — kaaslucht, m. (niet vr.), kaasreuk ; — kaasmart (uitspr.
-mort), vr., kaasmarkt; — kaasverkoopere, m.,
handelaar in kaas ; — kaaswenkele, m., kaas Winkel; — kaaswoorme, -woretne, m., kaasmade. Zie
ook KAZEK(I)ESKRUID.

Kaasseer, o. ; kaassord, m. ; kaassot, bn.
Z i e KAADSEER, KAADSAARD, KAADZOT.

Kaatje, o.(?) Zie KOOTJE.

KAATS
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Kaats (uitspr. koots met zachtl. o), m. Het eenmaal kaatsen (slaan). In dry kootsein) slaat hie
dem bal meer as twie honderd meters verre,
Kaatsen (uitspr. kootsan met zachtl. o), onz.
bedr. zw. Ver v. : kootstege, gekootst. Met hen
(hebben). W d b . — Bedr. Slaan, verdrijven, verjagen. Kootst hem de deur uit. De koe(i)en uit de
mees (meersch) kootsen. Er iemand van denre
kootsen.
— Afl. en samenst. Kootsere, m . kaatser; —
kootsenge* vr., kaatsing; — kootsembal, m., kaatsbal; — kootseplain, o., kaatsbaan.
Kab, m. Zie CAB.
E a b a a s (uitspr. ka met körte a, baas met zovl.
lange a en den h o o f d t ) , o. (niet vr.). Mv., niet
gewoon, kabazen. Verkl. : kabaaske (mv. -kes9
-kies). Fr. cabas. Mnl. Wdb. heeft den vorm
cabaes naast cabas, cabbas. KlL. (KABAS). Airnkorfje (dat aan eenen arm door middel van een
hangsei kan hangen), me<estal in licht vlechtwerk
of in stof. I s , in mijn dialect, niet een reismandje,
zooals V D . bij KABAS schrijft. De binders gaan
nor de schole (of nor de wenkele) mee e kabaas.
— Kabaaskes (of -kies), o. mv., een zeer verspreide
hofbloem, geslacht Dielytra (of Diclytrd), vooral
D. spectabilis D C . en D. formosa
D C . In onze
lochtenk staa' ne schoonen hul kabaaskies : de
roo' blommekies trekken op hangende
kabaas»
kies.
Kabaree, m. Zie CABARET.
Kabassen, ww. (listig Stelen). Bestaat niet in
mijn dialect.
Kabaufcermail (uitspr. ka met korte a en zonder den k l e m t ) , m. Verkl. (het gewone woord) :
kabautermanneke
( m v . -kes, -kies). Kabouter,
kabouterrnannetje. Vgl. V D .
Kabbeleilj onz. zw. ww. Verv. : kabbeldege,
gekabbeld. Met zijn. Schiften (van melk). SCH.
D B . C V . T . J . — Ook wel van ander vloeistoffen
(soep, saus, enz.) waarin zieh klonters vormen. -—
D e bet. lichtjes stroomen is hier onbekend.
— Afl. Kabbelenge,
vr., het kabbelet • het
gekabbelde : dat en es geen sause, 't en es mor
kabbelenge ; kabbelenge va' melk.

Kabbenet, kabbienet, kabienet, o. Zie CABINET.
E ä b b e r d o e s (uitspr. kakbardoes met hoofdt. op
does), m. (niet vr.). Mv. -zen, Verkl., gewoon,
-doeske (mv. -kes, -kies). Gemeene, kleine kroeg.
Hie zit altijd in da' kabberdoeske. Op diene wijk
zijn 't dl kaberdoezen.
SCH. DB. CV. R . C L
(Bijv.) V D (c Zuidn. »).
K a b e e l e n (uitspr. ka met korte a, bee met sch.
e en den hoofdt.), onz. zw. ww. Verv. : kabeeldege> gekabeeld. Met hen (hebben). Twisten en
kijven. Z' en kommen nie overeen : ze kabeelen
dag en nacht, Es da' kabeelen dor gedaan? D B .
— Luid snateren. D B . — Voor de etym. zie K I B B E L E N bij F R A N C K - V A N W I J K b. v.; men heeft er

den mnl. mnd. vorm KABBELEN (waarover men
het uitgebreide art. van Mnl. Wdb. kan nazien).
— Afl. Kabeelenge, vr., twist en gekijf; —
kabeeldere, m., iemand (man of vrouw) die kabeelt : 't es ne kabeelder van e wtff.

KADEAÜ

Kabel, m. (dik touw). Wordt niet gebe2igd
(ook niet de afl. en samenst.).
Kabeljauw, vr. Zie KABIELJAUW.
Kabieljauw (uitspr. ka met korte a en jauw
met den noofdt.), altijd m. Mv. -s. Verkl. : -ke
(mv. -kes, -kies). Fr. cabillaud. Daarnaast, zelden,
KABELJAUW. Zekere visch. W d b .
K a b o e l (uitspr. met korte a en den hoofdt. op
boel), m. Mv. s (of -en). Verkl. gewoon, -ke (mv.
-kes, -kies). Gemeen kroegje. Der wer dt ewa'
gezopen in da' kaboelke. — Of het w. niet mnl.
caboel (rumoer, twist) verwant is? Zie ook KlL.
en O U D E M A N S . Bijdr. JACOBS, Veroud.
Woorden, KU.
Kabriolee, m. Zie CABRIOLET.
Kabais, vr. Zie KABUIZE.
Kabuiskoole, vr. Zie KABUIZE.
Kabuize (uitspr. met korte a en hoofdt. op
bui), vr. Mv. -n. Verkl. kabuiske (mv. 'kes, -kies),
Kabuis, soort van kool. Er zij' roo' en witte
kabuizen. Dates
'ngrootekabuize.
KabUZe (uitspr. met korte a en den hoofdt. op
bu), vr. Mv. -n. Verkl. : kabuuske (mv. -kes, kies).
Holletje dat de pin ne van eenen top in het hout
van een anderen maakt. Men maakt kabuzen al
toppende ofwel kabuze' mee 't hand, In dit laatste geval plaatst men den top van den tegenstrever
met de pinne in den grond en met de pinne van
den anderen top slaat men er kabuzen in. Men
zegt ook : kabuze'
zetten.
K a b u z z e , vr. Hetz, als KAB UZE (zie aid.).
Aldus te Michelbeke.
Kachel, m. Zie KACHELE.
K a c h e l e , m. (niet vr.). Mv. -Is. Verkl. 4ke
(mv. -Ikes, -Ikies). De eind-^ valt dikwijls in de
uitspr. weg. Kachel. Zie aid. Kachele komt in
zwang in de beteekenis van : groote, hooge,
rechtop staande herbergstoof. Dat es ne kostelijke
kachele. Vgl. STOVE (dat met F r . poêle gelijkstaat) en JACHT (Fr. cuisinière).
— Samenst. Kacheldeure,
vr. ; kachelbuize, vr.
Kad ? vr. (olieflesch). Niet bekend in mijn dialect. V D geeft het als Zuidn. op.
Kadaster. Zie KADASTERE.
Kadastere, gewoonlijk o. (soms m.) De eind-*
valt dikwijls in de uitspr. weg. W d b . }n Parti/
landgekend
ten kadaster sectie A, n° 461 (aldus
op eene aankondiging van een notaris). — Meestal
in 't mv. : kadaster s, dadels.
Kadaver, m. Zie KADAVERE.
Kadavere (uitspr. de twee a's kort, da met den
klemtoon), o. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls
weg. Dood lichaam. W d b . — Lijf. Smijt hem mee'
zij kadaver in de beke. C V . T . R . J . — Dikke
buik. Hie krijgt me dor e kadavere. Wa' fameus
kadavere !
Kaddee, m. Zie CADET.
K a d e , vr. W o r d t niet gehuord. Zie KAAIE.
Kadeau, kaddoo, kadoo, m. Zie CADEAU.

KADEE

ÏOO —

KAFFIEPOT

Kadee, m. Zie CADET. — Kadee wordt ook
gebezigd iplv. vn. hie (hij\ nl. voor den persoon
in kwestie. Kadee maakleg' hem kaad. Mor as
kadee mij zag, trak er hie van deure.

I flehtandere, m., koffiebrander ;—kaffiebr ander ije,
I vr. ; — kaffiedooze, vr., koffiedoos ; — kaffiedren*
I kere, m., iemand (man of vrouw) die (gaarne) koffie
dririkt ; — kaffiefabrieke, vr. ; — kaffiefabrikant,
I m.; — kaffiefieltere, m. (niet o.), koffiefilter; —
Kader, m. Zie KADERE.
Kadere (uitspr. kadrd, kaddtd, met nederland- I kaffiegat.o., koffiebuik ;— kaffiehandele, m.; — kafsche lange a, niet met de zovl.), m. (niet o.). Mv. I flegrond, m., koffiedik ; — kaffiegruis (zie aid.) ; —
-rs ; verkl. -rke. De eind-£ valt dikwijls in de I kaffiehuis, o., koffiehuis; spr. : gediend zij{n) gelijk
uitspr. weg. Wdb. Lijst ; omlijste schilderij, ets, I in e kaffiehuis, zeer goed bediend worden; —
teekening, enz. De muur hangt vul schoon ka- I kaffiekaleur, vr., koffiekleur; — kaffiekanne, vr. ;
I — kaffiekause, vr., kaffiekerte, vr., kaffiekonte, vr.,
ders. Dat es nog efroui (fraai) kaderke.
I viouw die veel van koffie houdt; — kaffiekloot,
Kadigheid (uitspr. kapchiet), vr. Zonder mv. I m., koffiebuik; — kaffiekom (zie aid.); — kaffieDaarnaast kaadheid (zie aid.). Kwaadheid, toorn. I lepele, m., veelal in 't verkl kaffielepelke, lepeltje
let uit kaeghied doen.
I waarmede men de koffie omroert; — kaffielucht,
m., koffiegeur; — kaffielutte, vr., koffiebuik (veelal
Kadodder, m. Zie KADODDERE.
I van vrouwen); — kaffiemelk, vr., melk voor de
Kadoddere (uitspr. met korte a, dod met den I koffie; — kaffiemeulen (zie aid.); — kaffiemoor
klemt.), m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies).
(zie aid.); — kaffiepot (zie aid.); — kaffieprijs, m.;
De eind-5 valt dikwijls weg. Klein ventje. CV. J. I — kaffiereuk, m.; — kaffieservies, o.; — kaffieta— Spotnaam. Klerikaal. GEZELLE, Wdb.
I fele, vr.; — kaffietasse (zie aid.); — kaffietijd, m.;
— Samenst. Kadodderschole, vr., katholieke I — kaffietriene, vr., vrouw die veel koffie drinkt;
school.
I — kaffietrommele, m. (niet vr.); — kaffiewatere,
Kadukelijk (uitspr. met korte a en gewoonlijk I o. ; — kaffiewenkele, m., winkel waar men (uitmet ij), bn. ZieKADUUK.
I sluitend) koffie verkoopt; — kaffieware, vr.,
— Afl. Kadukelijkheid (uitspr. kaduhlp'kiet of I meestal in 't mv. -n ; — kaffiewijf, o., vrouw die
kadukahkiet), vr.
I veel van koffie houdt ; — kaffiezak, m., koffiebuik
Kadukig (uitspr. kadukdch, ka met korte a en I (man of vrouw).
zonder den klemt). bn. Zie KADUUK.
I
Kaffieboone (uitspr. met scherpl. 0), vr. M v.
— Afl. Kadukigheid (uitspr. kadukdchiet), vr. I -«. Verkl. -buuntse (mv. -tses, -tsies). KoffieKadul (uitspr. ka met korte a, dul met den I boon, 'n Ooleke kaffieboone, een siechte koffiehoofdt.), m. Verkl., zeer gewoon, -leke (mv. -lekes, I boon, die de koffie een siechten smaak mede•lekies). Jongen ; kerel ; lustige kwant. Me zijn hier I deelt. — Kaffieboonen, vr. mv. ; (gewoon) kafI fieboontjes, o. mv. Naam der monnikskap (Aconial kadullekies bijeen! DB. Vgl. Mnl. Wdb.
I tum napellus L.). Daarnaast KAFFIEMEULEKES.
Kaduuk (uitspr. nagenoeg als Fr. caduc), bn. I Volk en taal, I, 18. Waarom deze giftplant aldus
Versleten, krank, ziekelijk. Daarnaast KADTJKE- I wordt geheeten te Asper, verklaart dit tijdschrift
LIJK, KADUKIG. *t Es ne kaduke mains. Ze werdt I niet. — Heet nog aldus te Asper (id.) : de breedkadukeg op herre gank. Hie es or m en kadukelijk. I bladige Lathyrus (Lathyrus latifolius L.).
Kaeghied, vr. Zie KADIGHEID.

Kaf (uitspr. met gerekte korte a), o. Zonder
mv. Verkl., niet gewoon, KAFKE. Wdb. — Gee'
kafke, niets. Op dat ho/es 't diver kocht: der en
es gee' kafke nie meer. — Dat en es va' gee' kaf
(ook : va' gee' strood), dat heeft waarde, is kostbaar. J.
— Samenst. Kafkot, o., afgesloten plaats, waar
men het kaf legt ; — kafputte, m., breede, meestal
vierkante put, naast de hoeve, waarin men, in
water, het kaf tot mest laat rotten : de katte verdrank in de kafputte; — kafzak, m., Wdb. ; er
op slaa(n) gelijk op ne kafzak, er hevig op slaan.
CV.J.
Kaffie (uitspr. kaf met gerekte korte a en met
den hoofdt), m. (niet vr.). Koffie. Wdb. Kaffie
branden. Kaffie opgieten. Flauwe kaffie, het tegengestelde van sterke kaffie. 'n Taske kaffie; e
poutse (potje) kaffie ; ne kom kaffie. — Ne kaffie,
een kop koffie. In deze bet. : mv. kaffiets. Garsonk, 'k moet ou (u) twie kaffiets.
— Afl. ; samenst. Kaffieachtig, bn., koffieachtig. — Kaffiebak, m., bak (in een winkel) waarin
men de koffie doet; verkl. : kaffiebakske, o., het
bakje van den koffiemolen; — kaffiebolle, vr.,
koffiebaal; — kaffieboone,\i. (zie aid.); — kaffieborze (uitspr. kaffiebozz?), vr., koffiebuik ; — kaf-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

KaffiegruiS, o. Zonder mv. Koffiedik. DB. —
Het op koffiegruis gelijkende bruine mul dat men
in oude boomtronken en kopboomen vindt.
Kaffiekom, m. Mv. -men. Verkl. -kommeke.
Het grootste der vaten, waaruit men koffie drinkt ;
Fr. jatte. De kaffiekom hee (heeft) geweunelijk
'n oore.
Kaffiemeulen, m. Mv. -s. Verkl. -meuleke.
Daarnaast soms KAFFIEMEULENE. Koffiemolen.
— Kleine, traag rijdende trein, thans wel lichte
trein geheeten, naar 't Fr. train léger. Den traf
va' Zottegem nor Ronse es ne kaffiemeulen;
'i volk heet hem 't kaffiemetdeke. — Kaffiemeu~
lekes, o. mv. Naam der monnikskap {Aconitum
napellus L.). Aldus te Asper (noordelijke dialectgrens), naar Volk en Taal, I, 18.
Kaffiemeulene, m. Zie KAFFIEMEULEN.

I
I

I

Kafâemoor (uitspr. met seh. 0), m. Kleine
ketel, waarin men het koffiewater laat zieden. VD
(« Zuidn. »), die verkeerd zegt dat het « een groote
ketel » is.
Kaffiepot, m. Mv. -ten. Koffiepot; Fr. cafetière. — Kaffiepotje (uitspr. -poutsp), o., koffiekopje, bijna zoo hoog als breed, (gewoonlijk) zonder oor ; men zet het in de kaffietasse. Fr. tasse.

KAFFIETASSE

—

Kaffietasse, vr. M v . -n. Ver kl., zeer gewoon,
-taske (mv. -kes, -kies). H e t breede, ondiepe vat
dat men onder het kopje z e t ; F r . sous-tasse. As
de kaffie hèet es, werdt hie uit de kaffietasse
gedronken.
K a g u r r e (uitspr. met korte a en hoofdt. op
gur), vr. Mv. -n. Holletje dat de pinne van den
top in het bout van eenen anderen maakt. Vgî.
GURRE, KABUZE. Zie Volk en Taal, I I I , 78
(aldus te St. Maria-Latem).
Kaheer (uitspr. kaè'er, ka met korte a, eer met
sch. e en den klemt.), m . Mv. -s. Verkl. -ke (mv.
-kes, -kies). F r . cahier. Schrijfboek. Mijne kaheer
es vul.

Kai, m. ; kaisteren, ww. ; kaiteren, ww, ;
kaitsen, ww.; kaizere, m. Zie KEI, KEISTEREN,
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er twie op zijn kake, S C H . C V . R . C L (Bijv.)> —
De kake(n) van 't gat, iedere helft van den rars,
CV. J . De zale va' mijne vélo es f hart; as
'k rije, doen de kake va3 mij' gat zeere. — De
kake van 'n schorre, het deel met de kieuwkamer.
De schorre en hee mor éen kake ; de kake, dat en
es 't eten nie werd. — De kake van 't schaas
van de ploeg, het breede deel.
— Samenst. Kaaksbeen, o. ; — kaakslag, m. ;
— kaaksmete, vr. Zie die woorden.
Kake (uitspr. met zovl. lange a), vr. Groote
rijf, waarmede men, op 't veld, de gevallen koornhalmen oprijft. T' Ertegem (Erwetegem) heeten
ze de koorereeke 'n kake. Mee' de kake rijen, met
zulke rijf de halmen samenrijven. — I k weet niet
of het een ander woord als het vorige is.

KEITEREN, KEITSEN, KEIZERE (ook de afl. en
samenst.).

K a k e l e n , ww. W o r d t niet gebezigd. Men zegt
KOKKELEN (zie aid.).

K a j u i t , v. (scheepskamer). Onbekend in mijn
dialect.
K a j ü t e (uitspr. ka met korte a en zonder den
klemt.), vr. Mv. -n. Afgewerkt en uitgemergeld
paî>rd. F r . rosse. Verkoopt die kajute van e perd.
SCH. D B . J .

Kaken, ww. (van haring). W o r d t niet gehoord.

Kajutere (uitspr. met F r . / , of weî met z\ m.
Zie C A J U T E R E .

Kak (uitspr. met gerekte korte a), m. Zonder
mv. Stam van KAKKEN. W d b . — Mee kak loopen,
grooten kak hebben; fig. : in groote verlegenheid
zijn ; zeer bevreesd zijn voor iets onaangenaams.
Ook : kak (en groote kak) hen (hebben); kak
krij(g)en. — Er is kak an 't gat, er is kak aan
den knikker. — Komme gelijk kak, vanzelf körnen. CV. — Der zal nog kak af komen, het zal
nog siecht uitdraaien. C V . — Kak an de venger
hen (hebben), bedrogen zijn. — I n kinderspelen.
Speler die het laatste speelt. Wie ester de kak ?
Troostend zegt de kak : de kak steekt het al in
zijne zak. (Aldus op de noordelijke dialectgrens,
te Zingem, naar Volk en Taal, I, 28).
Kaka (uitspr. als F r . caca met korte a en den
hoofdt. op de laatste lettergreep), m. Zonder mv.
Drek, vuiligheid. In deze bet. veelal zonder lidw.
Kaka do en. Der was kaka an de v engere (zie
KAK). — Doch ook wel met lidw. Der lag ne
groote kaka.
K a k b r o e k , vr. Iemand die zeer bang of bevreesa is.
Kake (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mnl. Wdb
(CAKE). Mv. -n. Verkl. kaakske (mv. -skes, -skies).
W a n g (dat men nooit bezigt). Da' maiske mee
her bleuzende kaakskies. — Bovensie kake, onderste kake, bovenkaak, onderkaak. — Mee roo
(ook beschoomde) kaken, zeer beschaamd. Ze stond
dor mee twie roo kaken. — Zijn kaken opblazen,
de wangen door middel van den adem bol maken.
Fig. Zieh trotsch, fier, hoogmoedig aanstellen. —
let te(g)e zijn kake slaan, iets (spijs of drank)
tegen het bim;enste van de wang slaan. Hie sloeg
het ne keer *te(g)e zijn kake, en dormee was
't wieg (d. i. ingeslikt). Ook : gulzig en snel
eten. — let op zijn kake slaan (of Mausen), iets
heimelijk, op onrechtvaardige wiis achterhouden
(van geld). Hie ontfenk tien frank
en hie sloeg

K a k h u i s (uitspr, kak-uis), o. M v. -zen. Verkl.,
zeer gewoon, -huizeke (mv, -kes, -kies). W d b .
Kakkedoor (uitspr. door met zachtl. 0 en den
klemt.), m. M v. -s. Verkl. -ke (mv. -kes, 'kies).
Nachtstoel. C V . V D (« Zuidn. »).
K a k k e n (uitspr. met gerekte korte a), onz. of
bear. zw. ww. Verv. ; kaktege, gekakt. Met hen
(hebben). W d b . — I\ri) zijm broek kakken, eig.
en fig. (erg bevreesd zijn). — Hoo{g)er kakken as
zij' gat, hooger springen dan de stok lang is. —
Z' en doen änderst niet as eten en kakken, ze
doen niets. ze leinen een lui en vadsig leven. —
Gaa{t) kakken of loopt kakken, loop heen ! — Spr.
Kakke gaa' veur bakken, al es den oven nog zoo
heet! — As me doo' zijn, kakt den hond op ons
graf, Fr. après nous la fin du monde. — Op
iemand of iet kakken, er zieh niet om bekreunen.
— In e'ene pot {oî op éen huizeke) kakken, dezelfde
meening hebben, koek van éenen deeg zijn. —
Kakken is min plat dan SCHIJTEN (zie aid.).
K a k k e n e s t , m . Verkl., gewoon, -ftestse. K a kerd (van vogelen. dieren, menschen). Tiest was
'tkakkenestse.
SCH. CV. D B . V D . KlL.

Kakker, m. Zie KAKKERE.
K a k k e r e , m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg.
Kakker. W d b . — Bevreesd mensch. Ook wel
van vrouwen : Triene was nen eeste (eersten)
kakkere.
Kakkerije, vr. Kakkerij. Z' heet (heeft) de
kakkerije, eig. en fig. (zij is zeer bang).
K a k k e r t e , k a k k o n t e , vr. Iemand die (veel)
kakt. Die kakkonte van e kind! — Bevreesd
meisje. Die kakkert' en turt (dürft) snavies nie
buiiegaan.
K a k k e s t o e l e m a i e . 't Komt voor in een rijmpje
dat twee kinoeren opdreunen als ze op hunne
samengevouwen banden een kleintje ronddragen
en laten schommelen :
Kakkestoelemaie,
Eene sir uik par aie,
Eene struik
andieve
Veur ons gerieve !

KAKKESTOELKE

—

Aldus ttZottegem.Kakkestoelemaie speien oidoen.
Te Oudenaarde heet het : Kakkestoelke dra{g)en.
Vgl. D E COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, IV,

320-32 r.
Kakkestoelke. Zie KAKKESTOELEMAIE.
Kakkloot (uitspr. met seh. 0), m. Iemand die
(veel) kakt. — Bevreesde man of jongen.
Kakpot, m. Pispot, nachtstoelpot. 'k Moet
alle vijf voet op de kakpot. J. — Fig. Op de kakstoel moeUn (gaan), zeer bevreesd, angstig zijn.
KakSCheute, vr. De laatste scheute (in marbelspei, in de gaaischieting). Vgl. Volk en Taal, I, 28.
Kaksehole, vr. Kakschool, klein-kinderschool.
Kaksei, o. Zie KAKSELE.
Eaksele, o. Zonder mv. De eind-£ valt dikwijls
weg. Drek (van mensch of dier).
KakStoel, m. Nachtstoel. — Kinderzeteltje
met kakpot. KIL. CV. DB.J.
Kaktnns, m. Zie CACTUS.

Kalament, vr. ; kalamijn, vr. ; kalamink, o.
Onbekend in mijn dialect.
Kalander, m. Zie KALANDERE.
Kalandere (uitspr. ka met korte a en zonder
den klemt.). m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-é? valt dikwijls in de uitspr. weg.
Korenkevertje (Calandragranaria L.). — Kalander, vr. (soort van mangel) wordt niet gebruikt.
— Samenst. Kalanderjaar, o., jaar dat er veel
kalanders zijn ; — kaiander zoldere, m., zolder
waar veel kalanders zijn.
Kalandieze (uitspr. ka met korte a, die met
den klemt.), vr. Zonder mv. Klandizie. Ze zal
•mijn kalandieze verliezen. Dat es 'n huis mee'
veel kalandieze. Vgl. CV. J. K I L (KALLANDIJSE).
Kalant (uitspr. de twee a' kort, lant met den
hoofdt.), m. Mv. -en. Verkl., niet gewoon, -se
(mv. -ses, -sies). Klant. — Kerel. Vieze kalant.
Pier en was mor nen ordege (aardigen) kalant.
't Es mij de kalant! Smyt die kalanten an de
deure. Ne raie kalant van ne vaint. — Vgl.
Mnl. Wdb. K I L . CV. J. CL (Btjv.)

Kalefaten, ww. ; kalen, ww. ; kalender, m. ;
kales, vr. Zijn in mijn dialect riiet bekend.
Kalenr (uitspr. met korte a, leur met den
hoofdt.), o. (niet vr.). Mv. -en. Verkl. -ke, Kleur.
Wdb. Dat es e schoo' kaleur. — Egoe' {oîschoo')
kaleur ophen, er blozend en gezond uit zien.
Kalenren (uitspr. met korte a, leu met den
hoofdt.), bedr. zw. ww. Verv. : kaleurdege, gekaleurd. Met hen ,'hebben). Kleuren. De lucht es
schoone gekaleurd.
Kaleursel, o. Zie KALEURSELE.
Kalenrsele (korte a, hoofdt. op leur), o. Zonder mv. De eind-é? valt dikwijls in de uitspr. weg.
Kleursel. Doet er nog 'm beetse kaleursel bij.
Kaletait, vr. Zie KALETEIT.
Käleteit (uitspr. kahtait, ka met zovl. lange a),
vr. Zie KALITEIT.
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Kalf, o. Mv. kalvers. Verkl. -he (mv. -kes,
-kies). Wdb. — Zoo dorn, zoo dwaas, zoo s torn as
e kalf, zeer dorn. Zoo lomp as e kalf. Zoo beest as
e kalf. — Mensch, 'n Domy dwaas, stom, lomp
kalf, een dorn, enz. mensch. Eleelek kalf. Werpt
da' zat kalf buiten.— Kalf op hen (ophebben),
drachtig zijn (van koeien). — Hie em moet de
venger nie hen, gelijk de kalvers. Om de nuchter
kalvers te leeren drinken, steekt men hunnen
muil in de melk en tevens eenen vinger in hunnen
mond. Dat heet men : e kalf de venger geên.
Van iemand die veei drinkt, zegt men spottend :
hie em moet de venger nie hen, gelijk de kalvers,
d. i. men moet hem niet leeren drinken, hij kent
het maar al te wel. — Lekt da' kalfke zij' muilke,
schertsende uitdrukking : zeg dank j bewonder
het. Vooral in het krulbolspel gebezigd door een
speler die wèl gebold heeft. — Braaksel. Der ligt
e kalf op de vloer. E kalf U{gg)en, braken. J.
SCH. C V. BOUMAN. — Kalfke Mazes. Z. KALFKEMOZES.

— Afl. Kalfachtig (uitspr. kalvachtdch), bn.,
dorn als een kalf : hie ziet er zoo kalfachteg uit.
— Samenst. In den vorm kalf ; kalfbeeste, vr.,
koe die kalf in heeft, drachtige koe; kalfgebraad,
o.; kalf koe, vr., drachtige koe; kaifkop, m., soms
kalfskop; kalfkottelette, vr., kalfskotelet • kalfkramenade, vr., kalfskarbonade ; kalfleer, o. ;
kalflevere, m. ; kalfveerze (uitspr. -veezd met sch.
e), vr., vaars die drachtig is ; kalfvel, o.; kalfvlees,
o. Zelden in den vorm kalfs- ; kalfskop (naast
kaifkop). Soms in den vorm kalver- : kalverbeenen, kalverkniens, kalverkuts, kalvertongen ;
zie die woorden.
Kalfke-Mozes, o. Eig. het gouden kalf der
Israëiieten. In een spotsermoen op de Geuzen van
Maria-Hoorebeke beschrijf t men dat Kalfke-Mozes.
Kalfziekte, vr. Zonder mv. Van kalven. Hetz,
als KIPZIEKTE (zie aid.). Ons koe heet (heeft) de
kalfziekte.
Kalieber, m. Zie KALIEBERE.
Kaliebere (uitspr. kaliebpr?, ka met korte a,
lie met den hoofdt.), m. (niet o.). Zonder mv. De
eind-é? valt dikwijls in de uitspr. weg. Kaliber.
Wdb. — Soort. Die keerels zijn alverre van
de ze If de kaliebere. J.
Kaliese, soms kaliesie (uitspr. met korte a,
lie met den hoofat.), m. Zonder m v. Kaiissie
(drop en hout). Kalisie es zoete.
Kaliesenbrood (uitspr. kalies^m-), o. Zelden
KALIESIE*. Zonüer mv. Kalissiedrop. SCH. DB. J.
Kaliesenhaut, o. Zelden KALIESIE-. KIL. CV.
J. Zonder m v. Zoethout. Thee va' kaliesenhaut.
Kaliesestok, m. Mv. -ken. Zelden KALIESIE-.
Kaiissiearop in den vorm van een stokje. Vgl.

CV.J.
Kaliesewatere, o. ; kaliesewijn, m. Zelden
KALIESIE-. Water met kalissiedrop : kinderdrank.
Kalijk (uitspr. kahk met zovl. lange a), bn.
bw. Kwalijk. Wdb. let kalek doen. 't En gaa'
mor kalek. Ze vaart kalek, d. i. siecht. As 't kalek
wilt, als het op de slechtst mogelijke wijze voorvalt of gebeurt. 't Zal kalek slaan, het zal siecht

KALIJKTE

E a l i j k t e (uitspr. kafoktp met zovl. lange a), vr.
Zonder mv. Bezwijming, Moeder kreeg d'een
kalekt' achter abändere. Vgl. KALIJK.
K a l i t e i t (uitspr. kalitait, ka met zovl. lange a
en den hoofdt.), vr. Mv. -en. Daarnaast, soms,
KALETAIT. Kwaliteit. Beste (eerste) kalitait. Der
zy' stoffe' van alle kalitaiten.
Dat es 'n goe
kaletai' va' kafße.
Kalk, m. (niet vr.). Zonder mv. Zonder verkl.
W d b . — ßazeksche
(klemt. op zek) kalk, kalk
van Basècles (uit Henegouw). Doornijksche
kalk,
kalk van Doornijk. — Kalk streu{i)en, kalk op
het land strooien. Die klaver en dijt niet, ge moet
kalk
streu{i)en.
— De volgende samenst. zijn in gebruik : kalkgrond,m.\
kalkhoop, m . ; kalkkot, o., kot waar
kalk bewaard wordt ; kalkovenet
m. ;
kalkputte,
m . ; kalkwatere, o.
K a l k o e n (uitspr. met hoofdt. op koen), m. Mv.
-s. Verki. -tse (mv. -tses, -tsies). Vogel. Zoo rood
as ne kalkoen, zeer rood. Vgl. J. — Ne kalkoen
afschieUn, op de kalkoenschieting eenen kalkoen
winnen.
K a l k o e n h a n e , m. Mv. -it. Kalkoensche haan.
K a l k o e n h i n n e , vr. Mv. -n. Kalkoensche hen.
K a l k o e n s c h i e t e r e (uitspr. kalkoeschietprp), m.
Mv. ~rs. De eind-é? vah dikwijls weg. Iemand die
schiet op een kalkoenschieting.
KalkoenSChieting'e (uitspr. kalkoeschieteng?),
vr. Soort van gaaisciiieting : op de hoogvogels
staan der een of meer kalkoens.

K a l l e g a a i e n (uitspr. -gouùn), w w . Meestal in
den iniinitief. Daarnaast KALLEWOUIEN. Dom en
sulachtig babbelen en snateren. Ze zijn an 't kallegouien. G' em meugt azoo nie kallewouien. Zie
KALLEGAAI. SCH. SLEECKX, Wdb. Vgl. OUDEMANS, Bijdr.
KAGAAIEN.

: KAGAEYEN.

GEZELLE,

Wdb.

:

G A A I . KALLEGAAIEN.

Kallem, bn. Zie KALM.
Kallemoes, m. Zie KALMOES.
K a l l e n , ww. (praten). W o r d t zeer zelden geoezigd.
K a l l e w a a i (uitspr. kalhwoui),
m. ; k a l l e Waaien (uitspr. kalhwouipn),
ww. Zie KALLEGAAI, KALLEGAAIEN.

Kallewoui, m.; kallewouien, ww. Zie KALLEGAAI, KALLEGAAIEN.

Kallewuttie, m. Zie KALLEGAAI.
Kallijstere, vr. Soms voor KAMLIJSTERE (zie
aid.).
K a l m (uitspr. kalm, soms kalhm),
bn. b w .
Trapp, van vergeh : kalmer{e), kalmst. W d b . 't Es
ne kalme mains. Ge moet kallem zijn. Niet gewoon ; men zegt wel meer STILLE.
— Afl. Kalmeeren (uitspr. mee met zachtl. e),
ww. ; kalmte, kallemte, vr. Zie de w d b .
K a l m o e s , m. Zonder mv. Daarnaast KALLEMOES. De naam van dezen aromatischen wortel
wordt soms gebezigd ; de plant is hier echter
onbekend.
Kalomme (uitspr. met korte a, lorn met den
hoofdt.), vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Kolom, pilaar. 'n IJzerie kalomme.
Op alke
bladzije zijn der twie kalommen. De kalomme'
van'n vaistere, de beschermende staven. — Vol.
SCH.

K a l k u u l , m. Zie C A L C U L .

K a l l e , vr. Mv. -n. Verkl. ~ke (mv. -kes, -kies).
Ekster, een kinderterm. Mijn kalle ka' (kan)
klappen. H e t wordt meest van een tamme ekster
Wdb.

SCH. DB. J.

— Kalle, kalle! Uitroep waarmede de kinders
een tamme ekster roepen. — Dom, praatziek,
onnoozel vrouwmensch. Mie es 'n kalle, 'n kalle
van e wijf, 'n kalle van d'eeste (eerste) klasse.
't Es 'n domine kalle. Vgl. D B . J . O U D E M A N S ,
Bijdr. K i L . M E Y E R ,
Woordenschat.
— Bij gaaischieters : ieder van d e twee vogels
of gaaien die buitenwaarts en onder de zijgaaien
staan. Den hoogste goui es den uppergotu ; dornaar kommen de twie zijgouien;
toons (alsdan)
de twie kallen ; al d'ander veu(g)els
zijn de
gouien.
— Naam van de slek in een raadsel. Zie HALLE.
KallehaSSe (uitspr. met hoofdt. op bas), vr.
Mv. -n. boort van groote, lange peer. F r . poire
calebasse.
K a l l e g a a i (uitspr. -goui),

achtig mensch. Tieste de kallegoui. 't En es mor
ne kallewoui van e wijf, ne kallewuttie van ne
vaint. Vgl. KALLE, GAAI, WUTTIE.

Kallegoui, m.; Èallegouien, ww. Zie KALLL-

Kalitaitj vr. Zie KALITEIT.

gezegd. Vgl. E E K S T E R E . Mnl.

KALOTTERE

— 103 —

uitvallen, keeren. let kalek ver staan, het siecht
verstaan. Hie pakt het kalek op, hij neemt het
kwalijk. Kalek verstaan doe' kalek
antwor(d)en,
men geeft vaak een verkeerd of onbeleefd antwoord op iets dat men siecht heeft begrepen. De
uitdr. wordt tot verontschuldiging gebezigd. —
Kalek wér(d)en of vallen, in bezwijming vallen.

m. Daarnaast KAL-

L E W O U I , K A L L E W U T T I E . Dom, sulachtig,

babbei-

H F F T . C V. D B . J . O U D E M A N S ,

Bijdr.

K a l o o n d e s t a l (uitspr. ka met korte a, loon met
zachtl. o en den hoofdt.), m. In de kaloondestal
(soms karoondestal) gelozeerd zijn, ziek zijn. H e t
woord schijnt van Fr. oorsprong te zijn : vgl. fr.
c{h)arogne. Zie hier KALOONDESTRATE.
K a l o o n d e s t r a t e (uitspr. ka met korte a, loon
met zachtl. o en den hoofdt., stra met zovl. lange
a), vr. In de kaloondestrate
(soms karoondestrate) weunen, ziek zijn. Vgl. KALOONDESTAL.
Kalot (uitspr. met korte a en hoofdt. op lot),
vr. Zonder m v. Spotterm : klerikale partij. Hie es
van de kalot. Daarnaast, min gewoon, KALOTTE.
— Spotnaam : aanhanger der klerikale partij;
in deze bet. is het woord mannelijk. Mv. -ten.
't Es ne kalot. Daarnaast KALOTVAINT, KALOTTERE.

K a l o t t e , vr. Hetz, als kalot, m. Zie aid.
Kalotter, m. Zie KALOTTERE.
K a l o t t e r e (uitspr. met korte a, lot met den
hoofd.), m. Mv. -rs. D e eind-^ valt dikwijls in de
uitspr. weg. Hetz, als KALOT, m. (zie aid.).

KALOTVEINT
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lalotreint (uitspr. -vaint), m. Mv. -en. Hetz. 1
als kalot, m. Zie aid.
I
Kalsrje (uitspr. met hoofdt. op sij), vr. Zelden
gebeziga ; men zegt gewoonlijk KASSIJE en KATSIE. Zie aid. (00k de afl. en samenst.).
Kalnin (uitspr. ka met korte a, luin met den
klemt.), m. Mv. -s. Verkl. -tse (mv. -tses, -tsies).
Het w. is van romaanschen oorsprong? Kraak, oud
versleten paard. / ' zijne stal staan der twie of
drij kaluins. — Auwe kaluin, oud versleten
mensch. Den auwe kaluf wilt nogvrijen!
Kalvaar (uitspr. vaar met zovl. lange a en den
klerm.j, m. Mv. -s. Groot kruisbeeld dat gewoonlijk, buiten aan den kerkmuur en op het kerkhof,
is vastgemaakt; er vöor zijn eenige trappen, waarop
de geloovigen kunnen knieten; er boven is een
afdak. Fr. calvaire. All' avends genk ze veur de
kalvaar lezen.

er vermoeid uitzien. Hauwt (houdt) ouë (uwen)
kam rechte, blijf moedig, sterk.
— De gezamenlijke tanden van het kamwiel
(zie aid.); van het sUrrewielke (zie aid.). — Kam
van de meelgote,scamï)e met tanden, waarop het
meel openvalt.
— De gebruikeiijkste samenst. tolgen hier.
Kamant (uitspr. ka met korte a en zonder den
hoot.it.), on. Daarnaast, min gewoon, KAMANTIG,
KAMANTELIJK. Ziekelijk, gebrekkehjk. Vader
werdt zoo kamant. — Fig. De wenkel en gaa'
mor kamant, hij draait niet goed, gaat slappekens. Vgl. OUDEMANS, Bijdr. SCH. K I L . CV. J
(KAMANK). Het w. schijnt van romaanschen
oorspr. te zijn : vgl. fr. que'mand (caimand) en
quémander \caimander).
— Afl. Kamanteg, bn.; — kamantelijk, bn.;
— kamanteghied, vr. ; — kamantelijkhied, vr.
Kambalte, m. Mv. -n. Daarnaast PLAIBALKE.
Weverswoord. Stuk hout liggende boven de kamplaten, dwars over het getauwe. De kam hangt
an de ka?nbalke. Vgl. Volk en Taal, V, 67.
Kameel, m. Niet gebruikt. Zie KiCMELE.
Kameleon, o. Dier en naam zijn onbekend.

I
I
I
I
I
I
I
I

Kalvareberg, m. Zie KALVARIEBERG.

Kalvarieberg, m. Daarnaast KALVAREBERG.
Berg van Cal vane, Golgotha. Kriestuus es op I
de Kalvareberg gekruist.
Kalvekade (uitspr. ka met den hoofdt. en met
zovi. iauge a, soms met nederlandsche lange a),
vr. Daarnaast KAWELKADE. Fr. calvacade. Stoet.
Te Br use I zag ek 'n schoon kalvekade.
I
Kalven, onz. zw. ww. Verv. : kalfdege, ge- I
kalfd. Met hen (hebben). Wdb. — Overgeven,
braken. De zatte beeste kalft. WD. CV. B. O. M.

Kamelia, m. Zie CAMÉLIA.
Kamelot, m. Zie KAMMELOT.

Kamen, ww.; kamenier, vr. Worden niet
geoezi^d.
Kamer, vr. Zie KAMERE.

J. KIL.
Kalrerbeen (uitspr. been met sch. e), o. Enkel
in 't mv. : kalverbeenen. Daarnaast MEUTlESBEENEN (zie aid.) dat het gewone woord is.
Kalverknien, m. Enkel in 't mv. : kalverkniens. Daarnaast MEUTIESKNIENS (zie aid.). Vgl.
KNIEN.
Kalverkuts, m. Mv. -en. Koopman in kalveren
die deze m ae hoven gaat opzoeken. 't En es mor
ne klaine kalverkuts. Zie KUTS.
Kalvertonge, vr. Enkel in 't mv. : kalvertongen, Verki. m v. : kalvertongskes of -skies. Xaam
van de gewone sleutelbloem {Primula elatior
JACQ.) en van de stengeilooze sleutelbloem {P.
acaulis JACQ.). Aldus geooemd naar den vorm
der bladeren.
Kalvieniest (uitspr. met hoofdt. op niest), m.
Mv. -en. Kalvinist. De gettze' van Hoorebeke zijn
amaal kalvieniesten.
Kam (uitspr. met gerekte korte a), m. Mv. -men.
Verkl. kammeke, kamke (mv. -kes, -kies), Wdb.
Ne fijne kam; ne grovve kam (bij VD : wijde
kam). Geene kam, vandoen hen, kaal zijn. —
Kaartspei. Als, in het jasspal, de winners achtervolgens al de schreven (5 of 7) van den boom uitvegen, zegt men lachend tot de tegenpartij : g' het
(hebt) ne kam. Inderdaad, de halve boom heeft
alsdan den vorm van eeaen kam met 5 of 7 landen.
—- Kam van haan of hen. Wdb. — Ne goeè
kam ophen (opheboen), er goei, gezond uitzien.
Ne leeleke (of ordege, aardige) kam ophen, er ziek
(zonderhng) uitzien. Zijne kam laten hangen,
ziek zijn; den moed verhezen j zeer vermoeid zijn;

KAMHAVERE

Kameraat, m. Zie KAMMERAAT.

I
I

I
I
I

j

Kamere (uitspr. kompr? met zachtl. 0), vr. Mnl. :
CAMERE. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies).
De eind-<? valt dikwijls in de uitspr. weg. Kamer.
Wdb. — Op 'n komer weunen, een kamer van
een huis huren ea bewonen. — Van een meisje.
Op 'n komer zitten, gekamerd (gemainteneerd)
zijn. — In de komers zitten, lid van kamer of
senaat zijn. — Beste komere, het mooiste vertrek
van het nuis, de ontvangstkamer. Fig. Iemand in
de beste komer ontfangen, hem met eere ontvangen.
— De volgende samenst. zijn in gebruik : komerdeure, vr.; komerhure, vr ; kömermaisie, o., komer mor te, vr., kamermeid; komermuur, m. ;
komerpacht, m.; komerpot, m , pispot; komerschauwe, vr., schoorsteen eener kamer; komersleutele, -sleutere, -sneutele, m.; komerstoel, m. ;
komervaistere, vr., kamervenster.
Kamfere, m. Zie KAMFORT.

Kamfort, m. (niet vr.). Zonder mv. Zonder
vciki. Käufer (men zegt soms KAMFERE). 'k Rieke
kamfort. D E BlE (Cluchte van den verdrayden
aivocaety 1673, D^z« 92) heefc : « ALdoen wert sij
de Bruyt,en daer wast een cruyt dat wij hier
campfort noemen. » Vgl. CV. J (KAMFOORT).
Mut. camphora.
Kamhaak (uitspr. kam-aak, aak met zovl. lange
a), in. Mv. -haken, Daarnaast SCHACHTHAAK.
Haak (of 00g), waaraan het kamsnoer bevestigd is.
Kamhaver, vr. Zie KAMHAVERE.

|

Kamhavere (uitspr. kam-avzrz, a met zovl.
lange a)} vr, Dî eind-<? valt dikwijls weg. Zonder

KAMIEL
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KANADA

mv. Soort van haver {Avena orientalis L.) : de
bellen hangen längs dezelfde zijde en zijn min of
meer kamvoimig geschikt.

campagne. Zonder mv. Kampanje. De kampainde
staa' schoone, het veld ziet er mooi uit. — Veldhuis, landhuis. De kampainde van de grave.

Kamiel (uitspr. ka met korte a, miel met den
klemt.), m.; — Kamiela (de twee a ' s kort, klemt.

K a m p e n , onz. zw. ww. Verv. :
kamptege,
gekampt. Met hen (hebben). W d b . — In spel. Als
beide partijen ieder een of meer speien gewonnen
hebbeû en bijgevoig gelijk staan, kampen ze om te
zien wie wint. Wie wint ere? Niemand : ze moete
kampen. — Onp. 't Kampt. \ Wordt gezegd als
beide partijen even of bijna even sterk zijn en ferm
kampen om te winnen. Me zij' verloren,
mor
}
t hee stiff gekampt. Ge zilt masschie'
winnen,
mor 't zal toch kampejt, — Spr. 't Kampt,
zai
den duvele, en hie lag van ondere. 't Wordt (in
spel b. v.) schertsend gezegd, als iemand die verloren is of gaat veriiezen, zegt 't kampt. Vgl. J . —
Koewachtersspel. Twee spelers hebben eik een
meterlangen scherpen stok ; de eerste smijt dezen
met machtigen zwaai in den weidegrond ; de
andere tracht daarna met zijnen stok den eersten
zoodanig te treffen, dat deze uit den grond springt
en zijn eigen stok er evenwel blijft in steken. Latijn
cindalismus.
Komt, laat ons ne keer
kampen.

op mie), vr. Zie P E R S O Ü N S N A M E N .

Kajnille (uitspr. ka met korte a, mil met den
hoofat.), vr. Mv. -n. Roomsche kamille {Anthémis
nobilis L.). AI Vloesberge kweeken ze de kamille
in 't groot : }t es 'n geneesplante.
Thee va' kamille. Vgl. ERPELIJNE.
— Samenst. Kamilleblomme,
vr. ; mv., zeer
gewoon, -n; zamilleblare9vi.\
kamillenthee, m.
Kamionk, m. Zie CAMION.
Kamkoorde (uitspr. koor met seh. o)9 vr. Mv.
-n. Weverswoord. Koord die men aan de kämmen hecht en waaraan deze hangen. CV. J .
Kamlijster, vr. Zie KAMLIJSTERE.
Kailllijstere, vr. Daarnaast KALLIJSTERE (assimiiatie ?), KANTUJSTERE, KANLIJSTERE. De eind-<?
valt dikwijls in de uitspr. weg. Lijstersoort met
aschgrau wen kop (Tutdus pilaris L.). F r . litorne.
H e t w. zal wei een vervorming zijn van kramslijster (zie KRAMSVOGEL bij VERCOULLIE), want
de vogel heeft geenen kam.
Kammelot (uitspr. met klemt. op lot), m. Zonder mv. Siechte stof ; siechte waar. In diene wenkel en verkoopen ze mor kammelot.
F r . de la
camelotte. — Ander bet. hier onbekend.
— Afl. Käme lottery e, vr., siechte, gemeene
waar,
Kammeil, bedr. zw. w w . Verv. : kamdege,
gekamd.
Met hen (hebben). W d b . — Iemand
kämmen {mee' de grovve kam), hem bekijven,
afranselen, veel doen veriiezen (in spel b. v.). DB.
CV. T . R . J . — Stroo(d) kämmen, na het dorschen het kort stroo van den schuurvloer tusschen
de tanden eener reeke trekken en schudden. Vgl. J.
Volk en Taal9 VI, 38. — Onz. Wordt nog gezegd
van het grijpen van de kam van het kamwiel in
de lanteerne van de meulen. De
veurmeule{n)
kamt te vêle, te lettere (weinig).
Kam me r a at (uitspr. kammdraat,
raat met
zovi. lange a), m. Mv. -raten. Verkl. -rootse (met
zachtl. 0), mv. -tses, -tsies. Vgl. Ital.
camerata.
Kameraad. Me zijn twie goe kammeraten,
m' en
Zilien elkander nie verlatett (uit een bekend Volkslied). — Ook wel van vrouwen. Trezeke, dat es
zijne kammeraat.
— Mensch (in 't aigemeen). In
ungünstigen zin. Vieze kammeraat,
aardig, zonderling mensch. Ooleke kammeraat, slimme vent.
Ge moet mij fernst late, zille,
kammeraat.
— Afl. Kammer aat sc hip, vr. of o.(?). In : uit
kammeraatschip,
uit kameraadschap.
Kamp, o. Mv. -en, Legerplaats. 't Kamp te
ßt'verloo.
Hie es sa{l)daat
en hie moe' nor
't kamp. W d b .
K a m p , m. (veld). W o r d t niet gehoord.
Kamp, m. Zonder mv. Strijd. Vooral in spel.
Der es ßam;\ W d b .
Kamp, bw. (onbeslist). Niet in gebruik.
Kampa]nde (uitspr. pain rnetnagenoeg denzeifden k h n k als fr. pagne en met den hoofdt.), vr. F r .

Zie D E C O C K en T E I R L I N C K ,

Kinderspel,

III,

34-35— Samenst. Kampere,
m., iemand die kampt
(in al de bet. van het woord).

Kamperfoelie, vr.; kampernoelie, vr.; kamp i o e n , tu. Bestaan niet in nnjn aiaiect.
Kamplate (uitpl, pla met zovl. lange d), vr. M v .
-n. Weverswoord. H e t bovenste dwarshout dat
veur- en achterstyl
van de vierstijl vereenigt.
De kamplate draagt de labalke en de kambalke.

Kamslaëre, m.; kamslager, m, Zie KAMSLAGERE.

K a m s l a g e r e (uitspr. kamslazrp, sla met zovl.
lange a), in. Mv. -rs. Weverskammaker. D B .
Kamsnoer, o. Mv. -en. Een der snoeren die den
weversKam met ander deelen van het getauwe
verbinden. Er zijn onderst' em bovenste kamsnoeren. Vgl. Volk en Taal, V, 100.
K a m w i e l , o. Mv. -en. W d b . — Groot houten
wiei, aat aan de molenas vastgehecht is en door
middel van zijnen kam (zijne tanden) de lanteerne
doet draaien.
Kamzeel (uitspr. met sch. e), o. Mv. -en. W e verswoord. Dikke koord, over den
kambalke
gespannen. 't Kamzeel draagt
'thonäeke.
— Afl. Kamzeelgat,
o., het van voren naar
achteren geboorde gat van het hondeke.
K a n , vr. Zie K A N N E .

K a n a a l (uitspr. ka met korte a, naal met zovl.
lange a en den hoofdt.), o. Een schoolwoord. Zie
de W d b .
Kanaalde (uitspr. kanoulde, ka met korte a en
zonder deu hoofdt.), vr. (nooit o.). Mv. -n. Verkl.
-ke. Enkel van een gemeen, siecht vrouwmensch.
Hie heet (heeft) 'n kanoulde van e wijf. Smijt die
kanoulde buiten. Mie en Treze, 't zijn twie groote
kanoulden. Vgl. NAALDE.
Kanada (de drie a's zijn kort), m. Mv. -dais.
Gewone populier {Populiis monilifera
AIT.). Bij
de beke staan der twie schoon kanadats.

KÀNAPEÈ

_.

— Samenst. Kanadablare, vr., kanadablad;
kanadaboom, m. fzeer gewoon); kanadadreve, vr.;
kanadahaut, o.; kanadapopelier, m. (gewoon).
Kanapee, m. Zie CANAPÉ.
Kanarder, m. Zie KANARDERE.
Kanardere (uitspr. ka met korte a en zonder
den klemt.), m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
• rkies). De eind-^ valt dikwijls weg. Iemand (vrouw
of man) die veel kanart (zie aid.), 't Was ne
kanarder van e wijf.
Kanarderije (uitspr. de twee a's kort, rij met
deu hoofüt.j, vr. Zonder mv. Het kanarren (zie
aid.). Al die kanarderije maak(t) mij ziek.

Kanarevenele, m.; kanareveugel, m. Zie
KANAREVEUGELE.

Kanarevengele (uitspr. -veu(g)9h, ka met
korte a en zouuer den klemt, na met zovl. lange
a), m. Mv. 4s. Verkl. 4ke (mv. -Ikes, -Ikies). De
eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg. Kanarievogel. Zenge gelijk ne kanareveuele, zeer schoon
(en veel) zingen.
— Zoo zegt men ook : kanarezaad, o.

Kanarkerte, vr ; kanarkonte, vr. Vrouw die
kanart (zie ala.).
Kanarkloot, m. Man die veel kinart (zie aid.).
Kanarren (uitspr. de twee a "s kort, nar met
den hoof it.), onz. zw. ww. Met hen (hebben).
Verv. : kanardege, gekanard. Met hen (hebben).
Knorren (waarmede het zonder twijfel verwant is,
vgl. ook knarr en), grommelen. Zij' wijf en doe'
niet (niets) as kanarren. Vader kanart van
's morrens tot snavies. SCH.
Kandedaat (uitspr. kandddaat, kan met den
hoofdt., daat met zovl. lange a), m. Mv. -daten.
Verkl. -iootse (met zachtl. o). Daarnaast soms
KANDIEDAAT. Kandidaat. 't Es mij 't kandedootse. Er ware vier kandedaten. As kandedaat
opkommen, zieh kandidaat stellen.
— Afl.; samenst. Kandedature (da met korte
a), vr. ; kandedatelijste, vr. ; kandedaaUnotardS^
m., kandidaat-notaris.
Kandoel, vr, (soort van drank). Niet bekend in
mijn dialect.
KandeelingO (uitspr. kandeelengd met sch. e),
vr. Zjnder mv. Daarnaast KANEELENGE. Afranseling. Ie?nand 'n kandeelenge geên of drouien
(draaien). 'n Kandeelenge krij(g)en. Staat het,
ironisch, in verband met kandeel? Of met kaneel
(evenaalspeperenge metpeper)!
Kandelabre, m. Zie CANDÉLABRE.
Kandeleere (uitspr. lee met sch. e en den
klemt.;, m. Mv. -rs. Verkl. « ^ ( m v . -rkes, -rkies).
Kandelaar. Ne koperie kandeleere. De kandeleers
van den autaar. Om wille van 't smeer lekt de
katte de kandeieer(e).
Kandeleeren {lee met sch. e en den klemt.),
bedr. zw. ww. Verv. : kandeleerdege, gekandeleerd. Met ht n (hebben). Nem boom kandeleeren,
hem kandelaren. Vgl. SCH. DB. CV. J. GEZELLE,
Wdb.
Kandidaat, kandiedaat, m. Zie KANDEDAAT.

ÎO6
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KANNÈBUIZË

Kandijs (uitspr. met hoofdt. op dijs), m. (niet
vr.). Kandij. Datesgoeie kandijs. Suiker kandijs
(naar Fr. sucre candi), kandijsuiker. 'm Brokske,
'm piele suiker kandijs. Naast het gewone suiker
kandijs zegt men ook kandijssuikere.
Kandijssnikere, m, (niet vr.). Zonder mv. De
eind e van üikwijls weg. Kandijsuiker. Z. KANDIJS.
Kaneel, m. Zie KANEELE.
Kaneele (uitspr. ka met korte a, nee met sch. e
en den klemt), m. (niet vr.). Kaneel. CV. J .
— Afl.; samenst. Kaneelachteg, bn. bw. : da'
smaakt kaneelachteg; kaneelboom, m.; kaneellucht, m., kaneelgeur ; kaneelsmaak, m.; kaneelstok, m.
Kaneelinge (uitspr. kaneelenge, ka met korte
Û, nee met sch. e en den hoofdt.), vr. Zie KANDEELTNGE.

KanefäS; o. Bestaat niet in mijn dialect.
Kanennik (uitspr. kanneundk, ka met korte a,
neu met den hoofdt.), m.; kaneuning (uitspr.
-nenk), m. Mv. -n?ks, -nzkpn; -nenks of -nengdn.
Kanunnik. Vgl. J.
Kangoeroo (uitspr. roo met zachtl. o en den
hoofdt ), m. (met vr.). Mv. -roots. Kangoeroe. Het
w. komt in zwang.
Kanjer, m. Wordt niet gehoord.
Kanker, m. Zie KANKERE.
Kankere, m. Zonder mv. Zonder verkl. De
eind-<? vait dikwijls in de uitspr. weg. Kanker.
Wdb. Mnl : CANKERE.

— Afl.; samenst. Kanker achte g, bn.; — kankeren, ww. ; — kankerbeen, o. (mv. -beenen), been
(fr. os of fr. jambe), dat kankert ; — kankerpoot of -voet, m., veelal van paard of koe :
etterende, kankerende zool; J".; — kankerpuist,
m., puist die kankert ; — kankerwonde, vr., wonde
die verkankert ; — kankerzweere, vr.; — kankerzweeraadje (uitspr. zweeroudzd), vr.
Kanlijstere, vr. Zie KAMLIJSTERE.
Kanne, vr. Mnl : CANNE. MV. -n. Verkl. kanneke (mv. -kes, -kies). Kan. Wdb. 'n Kanne bier,
'n Kanne melk.
— Samenst. Kannebank, vr. (zie aid.); kannebuize, vr. (zie aid.); kamtedeksele, o.; kannegeluk,
o. (zie aid.); kannek{i)esrope, vr. (zie aid.).
Kannebank, o. Mv. -en. In de oude Vlaamsche
boerenhuizeu : steenen bank, tegen den muur en
op den vloer gemetseld, waarop men kannen,
ketels, pannen, potten en ander gerief zet. Dekannebank es ontrent nen halve meter hoo(g)e. —
Spr. Zijn tete (eten) staat op de kannebank, hij
wordt thuis niet verzorgd, men zet zijn eten bij de
ledige pannen en potten op de kannebank, daar
waar kat en hond het gemakkelijk kunnen vinden.
Vgl. GOOTGAT.
Kannebnize, vr. Mv. -n. Draineerbuis, fr.
tuyau de drainage. Kannebuize(n) le(gg)en^
draineeren. Op de kannebuize toeten, door hevig
blazen op een kannebuize een luid getoet voortbrengen. Ze toeten op de kannebuize, as ze den
haan inhalen, as ze scher menkelen,

KANNEBUIZEN

~~~ I

— Samenst. Kannebuisle(gg)ere,
m., draineerder; kannebuistoetere,
m., die op een kannebuize
toet.
K a n n e b u i a ô U , bedr. zw. w » . Verv. : kannebuisdege, gekannebuisi.
Met hen (hebben). K a n nebuizen leggen, draineeren. E land
kannebnizen.
GEZELLE,

Wdb.

K a n n e g e l u k j o. Zander mv. Het laatste, onderste der kanne : 't brengt geluk bij. ze^t het
volk. 't Kannegeluk
es veur Sieska : ze zal dees
jaar trauwen. Vgl. V D . G E Z E L L E , Wdb.
KannekesrapOtuitspr.y&awTwfoçro/* met zachti.
o, of kanmkies-), vr. Mv. -«. Lange, dünne raapsoort; zij is cylinder- of-etf/zvormig en is overal
bijna even dik. De kannekiesropen
en kennen
te(g)en de vtist (vorst) niet.

Kannekesrope, kannekiesrope, vr. Zie KANNEKESRAPE.

EaQOnk (uitspr. ka met korte açn zonder den
klemt.), o. Mv. -s. Verkl. -ske (mv. -skes, -skies).
Kanon. Ekanonk
afschieten, laan (laden). W d b .
— Samenst. Kanonkbal, m , kanonsbal ; spr. :
hie heet (heeft) oo(g)e{n) gelijk kanonkballen, hij
heeft uitpuilende, glinsterende oogen. J ; — kanonkko(g)ele, m. : oo(g)e(n) gelijk
kanonkko(g)els,
zie kanonkbal; — kanonkpoer, o., kanonkruit; —
kanonkscheute,
vr., kanonschot. — Men zegt
kanonnier, niet kanonkier. Zie Kl. en Vor ml.

Kanoulde, vr. Zie KANAALDE.
E a n s e , vr. Mv. - « . Verkl. -ske (mv. -skes,
•skies). Mnl. CANSE. W d b . Twie, dry kansen hen.
Den teerlenkman hee' vijf kansen te(g)en eene.
Een kans' op duust (b, v. in lotingen). — De
kanse verzitten, de kans verkijken. D B . — Spr.
Die niet en reeskeert (riskeert), en hee' geen kanse.
K a n s e l , m. W o r d t niet gebezigd; men zegt
PREEKSTOEL.

K a n s e n , b e d r . z w . w w . Verv. :
kanstege,gekanst.
Met hen (nebben), De kaos wagen (in spel of anders), 'k En zal 't mor ne keer kansen. G.ia' ze
toch trauwen? Jaas, ze tur{t) het toch kansen.
T . R . J . Vannier har- of herkamen (zie aid.).
K a n t , m. Mv. -en. Verkl. kaintse (mv. -tses,
-tsies). W d b . — De rechte kant, de rechterkant.
De slenke kant. Hie pakt het dl van de slenke
kant, hi] neemt alles verkeerd, siecht op. Zoo
ook, doch min gewoon : iets van de rechte kant
oppakken, iets goed, met welgevalien aannemen.
Dor en es geene rechte kant an, (van personen)
daar is niets goeds aan, hij deugt niet : An da'
mannek' en es geene rechte (sorns wel goe{i)e)
kant. Ook van zaken : 't es 'n vnile zake, k en
zie (vend) der geene rechte kant an. — An de
kant (niet aan kant) zetten, le{gg)en, doen, enz.
Hie maakt het dl an de kant, hij verdoet, verkwist alles. — AI diene kant en hoort hie niet,
naar die woorden luistert hij niet, zulke taal wil
hij niet hooren. — De kant af zijn, hetz, als dem
borm af zijn. Zie BARME. — Op geen
kanten,
geenszins, volstrekt niet. Z' en zal op geen kante'
gelijk halen. J. — Naar (ook : lankst) de kante(n)
va' Gent,'m de omstreek van Gent. C V . T . R . J.—
Van de kante(n) va' Gent, uit de omstreek van
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KANTIENE
Gent. Onze knecht es van de kante' va' Gent. —
Nor de kante' va' Gent, naar de richting van
Gent. Wor estie (is hij) nor toe ? Nor de kante' va'
Frankrijk. — 't Es eene va' tankst de kant, het
is een landlooper. — Graskant. Ne kant
mouien,
het gras van eenen kant afmaaien. DB. J . — Ne
kant brood. Zie HIEL en vgl. Mnl. Wdb. — Partij,
gezmdheid. Ge zij' van de liberale kant. Hie was
van onze kant.
— Afl.; samenst. Ziebeneden.
K a n t , m. (niet vr.). F r . dentelle. Mv. -en. Verkl.
kaintse (mv. -tses, -tsies). Kostelijke
kant. Ze
maakt kant, W d b .
— Samenst. Kantblok,
m , veelal als verkl. :
kantblokske, o., houten kiosje w a a r m e i e men kant
ma kt ; — kantgaren, o., kantengaren ; — kantkussen of -kussie, o. ; — kantmaken,
o. : ze leert het
kantmaken;
— kantmaaksiere,
vr., en ook :
kantmakesse
(met hoof it. op kes), kantwerkster ;
— kantmakere,
m,, man of vrouw die kant
maakt; — kantschole, vr., kantwerkschool; —
kantspelle,
vr., speld voor kantwerksters ; —
kantwerk,
o. ; — kantwerken,
o. : watten doe'
ze? het kantwerken ; — kantwerkere,
m., man of
vrouw die kant maakt; —- kantwerkster e, vr.,
ook wel : kantwerkesse
(met hoofdt. op kes), vr.,
kantwerkster.
K a n t , b•:. W o r d t niet gebezigd.

Kantebeetel, m. Zie KANTEBEETELE.
K a n t e b e e t e l e (uitspr. met seh. e), m. Mv.
-Is, De eina-<? valt dikwijls weg. Overschot van
vleesch, van hesp, in kleine kantjes en brokjes gesneden, die men in de zoppe of bij de
pataten of bij eenig ander te bereiden spijs verbruikt. Snijdt die kantebeetels in de zoppe. —
Afgesneden brokjes van aardappelen die men voor
de planting snijdt. De kantebeetels en planten
%e niet. Maakt die kantebeetels deze noene gereed :
me zillen z' opeten. — Het eerste deel is kant
(vgl. ne kant brood) ; of het tweede tot beetele
(het bekende tuig) en bij«evolg tot bijten moet
gebracht worden, weet ik niet. S C H U E R M A N S heeft
kantebeet, overschot van eenen appel dien men tot
het klokhias opeet (aldus te Kortrijk).
K a n t eel, m. Wordt niet gehoord.
K a n t e e r n b l a r e , vr. Veelal in 't mv. kanteernblaren. Daarnaast, het gewoaer LANTEERNBLAREN (zie aid.). Akkerkool {Lampsana
communis L.). H e t is, voor het volk, een theekruid :
kanteern = fr. catarrhe (zie DB.).
K a n t e l e n , w w , ; k a n t e n , ww. Worden niet
gehoo.rd.
K a n t e n a a l (uitspr. kantdnaal, naal met zovl.
lange a en aen hoofdt.), bn. Daarnaast KANTONNAAL. De kantenalen
enspekteur.
K a n t e n i e r (uitspr. met hoofdt. op nier), m.
Mv. -s. VerKi. -ke. Daarnaast soms K A N T O N N I E R .
F r . cantonier, Persoon, die de Straten van een
kanton moet nazien en in orde houden.
K a n t i e n e (uitspr. met hoofdt. op tie), vr. Mv.
-n. Verkl. kantientse (mv. -tses, -tsies). Cantine.
V D . 't Wijf uit de kantiene.
— Samenst. Kantienenbaas
(uitspr.
kantiemmbaas inet zovl. lange a), m. ; kantienentente,
vr.,

KANTJAËR(E)
tent die tot cantine dient ; kantienewijf,
die een cantine openhoudt.

—

108

o., vrouw

Kantjaër(e), m. ; kantjager, m. Zie KANTJAGERE.
K a n t j a g e r e (uitspr. -ja(g)jrp met zov]. lange
a), m. Mv. -rs. De eind-*? valt dikwijls in de uitspr.
weg. Iemand die 's nachts gewapenderhand brood
(vgl. kant), ander levensmiddelen, soms wel geld
afbedelt en desnoods eischt. S C H . J (KANTGAARDER).

Kantlrjstere, vr. Zie KAMLIJSTERE.
K a n t o n k j o. Mv. -s. Verkl., niet gewoon. -ske.
Kanton. W a b . 'k Bè gehören in 't kantonk Hoorebeke.
— Afl. Kantonnaal
of kantenaal, bn.; kantonnier of kantenier, m .
K a n t o o r (uitspr. toor met scherpl. 0 en den
hoofdt.), o. Mv. kantooren (niet -toren). Verkl.
"ke (mv. -tes, -kies). W d b . — Notarisstijl. Ten
kantoore van notaris X..., op het kantoor.

Kaöetsoe, m. Zie CAOUTCHOUC.
K a p j m. Mv. -pen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
H o u w . W d b . — H e t eenmaal slaan met zweep of
dzakke. Hie gaf zij' perd ne ferme kap. — Striemend schimpwoord. Hie kreeç meer as éene kap.
CV. T . — Het eenmaal kappen met den top. In
hoeveel kappe' moet de legtop an de muur zijn ?
— Van paarden. Het eenmaal klauwen met de
hoeven. De meerie gaf kap op kapy mor z' en
koest toch nie' voort.
— Zonder mv. Al het afgekapte bout van wortel
of onderste deel van den tronk,alseen boom wordt
uitgedaan. Nem boom uitdoe' veur de kap. Vgl. J .
Kap, vr. Zie K A P P E .

Kapassetait, kapasseteit, kapassitait, vr.
Zie KAPASSTTEIT.
E a p a s s i t e i t (uitspr. kapassitait, ka met korte
a, tait met den hoofdt.), vr. Mv. -en. Daarnaast
KAPASSETEIT (uitspr.-s;?ftzzY).Capaciteit, bekwaamheid. 't Was ne ma' van fn groote
kapassetait,
soms : va' groote kapassitaiten (caar het F r . mv.
capacités).

Kapberd, o. Hakbord.
K a p e l , vr. (vlinder). Bestaat niet in mijn dialect. Men zegt VLIE(G,EMBAUTERE (zie aid.).
Kapelaan (uitspr. kapdlaan, ka met korte a,
laan met zovl. lange a en met den hoofdt.), m.
W d b . Mislezer in eene kapel. C V . J .
K a p e l l e (uitspr. ka met korte a, pel met den
klemt.), vr. Mv. -n. Verkl. kapelleke (mv. -kes,
-kits). Kapel. W d b . Zoo proper as e kapelleke.
— Kapelleke, o. Nis in een muur, of houten
huisje, of papieren (kartonnen) doosje, gewoonlijk
met een glas er vöor, met kruis, Lievevrouwe- of
heiiigenbeeld. Boven depoorte was er e kapelleke.
Der hangt e kapellek' an die eeke. Der s tond e
kapellek' op 'n stake. Op de kommode
waster
(was er) e kapelleke. C V . D B . T. J . — Veelal
in 't verkl. kapelleke. Herberg. Hie leest ne vaderons in dl de kapellekies, hij legt aan alle herbergen
aan. — Kapelleke ^ o. K'eine ?tuik (zie aid.) van
drie schooven haver. Haver 1' kapellekes
zetten.

KAPOEN

Kapen, ww, ; kaper, m. vr. Worden niet
gebezigd.

Kaperaal, m. Zie KAPORAAL.

Kaperte, vr.; kaperterije, vr.; kapertig, bn.;
k a p e r t i g h e i d (uitspr. kapertpchiet
met zovl.
lange a), vr. Zie KAADPERTE, KAADPERTERIJE,
KAADPERTIG, KAADPERTIGHEID.

Kapetaal, o. Zie KAPITAAL.
Kaphaë, vr. Zie K A P H A G E .
K a p h a g e (uitspr. kap-ap, de tweede lettergreep
met zovl lange a), vr. Mv. -n. Haag, bestaande
uit tronken en knotboomen ; men scheert ze niet,
men kapt ze. Rond de meesen (meerschen) en de
velde(n) zijn der dikkels kaphaig)en.
'n Kapha(g)e moe' drij voe{t) grond hen (hebben).

Kaphaut, o. Zie KAPHOUT.
Kaphout (uitspr. kap-aut), o. Zonder mv. Slaghout. Verkoopengeva'
kaphaut* D B .
Kapitaal (uitspr. ka met korte a, taal met
zovl. lange a en den hoofdt.). Mv. -talen. Verkl.
•ke. Daarnaast KAPETAAL (uitpr. kappptaal). }t Es
al op ; kappetaal en entrest.

Kapitain, m. Zie KAPITELN.
K a p i t e e l , o. W o r d t niet gebezigd.
K a p i t e i n (uitspr. kapitain, ka met korte a,
tain met den hoofdt.), m. Mv. - j . Verkl. -tse (mv,
-tses, -tsies). Daarnaast, gewoon, KAPTEIN (uitpr.
kaptain), soms KAPPET AIN. W d b . — Haantjevooruit. — Hoofd eener dievenbende.
Kaptai'
van de bende, Baekelant was kaptain. C V . —
Vrouw die meester is, die de broek draagt. As tie
(als hij) thuis konit, zal zijne kaptain
opspelen.
CV.
K a p i t t e l , o. Zie KAPITTELE.
K a p i t t e l e (uitspr. ka met korte a, pit met den
klemt.), o . Mv. niet gewoon, -Is. Kapittel. W d b .
— Plaatsnaam. 't Kapittel
t'Elst.

Kapmantel, m. Zie KAPMANTELE.
K a p m a n t e l e , m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
-Ikies). Kapmantel : lange mantel met kap, van
laken (of eerig ander stof). Der zijn 00k katoenie
kapmantels. De vrauwen droe{g)en ne kapmantel om nor de messe te gaan. Der en zij' nie' veel
kapmantels nie meer.
K a p m e s , o. Mv. -sen. Verkl. -ke (mv. -kesf
-kies). W d b . — Nen neuze gelijk e kapmes, een
zeer scherpe neus.
Kapoen (uitspr. ka met korte a en zonder den
klemt.), m. Mv. -s. Verkl. -tse (mv. -tses, -tsies).
Gesneden haan. W d b . — Deugniet, schelm,
schurk. D B . C V . V D (« in Vlaanderen »). Die leeleke kapoens stelen al mijn appels. — Ja{n)
kapoen, deugniet. 't Es ne ja' kapoen. Raadsel :
Ja{n)
kapoen,
Hie hee' zij vader helpen dooddoen (uitspr. dootHie hee' zij' moeder vergeven,
ftoen),
Zij' zuster gebonden,
En hie en hee' nog geen da(g)elijksche
zonde
Bedreven.
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Verklaring s Jan kapoen was een beenhouwersjongen ; hij heeft zijn vaderhelpen dieren slachten ;
later werd hij priester ; hij heeft zijn moeder gebiecht en vergiffenis voor hare zonden geschonken ;
hij heeft zijn zuster getrouwd.
— Afl Kapoenachteg,
bn. ; kapoerderije, vr.
Samenst. Kapoenegemeente.vx.^tmçenXe
waar veel
kapoenen wonen ; kapoenegoed, o , schHmenras;
kapoenekortier,
o., schelmenstreek of -wijk; kapoenenboel (uitspr. -n?mboel), m . schurkenvolkje;
kapoenendoorpi o., kapoeneprochie, vr., kapoenegemeente; kapoeneras,
o. ; kapoenesoorte,
vr. ;
kapoenestad,
vr. ; kapoenestrate.
vr. ; kapoenestreekte% vr., streek waar veel kapoenen zijn ;
kapoencvoïk)
o. ; kapoeitewerk,
o. ; kapoene-

wij\< m.
KapOOt (uitspr. ka met korte a, poot met zeer
verkorte zachtl. o), bn. bw. Zonder trapp, van
vergel. Kapot (dood, versleten, zeer vermoeid,
afgemat, gebroken, aan stukken, gesch^urd, be«
schadigd). Van zaken en personen. Mijn kleere
zij3 kapoot. Hie loopt mee 'n kapootte broek. Zij'
perd es kapoot. Hie es kapoot. W d b .
— Kapoot vormt, met een groot getal werk»
woorden, scheidbare koppelin gen, waarvan de
gebruikelijkste hier volgen. Men kan ze in drie
groepen schikken :
l°BEDR.W£RKWOORDEN.Verv.metÄ^(hebben).
Het onderwern is een levend wezen (mensch of
dier). K a p o o t b a f f e n , iets al hoffende stukdoen ; —
k a p o o t b e u l e n , do >r erge mishandeling ziek of
dood m k^n : e perd kapootbeulen ; ook wed. ; —
k a p o o t b o l l e n , bollende stukmaken; •— k a p o o t b o t s e n (uitspr. -bouts9n). botsende (stootende) aan
stukken doen : ze bout^en de deure kapoot; ook
onz ; — k a p o o t b u i s c h e n , stukslaan (met vuist of
anders); - kapOOtdansen, dansen le stukmaken : de vloer kapooîdansen ; ook wed.; — kaOOtcUuwen, duwende iets stuk ioen ; — k a p o o t Brsclien (uitspr. -desschzn), dorschende (ook met
geweld slaande) aan stukken doen : de
zaftenk
dest het dl kapot; ook wed.; — k a p o o t d o e f e i ,
Stukslaan ;
k a p o o t d o e n , stukmaken ; ook wed.;
«— k a p O O t d o n d e r e n ; met geraas stukmaken :
astie (als hij) zat esy dander t hie ' t dl kapoot ; ook

onz.; — kapootdraaien (uitspr. -dronijri)% ipt« al
draaiende stukmaken; ook o n z . ; — k a p o u t d u Velen ? knoeiende stukmaken : wie heet{w~«--ft) er
d'harloodze
kapootgeduveld?
— kapootdzakk e n , met de dzakke (of anders) stukslaan; —
k a p o o t f r o t t e n , al wrijvendp aan stukken doen ;

— kapootfrnten, kapootfruutselen, broddelend en knoeiend stukdoen ; — k a p o o t g a a n , al
gaande stukmaken : hie gaat op émi maand zijn
schoene' kapoot; ook onz ; — k a p 0 0 t g 6 U ( i 611,
stukgooien; — k a p o o t g i e t e n : de blomme kapootgieteti) ze door overmans hegieten ziek of dood
m a k e n : — k a p o o t k a a t s e n (uitspr.
-koot*jn\
kaatsende (of slaande) stukmaken; — k a p o o t k a i t s e n , door kaitsen (zie aid.) «tukmak n : de
kleere' kapoot kaitsen ; — kapOOtkappen J —
k a p O O t k e ( g ) e l e n , kpg a lpnde < [' slaande aau stukken uoen; — k a p O O t k l i p p e l e n , k ! unpelendete
niet, aan «?tnkk^n maken ; — k a p O O t k l o p p e n } —

kapootknabbelen, kapootkna g)en, kapootknaHW6n : de murs knobb?lt de boeken ama>d kapoot / — k a p o o t k n o e i e n , k a p o o t k n o e f e l o ü , hetz.
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(zie n)AM — k a p o o t k r a b b e -

Jen, kapootkrabben, kapootkrappen, k.ahbel^n îp cmkmak^n *, z* krabt her vel kafioot; —
k a p o o t k r i j ^ i e n : pe zilt de dooze nog kapootkrijen ; — k a p O O t k m i p e n , kruipende stukmaken : da' m^vvk'
hep' zijn knien s kapootgekropen; — kaPOOtkurzelenOm^nr -hvzz?h*i\ stukslaan ; — k a p o o t l a p p e n , k a p o o t l i ( g : g ) e n , liggende stukdoen : 'va" z »-keni zijne ?u(?g)e kapootli{ gg)*n ; — k a p o o t l o o r / e u , loopende stukmaken : 't es hier at kap ot<?elon<f)en deur de
kinders; ook wed.; — k a p o u t m a k e n , stukmaken ; iemand ka^ootmaken
; hem doodpn ; ook
wed.; — k a p o o t m o o s c h e n , knoeiende stukdoen :
e st»eeldf""ge kapootmooschen;
ook wed.; — k a pOOtnaaien (uiNpr. -noui?ri\% naaiende stukdopn,
bederven ; — k a p o o t n i j p e n : ?e nij-ht aid'apt
eh

ka-bnot; - kapootpaffen, kapootpoefen, kapootpardaffen. kapootperdaffen, kapootpardoefen, kapootperdoefen, «mksiaan met g weld
en geraas; ook onz.; — kap00tp66IlS6Il, s r uknijpen met de vingernagels; — k a p o o t p l a i t F e n ,
tlai^ende
(?,ie aid.» stukmaken ; kapootp l e t t e r e n , aan stukken pletteren ; — k a p o o t -

prossen, kapootpru(i)tsen, kapootpra i)tsel e n , aan «tnkken broddelen of knoeien ; ook w^d.j
— kaDOOtrijen : de strate kapnotrijen;
— ka«
p o o t r o e f e l e n , roefelende (zie aid.) stukdoen ; —

kapootroeien, stukgooien ; — kapootscharten,
m^t d^ vi-T<'eren krabbende stukmaken; — k a p o o t s c h a v e n , schavende stukmaken : 'm blanke

kapootschaven; ook wed.; — kapootscheuren :
e kl*>*{d\ kapootscheuren ; ook onz.; — kapoot8Clliet©II, ^^^dschieton, aan stukken schieten ; —
k a p o o t s c h o k k e n door schokken en «to' ten aan
Stukken doen ; ook onz. ; — k a p o o t s c h n p p e n ,
yppt r|p voeten schoppend stukmaken; - k a p o o t *
s c h ü r e n '. de tiechels zij' kapootgeschuurd ; —
k a p o o t s l a s n : de vaister kapootslaan ; ook onz.;
— k a p o o t s m e e n , al smpdende stukmaken ; ook

w^ ;

kapootsmijten, stuk«:mijien ; — ka-

p o o t s m o d d e r e n , pietterend stukdoen ; — k a pOOtSDljen, s?nk«snijdpn : ge snijdt de Stoffe kapoot ; — kapOOtSBOeien ; nem boom kapootsnoeien ;
k a p o o t s n u k k e n , rukkende stukdoen ;
— k a p o o t s p e l e n : iemand kapootspelen
(in
kaar'ST'ei). hem geen slag laten halen; — k a p o o t ß p r e n g e n ? springende stukdoen : zijn
k/oppers
kapootsprenoen;
ook wed.; — k a p O O t s t a m p e n ,
3
statpo» * dp breken, aan stukken doen; -— k a p o o t s t e k k e n . «»rkpooien : de ruite
kapootstekken ; — k a p o o t s t o o t e n , stootende stukmaken ; —
kapOOtstrijken : aat herde(h* md) was kafiootgestreken ; ook w^d.;
k a p O O t t e r t e i l . pan stukken treder ; — k a p o o t t r a m p e l e n , k a p o o t t r a p p e l e n . k a p o o t t r a p p e n , trappHle)nae stukdoen;
— kapOOttrekken : zun knzakke was kapootgetrokken; ook wed.; — kapOOttrOIÜIIieleil, trommeiende (slaande) b n k e n , aan ^tnkkfM, doen :
'n ruite kapoottrom?nelen ; — kapOOtvallen, al
vallende breken, stukmaken : zijne kop kapootvallen; ook onz.; — k a p o o t v e u ü k e n , stukslaan
(met pew^'d); - k a p o o t v l e u i)en, stukgooien;
— kapOOtvrijveilj ooor wiijven aan stukken
doen : ze vrijfr ner hande kapoot; ook onz.; —
k a p 0 0 t w a s s ( c h e n , door wasschen stukmaken;
— k a p o o t w e r k e n ; hie werkt al zij m per{d)e'
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kapoot; ook wed.; — kapootwerpen, stuksmijten ; — kapOOtza(g)en, aan stukken zagen ; —
kapootzitten, zittende kwetsen, scheuren, stukmaken : 'k moete ne keer opstaan, mij' gat es
kapootgezeten.
" 2° WEDERK. WERKWOORDEN. Verv. met hen

(hebben). Het orrWwem is een levend wezen
(mensch of dier). KapOOtbenlon : de vaint zal
hem nog kapootbeulen, zieh doodelijk ziek maken
door overmatig werk ; ook bedr.; — kapootburlen, van koeien : ons koe burlt her kapoot; —
kapootdansen : door dansen zijn gezondheid. zijn
leven ondermijnen; ook bedr.; — kapootderSChen (uitspr. dess(ch)zn : g' em meugt ou (u)
toch nie kapootdesschen ; ook bedr. ; — kapootdoen : blijft z' azoo leven, ze zal her nog kapoot-

doen; ook bedr.; — kapootdrenken, kapootôtôn î de rijke mains(ch)e moeten houder (zieh)
kaf>ooteten en kapootdrenken ; — kapootfruten,
(zieh) door volksremedies ziek maken ; ook bedr.;
— kapootgaan, (zieh) door gaan ziek maken : de
fakteur heet (heefO hem kapootgegaan; ook bedr.
en onz.; — kapootkraäien (uitspr. -krouùn):
onzen hane zal hem zeker kapootkrouien ; —
kapootleeren, door leeren zijn gezondheid erg
ondermijnen; — kapootle(gg)6n, (van hennen)
te veel leggen en zieh aldus ziek maken : ze lai te
veel aiers, z' hee' her kapootgelaid; — kapootloopen : mee rondleure keund' ou (u) kapootloopen ; ook bedr.; — kapootmaken, (zieh) dooden :
ze drenkt te vêle, ze maakt her kapoot ; — kapOOtmOOSChen, hetz, als (zieh) kapootfruten (zie
aid.); ook bedr.; — kapOOtnaaien (uitspr.
noui?ri), zieh door overmatig naaien ziek maken,
dooden : da' maiske zal her zeker kapootnouien;
ook bedr. ; — kapOOtpikken, door pikken (van
koorn).zijn gezondheid ondermijnen : meef zuk
'n hitte zoo (zou) ne mains hem kapootHkken:

— kapootprossen, kapootpruitsen,, kapootpruitßelen ; zie KAPOOTMOOSCHEN : ze gebruikt
d'een remed(e) achter d'andere, ze pruitst her
kapoot; ook bedr.; — kapoot rijen : de velogaste rijen houder (zieh) dikkels kapoot ; ook
bedr.; — kapOOtroepen : zwijgt toch 'm beetse,
ge silt ou (u) kapootroepen; — kapootrooken,
kapootsmooren, (zieh) door overmatig rooken
zeer ziek maken ; — kapootschaven : de schrijnwerker zal hem zeker kapootschaven ; ook bedr.;
— kapootslaven, hetz, als kapootwerken (zie
aid.) : 't en es nie' vandoen da' ne mains hem
kapootslaaft; — kapootsmoen, (van smid) :
hie werkt te vêle, hie smeedt hem kapoot; ook
bedr.; — kapootstrijken : Mie hee her vandaë
kapootgestreken; ook bedr.; — kapootstndôeren, zie KAPOOTLEEREN ; — kapoottrekken :
da' perd zal hem kapoottrekken ; — kapootwerken : zif wijf es dood, z' heet (heeft) her kapootgewerkt; — kap00tza(g)en : van zagers ; — kapootzengen, door overmatig zingen zijn leven
ondermijnen : de koster hee' hem kapootgezongen.
3° ONZ. WERKWOORDEN. Verv. : met zijn. Het
onderwerp is gewoonlijk eene zaak. Kapootboutsen : de morbel boutstkaboot, breekt al botsend;
ook bedr.; — kapootdondoren : 't es dlkapootgedonderd; ook bedr. ; — kapOOtdraaîen (uitspr.
•drouùn) '. legt de maksieme (machine) stille, änderst zal ze g'heel kapootdrouien ; ook bedr. ; —
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kapootfrotten, door wrijving stukgaan; ook bedr.
— kapootgaan, (van zaken) stukgaan ! in dat
huis gaat het al kapoot; (van levende wezens)
sterv^n : da' wijfgaa' kapoot; ook bedr.; — kaP00tg'(e)raken : laat da' per(d) rüsten, 'tgraakl
gauwe genoef kapoot ; — kapOOtha(g\elen : dees
jaar es den oekst kapootg'ha(g)eld; — kapOOtloopen : 't gaat en 't loof>t hier amaal kapoot;

ook bedr.; — kapootpaffen, kapootpoefen,
kapootpardaffen, kapootnerdaffen, kapootpardoefen, kapootperdoefen, kapootplaitsen,
met eenen paf, poef, oardaf, plaits, enz. stukgaan ;

ook bedr.; — kapootrainen, kapootre(gr)enen :
't es op 't land al kapootgeraind; — kapootSCnenren, scheuren de stukgaan ; ook bedr.; — kapootschokken, kapootslaan, met eenen schok of
slag stukgaan : krak ! de slagvaister slaa' kapoot ;

ook bedr.; — kapootsneeën, kapootsnouën :
't zal deze wenter amaal kapootsnouè'n ; —
kapOOtsprengen : de vere spronk kapoot; ook
bedr. en wed.; — kapootvallen : al vallende
stukgaan : 't viel dl van de tafele, ft viel dl
kapoot; ook bedr.; — kapootvriezen : al de
plante' vrieze' kapoot ; — kapootvrijven, door
herhaalde wrijving stukgaan : d'asse was kapootgevreven; ook bedr.
Kaporaal (uitspr. ka met korte a, raal met
zovl. lange a en den hoofdt.), m. Mv. -s, Verkl.
•ke (mv. -kes. -kies). Daarnaast KAPPERAAL,
KAPRAAL. Korporaal. Fr. caporal.
Kapot, bn. Wordt niet gehoord. Zie KAPOOT.
Kapote (uitspr. ka met korte a, po met den
hoofdt.), vr. Kapoot, wapenrok.
Kappe, vr. Mv. -n. Verkl. kapke (mv. -kes,
•kies). Mnl. CAPPE. Kap. Wdb. — Op iemands
kappe rijen (ook afgeén), op iemands kap zitten ;
kwaadspreken van iemand in zijn afwezigheid.
DB. J. — Op de kappe van, op de rekening van.
Op iemands kappe drenken, eten. SCH. DB. J. —
De kappe van de vle(g)ele, stuk leder over het
bovendeel van den vlegel gebogen. J. CV- R . —
De kappe van 't huis, van de mijte, het dak. —
Duive(n) mee kappen, duiven met kuiven. Witte
kappen, witte duiven met kappen. Vgl. VD
(KAPPERTJE).

— Raadsel van de twie schouldendekkers (schaliedekkers) :
Twie gebroers maaktegen e kapke
Va' meer as duust lapkes,
Zonder nould' en zonder draad:
'k Gee' ou (u) te graân hoe dat 't gaat?
Kappe, vr. Mv. -n. Verkl. kapke (mv. ~kes>
•kies). Houw, kap (zie aid.), 'n Diepe, leeleke
kappe. }t Was 'n kappe tot op 't been.
Kappecien, m. Zie KAPPESIEN.
Kappelaan, m. Zie KAPELAAN.
Kappelen, ww. (Van melk). Men zegt gewoonlijk KABBELEN (zie aid., ook de afl). — Kaartspel.
Frequentatief van kappen. De körten (kaarten) i'
stikkë' kappelen, ze al te goed doorschieten. Ook
in : deurkappelen, denrée' kappelen. Zie aid.
Kappelenk, m. Zie KAPPELENG.

ICAPPELIENË
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Kappeliene (uitspr. lie met den hoofdt.), vr.
-n. Verkl. -lientse (mv. -tses, -tsies). (Gebreid)
hoofddeksel voor meisjes ; het bedekt gansch het
hoofd en hangt over den nek tot op de schouders.

Kappere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-é? valt dikwijls weg. Iemand die
kapt : in hout, in akker, met zweep, met top, enz.

Fr. capeline. CV (KAPPELIN). K I L (CAPELIJNE,
pileus). J (KAPPELIEN).

Kappere, m. (niet vr.). Veelal in 't m^. kappers : eetbare bloesemknoppen van den kapperstruik (Capparis spinosa L.). Sause mee kappers.
Het w. (evenals de zaak) is niet algemeen bekend.
Kappesien, m. Zie KAPUSIEN.
Kappetaal, o. Zie KAPITAAL.
Kappetain, m. Zie KAPPETEIN.

Kappelijk (uitspr. gewoonlijk met ij), bn. Kunnende gekapt worden. Die ha(g)' en es nie kappelijk. Bij CV : KAPBAAR.

Kappeling (uitspr. kappdlenk\ m. Mv. gewoon, -en. Spaander dien de houtkapper van den
boom hakt, vooral van het aarsgat. Kappelengen
in de stove oranden. SCH. CV. J. DB (KAP-

Zie KAPPEN.

Kappetein (uitspr. kappdtain), m. Zie KAPl-

PE(R)LING).

TEIN en Mnl. Wdb (CAPETEIN).

Kappelinge (uitspr. kappzlengs), vr. Zonder
mv. Collectief : het afgehakte hout. Roopt (raapt)
die kappelenge schoon op. J. C V.
Kappen, bedr. zw. ww. Verv. : kaptege, gekapt. Met hen (hebben). Hakken (dat men niet
gebruikt). Wdb. Haut kappen. — Soort van eed.
'k Late mij i' stikke' kappen as 'tnie waar en
es! Ook : 'k late mij in twieë (viere, in honderd
duust stikskies) kappen, 'k Liete mij nog liever f
stikke' kappen as dat te doene. — Van kaarten.
De körten i' stikke' kappen, ze ferm doorschieten.
Vgl. KAPPELEN. — Van paarden. Klauwen met
de hoeven. 't Perd kapteg' en har kaptege, mor
'ten koest nie' voort. — Kappen (in het topspel) :
den top bovenarms uitwerpen en doen draaien.
Mee' den top kappen. Nor de legiop kappen.
Nor de piek kappen; zie PIEK. Cens kappen, centen met den top uit een ronde kappen. Morbels
kappen, marbels met den top uit den grond,
waarin zij half verborgen zitten, kappen. — Kappen (met stuiver of eenig ander geldstuk), in het
peeschieten of buken (zie die woorden) met den
werpstuiver zoodanig schieten of werpen dat hij
schuins met den boord in den grond steekt. Het
tegengestelde van plat schieten. — Kappen (met
zweep of dzakke) : met de zweep slaan en terzelfdertijd een mensch of een dier trachten te treffen.
Hie kaptege nor mij. Op zij' perd kappen. As de
kartonk kapt, snukt hie in eene keer de zweepe
were. — Op iemand kappen, tegen iemand geweidig uitvaren. CV. R.

Kapriese (uitspr. ka met korte a en zonder
den hoofdt.), vr. Mv., ongewoon, -n. Verkl.,
gewoon, -ske (mv. -skes, -skies). Vrijster, lief. Mie
es zijn kapriese. Hie hee' meer as ée' kaprieske.
Fr. caprice. Vgl. VD. SCH.

Kappen, ww. (van hoofdhaar). Wordt niet
gebezigd (ook niet de afl.).
Kappen, bedr. zw. ww. Verv. : kaptege, gekapt. Met hen (hebben). De kap op iets zetten.
'n Huis kappen. De meule' (molen) kappen. De
mijte was gekapt. VD (« weinig gebruikt »).
Kapper, m. Zie KAPPERE.

Kapperaal, m.; kapraal, m. Zie KAPORAAL.
Kapperdoes, m. Het gewone w. is KABBERDOES (zie aid.).
Kappere, m. Mv. >rs. Verkl., gewoon, -rke
(mv. -rkes, -rkies). De tmd-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Halve pint. Gee' mij ne kapper bier.
Seil. DB. CV. R. VD (c Zuidn. »).
Kappere, m. Veelal in 't mv. kappers : monnikskappen (Aconitum napellus L.). Aldus te
Asper (Volk en Taal% I, i8). Is verwant met kap.

Kaproen, vr.; kapsei, o. Worden niet gebezigd.
Kapstok, m. Mv. -ken. Verkl. -ske. Wdb. —
Nen neuze gelijk ne kapstok, een zeer lange neus.
J. — Zijn kleeren hangen a' zij' lijf 'gelijk an ne
kapstok, de kleeren hangen hem slordig en al te los
aan het lijf. Ook : hie esgekleedgelijk ne kapstok.
Kaptain, m. Zie KAPITEIN.

Kaptein (uitspr. kaptain), m. Zie KAPITEIN.
Kaptop, m. Top waarmede men kapt (zie aid.).
In tegenstelling met LEGTOP.

Kapucien, m. Zie KAPUSIEN.
Kapasien (uitspr. ka met korte a, sien met den
hoofdt.), m. Mv. -en. Daarnaast KAPPESIEN (uitspr.
kappd-). Kapucijn. — Duiven met kappen (zie
aid.), nog KAPPEN en PATERSKAPPEN geheeten.

— Samenst. Kapusieneklooslere, o.
Kar, vr. Zie KERRE.

Karabijn (uitspr. de twee a's kort, bijn met
den klemt.), m. (niet vr.). Mv. -en.
— Sam. Karabijnscheute, vr., karabijnschot.

Karabinier (uitspr. de twee a's kort, nier met
den klemt.), m. Mv. -s. Wdb. Tonie es bij de
karabiniers.
Karaf, vr. Zie KARAFFE.

Karaffe (uitspr. ka met korte a, raf met den
klemt.), vr. Mv. -n. Verkl. karafke (mv. -kes,
-kies). Karaf. 'n Glazie karaffe. Wdb.
Karaktèr (uitspr. als Fr. caractère, met de a's
kort, en klemt. op ter, waarvan de e gerekt wordt),
m. (niet o.). Karaktèr, inborst. Wdb. Zijne karaktèr es vais, 't Es ne vieze karaktèr van ne
mains (mensch).
Karambol, m. Zie CARAMBOL.
Karamelle (uitspr. de twee a's kort, klemt. op
mel), vr. Mv ,-n. Verkl. karamelleke (mv. -kes,
•kies). Caramel, soort van ulevel. Dat es 'n karamelle te{g)en den hockst.
— Afl. Karamelachteg, bn., als een karamelle ;
van karamellen houdende. — Sam. Karamellegastt karamelle.verkoopere, m,, iemand die kara-
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mellen verkoopt (op fooren, kermissen, eaz.) ; —
karamellemakere, m.;—karamellewijf, o., vrouw
die karamellen verkoopt.

|

vaiman, kerlevaiman,
karlavai werkt.

m., man die met den

Karlevai, m. Zie KARLAVEI (ook de afl. en

Karavaan, vr. ; karbeel, m. Niet bekend in

samenst.).
Karliene (uitspr. met klemt. op lie), vr. Persoonsnaam. Carolina. Zie PERSOONSNAMEN.

mijn diaicct.
Karbonade, vr. Zîe KRAMENADE.

Karbonkel, m.; kardeel, o.; kardemom, vr.

Karmeliet (uitspr. karmdliet, Het met den
klemt.), m. Mv. -en, Karmeiiet.
— S xm. Karmelietekloosieref o. ; — karmelietekerke, vr.

Zij'i o «D^Keiid in miju dialect.
Kardenaal, m. Zie KARDINAAL en Mnl. Wdb
(CARDENAEL).

Karmeliete (uitspr. karmdliete, lie met den
klemt), vr. Karmehetes.

Kardinaal (uitspr. naal met zovl. lange a en
den nuotat.), m. Mv. -s. Diarnaast, gewoon, KARDENAAL (uitspr. -d?-). Wdb.
Kar do en, m. Mv. -en. De plant is weinig bekend. W dû.
Eardoese (uitspr. met hoofdt. o ioe\ vr. Mv.
•«. v'erfci. 'doeske (mv. —skes, -skies). Daarnaast,
soms, KARTOESE. Kardoes. Wdb. — Kolletje
geidstukken van gelijke waarde met papier omwonden. 'n Kardoese van ne frank. Mee' de
gaudsiikke' maakiege ze kardoesen. Vgl. VD. i. v.
KARDOESJE. J (KARDOES, mv. -zen). SCH (CAR-

Kar mijn, o.; karmozrjn, o. Worden niet gebezigd.
Karn, vr. Zie KEERNE.

Karnoffelen, ww. (trommelen). Bestaatniet in
mijn aiaiect.
Karoondestal (uitspr. karoond?-, ka met korte
a. roon uet zdcntl. o en den klemt.). m.; Jcaroondestrate, vr. Zie KALOONDE-.
Karoot, vr.; karOS, vr. Worden niet gehoord.
Karotte (uitspr. met korte a, rot met den
klemt), vr. Verki. karoutse (met specialen ouklank). Kroot. Het gewone woord is WORTELE.
Boehe mee karotten, dut es goeë kost, 'n Karotte
trek ken. ZIG CAROTTE. Vgl. LlTTRÉ, Diet, i. v.
carotte.

TOUCHE). T en R (KAROT).

Kareel (uitspr. met korte a, reel met sch. e en
den Klemt.), m. Mv. -en. Het gewone w. is
KAREELSTEEN. Wdb. Rooëkareelsteen. Hie wierp
ne kareel in de ruite.
—• Sam. Kareelbakken, o. : ze zijn an 't kareelbakken; — kareelbakkere, m.; — kareelbakkerije, vr.; — kareelovene, m.; — kareelsteenbakken, o.; — kareelsteenbakkere, m.; — kareelsteenbakkerije, vr.; — kareelsteenovene, m.

Karottentrekkere, m.; karottentrekkerije,
vr. Zie CAKOTIEN-.
Kar pel, m. Zie KARPELE.

Karpele, m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
•Ikies). Karper. In onze vijver zijn der schoone
karpels. D ß .
Karpet (uitspr. met klemt. op pet)t o. Mv.
-ten. jb r. carpette. Wdb. Veur *t bedde ligt er e
karpet.

Karel, m. Zie KARELE.
Karele (uitspr. karph met zovl. lange a), m.
Mv. -Is. verkl. -Ike. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr, weg. Fersoonsnaam. Kaizer Karele. —
Kerei. 't Es ne vieze karele.
Karemont (uitspr. ka met zovl. lange a en den
klemu), o. Quaremont, gemeente. Vgl. PLAATSNAMEN. Zieeen rijmpje op HOOTONDSCH.

Karree (uitspr. ree met zachtl. e en den klemt.),
m. Zie CARRÉ.

Karrekiet (uitspr. met klemt. op kiet), m. Karkiet. De vogei is in mija dialectstreek niet gemeen.
Vgl. J.
Karrel, m. (visch). Het w. is hier onbekend.
Karrevieter, m. Zie KARREVIETERE.

Karieljonk, m. Zie CARILLON.

Karitate (uitspr. ka met korte a, ta met zovl.
lange a en den kiemt.), vr. Aùmoes. 'n Karitate
doen. Vgl. J (CARITATE). De Det. « armenbus »
(z. VD.) is hier onbekend.
Karkant, m. Wordt niet gebezigd.
Karkasse (uitspr. met klemt. op kas\ vr. Mv.
-w. Kaikas. De karkasse van e kieken. — Lijf.
Hie kreeg het op zijn karkasse, hij werd afgeranseid.

Karrevietere (uitspr. karravietprd met klemt.
op vie), m. Mv. -rs. De eind-d valt dikwijls in de
uitspr. we^. De karrevieters zijn kassijnen van
vensters, die kleine dunne iatjes en kleine runjes
heb Den. Karrevieters zij' schoonder as kassijnen.
— Ook : de iatjes zelf; — de runjes zelf. — Fr.
carreau en vitre? Vgl. D ß (KERViETERS).

Karlavai, m. Zie op KARLAVEI (ook de afl.

en sam.j.
Karlavei (uitspr. karlavai, la met korte <z,
vai met aen kiemt.), m. Mv. -en. Verkl. -ke (mv.
•kes, -kies). Soms KARLEVAI. Krui wagen met
korte tremen en grooten bak, waarmede de aârdewerkers aarde vervoeren. Oor=>prong onbekend;
vgl. met Fr. corvée. SCH : KERLEVIJ, KARLEWEI.
Afl.; samenst. Karlavaien, kat cevaien, w w.,
met den karlavai werken; — karlavaiere, karlevaiere% ra.; — karlavaigast, kerlevaigast, karla-

KARÎ

Karsaai, o. (stof). Bestaat niet in mijn dialect.
Karsel (uitspr. als Fr. carcel), m. Zie hier
CAKCEL.

I
j

Karsteling, m. (gebak). Wordt niet gebezigd.
Kart \uitspr. kort), o. Mv., ongewoon, -en.
VetKi., gewoon, kourtse (met specialen öwkiank).
Kwart. Drij frank en e kort. 't Was e kourtse
veur de vijven. E kourtse van ne frank of
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t kourtse franks het vierde deel van eenen frank.
E kourtse bier, het vierde van eene ton bier.
Ekourtse suikere, het vierde van een pond suiker.
Karteien, ww.; kartetS, vr. Worden niet
gehooru (00k met de afl. en samen^t.).
Kartier (uitspr. kortier met klemt. op tier), o.
Mv. -s. Verkl. -ke (mv. -kes, -kie%). Kwartier. 't Es
e kortier veur de zessen. 't En es mor e kortierke
verre. Ees'e kortier van de mane. E vuil kortier,een vuüe wijk. — Het vierde van een gesiacnte

beest. J.
— Sam. Kortiermeestere, m., kwartiermeester.
Zar toes, m. Mv. -en. Fr. cartouche. (Summe)
dief. Leeleke, ooleke kartoes.
Kartoese, vr. Zie KARDOESE.
Karton (uitspr. kartonk met klemt. op tonk),
m. Mv. -s. Verkl. -kske(mv. -kskes, -skies). Oud-fr.
charton. Paardenleider, paardeknecht. De kartonk wint meer as ne knee ht. DB. SCH
— Samenst. Kartonkdzakke, kartonkzweepe,
vr.; kartonkhure, vr., loon van een paardeknecht.
Kartoneeren (uitspr. nee met zachtl. e en den
klemt.), ww. Kartonneeren.
— Afl. Kartoneerdere, m.; kartoneersele, o.
Kartonk, m. Zie CARTON, KARTON (00k de
samenst.).
Karthuizer, m. Wordt zelden gebezigd (00k
niet ae ad. en samenst.).

Kamel, vr.; karviel, o.; karwats, vr. Bestaan met in mijn dialect.
Karwei, vr. Zie KRAWETE.
Karwei, vr. (afval); karwrj, vr. (plant). Zijn in
mijn dialect onbekend.
Kas, m. Mv. sen. Verkl. -ke, Bak van den
wagen, de kar, een rijtuig. Fr. caisse. De wagen
hee' ne groote kas. De kas van de kerre was
g'heel versleten. — In deze beteekenis is kas m.
Vgl. KASSE.
Kas, o. Mv. ^sen (niet gewoon). Zonder mv.
Fr. cas. Geval, zaak. Dat es 'n ordeg (aardig)
kas. Vgl. CAS. Mnl. Wdb (CAS, CAES). Van iet
of van iemand (veel, letter) kas maken, er kas af
maken, iets of iemand uaar waarde schatten, er
belang in stehen, er zorg voor dragen. Fr. faire
cas de. fk Make kas van hem. Ze maakt veel kas
van her blommen, 'k Gaf hem 'n schoone pijpey
mor hie maakt er letter kas of, J.
Kas, vr. Zie KASSE.
Kaseer (uitspr. ka-seer, ka met zovl. lange a
en den noofdt., seer met seh. e)t o. Zie KAADZEER.
Kasmier, m. Zie CASMIER.
Kasord (uitspr. ka met zovl. lange a en den
hooidi.;, m. Zie KAADSAARD.
Kasot (uitspr. ka met zovl. lange a en den
hoofut.;, bn. Zie KAADZOT.

Kaspreken (uitspr. ka met zovl. lan^e a en den

hooiüi.;, ww.; kasprekere, m.; kasprekerrje,
vr. Zie KAADSPREKEN, KAADSPREKERE, KAAD-

SPREKERIJE.

KASSE

Kassaard (uitspr. kassort met hoofdt. op kas >,
m. Ei'-rstruif. Ne kassord maken. De kassord es
abij (bij na) altùf' gemaakt van aiers en verkevlees. DB. KiL ('< KASSAERD Placenta ex ouis,
butyro, lacte, herbis, iar 10, etc sic dicta a patellae Stridore *) Vgl. KASSEN ( = stridere) bij KiL.
en bij J ; KISKASSEN bij S C H . CV. J.

Vgl. eng.

custard. — Iemand zijne kassord geen, iemand
zijn congé geven j iemand afdanken, wegzenden.
Ne knecht zijne kassord geen. Ook : zijne kassord krij[g)en, afgedankt worden. — Van liefdesbetrekkingen. Liezek' hee hem zijne kassord
gegeen, heeft met hem afgebroken. — Vgl. SCH.
CV. T. J.
Kassauwe, vr. Mv. -n. Verkl., gewoon, -wke
(mv. -wkes. -wkies). Kersouwe, de hofmadeiief.
Dobbel kassauwen, enkel kassauwen. Kassauwkies planten. De wiide madeiief heet made lieveke. Van ofr. cassaude (mlat. consolida : in de
middeleeuwen heette de madelief consolida minor).
Kasse, vr. Mv. -n. Mnl. CASSE. Verkl. kaske
(mv. ~kes, -kies). Kas. Men gebruikt nooit KÄST.
Wdb. Dat es 'n schoon kas se. 'n Auw brokke
van 'n kas se. — De kasse van ne rondieurdere.
0<>k : de rondleurder zelf. }k Zie de kasse ginter
afkommen : 'k zal ewa} noulde' (naalden; koopen. DB. — De kasse van ne makraangast. —
Kaske, kasje met een getralied deurtje, waarin
men de huweinksaankondioingen (en ook wel
andere bestuurlijke berichten) hangt, 't Kask'
hangtbuiten an 'tgemeentenhuis. Trienen Sies
hangen in 't kaske, ze gaan trouwen. — Buit.
SCH. J. — Maag, buik. Hie vult zijn kasse.
— 't Schoo\n) kaske, een spei met reidans voor
meines : een kind (soms twee) Staat vôor een rei
medespeelsters en beide partijen naderen beurtelings elkander al dansende en zingende. Het lied
luidt :
(Eerste meisje) Wa* schoo" kaske
Van tiereliere,
Wa' schoo' kaske
Van tierelierelom.
An wie zal zk het

geven,

Van tier liiere,
An wie zal ik het geven,
Van tierelierelom ?
(De rei) An Liezeke zildegij 't geven
Van tiereliere,
An Liezeke zildegij 't geven
Van tierelierelom.
(Eerste meisje) Wa' zalze mijdorveurgeven
Van tiereliere,
Wa' zal ze mij dorveur geven
Van tierelierelom ?
(De rei) }n Kappe zal ze dorveur geven
Van tiereliere,
'n Kappe zal ze dorveur geven
Van tierelierelom.
(Eerste meisje) Dorveur en zal ze 7 nie krij[g)en
Van tiereliere,
Dorveur en zalze 't nie krij(g)en
Van tierelierelom.
(De rei) E kleed zal ze dorveur geven,
Enz., enz.
(Eerste kind) Dorveur zal ze 't wel krij(g)en

Enz., enz.

KASSEFER

— II

Liezeke komt nu bij *t eerste meisje staan, en
dans en zang herbeginnen op dezelfde wijze —
tot geen enkel meisje in den rei overblijft. Aldus
te Zegelsem. Op veel ander plaatsen heet het spel
9
t schoo(n) kasteel, en kaske zou wel een verbastering van het laatste woord kunnen zijn. Zie hier
KASTEEL ; D E COCK etf TEIRLINCK, Kinder spel,
II, biz. 342 en vgg. Komt, Willeme ne keer van
*tschoo' kaske spelen?
— Afl. Kassier, m. (mv. -s) ; kasser ije (zie
aid.). — Samenst. Kasboek, m., kantoorboek voor
ontvangsten en uitgaven ; — kasdeure, vr., deur
eener kas ; — kasgeld, o., geld dat in de kas is; —
kashauwere, m., kashouder; — kasla, vr., lade
onder eene kas; — kasmakere, m. ; — kassleutele, -sleutere, -sneutele, m. ; — kasslot, m.
Kassefer, m. Zie CASSEFER.
Kassemier, m. Zie CASMIER.

Kasserije (uitspr. met hoofdt. op rij), vr. Zonder mv. Collectief : al de kassen. Altijd in ungünstigen zin. Smijt die kasserije 't vier in.
Kasserolle, vr. Mv. -n. Verkl. -Ike. Kastrol.
Kassie, vr. (plant). Is niet bekend.
Kassije (uitspr. met hoofdt. op sij), vr. Mv. -n.
Verkl. -sijke (mv. -kes, -kies). Daarnaast KALSIJE
en, gewoon, KATSIE. Steenweg. De groote kassije, de groote baan. De klaine kassije, de smalle
steenweg. — Vgl. K I L (KASSIJE).

— Afl. Kassijen, ww., met straatsteenen beieggen : 'n strate kassijen; — kassiere, m., straatlegger. — Samenst. Kassijbane, vr., steenweg; —
kassijhomere, m., hamer van den straatlegger ; —
kassijsteen (zie aid,); — kassijstampere (zie aid.);
— kassijstrate, vr., steenweg;.— kassijweeç (met
seh. e), m., steenweg.
Kassijne (uitspr. met klemt. op sij), vr. Mv. -«.
Verkl. -nke (mv. -nkes, -nkies). Raam (vooral van
een venster). De kassijne van de vaistere. DB. J.
KiL. Mnl. Wdb (waar men i. v. CASSINE de
geschiedenis van het woord vindt).
Kassij stamper, m. Zie KASSIJSTAMPERE.
Kassijstampere, m. Mv. -rs. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Zware ijzeren stamper
met dubbel handvatsel, waarmede de straatleggers
de steenen vaststampen. J.
Kassijsteen, m. Mv. -en. Verkl. -stientse (mv.
•tses, -tsies). Straatsteen, fr. pave. KiL. DB. —
Wordt, ter versterking, gebezigd iplv. steen.
Jemand ne kassijsteen in de weeg le(gg)en. Zoo
hart as ne kassijsteen. Zijn herte was ne kassijsteen. Dat es ne kassijstee[n) va' mijn herte. Hie
zoo (zou) kassijsteenen doe' vechten. Hie telt de
kassijsteenen. Vgl. STEEN. — Ze losse' kassijsteenen of : Onz' Heere lost kassij steenen, het
dondert.
Kassord, m. Zie KASSAARD.

Käst, vr. Wordt niet gebezigd. Men zegt KASSE
(zie aid.).
Kastaande (uitspr. kastoonde, toon met zachtl.
0 en den klemt.), vr. Zie KASTANIE (00k de

samenst.).

—

JCASTELAÎtf

Kas tanj e (uitspr. kastoonja, toon met zachtl. 0
en den hoofdt.), vr. Daarnaast KASTOONDE. Mv.
~n. Zonder verkl. Wdb. — Zoo bruin as }n kastoonje, zeer bruin (van huid b. v.). Goe kastoonden, eetbare kastanjen (van Castanea vesca L.).
Wilde kastoonjen, paardekastanjen (van Aesculus
hippocastanum L.).
— De volgende samenst. zijn in gebruik :
kastoonjeblare, vr.; — kastoonjeblomme, vr. ; —
kastoonjeboom, m.; — kastoonjenbosch (uitspr.
•pmbos), m.; — kastoonjebruine, bn.; — kastoonjenhaut, o. ; — kastoonjekaleur, o., kastanjekleur; — kastoonjesluutse, vr., kastanjebolster ;
— kastoonjestruik, m.; — kastoonjentak, m.
Daarnaast kastoonde-.
Kastanjeleere (uitspr. kastoonjzleerz, toon
met zachtl. 0 en den hoofdt., lee met seh. e\ m.
Mv. -rs. Daarncast KASTOONDE-. Kastanjeboom.
Kastanjen (uitspr. kastoonjie, toon met zachtl.
0 en den hoofdt), bn. Daarnaast KASTOONDEN.
Van kastanje. Dat es kastoonjie haut.
Kaste, vr. Wordt niet gebezigd.
Kasteel (uitspr. tee met scherpl. e en den
hoofdt.), o. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kest -kies).
Wdb. — Platte uitdr. Achterste van eene vrouw
(of, soms, van eenen man). Ze viel op her kasteel.
— 't Schoo{n) kasteel, kinderspel (dat in *t kort
beschreven is hier bij KASSE ; zie 00k D E COCK en
TEIRLINCK, Kinderspel, II, blz. 357; Volk en
Taal, III, blz. 33-34). De beurtzang luidt te MariaLaathem :
Mij' schoo' kasteel,
Van tierelierela!
— 't Mijn es schoonder,
Van tiereliereliere,
't Mijn es schoonder,
Van tierelierela!
— 'k Zal 't doen kuischen,
Enz., enz.
— Wie zild' er veure nemen ?
Enz., enz.
— 'k Zal ee(n) va(n) mijn beste vrienden nement
Enz., ens.
— Wa' zild' er heur veure geven?
Enz., enz.
—- 'k Zal z' e schoom beste klee' koopen,
Enz., enz.
— Pakt ze mor mee,
Enz., enz.
Na elke keuze wordt door al de speelsters in de
ronde gedanst, terwijl zij zingen :
't Es vanda{%)e zondag,
Piekondee piekondee,
't Es vanda(g)e zondag,
Piekondee aljasassee!
— Samenst. Kasteelbosch, m., bosch tot een
kasteel behoorend ; — kasteelgracht, m. ; —
kasteelheere, m.; — kasteelhof, o., hoeve van
't kasteel; m., tuin van 't kasteel; 00k : binnenhof
(plaats) van *t kasteel ; — kasteelmuur, m. ; —
kasteelvijverey m.; — kasteelwal, m.
Kastelain, m.; kastelainen, ww. Zie KASTELEIN, KASTELEINEN.

KASTELEIN
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Kastelein (uitspr. kastelain), m. Mv. -s. Verkl.
-tse. Wdb. — De hoofdknecht van eene hoeve. —
Vrouw, echtgenoote. Mijne kastelain en es nie'
gemallek.
Kasteleinen (uitspr, kast9laimn), onz. zw.
ww. Met hen (hebben^. Het bedrijf van kastelein
uitoefenen. ÜB. CV. VD.
Kastyden, ww. Zie KASTIJEN.
Kastijen (uitspr. met hoofdt. op tij), bedr. zw.
ww. Verv. : kastijttege, gekastijt (met verkorten
jr-klank). Met hen (hebben). Mnl. CASTIJEN (naast
ander vorm en). — Kastijden. Wdb. Iemand kastifen, hem afranselen ; foppen, bedriegen ; veel
doen beboeten, als iemand willens of onwilleDS
tegen de regeis van 't spei speelt. G'het (hebt)
ver tijkt, 'k moet ou (u) kastijen, Gaa' käst je'
mee?
— Afl. Kastijenge, vr.; — kastijere, m.

Kastoken, 0.; ww.; — kastokere, m.; —
kastokerije,vr. Zie KAADSTOKEN, KAADSTOKERE,
KAADSTOKERIJE.

Kastoonde, kastoonje, vr. Zie KASTANJE (00k
de samenst.).

Kastoondeleere, kastoonjeleere, m.; kastoonjie, kastoonden, bn. Zie KASTANJELEERE,
KASTANJEN.

Kat, vr. Zie KATTE.

Katail, o. Zie KATEIL.
Katechismus, m. Zie KATTEKISMUUS.
Kateil (uitspr. katail, ka met korte a en zonder
den klemt.), o. Mv. -en. Huisraad. AI 't kateil, al
de katailen. Ook : huiskatailen. Vgl. Mnl. Wdb
(CATEIL, CATEILE, CATTEIL en ander vormen);
OUDEMANS, Bijdr. — Kruin van den boom.
't Katail van nem boom. Aldus te Asper ( Volk
en Taal, I, 16).
Kater, m. Zie KATERE.
Katere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). Mnl. CATERE. De eind-£ valt dikwijls in
de uitspr. weg. Kater. Zoo grys as ne katere, Zoo
vais as ne katere. Vgl. J.
Katerre (uitspr. met korte a en klemt. op ter)>
vr. Fr. catarrhe. Mnl. CATERRE. Vailing (vallenge is 't gewone woord). 'k Li{gg)e mee 'n ka'
(kwade) katerre.
Katheliek, katholiek, bn. Zie KATTELIEK.
Katies (uitspr. ka met zovl. lange a en den
klemt.). In : uit katies. Zie KAADHEID.
Katijf (uitspr. ka met korte a en zonder den
hoofdt.), bn. Ziekelijk, sukkelachtig. D ß . Mnl.
Wdb (CATIJF en ander vormen). Ofr. caitif.
Katgveghied, vr. Zie KATIJVIGHEID.
Katijvig1 (uitspr. katijv9ch, ka met korte a en
zonder den hoofdt.), bn. Hetz, als KATÎJF. Mnl.
Wdb (CATIVICH naast ander vormen).
Katijvigheid (uitspr.katijv9chiet, ka met korte
a, tij met den klemt.), vr. Zonder mv. Ziekelijkheid, sukkelachtigheid. Mnl. Wdb (CATIVICHHEIT
naast ander gelijkende vormen).

-

KATTE

KatO (uitspr. ka met korte as to met zachtl. ô
en den klemt.), vr. Katrien. Zie PERSOONSNAMEN.
Kätoen (uitspr. ka met korte a, toen met den
klemt.), m. (nooit o. of vr.). Soort van stof. Wdb.
J. T. R. — Katoe' geen, met kracht, drift, geweld
te werk gaan ; zijn uiterste best doen. De monier s
gee' katoen, ze werken hard. Laat ons katoe'
geen, 't gaa' rainen. Zie' ze katoe' geen, ze loopen zeer hard; ze rijden zeer snel, enz. Vgl. J.
— All. Katoenachteg, bn.; — katoenen (uitspr.
katoenié), bn., van katoen. — Samenst. Katoendrukkere, m.; —katoendrukkerije, vr.; — katoe(n)fabrieke, vr.; — katot{n)fabrikant, m.; — katoenhandele, m. ; — katoe(n)spindere, m. ; —
katoe(n)spinderije, vr. ; — katot(n)spinnesse, vr.,
katoenspinster ; — katoe(n)ververe, m.; — ka*
toe(n)ververije, vr. ; — katoe(n)wevere, m.; —
katoe{n)weverije, vr.
Katonge, vr.; katongerije, vr. Zie KAADTONGE, KAADTONGERIJE.

Katriene (uitspr. ka met korte a, trie met den
hoofdt.), vr. Verkl. -ntse. Zie PERSOONSNAMEN.
— 't Es 'n vieze katriene, het is een zonderlinge
vrouw. 't En es mor 'n vuil katriene. — Zie ook
SENTE.

Katrieneblomme, katrientjesblomme, vr.;
katrienepruime, vr. ; katrienewiel, o. Zie op
SENTE.

Katrolle (uitspr. met hoofdt. op rol), vr. Mv.
>n. Mnl. CATROLLE (naast ander vormen). Verkl.
-ke (mv. -kes, -kies). Katrol. Wdb. G.
Katsie (uitspr. met klemt. op de laatste lettergreep), vr. Mv. -en. Het gewone woord voor
steenweg. Mnl. Wdb (catsidey cautsiede naast
ander vormen). Fr. chaussée (ofr. caucie, chaude). Mlat. calciata (ul. via). De bree katsie. Die
katsie en deugt niet. Op de katsie.
— Afl. Katsieën, ww.; — katsieè're, m. —
Samenst. Katsiebane, vr.; — katsiehomere, m. ;
— katsiesteen, m. ; — katsiestampere, m. ; —
katsiesträte, vr.; — katsieweeg, m. Vgl. KASSIJE.
Katteil, o. Zie KATEIL.
Katte, vr. Mv. -n. Verkl. kaitse (mv. -tses,
-tsies). Mnl. CATTE. Kat. Wdb. Zoo grifs, zoo
vais als 'n katte. Zoo rap as 'n katte. — Volksmeteorologie, 't Zal sneeè'n (of snouè'n), de katte
zit mee herre ru(gg)e nor 't vier. — Mee iemand
speie gelijk de katte mee' de muis, er gansch
meester over zijn (in spei, in gevecht, in strijd,
enz.). — 't Es ne veu(g)el veur de katte, hij is
ongeneesbaar ; hij is verloren (in spei b. v.). —
Meenen da' kaizers katte zijn nicht es, zieh veel
laten voorstaan, fier en trotsch handelen. DB. CV.
R. J. — De kat wascht zieh zonder water, zonder
zeep, met haar pootjes en een weinig speeksel.
Van iemand die zieh siecht of zieh in 't geheel niet
wascht, zegt men dat hie hem gewass{ch)en heet
(heeft) gelijk de katten. — Van vrekkige menschen. AI da' ge spaart uit de mond, es veur de
kat of veur den hond. — Z' en ka' geen kat herre
stert zien oplichten, of ze loopt er nortoe (oï ze
moet er bij zijn), ze is erg nieuwsgierig. — Die
mee de katte speelt, wer dt gekrabd, wi« 't gevaar
bemint, zal er in vergaan. — Op zijn poote valle

KATIE
~tly'R

at !tatltn,

de schelmerij gewaar worden; op

een aanval zich goed verdedisen, er juist en goed
op antwoorden. - De kat herre ru(ggf uiteten,
't wordt schertsend gezegd van iemand die zorgvuldig pot of pan uitlikt en niets voor de kat
overlaat, - De kat lust geen mosraard, Van een
leelijk vrouwrnensch zegt men: ge zoodt (zoudt)
er op uerlieue gel[jk de kat op ne mostor(d)pot.
- ' k Zal der mi/n kat of snreeen, verzachrende,
ontwijkende uitdrukking : ik zal e-rst raad vragen,
ik zal het misschien doen. - De kat (of de katten)
in den donkere (of 'in 't dUlster) knippen of n&'pen
(bij VD knijpen), heirnelijk, bedektelijk, schijnheilig verboden dingen doen. - Katten i' zakke'
koopen, bij VD. : eene kat in den zak koopen. De katte komt (of dansti op de koorde, het spel is
aan den gang: nu gaat her erzsre, de moeilijkheid,
het gevaarlijke aankomen of begmrten. - As de
katte van huzs es, dansen de muizen (of: z[in de
muieem baas of meesterei, als de meester van hUIS
is, zijn de knechren baas en houden ze kerrnis,
Ook : als d« katlen dansen, zijn de muize meestere, als de waakzaamheid des meesters vermindert, gaat alles verloren. - De katte de bel andoen
(of anhangen), bij VD : aanbinden. - De kat in
de kelder (of in de spende) kweeken (of sluden),
de vijand in huis brengen, Ook : de katte b&' de
botere, de mele, het v lees, de vleeskuipe zetten,
- 't E., es geen katte, om zonder handschoenen
(of wanten) an te pakken, het is een kerei die zich
verdedigen kan.
- Van vrouwen. 't E"s 'n vals(ch)e katte, zij is
valsch. - 'n Zwarte katte, eene heks; naar het
volksgeloof zijn de zwarle katten, die's nachts
rondloopen, heksen.
- IJ zeren stang met drie of meer kromme
haken, waarmede men voorwerpen \b. v. eenen
emmer uit den bornput) uit het water haalt. Bij
YD. dreg.
- Kaits~ (eig. katie) spelen, krijgertje spelen.
Daarnaast kootse spelen. Te Zottegem : veur
't leste kaz'tsest>elen. Zie DE COCK en TEIRLINCK,
Kinderspel, I, '72.
- Katseduik, krijgertje. Katseduik-spelen. Aldus te Eename.
- K welspreuk. Zonder verpoozing noch hapering, dnemaal den volgenden zin uitspreken: de
kat(te) die krabt de krolle van den trap.
- Ail Katachteg, bo.; - katter[je, vr., minachtend collectief : a1 de katten. Smi/t die katterq'e buiten; - kattinne, vr.,ook van een kwade,
snibblge vrOuw. - Samenst. In den vorm katte-;
soms in den vorm katten- (vaor khnker, h, d, t,.
voor b gedeeltelijke asslmilatle); zelden in den
vorm kat. : Katoo(g)e, vr., Gog eener kat; (van
personen) scherp, vaisch oog : em betrau,'wt ze
nzct, mee her katoo(g)en/ - kattenbaard (ultspr.
kattJmoort), m., de gezamenlijke lange suultharen van de kat; - kattenbelle, kattenbelleke
(uitspr. kattJm·), kattebel(lelje); - kattendans,
m., heksendans; - kattedzakke. kattendzakke,
vr., een zweepje van riemen of van ketenlies
(een of meer), die aan kacbel of in schoorsteen
hangt en waarmede men de katten buitenjaagt; katteg'hut'l, kattegeschreem, 0., nachtelijk geschreeuw van krolsche katten; - katret"espin, 0.,
kattengespin; eeste gewz"n es kattegespin, de eerste
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winst is van geen belanz ; - katttg"tmauw, 0.; kattl'geronk. 0.; - kattenhaa1', 0.; - kattefonk,o.,
mv. ·fnngen. verkl. :J0nkske,kattenjon~; vinnig.slim,
snel kind; - katteketene, 0., hetz. als kattedzakke;
- katteklauwe. VT. (niet m.), kattenklauw; kattekodde, vr., gew00nJiik in 't mv. k f l t t e k o d d i e s ,
zie kattestert : aldus in 'Volk en Taal, II, 29; kattekop, m.; ook spotnaam : klerikaal; - kattekoieere (uitspr. lee met sch, e). vr., in eens onbruisende gram~chap van korten duur : ze schoot £n
'n kattekoleere ; - kattemlcne (zie ald.l; - kattemuile, vr., kattensnuit; - kattemuziek,
nachtelijk kattenseschreeuw ; - kattep'iese, vr.,
soms kattepisse, kattenpis ; slechte drank (koffie,
bier, enz.}; - battepoot; m., kattenpoot; kleine
dief; - katteras, 0., ras van katten ~ ook kattesoorte, vr; van't katteras of von de battesoorte
zijn, zeer rap zijn; - katt~spf'l. 0.; - kattespeur,
0., voetsnoor eener kat; eattespronk, m., mv,
-sorongen, verkl. -spronbske : - kattestert (zie
ald .. I; - kattestront, m. (niet vr.}: stense gel'Y·k
kattestront. zeer slecht rieken; 't en es geen«
kattestront, het heeft waarde, het is van belang j
- kattenteten~ 0., voedsel voor de kat (lie l'ETEN);
- kattentl/d, m., teeltijd der katten; - katteveJ,
0.; - kattezeeke, vr., kattenpis ; - kattezweepe,
vr., zie kattedzakke.
KattekismUllS (uitspr. met hoofdt. op kts), m,
Mv. -musen.Catechismus.De kattekismuus leeren,
Wor ligt m&'ne kattekismuus, d. i. boekje waarin
de christelijke leer voorkomt.
- Samenst. Kattekismuuslesse, vr., elk der
lessen (hoofdstukken) van deo catechismus.

0.,

Katteliek (uitspr. met hoofdt. op kat of op
liek), bn. Traop. van verC!. : kattelzcker(e), katteliekst. Daarnaa~t KATTELIJK. Katholiek. - Zelf·
standig. Mannelijk eok. en my. : kattelieken; vr. enk. : kattelieke, mv. kattelieken. - Klerikaal. Sit's es nen harte kattelzcken. Wie ester
ooven? De kattel&·ken.
Iattelijk (uitspr. met if), bn. Zie KATTELIEK.

Kattelijne ruitspr. met hoofh. op 1&'). vr. Catharina. KJllll voor in een kinderrijmpje : Sente
KatteZiine. laat de zonne sch[jnen.
Kattemiene (uitspr. met hoofdt. op mie), Yr.
Mv. -n. Vc:J kl. -mieneke (mv. •kes, -kies). Troetelnaam : kat. Tautoiogle: miene is ook de lJaam der
kat. Roept op de kattemiene. Kattemieneke, komt
alhier.- Veelal in 't verkl. Katje der amentaceee.l. Kattemt'enekies trekken, piukken. Den
hazelnotelf'ere draagt kattemienekies.
Katterre, yr. Zie KATERRE.
Kattestert, m. Mv., -en. Kattenstaart.
VeeJal m 't my. kattesterten : naam van de
paardestaarten, soorten van bet geslacht Equisetum. 't Es slicht land .. er stoan te veel kattesterten. - Hier en daar zegt men kat~ekoddies
(kotlde, koddzc
staart).
Kattijf, bn. lie KATIJF (ook de aB.).
Katto, Yr. Zle KATO.
Kaud, hn.; kause, vr.: kaut, m., kauten,
ww.; kaotere, llI. o~ kauwe, VI. (koude,; kauwelijk, bn. Zle KOUD, KOUSE, KOUT, XOUTEN,
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KOUTERE, KOUWE, KOUWELIJK (ook de afl. en
samenst.).
Kauwbeetel, m. Zie KAUWBEETELE.
Kauw bee tele (uitspr. bee met sch. e), m. Mv.
-Is. De eind-é? valt dikwijls in de uitspr. weg.
Kloeke korte beitel, gansch in staal, waarmede
men koud ijzer, steen, arduin, enz. aan stukken
kapt. Het zal wel koudbeitel zijn, fr. ciseau à
froid. Vgl. VUYLSTEKE, Amb. Smid. Ze slaan op
de kauwbeetele mee nen homere (hamer).
Kauwe, vr. Mv. -n. Verkl., gewoon, kauwke
(mv. -kes, -kies). Kauw, de kleinste kraaisoort
van ons land, Corvus monedula L. Fr. choucas.
De kauwe roept kauwkauwkauw. De kauwkies
zitten dikkels op 't kruise van de kerke, en ze
vlie{g)e rond den torre, wor ze weunen. Mnl.
CAUWE.

Kau Wen, bedr. zw. ww. Verv. : kauwdege,
gekauwd. Met hen (hebben). Wdb. Ge moet
't vlees goe' kauwen.
Kau Wen, onz. zw. ww. Schreeuwen als eene
kauw. De kauwe kauwt. Zie KAUWE.
Kauwere, m. Mv. -rs. De eind-d valt dikwiils
in de uitspr. weg. Iemand die kauwt, met de tanden vermaalt ; kauwer.
Kauwkauw, tusschenw. Geluid waarmede de
kinderen de kauwen naschieeuwen.
Kauwoerde, vr. Niet bekend in mijn dialect.
Kauwsele, o. Daarnaast, gewoon, GEKAUW en
GEKAUWSELE. Zie aid.

Kavalje, vr. Wordt niet gebezigd.
Kave (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -«.
Verkl. kaafke (mv. -kes, -kies). Schoorsteen,
schouw. De wend huilt in de kave. DB. Zoo
zwart as 'n kave, zeer zwart. Van gierige menschen die niets verteren of uitgeven : dor en komt
niet (niets) uit 't huis as de rook of den domp van
de kave. Voor gesch. en etym. zie Mnl. Wdb. i. v.
CAVE. K l L . D B .
— Samenst. Zie op KAAF-.

Kaveete (uitspr. met korte a, vee met sch. e en
den klemt.), vr. Mv. -«. Verkl., gewoon, kavietse
(mv. -tses, -tsies). Oud, gering, bouwvallig huis.
Smyt die leeleke kaveete mor of. — Huis in
't algemeen. 't Werdt late : 'k trekke nor mijn
kaveete. — Kroeg, gern eene herberg. Hie zit liever in e kavietse, as in 'n treffelijk herber ge.
't Es dor 'n vuil kaveete. 'n Kaveete van 'n herberge. — Bed. Ze kruipt in her kaveete. — Vgl.
SCH (KAVITJE). D B . T . R . J. K l L (« KAUEETE.

Cauea, ergastulum, career. »). CL., Lijst KU. i. v.
KAVITS. GEZELLE, Wdb. i. V. KAVIEREN.

Kavel, m. Zie K A VÊLE.
KaYele (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv. -Is.
Verkl. -Ike (mv. -Ikes, -Ikies). De eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg. Kavel, lot, deel. Er zijn
drij kinders en drij kavels ; 't hof es de schoonste
kavele. Mnl. Wdb. KlL. VD (« veroud. >). CV.
J. — Wat als kavele dienen kan. Dat es ne
schoone kavel land.
— Afl. Kavelen, ww., in loten verdeelen ; —
kaveleere, m. : de notarps was kaveleere; —
kavelenge, vr.

KAZAKKÊ

Kafiaar, vr. Niet bekend in mijn dialect.
Kawauwelen (uitspr. ka met korte a, wau
met den hoofdt.), onz. zw. ww. Verv.: kawauweldege, gekawauweld. Met hen (hebben). Daarnaast KAWATJWEN. Snateren, onzinnig babbelen.
Ze zijn amaalzat en ze kawauwelen. Ge zij' weer
an Jt kawauwen. SCH. DB. CV. J. Onomatopoetisch ?
— Afl. Kawauwelachteg, bn., babbelachtig; •—
kawauweldertje, vr., gesnater; — kawauweleere,
m.; — kawauwelenge, vr. — Samenst. Kawauwelker te, kawauwelkonte', vr., vrouw die onzinnig dwaas snatert; — kawauwelkloot, m., onzinnige babbelaar.
Kawauwen (uitspr. ka met korte a, wau met
den hoofdt.), onz. zw. ww. Verv. : kawauwdege,
gekawauwd. Met hen (hebben). Z. KAWAUWELEN.
— Afl. Kawauwachteg, bn.; — kawauwere,
m.; — kawauwenge, vr.; — kawauwerije, vr. —
Samenst. Kawauwkerte, kawauwkonte, vr.; —
kawauwkloot, m.
Kawetteren (uitspr. met korte a, wet met den
hoofdt.), onz. zw. ww. Verv. : kawetterdege,
gekawetterd. Met hen (hebben). Luide snateren,
babbelen, kwetteren (waartoe het kan gebracht
worden). Een onomatopoetisch woord. K I L . kent
KAUWETTEN, KAUWETTEREN (« voeif'etari instar
monedulae : garrire : conuitiariy contumeliam
dicere, obtreetare •») en brengt het dus in verband
met den vogelnaam kauw. Zie hierover Mnl. Wdb.
i. v. CAUWETSTER. Ook OUDEMANS, Bijdr. Van

personen. De vrauwe keune kawetteren. — Van
sommige vogels. De zwaalms kawetteren. De
wuttie kawettert. — Vgl. ook SCH. CV.
— Afl. Kawetterachteg, bn.; — kawetterderije,
vr.; — kawettereere, m.; — kawetterenge, vr. —
Samenst. Kawetterkerte, kawetterkonte, vr.; —
kawetterklöot, m.

Kawillig, bn.; kawilligaard, m.; kawilligheid, vr. Zie op KAAD-.
Kazak, vr. Zie KAZAKKE.

Kazakke (uitspr. ka met korte a, zak met den
hoofdt.), vr. Mv. -«. Verkl. -zakske (mv. -skes,
-skies). Daarnaast KOZAKKE. Kazak. Kazakke bet.
alle mansoverkleed (den kiel uitgezonderd). Er
zy' kurte kazakken en lange. Er zijn dikke wenterkazakken (fr. surtcuts). De Maine werdt kazakske g'heeten. }n Kazakke ka(n) smalle mauwen of wije (wijde) mauwen hen (hebben). —
Lijf, lichaam. Het op zijn kazakke krij{g)en, afgeranseld worden; bekeven worden; gefopt zijn;
veel verliezen (in spei b. v.). Het iemand op zijn
kazakke geen of drouien^ hem afranselen, erg
bekijven, foppen, veel doen verliezen. — Op
lemands kazakke zitten, hem belasteren, kwaad
van hem spreken. — Het stof uit iemand zijn
kazakke slaan, hem slaag geven ; hem erg berispen ; hem leelijk bedriegen ; hem ferm doen verliezen (in spei). — }t Dondert op zijn kazakke, hij
krijgt slagen, vermaningen ; men doet hem verliezen (in spei); men spreekt kwaad van hem. —
Zonder kazakke loopen, armmoedig gekleed gaan ;
arm, ellendig zijn. — Zijn kazak uitdoen, uitsptlen, zieh vaardig tot vechten maken. — Zijn
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kazakke keeren> van (staatkundige) partij veranderen. — Vgl. SCH. D B . V D . T . J . Mal. IVdb. KlL.
— Aardappelpel. Pato(dd)ers
mee kazakken
(soms mee' de kazakke). S C H . DB. C V . J. V Ü .
— H e t raadsel van de zwarte keeze (kers) of de
zwar te pruime :
E manneke mee 'n zwarte
kazakke!
Hoe auwer (ouder) dat da' manneke wierd,
Hoe zwarter da' zijn kazakke wierd.
Bedoelt men een roode kers of kriek, een gele
pruim, dan wordt de zwarte kazakke, }n rooe of
'n geleve.
— Afl. Kazakken (zie aid.). — Samenst. Kazakdraaiere
(uitspr. -drouùrj),
m., kazakkeerdere, m., iemand die van partij verändert; —
kazakdraaierije
(uitspr. -drouiarija),
kazakkeerderije, vr.; — kazakgoed, o., kazakstofe, vr.; —
kazakknop, m., knoop der kazak; — kazakmakere, m.; — kazakmale, vr., tesch van eene kazak;
— kazakmauwe, vr., mouw eener kazak.
K a z a k k e n (uitspr. ka met korte a, zak met
den hoofdt.), bedr. zw. w w . Verv. : kazaktege^
gekazakt.
Met hen (hebben). Daarnaast, soms,
KOZAKKEN. Afranselen; erg bednegen ; ferai verm a n e n ; veel doen verliezen (in spel b. v.). Z' hen
(hebben) de g'heelen avend gespeeld ; mor z' hen
hem gekazakt. Ast hie thuis komt, zal zif vader
hem ne keer kazakken. — Siaan, wegdrijven.
Iemand er van deure kazakken.
— Afl. Kazakkenge, vr.j — kazakkere, m.
K a z a v e k (uitspr. de twee a's kort, hoofdt. op
vek), m. Mv. ~s of -ken. Verkl., gewoon, -ike
(mv. -skss, -skies). Wijde vrouwejak(met mouwen)
körnende tot aan den gordel. Ne schoone kazavek,
D B (KAZAVIK), R (KASSEVEK). T e oordeelen naar
den klemt. is het w. van romaanschen oorsprong.
S C H . beweert dat de Walen het cache-avec heeten. Waar?

Ka'zeer, o. Zie KAADZEER.
Kazeerene, vr. Zie KAZEERNE.
K a z e e r n e (uitspr. met korte a,zeer met sch. e
en den hoofdt.), vr. Mv. -n. Daarnaast KAZEERENE. Kazerne.

Kazekesblare, kazekiesblare (de twee a's
met zovl. uitspraak), vr. Mv., gewoon, -n. Hetz.
als KAZEK(l)ESKRUiD (zie aid.). Legt
kazekiesblare?i op die zweere.

Kazekeskruid, kazekieskrnid (uitspr. met
zovl. lange a), o. Zonaer mv. Maiuwe (vooral
Malva sylvestris L. en M. rotundifolia
L.). De
vrucht is kaasvormig. Kazekieskruid
es 'n geneesplante. K i L (KAESKENSKRUYT).
Kazematte (uitspr. ka met korte a), vr. Zie
KAZZEMATTE.
E a z e m i e r (uitspr. met korte a), m. Zie CASH I E R ; KAZIMIER.

Kazimier, m. Persoonsnaam. Daarnaast KAZZEMIER, KASMIER, KESMIER, KESSEMIER. Zie
PERSOONSNAMEN.

Kazino, m. Zie CASINO.
Ka'zot, bn. Zie KAADZOT.
Kazutere, m. Zie CAJUTERE.
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Eazuirel, m. Zie KAZUIVELE.
K a z a i v e l e (uitspr. zui met den klemt., ka m e t
korte a), m. (niet vr.). Mv. -Is. Vend. -Ike (mv.
"Ikes, -Ikies). De eind-<? valt dikwijis in de uitspr.
weg. Kazuifel. De kazuivel ophejfen, misdieoer
zijn. — Lijf, lichaam. Het op zijne
kazuifel
krij{g)en, het op zija kazakke krijgen. Het iemand
op zijne kazuivel drouien (iraaiea), geen (geven),
läppen, het iemaad op zija kazakke draaien of
geven. Zie KAZAKKE.
Kazzematte (uitspr. kazzamattd met klemt. op
mat), vr. Mv. -ten. Kazemat. — Bed. In de kazzematte kruipen, slapen gaan.

Kazzemier, n. Z:e KAZEMIER, KAZIMIER.
Keel, vr. Zie KELE.

KeëlOj m.; keëlen, wvv. Zie KEGELE, KEGELEN (ook de all. en sam.).
K e e l a r e (uitspr. met zachtl. e, met zovl. lange
a), vr. Mv. -n. Keclader. Zijn keelare was afgesne.ên.
K e e l g a t , o. Mv., ongewo^n, -en. Verkl. niet in
georuik. W d b . — 't Verkeerd keelgat, de luchtpijp. C V . V D . J.

Keelpijne, vr. Keelpijn.
K e e l p u t t e , m. Mv. -n, Verkl. -ke, gewoon. H e t
putje oaaer ae keel, boven het borstoeen.
K e e l r o e p e r e , vr. Mv., ongewoon -rs. De eind-d
valt dikwijià iu de uitspr. weg. Strot (als zijade het
orgaan, waarmeie men roept). Iemand zijne keelroeper afsnijen of afsteken,
iemaad de keel
afsnijden.
KeelZB8re (uitspr. zee met sch. e), vr. Keelpijn.
Zie

ZEERE.

K e e n , vr. W o r d t niet gebezigd.

Keen djs^abeente, o.; keen(d)sgadeelte, o.;
kee(n)dshied, vr,; keen(d skerfca, vr.; keen(d)skind, o.; keen(d)skloot, m.; keen(djskonte,
vr.; keenCdjskoorf, -karf, -keurf, m. Zie op
KIND (afl. en samenst.).

Keenkee, m. Zie QUINQUET.
Keep, vr. (kerf), m. (viak). Zija niet in gebruik.
K e e r (uitspr. met sch. e), m. Mv. -en; in de
bet. maal : keers. Zoader verkl. }k Moest wel
vier keers bij hem gaan. — Kwelspreuk. Drij
keers rond de kerke (zonder haperen of faien,
meermaals snel uit te spreken). — Ne keer, eens,
eenmaal. Der was ne keer, gewoon begin van het
sprookje of de volksvertelling. Op ne keer kwamp
hie bij mij, en hie zai dat hie veur altij'
vertrok.
}
t Zal mee e'ene keer gedaa' zijn. Vgl. C V. J . —
Mee éene keer, eenskiaps. Mee éene keer vielen
z' op mij' lijf en 'k kreeg 'n fer me
ranselenge.
J. — Keer veur keer, keer aan keer, telkens. Daarnaast : klak veur keer. Klak veur keer zai hie
mij zotteghied. Vgl. DB. C V . T . R . J . •— Kae
keer, siecht oogenolik, uur, dag, enz. }t En za
maar ne kaëkeer
zijn.
— Beurt, toer. 't Es mij ne keer te speien.
}
t Zal zeker wel onze keer zijn te winnen? J . C V
(Aanh.). .
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— Plicht. 't Es zijne keer dat tedoene. 't Was
ouë (uwe) keer an ou (uw) broere te ze{gg)en dat
hie azoo nie' voor s en koest.
— Wending, draai eener straat. De bane maakt
meer as éene keer, maakt veel keeren* — Van
loopend water. De beke maakt dor ne keer. —
Van scherpen hoek of kant. An ons hofgat es
't ne kaë keer, een kwade keerplaats (vooral voor
rijtuigen).
— Toevlucht. Met pakken (of nemen).
Hiepaktege zijne keer tot mij, vior 'k en koest hem nie
helpen. Neemt ouë (uwe) keer tot God.
— Keer van een boor, houvast van de boor,
fr. traverse.
K e e r d e r e , m. D e eincW valt dikwijls weg.
Iemand die keert, keerder (b. v. man of vrouw
die hooi of vlas keert).
Keerel, m. Zie KEERELE.
K e e r e l e (uitspr. met scherol. e: keerdh), m. Mv
-Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes, -Ikies). De eind-<? valt
dikwijls in de uitspr. weg. Kerei. 't Es nen ooleke
keerele. E klain onnoozel keerelke. Ne keerel
gelijk nem boom. Keerel, past op! Meestal met
eenigszins ongunstige beteekenis. — Van ziken.
lets dat buitengewoon (b. v. zeer groot) is. Ons
pato{dd)ers,
't zij' keerels! Vgl. J . C V (Aanh.).
K e e r e l e (uitspr. keer9h of keer h, met sch. e),
m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes, -Ikies), K e r n
(eener vrucht). De keerels van nen
appelé,
'm peere, ne komkommere.
C V ( K È R E L ) . Mnl.
keer le, kerlet carle. Voor de etym. zie F R A N C K VAN
W I J K , i. v. K E R N ,
KERN, KERNEL.

en Mnl.

Wdb.

i. v.

K e e r e m e l k (uitspr. kee met sch. e), vr. Zonder
mv. Verkl., ongewoon. -ske. Is keerenmelk met
assimilatie. Karnemelk. Keeremelk
mee brokken.
Zie KEEREMELKZOPPE. — Spr. Hie en hee' geem
bloed i' zij' lij'f, 't es keeremelk, hij is uiterst
bedaard, men kan hem niet boos maken. Vgl. V D
(waar men een tegenovergestelde bet. heeft). —
Keeremelk verkoopen, meisjesspel : een kind is de
boerinne en doet alsof ze melk verkocht. Zie D E
COCK en T E I R L I N C K , Kinderspel,

I V , 3 8 . Aldus

te Oudenaarde.
Keeremelkachtig* (uitspr.
keer9melkacht9ch
met sch. e), bn. Naar karnemelk gelijkende : da'
smaakt keeremelkachteg;
— van karnemelk houdende : ons katte 'n was nie
keeremelkachteg.

Keeremelkblomme (sch. e), vr. Mv., zeer gewoon, -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). E e n verspreide weidebioem, de gewone beemdkers (Cardaminepratensis
L.). De keeremelkblommen
doen
de koeie' melk geên, zegt het volk. De plant heet
Milchblümli
in Memmingen, naar P R I T Z E L und
JESSEN, Deutsche Volksn. der PJL
K e e r e m e l k k a a s (uitspr. met sch. e en kaas
met zovl. lange a), m. Zonder m v . Zonder verkl.
K a a s die men met gestremde karnemelk maakt.
De jongies make keeremelkkaas
veur de veu(g)eljonkskies.

Keeremelkkuipe (sch. e), vr. Mv. -«. Verkl.
•pke. K u i p waarin men de karnemelk doet en
bewaart. De keeremelkkuipe
staa' geweunelijk in
't
schotelhuis.
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K e e r e m e l k p a p , m. (niet vr.). Zonder m v .
Verkl. -ke. Vloeibaar menscheneten, bestaande uit
karnemelk, brood, een weinig meel, (soms) een of
meer appelen. Spr.
Opschietegelijkkeereme7kpap,
zeer licht opbruisen. — De keeremelkpap
loopt
overe, eig. ziedt of borrelt over den ketelboord.
Fig., woidt gezegd van een licht opschietend
mensch.

Keeremelkschotele (sch. <?), m. Mv. -is. Verkl.
•Ike. De eind-^ valt dikwijis weg. Houten, tamelijk groote schotel, zonder oor, waarmede men
karnemelk uit de keeremelkkuipe
schept.
K e e r e m e l k z o p p e (>ch. e), vr., Mv., ongewoon
-n. Verkl. -zopke. Daarnaast keeremelk
(soms
alleen melk) mee brokken. Soort van spijs. Men
snijdt dikke sneden bruin brood in eene schulte
(zie aid.); men overgiet dat brood met warm water, waarin men een weinig boter en groenten
heeft genaan ; men eet eerst, met een houten lepel,
dit water; daarna verdeelt men het doorweekte
brood, altijd met den lepel, in groote brokken ;
eindeiijk giet men over dit alles koude keeremelk,
die men aldus met het brood eet.
Keeremelkzoppe,
dat es dikkels achturenteten,
in de veurnoene,
Keeremen, ww. Zie KEERMEN (00k de afl. en
samenst.l.
Keeremesse, vr. Zie KEERMESSE (00k de afl.
en sam.).
Keereil (uitspr. met sch. e)9 bedr. wed. onz.
zw. ww. Verv. : keerdege, gekeerd. Met hen
(hebben) of zijn. W d b . — ßedr. Met hen. Zijn
kazakke keeren, zie KAZAKKE. — Heu(i) keer en,
het afgemaaide, nog niet heel droog hooi in de
weide omkeeren. B O U M A N . — Vlas keeren^ h e t
reeds geroote vlas, dat in een wreide of op eenen
akker te cirogen ligt, met een lange roede omkeeren. —- De stekke keeren (krulboispelterm) : twee
speiende bolders beroepen en tegen hen spelen.
Miiu(g)em' ouder (ulieden) de stekke keeren. De
stekk' es gekeerd. Vgl. D B : de stake keeren. —
De wend keeren, den wind van richling doen veranderen. Volksgeloof : as 't brandt, kan de paster
de wend doe' (doen) keeren, — Iemand
keeren,
hem van (staatkundige) meening doen veranderen. Laat er ons tiene keeren en me zij' meestere.
Tonie es lichte gekeerd. — W e d . Met hen. Hie
kan hem kurt keeren, eig. zieh kort omdraaien. Bij
uitbreiding : henengaan. As tie (als hij) mij zagt
keerdeg' hie hem kurt. F i g . Snel van meening,
humeur, enz. veranderen. Z' es stijf koleereg ; mor
ze kan er toch 00k kurt keeren. — Zieh keer en en
drouien (draaien), keeren en wenden. Ze stond her
te keeren en te drouie va' schoomte (schaamte).
Vgl. CV. J . — Onz. Met zijn. Goe{d), ka{ad) keeren, een goede, siechte wending nemen ; goed,
siecht uitvallen. 't Zal nog tern beste keeren, 't Es
te s lichtste gekeerd. — Kurt keeren, (voermanswoord) met het rijtuig in een engen kring, op een
kleine plaats keeren. 't Es 'n keunste kurt te
keeren. F i g . Z' es kurt gekeerd, ze verändert
gauw van humeur; ze wordt gauw kwaad. — De
ziekte keert, neemt een goede wending. D B . CV.
J . Ook wel, schijnbaar o n p . : 't es gekeerd. —
Mijn her te keert of mijn ma(g)e keert, ik wil
braken. Vgl. D B . J . — De wend keert% verändert

KEERENË

— 12

van richting. Fig. Es zt nie meer kaad? Neens
(neen, zij), de wend es gekeerd. Me verliezen al
twie keers, mor de wend zal wel keeren. —
't Were keert, net verändert. — De melk keert,
wordt zuur en siecht. Het vlees keert, wordt
siecht, bederft. — Zelfst. In 't keere van 't sezoen,
als het sezoen verändert. Ne mains (mensch) moet
oppassen in 't keere' van de jar en.
Keerene, vr.; keerenen, ww. Zie KEERNE,
KEERNEN; ook de afl. en samenst.

Keerhaak (uitspr. keeraak, met sch. *en zovl.
lange a), m. Mv. -haken. Groote haak dien men
gebruikt om de uitgehakte boomen te keeren en
te versleepen.
Keeringe (uitspr. keereng», kee met sch. e), vr.
Zonder mv. Keering. Wdb. — In de keerenge, bij
J : in den keer. In vergelijking met het tegenovergestelde. G' het (hebt) ne frank verloren ; hoje
(hadt ge) ne frank gewonnen, ge zoodt (zoudt) ne
frank ontfangen hen : da' maakt twie frank in
de keerenge. Da' maakt 't dobbel in de keerenge.
Vgl. CV.
Kee rie, m. Zie KEERELE. Vgl. Mnl. Wdb.

Keerlijk (uitspr. met sch. e en gewoonlijk
met ij), bn. Zonder trapp, v. vergeh Wat kan
gekeerd worden. Da' vlas en es abij nie keerlijk.
Keermen (uitspr. keer met sch. e), onz. zw.
ww. Verv. : keermde, gekeermd. Met hen (hebben). Daarnaast KEEREMEN. Kermen. Huilen en
keermen. Z' en doet änderst niet as keeremen.
Afl. Keer[e)machteg, bn. ow., geneigd tot
kermen; keer(e)menge, vr., kerming; keer{e)mere,
m., iemand (man of vrouw) die (veel) kermt. —
Samenst. Keer{e)mkerte, keer{e)mkonte, vr., vrouw
die (veel) kermt ; keer{e)mkloot, m., man die (veel)
kermt.
Keermessd (uitspr. keer met scherpl. e en met
den hoofdt.), vr. Zie dezen vorm in Mnl. Wdb.
Mv. -n. Verkl. -ske (mv. -skes, -skies). Daarnaast
KEEREMESSE. Kermis. Wdb. — D'eeste keermesse
of den ommegank of de klain keermesse, de voorjaarskermis. De tweerde keermesse of de groote
keermesse, de najaarskermis. Keer mes hauwen,
feestmaal houden op de kermisdagen en er op de
bloedverwanten uitnoodigen. In 't algemeen : feest
vieren. — Nor de keermesse nooè'n, uitnoodigen
ter kermis. Wie nie' genood en es, en gaa' nor de
keermesse niet. — Spr. 'n Keermes es 'n geeselenge werd. Zie GEESELINGE. — 't En es geen
(of mor e sticht) doorp, wor 't nie aile jaren ne
keer kteremes en es, het is maar een zeer ellendig
leventje, als men niet eenmaal per jaar feest viert.
Als iemands hemd uit de broek hangt, zegt
men : 'tvoontse (vaantje) steekt uit / 't es keeremesse (of : 't zal morre (morgen) keermesse zijn).
Vgl. j . — De keermesse moet her volk hen, 't wordt
lachend gezegd door (of van) iemand die naar de
kermis gaat. — Als 't regent en terzelfder tijd de
zon schijnt : 't Raint en de zonne schengt, 't es
keeremes in de koorelochtenk. — Feestmaal (ook
wel buiten kermistijd). 't Es dor alle da(g)e'
keermesse. 'n Uitvord (uitvaart) es 'n keeremesse.
SCH. DB. CV. T. J. — Blijde gebeurtenis. Zijne
zeun heet (heeft) er hem uitgeloot, 't es 'n keermesse vmr die mainschen. Hen ze 't groo' lot}
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't Es 'n ferme keermesse! — Luidruchtig, vroolijk rumoer en gedoen. As de meesler uit de klas
es, es 't keermesse. 't Was g ist eren ave{n)d in de
Zwane keermesse. — Rumoer zonder het nevenbegrip blijdschap. Die kinder s keune keermes hauwen. — Get wist, gekijf, dus : rumoer in ongunstigen zin. Ironisch. Hoorde ze kijven ? 't Es weeral
ne keer keermesse. As 'k te late thuis komme, es
't altif keermesse. Vgl. DB. CV. T. J.
— Men zegt : keermes te Brakele of soms Bra»
kelkeermesse, keermes te Zottegem of soms ZoU
tegemkeermesse, keermes t' Aine (Eine) of soms
Ainekeermesse. Vgl. J (Bijv.). R. CL (Bijv.).
— Afl. Keer{e)mesachteg, bn., naar eene kermis gelijkende : 't gaat hier keermesachteg; van
kermis en feest houdende : da' maiske was veel
te veel keermesachteg; — keer{e)messen, onz. zw.
ww., kermis vieren ; feest vieren : hie en werkt
niet, hie en doe niet as keer messen; — keer{e)messere, m., iemand die (veel) kermis viert.
— Samenst. De gebruikelijkste volgen hier :
keer(e)mesave{n)d, m., avond van eenen kermisdag; — keer(e)mesbak, m., wat men voor de kermis bakt : mijne keeremesbak es goe' gelukt; —
keer{e)mesbier, o., zeer goed bier; ook : zeer siecht
bier dat men enkel op kermissen tapt ; vgl. VD.;
— keer(e)mesblomme, vr., mv. gewoon, -n ; eig.
bloem die men op kermisvieringen of anaer feesten
gebruikt; bepaaldelijk : de vlambloem. of Phlox
(vooral Phlox paniculata L.), die veel in boerenhoven wordt gekweekt en die men op de straat
strooit, als, op de kermis, de processie uitgaat;
vgl. Volk en Taal, II, blz. 99 ; — keer(e)mesbrood, 0., brood dat men op kermissen eet ; goed
brood; — keer{e)mesdag, m., kermisdag; feestdag in het algemeen ; — keer{e)mesdans, m.,
vroolijke dans; — keer{e)mesdijsendag, m., de
dinsdag der kermis week; — keer(e)mesdonderdag, m., de donderdag der kermis week : keeremesdonderdag en werdt mor in de steë' (steden)
gevierd; — keer{e)mesfoelde, vr., de menigte die
kermis of feest viert; zie FOELDE; — keer(e)mesgast, m. (nooit vr., vgl. VD.), iemand (man of
vrouw) die kermis of feest viert : da! maisk' es
nen eeste keermesgast; — keer\e)mesgeld, o.,
geld voor de kermis; dnnkgeld; — keer(e)mesgoed, o., kermisgoed; — keer(e)mesgoensdag of
•goenstag, m., de woensdag der kermisweek ; —
keer{e)meshond, m., iemand die (veel) ter kermis
of ten feest gaat ; spr. zoo blij zijn as ne keer(e)meshond, zeer bJijde zijn ; da' manneke kreeg nen
appelé, en hie waster zoo blij 7nee as ne keer meshond; — keer[e)mesjaar, o., feestjaar; — keer\e)mesjongen, m., kermisjongen, jongen die kermis
viert; — keer(e)mesjonk, o., hetz, als keer{e)mesmaiske; zie JONK; — keer(e)meskeerele, m., kermisgast; — keer{e)mesklokke, vr., klok die op
kermisdag (feest) luidt : de paster werdt i'g'haald,
'k hoore de keeremesklokke; — keer(e)meskoeke,
m. (nooit vr., vgl. VD), kermiskoek; kermisgeschenk ; geschenk in het algemeen : z' hen (hebben) tien duus(t) frank g'erfd, 't es ne schoone
keermeskoeke; — keer{e)meskost, m., lekkere
kost; — keer(e) mes lief o., lief dat men op de
kermissen zoekt en vindt ; lief voor eenen dag ; —
keer (e)mes lie ken, o., verkl., zeer gewoon, -liekske,
o., kermislied; feestlied — keer[e)mesmaand, vr.,
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maand waarin de kermis valt; — keer[e)mesmaandag, m., de maandag der kermisweek ; — keer(e)mesmaiske, o., kermismeisje, meisje dat veel naar
kermissen ea feesten loopt; — keer{e)mesmuziek,
o. (niet vr.), muziek op de kermis ; — keeremesnacht, m., kermisnacht; — keer{e)messoepe, vr.,
goede, fijne soep; — keer{e)messpel, o., kermisspel; kermismuziek ; — keer{e)mestorte, vr., taart
die men voor de kermis bakt ; — keer(e) mes tafele,
vr., tafel op kermisdag of feestdag : an de keermestafel zitten ; 't es dor keeremestafele, men
viert er kermis of feest; welvoorziene tafel; —
keer{e)mestempere, m., temper (zie aid.), voor den
kermisbak : de keermes temper es gereed ; —
keer{e)mestente, vr., tent die men tijdens de kermis opricht en waar gedanst wordt; — keer(e)mesUten, o., goed, fijn eten : boelie, dat es keermesteten;—
keer(e)mestijd, m., kermistijd ; — keer(e)mesvane, vr., vaan die men, tijdens de kermis,
op den kerktoren uitsteekt; keer(e)mesvoontsei o . ,
kermis vaan tje, hemd dat door de broek uitsteekt :
'kziee keeremesvoontse ; —
keer{e)mesveu{g)ele,
m., iemand (man of vrouw) die al de kermissen
afloopt; zwierbol; spr. : zoo blij as ne keermesvêu{g)ele, zeerblijde; —keer(e)mesvlees, o., goed
vleesch; vleesch dat men enkel op kermissen
o., volk ter kermis uitgee e t ; — keer{e)mesvolk,
noodigd; — keer{e)mesvrijdag,
m., de vrijdag der
kermisweek : de louiord (iuiaard) viert zelfs keeremesvrijdag;
— keer{e)mesweke,
vr., kermisw e e k ; — keer(e)meswere, o., goed, fijn weder,
zooals een kermis het verlangt ; — keer(e)meswijn,
m., goede, lekkere wijn ; ook : siechte, gemeene
wijn; vgl. V D ; — keer{e)meszaterdag,
m., keer{e)meszoniag,
m., de zaterdag, de zondag der
kermisweek; — keer(e)meszot9 m., iemand (man
of vrouw) die gaarne kermis (feest) viert.

Keern, vr. Zie KEERNE.
K e e m e (uitspr. met sch. e), vr. Mnl. kerne;
keerne. Mv. -n. Verkl. -nke (mv. -tikes, -nkies).
Daarnaast K E E R E N E . De eind-<? valt dikwijls in de
uitspr. weg. K a m . De keern es of, het kamen is
gedaan, de boter is van de melk gescheiden. — De
betooverde keerne : naar het volksgeloof kan de
kam betooverd zijn ; alsdan kaa de boerin de boter
van de melk niet scheiden.
— Afl. : Keer{e)nen, ww., k a m e n ; — keer{e)nlijk, kunnende gekarnd worden : de melk van
die koe en es nie keernlyk. — Samenst. In den
vorm keer(e)n- : keer(e)ndeksele, o., dekseltje dat
de opening der kam sluit; het heeft 'n oore ; —
keer{e)nhemele, m., zie H E M E L E ; — keer(e)nhondy
m., karnhond; — keer(e)nschijve, vr., hetz, als
keer(e)ndeksele;
— keer(e)nstaf
m., karnstok;
raadsei : 't groeit en 'tbloeit buiten, en 't komt
fn huts staan dansen; — keer{e)nstampere,
m.,
soort van karnstok die op- en neergaat, terwijl de
keer(e)nstaf draait; — keer(e)nwiel, o., treewiel
bij het kamen gebezigd : 't keerenwiel es g'heel
groot; de keerenhond doet 't drouien. — In den
vorm keere- : keeremelk (zie aid., ook de afl. en
samenst.).

Keers, vr. Zie KEERSE.
Keerse (uitspr. kees? met sch. e), vr. Ook in
het mnl. Mv. -n. Verkl. keeske (mv. -kes, -kies).
Kaars. E keeske van ne cens. Oimteekt de keese.
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— Zoo rechte, zoo stijf as 'n keese, zeer recht, zeer
stijf. Ze gaa' zoo recht as 'n keese, Ze s tond dor
zoo stiff as 'n keese. — Uitgaa(n) geli/k e keeske,
zacht en langzaam sterven. — De gewijtte (met
verkorte ij) keese, de gewijde kaars in de kerk of
in het huis. Aster iemend sterft, omsteken ze de
gewijtte keese, of geên z' an de stervende de
gewijtte kees in 't hand. Vandaar : mee' de kees
in 't hand h(gg)en,
op sterven Hggen. — D e
notaris verkoopt nog land en huizen met een, twee
of (gewoonlijk) drie kaarsbrandingen,
vieren
(/* vier, 2* vier, j ° vier) zegt men in mijne dialectstreek. Ook : land, huis mee' de keese verkoopen. Vandaar de uitdr. : hie zal de kees (of
H keesk') uitblazen,
hij zal 't betalen ; hij zal
gefopt, bedrogen worden; hij zal verloren zijn.
't Zou ook kunnen wijzen op 't bekende geze!schapspel Dzilleke leeft nog (zie hier D J I L L E N ) .
Of ook op den persoon die het laatst opblijft en
voor het naar bed gaan de keese (of het licht) moet
uitblazen. — Nor 't keeske schielen, kermisvermaak : met een geweer een brandend kaarsje, dat
in een kistje brandt, uitschieten (uitdooven al
schietende). CV : keesße-schiet. — As iederen
hailige zij' keeske krijgt, en zal der nie' veel
overschieten,
\ wordt lachende gezegd, als iets
onder velen moet verdeeld worden. — De groote
keese, de zon. De groote keese gaat uit, \ wordt
avond. J . — Spr. Den duvel hauwt (houdt) de
keese, de duivel bemoeit er zieh mede. Me zillen
da' spei winnen, of den duvel zal de kees hauwen. D B . C V . J . — Lachend : ik zal de kees
hauwen, ik zal er ook bij zijn, doch niet als werkdadige medehelper. Hee 't wiff de moord nie'
gedaan, ze zal toc h we l de keese g'hauwen
hen
(hebben), ze zal toch wel geholpen hebben tot
den moord. — E keeske veur den duvel omsteken, iets tegen zijne gedachte, zijne meening
doen om beterswil ; men voegt er soms bij : en
achter zijne ru(gg)'
uitblazen. — Ge ziet 'n
keese deur zij' lijf branden, hij is doorschijnend
mager. J.
— Keeske, klein vlammetje dat men meent te
zien als men een feilen kaakslag krijgt, enz.
'k Liep, in den donkeren, mee mijne kop te(g)en
de muur, en 'k zag wel duust keeskies.
— Zeer mager en lang mensch (man of vrouw).
Zij' wijf en es mor 'n keese : der eil es gee' vlees

an. Vgl. J.
— Veelal in 't mv., keesen : soort van woekerplant, de klavervreter (Orobanche minor L.) met
kaarsvormenden vleezigen Stengel. Aldus in Volk
en Taal, I I , biz. 17 I. In Zuid-Beveland : kaarsjes
(HEUKELS, Wdb.Ned. Volksn.derPI.).—
Meestal
in 't verkl. mv., keeskes of, gewoon, keeskies, en
blauw keesk{i)es : l° de boschhyacint
{Endymion
non-scriptus L.); 2° de druifjes of A/ziscari-sooïten. Aldus te Zottegem.
—Samenst.In den vorm kees- : kees lichtoî-lucht%
o.. kaarslicht; — keespopelier, m., Italiaansche populier (Poptilus fastigiata
L.) : naar de kaarsvormende Stengel en kruin : 'n dreve va' keespopelier s; — keesrechte, bn., kaarsrecht : keesrechte
gaan of staan; — keesroete, vr., kaarssmeer;
keeswieke, vr., kaarslemmet. — In den vorm kee*
sen- (vôor h, d, t of klmker; keesem- voor b\
keese- (vtnr de ander medeklinkers
keesenbak
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(uitspr. keeszm-), m., bak waarin men, in winkels,
de kaarsen bewaart ; — keesendief, m., kaarsedief; — keesendompere, m., domphoren, horentje
aan een lange roede vastgemaakt, waarmede men,
vooral in de kerken, de kaarsen uitdooft; spr. :
nen neuze gelijk ne keesendompere, een groote,
dikke neus; — keesendoppere, m., hetz, als keesendompere; keesendoppers, m. mv., naam der
keizerskroon {Fritillaria imperialis L.), te Asper
en te Huise : naar den vorm der bloemen ; —
keessmaken, o., keesemakere, m., kaarsenmaken,
kaarsenmaker; — keesepanne, vr., handblaker; —
keeseroldere, m., kaarsenmaker : de koster es ne
keeseroldere; — keesesnuitere, m., kaarsesnuiter;
— keeseverkoopere, m.; — keesewijdinge (uitspr.
keespwijengp), vr., het wijden der kaarsen op Lichtmis, in de kerken.
Keerse (uitspr. kees? met seh. e), vr. Zonder
mv. Kers, zeker plant [Nasturtium officinale R.
BR.). Men zegt meer waterkeese (zie aid.). Veelal
zonder lidw. In de gracht groeit er keese.
Keerzachtig" (uitspr. keezacht?ch met sch. e),
bn. Naar kersen gel ij ken de : die krieke' smake'
keezachteg. — Van kersen houdende. De kinders
zijn amaal keezachteg. Zie KEERZE.
Keerze (uitspr. keez? met sch. e), vr. Mv. -n.
Verkl. keezeke (mv. -kes, -kies). Mnl. Wdb. heeft
KERZE. Kers, de zoete vrucht van Prunus avium
L. De zure kers wordt krieke geheeten. Dat es
'n tijleke (vroege) keeze. Roo keezen; zwarte kee~
zen; geleve keezen. — Er zooveel om geên as
nem boer om 'n keeze, er niets om geven. —
Hevige kaaksmeet. 'n Keeze krij{g)en, 'k Gaf
hem 'n keeze, dat hie wel duust keeskies zag. —
Alle hevige slag, 'k Greep ne stok en 'k gaf hem
'n keeze, dat hie op de grond tuimeldege. —
Harde bots of slag van den eenen marbel op eenen
anderen, 'k Schoot nor zyne morbele, en 'k gaf
hem 'n keeze dat hie ? stikke' spronk. — Het
raadsel van de keeze : zie KAZAKKE.
— Afl. Keezachtig, bn.; keezeleere, m.; keezeleerie, bn.; keezeii, ww.; keezere, m.; keezerie, bn. Zie
die woorden. — Samenst. Keezeblomme, m., kersebloem; — keezejaar, o., p a r dat er veel kersen
zijn ; — keezesteel, m., kersesteel ; — keezesteen,
rn. (zie aid.); — keezentijd, m., tijd dat de kersen
rijp zijn; — keezentorte, vr., kersentaart; — keezezap, o., kersensap.
Xeerzeleere (uitspr. keezzleer?, kee en lee met
sch. e), m. Mv. -rs, Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies).
JCerseboom. S.mijt diene keezeleere mor uit. Zie
KEERZE.

Keerzeleeren (uitspr. keezzleerpn, gewoonlijk
keezjleerie, met sch. e), bn. Van kerseboomenhout.
Keezeleerie haut es schoon haut.
Keerzeleerie, bn. Zie KEERZELEEREN.
Keerzen (uitspr. keezin met sch. e), bedr. zw.
ww. Ironisch. Willeme ze nekeer keezen? Willen
wij al de kersen opeten ? Ze zijn al gekeesd, al de
kersen zijn reeds op. 'k Zal ou ne keer gaa' keezen, ik zal u gaan kastijden (tot een kind dat herhaaldelijk kersen vraagt en zoo erg verveelt). Vgl.
APPELEN.

Keerzere (uitspr. keezdra met sch. e), m. Mv.
rs. Verkl. -rke (mv. - r t e , -rkies). Kerseboom,
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Sieske zit op de keezere. — Keezere, o., gehucht
van Edelare, waar Onslievrauwe (of Onslievrauwke) va' Keezere wordt geëerd in de Meimaand : het wonderbeeld hing eerst aan eenen
kerselaar of keezere. In de kerke ziede (ziet ge) de
krokedielde va' Keezere, d. i. de krokodil van
Kerselare, door den baron van Pamele gedood. —
Vgl. DRTJIVERE, KRIEKERE, PRUIMERE, enz.

Keerzeren (uitspr. keezdr?n of, gewoon, kee'
zzrie met sch. e), bn. Van kerseboomenhout. Keezerie haut, 'n Keezerie kasse, bedde. Z. KEERZERE.
Keerzerie (uitspr. keezerie), bn. Z. KEERZEREN.
Keerzesteeil (uitspr. keez?steen met sch. e), m.
Mv. -en. Verkl. -stientse (mv. -tses, -tsies). Kersesteen. Mee keezesteene smijten. — Mee keezesteene
schieten. Kinderspel. Men neemt een verschen
kersesteen tusschen duim en wijsvinger, nijpt er
hevig op en doet hem aldus met kracht vooruitspringen. Slimme kereltjes kunnen zelfs zulken
steen op wang, op neus van een anderen jongen
doen terechtkomen. — Ze schiete mee keezesteenen (of keezestientses), hetz, aïs : ze werpen met
steentjes in uwen hof.
Kees, m. (hond). Bestaat niet in mijn dialect.
Keese, vr. Zie KEERSE (ook de samenst.).
Keeste (uitspr. met sch. e), vr. Mv. -n. Verkl.,
niet gewoon, kiestse (mv. -tses, -tsies). Kiem (in
de beteekenis van scheut, uitspruitsel). De pato(dd)ers krij\g)e keesten in de keldere. De keeste'
van d'hoppe wer(d)e' g'eten. Vgl. SCH. DB. VD.
J. Mnl. Wdb. KlL: OUD., Bijdr. — In de keeste
schieten, keesten uitschieten. D'hoppe schiet in
de keeste. — Vgl. Mnl. Wdb. VERCOULLIE.
Keesten (sch. <?), onz. bedr. zw. ww. Verv. :
keesttege,gekeest. Met hen (hebben). Onz. Kiemen,
keesten uiischieten. De pato{dd)ers beginnen in
de kelder te keesten. — Bedr. De keesten aftrekken. De pato{dd)ers moeten in 't veurjaar
gekeest wer{d)en. — Zie KEESTE. Vgl. KlL.
Keester, m. Zie KEESTERE.
Keestere (uitspr. met sch. e), m. Mv. -rs. De
eind-<? valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die
de keesten van de aardappelen aftrekt. Z. KEESTEN.
Keete (uitspr. met sch. e), vr. Mv. -n. Verkl.
kietse (mv. -tses, -tsies). Eliendig huis. Da' meetse
weunt in 'n keete van 'n huis. — Hok voor duiven; veelal duivekeete. — Zoutziederij ; veelal
zautkeete. Vgl. Mnl. Wdb. KlL. SCH. DB. CV. J.
M. BOUMAN. Voor de etym. zie FRANCK-VAN
WIJK, VERCOULLIE.

Keeter, m. Zie KEETERE.
Keetere (uitspr. met sch. e), m. Mv. -rs. Verkl.
-rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-<? valt dikwijls in
de uitspr. weg. Eig. duif die in een keeie woont ;
huisduif (in tegenstelling met reisduif). Hauwt
(houdt) hie raisduiven? Neej\ 't zij?t amaal keeters. Vgl. J.
Keetne, vr. Zie KETENE.
Keeze, vr. Z. KEERZE (ook de afl. en samenst.).
Keffen, ww. (blaffen); k e g (wig). Worden niet
gebezigd.

KEGEL

-

123

K e g e l , m. Zie KUGELE.
K e g e l b a n e (uitSDr. gewoonlijk kedlbam met
zovl. lange a), vr. Mv. -n. Verkl. -boontse (met
zachtl. 0). Kegelbaan.
E e g e l b o l l e (aitspr. gewoonlijk kezl-), vr. Mv.
-n. Kegelbai. J .
CV'(Ainh.).
K e g e l e (uitspr. gewoonlijk keaU), m. Mv. -Is.
Verkl. -Ike (mv. -Ikes, -Ikies). De eind-f valt dikwijls in de uitspr. weg, Kegel. W d b . Mee' de
ke(g)els speien.
K e g e l e e r e (uitspr. gewoonlijk kedleerz, lee met
seh. e), m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies).
Kegelaar.
K e g e l e n (uitspr. gewoonlijk keahn), onz. bedr.
zw. ww. Verv. : ke^^eldege, geke{g)eld. Met hen
(hebben). W d b . — Ze ke{g)elen gin ter boven,
of : Onz' Heer es an 't ke(g)elen, het dondert.
— Onz. of bedr. Slaan, werpen. In de note'
ke(g)elen. Jemand tut den huize ke(g)elen.
De
keerels ke{g)elen er ondere. Er iemand van deure
ke{g)elen. Ze zijn amaal uit de
gemeenteraa'
geke(g)eld, men heeft ze niet herkozen.
K e g e l s p e e l d e r e (uitspr. gewoonlijk keil-),
Kegelspeler.

m.

K e g e l s p e l (uitspr. gewoonlijk kepl-), o. Mv.
•speien. W d b . Ze zijn an 't ke( g)elspel. In de
Zwane zijn der twie ke(g)e Ispelen.
Ontfange
wer(d)e gelijk nen hond in e ke(g)elspel,
zeer
siecht onthaald worden. leverst komme gelijk nen
hond in e ke(g)elspel. Vgl. J .
K e g e l z e t t e r e (uitspr. gewoonlijk kedl-)y
Kegelopzetter.

m.

K e i (uitspr. kai), m. Mv. -en. Verkl. -ke (mv.
-kes, -kies). Rolsteen, fr. caillou; nooit met de
beteekenis van îx. pavé. W d b . Zoo hart, zoo kaal
as ne kai, zeer hard, kaal. — G' en kennt geene
kai zij' vel afdoen (of afstroopen),
iemand die
niets bezit, kan niets betalen ; het dient tot niets
een arm mensch vôor het gerecht te brengen. —
Hie zoo (zou) ne kai zij' vel afdoen, hij is uitermate gierig. — Zwijgt, 'k zal ne kai ï zijn zoppe
steken, \ wordt paaiende gezegd tot een klein
kind dat aan vader of moeder over iemand komt
klagen.
— Afl. Kaiachteg, bn. (van grond) veel keien
bevattende ; — kaierije, vr., keiachtige grond :
dat en es mor kaierije va' land. — Saiiienst.
Kaibeek, vr., eig. beek, waarin veel keien liggen ;
bepaaldelijk : naam eener beek op Zegelsem ; —
kaiberg, m., berg, heu vel met veel keien; — kaigrond, m.; — kailand, o., land, waarin veel keien
voorkomen; — kaiveld, o., veld met veel keien.

Keik, vr. (plant); keil, m. (keg); keilen, ww.
W o r d e n niet gebruikt in mijn dialect.
K e i s t e r e n (uitspr. kaist?r?n), bedr. zw. w w .
Verv. ; kaisterdege, gekaisterd. Met hen (hebben).
Wegjagen, wegslaan. Er iemand
van
deure
kaisteren. Kaistert ze mor op strate, ü o k in :
afkaisteren,
buitekaisteren,
voor(t)skaisteren,
weègkaisteren,
enz. Vgl. GEISTEREN. SCH (Bjv.).
K e i t e r e n (uitspr. kaihrpn),
onz. zw. w w .
Veelal in den inf. Marbelspelterm. Vuiligheid,
steentjes of eenigen anderen hinderpaal, die den

—.

KELDERE

marbel van den tegenstrever verbergt of onbereikbaar maakt, wegdoen. G' eni meuçt nie
kaueren.
K e i t e r s (uitspr. kaitprs). k e i t e r u l s (uitspr. kaiteruls), tusschenw. Uitroep dien de marbelspeler
doet om zieh het recht toe te kennen te kaueren
(zie aid ). Doch de tegenstrever kan dit beletten,
indien hij eerst roept : verbie kalter s !
Kaiteruls
— kalter alles ?
K e i t s e n (uitspr. kaitsjn),
(00k de afl. en samenst.).

ww. Zie KETSEN

K e i t s k e (uitspr. kaitskd), o. 7Àe KETSKE.
K e i z e l , m. (kei, puin). W o r d t niet gebruikt.

Keizer, m. ZieKEizERE.
K e i z e r e (uitspr. kaizjr?), m. Mv. ~rs. Verkl.
-rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-£ valt dikwijls in
de uitspr. weg. Keizer. In Oosterijk euer ne
kaizere. — Spr. Paizen da' kaizers kalte zijn
nicht es, zieh trotsch, hoovaardig aanstellen. D B .
J . — Kaizer zijn, wordt gezegd van iemand, die
dadelijk den prijs krijçt, dien hij vraagt, zonder
dat men afdingt. 'k Vrie(g)e drij frank veur ne
kielo botere, mor 'k was kaizer, zilde. SCH. C V .
J . — Kaizer zijn, zat zijn. Ook : de kaizer geziert
hen (hebben). Vgl. J. CV {Aanh.). — De vriend
van de kaizere, de vriend van den meester, de
vriend van iemand die gunsten kan geven. Hie
deed !t om de vriend van de kaizer te zij ne.
Vgl. J. — Gaaischietersterm. Men heet kaizere,
iemand die drie jaar achtervoigens koiiing is
geweest, d. i. die driemaal den hoogsten vogel
heeft afgeschoten. Pier school hem (zieh) kaizere.
— Kaizer Karele, de behende historische persoon.
Fig. : feile jan, die op zijn kracht pocht, Spotrijm :
Kaizer Karel mee al zijn knechten,
Genk te{sj)en de Franse
vechten;
Kaizer Karel, die was er zoo kloek,
Hie scheel va' schrik 1 zijm broek.
K e i z e r i û n e (uitspr. kaizarinn* met hoofdt. op
in), vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Keizerin. — Soort van zoete zomerpeer, met schoonroode huid. I(n) zijnem bogord (boomgaard) staan
der kaizerinnekies.
D B . J . R e e d s in het Middelnederlandsch.
K e i s e r s k r o o n e (uitspr. kaizjrskroonp,
kroo
met sch. o en, 't is opmerkeiijk, met den klemt.),
vr. Mv., gewoon -n. Keizerskroon, behende hofplant, 'k Zie geeren de kaizer s kr 00 nen. Z. KROONE.
K e k e r , m. (erwt); k e k e r e n , ww. (stotteren).
Worden niet gehoord.

Kelder, m. Zie KELDERE.
Keldere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
•rkies). Mnl. kelre. De eind-<? valt dikwijls in de
uitspr. weg. Kelder. Steekt da' staut kind in de
keldere. — Zoo donker as ne keldere, zeer donker. Fig. De zaak es zoo donker as ne keldere, de
zaak is zeer duister.
— Afl. Kelderaadje (uitspr. keldzroudzd), vr.,
(siechte) keldering : die kelderoudz'
en deugt
niet; — kelderachteg,
bn., naar eenen kelder
gelijkende : da' ziet er kelderachteg
uit. —
Samenst. Kelderdeure, vr.; — keldergat, o.; —
kelderijs, o., bomijs; SCH. D B . C V . R . J.; —

KELDERHALS
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keldere fige, vr., collectief, al de kelders : er es
veel kelder eng an die weunste; ScH. DB. CV. J.;
— kelder keuken(e), vr. ; — kelderkomere, vr.
(verkL, gewoon, kelderkomerke), kelderkamer :
op e kelderkomerke slopen (slapen); — kelder»
kur{t)sen, vr. mv., kelderkoorts ; — kelderlucht,
m., kelderreuk; — keldermuur, m.; — kelderoudze, vr., zie boven kelderaadje; — kelderslekke, vr., groote, grijze, zwartgestreepte slek
(Umax cinereus LISTER) : de kelderslekke leeft
in de kelders; CV. T. R. J . ; — keidersleuteie,
•sleutere, -sneutele, m., keldersleutel ; — keldervaistere, vr., keldervenster ; — keldervalle, 00k
keldervaldeure, vr., valdeur van den kelder; —
keldervaute, vr., keldeigewelf ; — keldervijze, vr.,
kelderwinde ; DB. SCH. J.; — keldervleer, m.

-ar3n% arie met zovl. lange a), bn., kemelsharen.
Zeer gewoon in : ne kemelharie teemst.

Kelderhals, m. (zeker plant). Wordt niet gehoord. Men zegt MIZERIEBOOM(KJE). Zie aid.
Kele, vr. Ook mnl. Mv. kelen. Verkl. keelke
(mv. -kes, -kies). Keel. Zeer (pijn) in de kele. —
De keel opezetten, de keel openzetten, zeer hard
schreeuwen. — De kele doGpen, drinken. —
Iemand an de kele vlie(g)en, iemand naar de keel
vliegen. Den hond vloog mij an de kele. — De
kele kost vele. — Tot an de kele vul zijn, te veel
gegeten of gedronken hebben. — Iemand }t mes
op de kele zetten, eig. hem willen de keel afsteken. Fig. (zie Wdb.). Het raadsel van den borbier
(barbier).
J
k Doe iederee' zwij(g)en;
Om geld te krij(g)en
Zet ek 't mes op de kele,
En 't en es niemand niet te vele!
— Afl. Keelare, vr.; keelgat, o.; keelpijne, vr.;
keelroepere. m.; keelzeere, vr. Zie die woorden.
Kelen, ww. Wordt niet gebezigd. Men zegt :
de keel afsteken of afsnijen.
Kelk, m. Mv. -en. Beker die bij de mis wordt
gebruikt. De ander bet. zijn hier onbekend.
Kellen, onz. on p. zw. ww. Verv. : keldege,
gekeld (met gewoon). Met hen (hebben). Killen,
koude veroorzaken. Bet were kelt. —- Killen,
koude gevoelen. Mijn voeteJ kellen. — Onp.
't Kelt, het wordt (is) koud. Rond Alderhelege(n)
begint het te kellen. — Vgl. VD. J. DB.
Keilende, bn. Koud, zeer koud. De wend es
kellende. En loopt toch nie borrevoets op die
kellende sieenen! Vgl. KELLEN.
Kellendte (uitspr. kelhntd), vr. Zonder mv.
Killigheid. hi de kelder komt de kellendte mij
te(g)en. Wa' groote kellendte : 't zal sneeè'n!
Zie KELLEN. Vgl. toch KELDE in Mnl. Wdb.

Kempie, bn. Zie KEMPEN.
Kenbaar (uitspr. ketnbaar met zovl. lange 0),
bn. Zonder trapp, v. vergel. let kembaar maken,
doen kennen. Hie maakteg' hem kembaar. In de
ander bet. zegt men kennelijk.

Kellente, vr. Zie KELLENDTE.
Keman (uitspr. kdman, kman), tusschenw. Eig.
kom an. Welaan. Keman, deu(g)eniet, zij toch ne
keer brave!Kman, 'tes tijdom f eten. Vgl. DB.
Kernel, m. Zie KEMELE.
Kemele, m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
-Ikies). De eind-^r valt dikwijls in de uitspr. weg.
Kernel. — Ne kernel schieten, een misslag begaan.
J.CV.
— Samenst. Kemelhaar, o., niet gewoon, kemelshaar; — kemelharen, kemelharie (uitspr.

Kemp, m. Zonder mv. Zonder verkl. Hennep
(dat men niet bezigt). DB. CV. J. JONGENEEL.
— Kemp geên, driftig te werk gaan (b. v. zeer
hard werken, loopen, slaan, enz.). Hedde gedaa'
kre(g)en? Ja, baas, mor m' he (we hebben)
moete kemp geen. Ze gave kemp op ztjne ru{gg)e.
— De kemp wordt hier enkel bij uitzondering
gekweekt; het volk kent dus niet de termen
kemp(h)ane (vrouwelijke kemp) en kempinne
(mannelijke plant).
Kempen (uitspr. kempsn, kempie), bn. Van
kemp. DB. VD. Ne kempie zak; 'n kempie
ko orde.

Kenbrief (uitspr. kern-), m. Veelal in 't verkl.,
kembriefke (mv. -kes, -kies). Stembriefje (in verkiezin gen) met eenig speciaal kenteeken. In de
kiesbusse staken der wel tien kembriefkies. DB,
Kend) o. Hier en daar, soms voor het gebruikelijke kind. Vgl. benden, lent, wend, enz. en
Kl. en Vor ml,
Kender, m. Zie KENDERE.
Kendere, m. Mv. -rs. De eind-£ valt dikwijls
weg. Kenner, 't Es ne goee muzikant, 't es ne
kendere, — Liefhebber. Hie wee' wor dan (dat)
de schoone maiskies zijn, 't es ne kendere.
Kennelijk (uitspr. met ij), bn. Zonder trapp,
van vergel. Te kennen, te herkennen. Sies hee'
zijnem bord (baard) afgedaan, en hie en es nie
meer kennelijk. Hie was uit 'n duust kennelijk.
Kennen, bedr. wed. zw. ww. Verv. : kendege,
gekend (te Nederbrakel ook wel : gekonnen). Wdb.
De veu\g)el an de pluime{n) kennen. — Iemand
van haar noch pluime{n) kennen. Zie HAAR. —
let vam buiten op zijn duimke kennen, iets zeer
goed kennen. J. — Uitee(n) kennen, onderscheiden. *t Zijn twie gebroers en g' en kennt ze niet
uitee' kennen ; Jk en kenne ze niet uit een. Men
zegt ook : uit elkander (malkander) kennen, den
eenen uit den andere kennen. DB. CV. J. —
Wed. Hie laat hem kennen an ne frank, om éen
frank toont bij dat hij gierig is. CV. B. M. — Ik
kenne mijne man, ik ken zijn (siechte) bedoeling.
Tiest en zal mij nie bedrie(g)en ; }k kenne mijne
man ! — Iemand nie kennen (of nie wille kennen), hem niet groeten, met hem niet meer willen
in betrekking zijn, hem over het hoofd zien, hem
veronachtzamen. DB. CV. J. — Verstaan, begrijpen. 'k En kenne niet, waarom hie dat gedaan
A«*(heeft). CV. J. V D W . Mnl. Wdb.
Kennesse (uitspr. met hoofdt. op nes), vr. Mv.
•n. Zonder verkl. Kennis. Kennesse maken. Buite
kennesse zijn. 't Was bove mijn kennesse. Wdb.
— Kennesse dra(g)en. Zie DRAGEN. — An iet
kennes hen (hebben), iets weten of kennen. Ook :
er af kennes hen. -— An iemand kennes hen ^hem

KEPEN

~~

kennen, wet en wie hij is. An diene per soon en hè
'k geen kennesse. — Mee iemand kenves hen, met
iemand in vriendschapsbetrekking leven. Mee e
maiske kennes hen} er mede vrijen. Vgl. CV. —
Kennesse van iet hen% het goed kennen of weten.
Va' smeên en heet hie geen kennesse. Z' en hee'
van niet (niets) kennesse,
Kepeilj w w . (insnijden). Is niet bekend in mijn
dialect.

Kaper, m.ZiexEPERE.
K e p e r e , m. (niet vr.). Mv. -rs. Verkl. -rke (mv-rkes, -rkies). De eind-f valt dikwijls in de uitspr.
wee. Keper, balk van een dak. W d b .
K e p e r e n , bedr. zw. ww. Verv. : keperdege^
gekeperd. Met hen (hebben). W d b . — 'n Dzakke
keperen, een ronde koewachterszweep met drie
(of meer) strengen vlechten. Zie Volk en Ta al, V,
38. D E COCK en T E I R L I N C K , Kinder spel, V I , 108.
K e p e r i n g e (uitspr. kepdreng?), vr. Collectief.
Al de kepers van een dak. Dat en was mor
'n slichte keperenge. D B . CV. J .
Ker, vr. Zie KERRE.

Kerel, m. Zie KEERELE.
Kerf, m. (niet vr.). Zonder mv. H e t eenmaal
kerven ; — keep. — Kerfstok. Op de
kerfkoopen,
D B . C V . SCH. J . Op ne nue (nieuwen) kerf
beginnen, de oude schuld betalen en er een nieuwe
maken. Ook in spel gebezigd. J. Mnl. Wdb.

Kerfmes, o.; — kerfstok, m. Zie het Wdb.
X e r f z a ë , k e r f z a g e (uitspr. met zovl. lange a),
vr. Mv. ~n. Verkl. -zaagske (mv. -skes, -skies).
Lange zaag met eene handhaaf aan ieder uiteinde.
Er moeten twie manne zijn om mee de kerfzae
te zaê'n. DB. J . Mnl, Wdb,

Kerhaut, o. Zie KERHOUT.
K e r h o u t (uitspr. ker-auf),
o. Stuk hout, in
den vorm eener F , waarop in het weefgetouwe de
bovendeelen rüsten. V Kerhaut
es outrent ne
meter hoo(g)e. Zie Volk en Taal, I V , 100.

Kerk, vr. Zie KERKE.
Kerkachtig" (uitspr. kerkachtpch),bn.
Kerksch.
Ons Mie en es nie kerkachteg.
Vgl. V D . C V .
D B . J.
K e r k e , vr. Ook in 't mnl. Mv. -n. Verkl.
kerkske (mv. -skes, -skies). Kerk. W d b . — 'n Huis
gelijk 'n kerke, een zeer groot huis. J. C V (Aanh.).
— Nor kerke noch kliiize gaan, niet ter kerk
gaan. D B . CV. J . — Ge zij' gewend nor de kerke
te gaan, tot iemand die de deur openlaat. Ook :
ge komt zeker uit de kerke ; en : 't en es hier
geen kerke. Vgl. CV. J . V D . — Op iemand kerken (uitspr. -k?m) bauwen, er veel vertrouwen in
hebben. J. — Kerke' wille verzetten, iets onmogelijks willen verrichten. J . — Hoe nader (of dichter) de kerke, hoe grooter gens (of : hoe slichter
kriestenen).
Zie GEUS. — De kerke te mirren
(midden) 't doorp laten (of hauwen, houden),
voor ieders belangen evengoed zorgen ; goed oppassen en voor het huishouden zorgen, niet te veel
verteten. Vgl. J. C V . — Wor On ze-lievm-Heere
'n kerke zet (of bauwt), zet den dtivele
kapelleke
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KERKEM
(nl. eene herberg). — 't Es beter van de kerk[e)
as van den ormen (armen), de rijkste moet het
meest geven. J .
— Een aftelrijm :
Onder de kerke lag nem blök,
Es tie (is bij) nie' gestolen.
Hie ligt er nog :
Eé' pond, twie pond,,, (tot) : tiem

pond,

— Samenst.De gebruikelijkste v o l g e n h i e r : ^ ^ bane, vr.. kerkweg; — kerkballu, m. fr. suisse;
— kerkbauw,m.,
kerkgebouw; — kerkbelle, vr.j
— kerkbestier, o., kerkbestuur; — kerkboek, m .
(niet o.); — kerkdeure, vr.; — kerkdief, m.; —
kerkdienst,
m.; — kerkduive, vr., du?f die op
kerktorens woont; — kerkfabrieke,
vr., kerkbestuur; — kerko-ark, m., kerkgang ; — kerkgebod,
o., een verzoek te bidden voor een overledene;
dat verzoek wordt in de kerk afgelezen ; — kerk'
gebod, o., mv. kerkgeboën ; bekendmaking in de
kerk van een voorgenomen huwelijk; J»; — kerk'
goed, o. : goed dat a3n de kerk behoort ; — kerk'
grond, m., grond die een kerk toebehoort; —
kerkhof, o., mv. -hoven ; — kerkkauwe,
vr,,
kerkkauw; — kerkklokke, vr,; — kerkland, o.,
land dat aan de kerk toebehoort; Mnl Wdb.; —
kerklucht, o., kerklicht ; — kerklieken, o., verkl.,
gewoon, kerkliekske, o., kerklied ; — kerkmees,
m., meersch die de kerk toebehoort; — kerkmeest ere, m.; — kerkmussche, vr., musch die op
kerken w o o r t ; — kerkmuur,
m , , niet te verwarren met kerkemuur (zie aid.); — kerkrmiziek, o.
(niet vr.); — kerkoorgele, m. (niet o.), kerkorgel ;
— kerkpatroon (uitspr. met seh. 0), m.; — kerkpatroonesse, vr., kerkpatrones; —
kerkpilaar,
m., daarnaast kerkpilant,
m . ; ook : iemand die
veel in de k n k zit; — kerkportaal, c ; — kerkraad, m., kerkbestuur ; — kerkratte, vr.; — kerkrecht, o., veelal in 't. mv. -en : sacramenten der
stervenden. H F F T . S C H . D B . C V . R . J.; — kerksleuiele, -sleutere of -sneutele, m ; — kerkslot,
o.; — kerksteen, m., steen of blok, bij de kerk,
van waar de veldwachter des zondags bekendmakingen doet; ook : steen van den kerkvloer ; —
kerk^tichele, m., hetz, als kerksteen. J.; — kerkstoel, m.; — kerkstove, vr., kachel in de kerk; —
kerkstraffe,
vr., kerkstraf; — kerkstrate,
vr.,
straat die naar de kerk loopt, of waarin de kerk
Staat; Mnl. Wdb.; — kerktak, o., kerk dak; —
kerkiorre, m., kerktoren ; — kerkuil, m., katuil ;
ook : iemand die veel in de kerk zit ; — kerkvaandele, o.; — kerkvadere, m.; — kerkvaistere,
vr., kerkvenster; — kerkvane, vr.; — kerkvloer,
m.; — kerkwee, vr., weide die de kerk toebehoort;
— kerkweeg(%c\i. e), m., kerkweg; — kerkwe(g)ele,
m., kerkwe{g)elke, o., kerkwe(g)ele?ik, m., kerkpad,
k e r k p a d j e ; — kerkwijenge, vr., kerkwijning; —
kerkzank, m., kerkzang; — kerkzwaalme,
kerkzwalemc, vr., kerkzwaluw (Cheliaon itrbica L.).
Kerkelijk (uitspr. met if), bn. Zonder trapp.
v. ver^el. Voor het geestelijke afhangende van
eene kerk of parochie. H e t tegengestelde van
weereldlijk. Vgl. V D . C V .
Kerkern, o., pehucht van Maarke-Kerkem. Zie
PLAATSNAMEN. — Afl. Kerkems(ch), bn. : 'n Kerkern sehe boerinne. Ook zeifst.; m. : ne Kerkern"

}f>

KERKEMUUR
sehen; vr, : 'n Kerkemsche; o. : op zij'
naar Kerkhemsche manier.

Kerkems,

K e r k e m a u r , m . M v. -mtir en. Eig. kerkhofmuur. Niet te verwarren met kerkmuur,
muur
der keîk.
K e r k e p a t t e , m. Mv. -n. Kerkhofput,
DB. CV. T . J .

graf.

K e r k e r , m. Niet in gebruik.
K e r k h o v e (uitspr. kerkovp), o. Gemeente. Zie
PLAATSNAMEN.
— Afl Kerkhoofsch,
bn. : ne
Kerkhoofsehen,
m.; 'n Kerkhoofsche, vr. ; op zij Kerkhoofs, o.,
naar Kerkhoofsche manier.
K e r k s k e , o. Gemeente. Zk

PLAATSNAMEN.

Kennen, ww.; — kermis, VK Zie KEER(E)MEN, KEER(E)MESSE (ook de afl. en samenst.).

Kermès, vr. (insect) ; — kern, vr. (pit). Zijn
niet bekend in mijn dialect (ook niet de afl. en
samenst.).

Kerpel, m. Zie KERPELE.
Kerpele, m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
•Ikies). De eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg.
Karper. Dorzwam
negroote kerpele. D B . CV. J.
K e r r e , vr. M v. -n. Verkl. kerreke (mv. -kes,
-kies). Vgl. KiL. Mnl. Wdb. Kar. An de kerre
steken, ze door duwen willen doen vooruit gaan.
Fig. An iemands kerre steken, hem steunen,
helpen; met hem werken tot het bereiken van
zeker doel. Toe! steekt 'm beetse an de kerre, toe,
help een weinig. — Te(g)en iemands kerre rijen,
iemand misnoegen. C V . — De kerre
te(g)enhau'
wen, de kar tegenhouden; tegenwerken. — In de
kerre liiKgg)en (of trekken o>l gespanne zijn). hard
moeten werken. Vgl. J. — Der zal toch wel iet
van de kerre vallen, er zal toch wel iets te rapen,
te verdienen zijn : van een welgeladen kar valt al
iets op den grond onder het rijden. Vgl. J. — Op
e kerreke va' plezier (of vam blijdsckip)
rijen,
zeer blijde zijn. Zijn her te rijdt op e kerreke vam
blijdschip ! — E r zijn twiewielkerren
of geweune
kerren, drijwielkerren,
ressor{t)kerren,
sturtekerren. Zie die woorden.
— Samenst. Kerrebak, m., bak van de kar; —
kerreboer, m., boer dieenkel een kar gebruikt en
maar een paard heeft; — kerrekot, o., kot (afdak)
waar de kar Staat; — kerreperd, o., karrepaard,
paard dat in de kar trekt; — kerrespeur, o., spoor
door de wielen der kar in den grond nagelaten;
— kerretreme, vr., berrie eener kar : er zijn twie
kerretremen;
zie TREME; — kerrewiel, o., rad
eener k a r ; vijffrankstuk; vgl. C V . J .
K e r r i e , vr. (specerij). Niet bekend.
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blok van hout, op Kerstavond, naar de school ;
die kesavendblokken moesten dienen om de school
te verwarmen. Auw mainsche(n) wete nog van
kesave{n)dblokken te spreken. Vgl. CV. J .
K e r s d a g (uitspr. kestach, zie Kl. en Vorinl.),
m. Kerstdag. 't Es ne schoone Kestag. — Volksmeteorologie. Al de vnst (vorst) die veur
Kestag
komt, en es geenen afslag; of: vust veur
Kestag
en es (of geet, geeft, of doet) geenen a/slag; of :
vust die veur Kestag komt, en telt niet. — Ne
worme Kestag, ne kauwe Paschen ; of : ne kauwe
Kestag, ne worme Paschen;
of : ne groene
Kestdag, ne witte Paschen; of : ne wit te Kestag,
ne groene Paschen ; of : as te Kestag de meuziets
(muggen) zwermen, moette (moet ge) te Paschen
ou (u w) gat wormen ; of : te Kestaç op strate, te
Paschen bj 't vier ; of, min gewoon : te Kestag
bij }t vier, te Paschen op strate.
K e r s l i e d (uitspr. kesliet). o. Daarnaast zeer
gewoon, KESLIEKEN en KESLIEKSKE. Lied dat
men, in d'e kerk, gedurende de kesmesse (zie aid.)
zingt.
K e r s l i e k e n (uitspr. kes-), o. Eig. verkl. van
keslied. Mv. kesliekens of -liekies ; verkl. zeer
gewoon, kesliekske (mv. -skes, skies). Hetzelf de
als keslied. Zie aid.
Kersmaand (uitspr. kes mont),

vr. December.

K e r s m e s s e (uitspr. kes-), vr. Mv. -n. De eerste
mis die men op Kerstdag plechtig zingt (niet
Kerstdag zelf als bij V D : kerstmis).
K e r s n a c h t (uitspr. kes-), m. Kerstnacht.
Wdb.

Mnl.

K e r s p a c h t (uitspr. kes-), m. (niet vr.). Pacht die
op Kerstdag begint en eindigt. AI wa' dat hie verhuurt, es kespacht.
KerSTakanse (uitspr. kesvakansd, va met korte
a en zonder den klemt.), vr. Mv. -s. Kerstvacantie.
K e r s v e r l o f (uitspr. kes-), o. Zonder mv. Verlof (vooral voor Soldaten) op of omtrent Kerstdag.
Loquela
Wdb.
K e r s w e k e (uitspr. kes-), vr. Kerstweek.
K e r s w e r e (uitspr. kes-), o. Winterweder, zooals men het gewooniijk te Kerstdag heeft. Dat en
es, mijn dzielke, gee' Maiwere, 't es keswere.

Kerstavond, m. ; kerstavondblok, m. ;
Kerstdag, m.; kerstmaand, vr., enz. Worden
met gehoord. Zie op KERS-.
K e r s t e n b o e k (uitspr. kestdmboek), m. Mv. -en.
Doopregister dat men in de kerk h o u d t e n bewaart.

K e r s , vr. (plant; vrucht). Zie KEE(R)SE, KEE(R)ZE (ook de afl. en samenst.).

K e r s t e n b r i e f (uitspr. kesUmbrief),
m. 'Mv.
•ven. Doopbnef. S C H . D B . CV. J . V D (« Zuidn. »).

K e r s a v e n d (uitspr. kes-avdnt, soms -avpt met
zovl. lange a)9 m. Kerstavond- 't Es op Kesaveml
gebeurd. Mnl. Wdb. zege dat de vorm kerstavond niet in de middeleeuwen voorkomt « en
alleen bij den etymologiseerenden Kil. te vinden
is ».
K e r s a v e n d b l o k (uitspr. kes-avd{n)dblok),
m.
(niet o.) Eertijds bracht ieder kind een groot

K e r s t i a a n (uitspr. kestiaan met zovl. lange a),
m. Eig. kristen; lat. christianus,
fr.
chrétien,
(doch in deze bet. wordt het w. niet gebruikt).
't K o m t voor in : nen auwe kestiaan, een oude
kameraad, een oud mensch. Leeft dienen auwe
kestiaan nog? 't En es mor ne vieze
kestiaan.
Vgl. met den zeer verspreiden familienaam
Christiaens,

KERTE

—

K e r t e , vr. Mv. -n. VerkL, met gewoon, -tse
(mv. -tses, -tsies). Kerf, keep. Hie snijdt kerten
in de pikkels van de stoel. Het kertse van den
dzaksteel, waarin men 't hangsel stropt. S C H .
D B . J . K l L (« KERTE. Fiand. j . KERF. Crena,
incisura, sets stir a *). O Ü D , , Bijdr. — Ik zal
e kerts' in ou (uw) oore snijen, zegt men tot een
kind dat iets misdoet, of iets dat hem werd opgelegd, vergeet te doen.
— Schaamdeel der vrouw. K l L : cimnus. —
Aars (van man of vooral van vrouw). K l L : podex.
Ze kreeg ne schup onder her kerte. Vgl. Mnl.
Wdb. i. v. kerve, aanm. — Bij uitbreiding, zeer
gewoon en met ongunstige beteekenis : vrouw.
Die dwaze kerte! Zij wij'fen es mor }n vuil kerte.
Smijt die leeleke kerte mor op strate. — An
iemand of an iet zijn kerte va(g)en (of vri/ven),
er zieh niet aan gelegen laten. — 't Zal her kerte
varen, het zal haar niet meevallen, zij zal er weten van te spreken, het zal haar erg varen. — Ze
kan iet uit her kerte slaan of läppen, ze kan
zonderlingen (dommen, vuilen, enz.) praat verteilen. — Kust of kuis{ch)t mijn kerte, ik lach u
uit, ik spot met u, loop toch heen. — A' mijn
kerte, bet., als uitroep, zooveel als : 't zal niet
gebeuren, niet waar zijn ; er is mets van. Ook wel
zonder an. Es ze nie rijke? Jaas, mijn
kerte!
d. i. zij is in het geheel niet rijk. In ai die uitdrukkingen kan kerte voorafgegaan zijn van een ander
bezittelijk voornaamwoord. Vgl. BROEK. — Kerte,
met de beteekenis van vrouw, komt voor in tairijke
samensteliingen : babbelkerte, bleetkerte, schreemkerte, schijtkerte, zeekkerte, enz. Zie die woorden.
K e r t e , vr. Mv. -n. Daarnaast KRETE. IJzeren
of koperen ring rond de naaf van een wie). Den
dorn hee' geweunelijk vier kerten. Der zij' speekkerten, veurkerten,
achter kerten,
bree'kerten.
Mnl. Wdb. D B .
K e r t e l e n , bedr. zw. w w . Verv. : kerteldege,
gekerteld. Met hen (hebben). Kerten maken. Ne
stok kertelen. De boter kertelen, den boterstul
met kertelingen
versieren. O U D . , Bijdr.. K l L .
S e n . D B . J . Volk en Taal, V I , 85. Zie K E R T E .
K e r t e l i n g e (uitspr. kertplengp), vr. Mv. -n.
Verki. -lenkske (mv. -skes, -skies). Kleine kerte of
groef. Kertelenkskies
in de tafei maken. De kertelenge' van de vle(g)ele, de groefjes aan het
uiteinde van den vlegelsteel, waarin men de koord
doet die de kappe vastmaakt. Ook : de kertelenge
van den dzaksteel.
Kerielengen
in de boter
înaken.

Zie K E R T E .

K e r t s m e r t e , vr. Zonder mv. ; zonder verki.
Pijniijke ontsteking tusschen beide dijen, veroorzaakt door wrijving onder het gaan. Fr. entrefesson. 'k En koes(t) nie meer voort : 't was t' neet
en 'k zweettege te vele, en dorbij ha' (had) 'k de
kertsmerte.

S C H . D B . J. Zie K E R T E .

Eervel, m. Zie KERVELE.
E e r v e l e , m. (niet o.). Zonder mv. ; zonder
verki. De eind-^ valt dikwijls in de uitspr. weg.
Kervel. 'm Beddeke kervele. S C H . C V . T . R . J .
— Afl. Kervelachteg,
bn. : de soepe smaakt
kervelachteg.
— Samenst. Kervelbedde,
o.; —
kervelbiare, vr., kervelblad; — kerve Isoepe, vr.;
— kervelzaad) o.
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K e r v e n , onz. bedr. zw. (niet st.) ww. Verv. :
kerfdege, gekerfd. Met hen (hebben). W d b . Kappen en kerven. Vlees kerven.

Kesavend, m.; kesavendblok, m.; keslied,
keslieken, o.; kesmaand, vr.; kesmesse, vr.;
kesnacht, m.; kespacltt, m ; kestag, m.; kesvakanse, vr.; kesverlof, o.; kesweke, vr.; keswere, o. Zie op KERS-.

Kesffiier, K e s s e m i e r , m. Persoonsnaam : Casimir. Zie P E R S O O N S N A M E N .

K e s p , vr. (timmermanswoord)..Bestaat niet in
mijn dialect.

Kestenboek, m.; kestenbrief, m.; kestiaan,
m . Z . KERSTENBOEK, KERSTENBR1EF, KERSTIAAN.
Ketel, m. Z'e KETELE,
K e t e l e , m. Mv. 4s. Verki. -Ike (mv. -Ikes,
-Ikies). De eind-<? valt dikwijls weg. Ketek W d b .
Ne koperie ketele. Zct de ketel op V vier.
K e t e l e e r e (uitspr. ketpleerp, lee met sch. e), m .
M.v. -rs. Verki. -rke (mv. -rkes, -rkies). Ketellapp e r ; rondreizende keteiboeter. De keteleere werkt
op de plootse (dorpsplaats). D B . K l L \keteler).
Mnl. Wdb (docn met andere bet.).

Keten, vr. Zie KETENE.
K e t e n e (uitspr. ketpnp, keetm), vr. Ook r.ldus
in \ mnl. Mv. ketens.Verki. -ntse (mv. -tses, -tsies).
Keten. ' « IJzerie ketene. }n Gauwie (^ouden)
keetne. WTdb. — Het zwaatste, dikste bovenste
deel der dzakke. D B . — IJzeren akkertuig, bestaande uit ketens, waarvan de schakels hobbelig
en puntig zijn ; men sleept er b. v. de molshoopen
mede open. — E ketentse maken; kinderlust :
met de stelen van de pissebedbloem maken de
kinders
ketentsies.
— Afl. Ketenen, ww., W d b . ; ook wel van personen die met de handen aaneengeschakeld staan ;
D B . — Samenst. Ketegerammele,
0.; keteschakele, m.
Ketraal (uitspr. htraal
met zovl. lange a), o.
Mv. -s of -en. Verki. -ke (mv. -kes, -kies). Katroi.
K e t s (uitspr. kets of, gewoonlijk, kaits), m .
Loop, gang, drentel. Veelal met op ; op de kaits
zijn, op gang, op den loop zijn ; op zwier zijn. —
Dun, kort stokje in het ketsspel. Zie aid. —
Kets of kaits speien, hetz, als ketsen. Zie aid.
K e t s e n (uitspr. ketspn of, gewoonlijk, kaitsm),
onz. bedr. zw. w w . Verv. : ketstege of kaitstege,
geketstoïgekaitst.
Met hen (hebben). Onz. R o n d loopen, ronddrentelen, rondzwieren. Loopen en
ketsen. Ze kaitse van 't een doorp nor 't andere.
Ze ketsen er van deure. De zatîeriks
kaitsen
d'een herber g in en d'ander uit. — Bepaaldelijk.
Met paard of ezel de bakten in de huizen halen
en ze weder van den molen ten huize brengen.
Hie weundege bij de mulder en hie moest er kaitsen. — Slaan. Ze kailstegen op zijne ru{gg)e. In
de noteleere kaitsen. — Kinderspel. E r zijn vier
spelers, nl. de ketsers of kaitsers, twee tegen twee.
Men maakt, op afstand van vier-vijf meters twee
putjes in den grond, de kets- of kaitsputten.
In
elk putje houdt een der spelers {kets- of kaitsla(g)»rs) eenen meterlangen stok, den kets- of kaits*
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stok. De twee ander speiers (keés- of kaiiswerpers)
werpen nu overhand meteen decimeterlang stokje
(den kets of kaits) naar den kets- of kaitsputte.
Doch de bewaarder van dezen put tracht met den
kets- of kaitsstok den toegeworpen kets weg te
slaan ; indien hij hierin gelukt, loopen de twee
putwachters van den eenen put naar den anderen,
terwijl zij éen voor eike loopreis teilen. Zij veriiezen de slagbeurt, als een der tegenstrevers het
stokje in een der putten kan werpen of, terwijl de
putwachters ioopen en teilen, het scokje in een
der vrijgebleven pmten kan steken. E r zijn echter
nog andere speeiphasen. Zie D E COCK en T E I R LINCK, Kinderspely I I I , 50 en vgg.
— Bedr. Iemand of iets wegsiaan, wegdrijven,
verjagen. Kaits t die kinder s weeg. K-tst die zatte
be este uit den huize. De koewachter kaits t de
koeè'n Mit de mees (meersch). Er iemand
van
deure ketsen. — Vier ketsen, vuur siaan. —
Vgl. S C H . D B . C V . T . R . J. D R . K I L . Mal.
Wdb.

O U D . , Bijdr. F R A N C K - V A N

WIJK.

Ketser, m. Zie KETSERE.
E e t s e r e (uitspr. kets9r?; gewoon, kaitszr?),
m. Mv. -rs. Verki. -rke (rav. -rkes, -rkies). De
eind-£ valt dikwijis weg. Iemand die ketst, dat
is rondloopt, ronddrevelt, rondzwiert. Ook van
vrouwen. Sieska es nen eeste (eerste) kaitsere.
— Nachtlooper; herbergpiiaar. En trauwt er
nie mee : 't en es mor ne looper en ne kaitsere.
— Zeer gewoon : muldersknscht. Zijne ketser es
verkuisd. — Dienstbode die gedung verhuist, dus
van de eene hoeve naar de ander loopt of ketst. —
Iemand die slaat; die gaarne vecht. Op dienen
hoek en weunen änderst niet as vechters en kaitsers. - K i n d dat het ketsspel speelt. — Vgl.
S C H . DB. J . Zie hier KETSEN.
K e t s e z e l e (uitspr. kets- of kaits-), m. Mv. -Is.
Ezei waarmeue de muldersknecht ketst (zie aid.).
K e t s g e r i e v e (uitspr. kets- of kaits-), o. Zonder
mv. Ketsstuig (ora vuur te slaan). Zie K E T S E N .
K e t s k e (uitspr. ketsk? of, gewoon, kaitski), o.
Mv. -sues, -sHes. Ver klein woord van kets of kaits
(dat men echter in deze bet. niet bezigt). I k weet
niet of het w. met ketsen, loopen, in verband
Staat, evenals jrankske met gaan? Wegje tusschen
tweehagen. Dat es e schoo' kaitske. Da' kaitske
liep tsuss{ch)en de lochtenk en dem bogord (boomgaara). 't ßegoest te rainen, eu 'k schuildeg' in
't ketske.
K e t s k e r r e (uitspr. kets- of kaits-), vr., kerre9
waarmeue de ketser ketst.
K e t s m n i l (uitspr. kets- of kaits-), m. Mv. -cn.
Muuezel, waarmede men ketst (zie aid.).
K e t s p e r d , o. Mv. -per{d)en. Faard, waarmede
de muiuerüknecht ketst (zie aid.).
K e t s p ü t t e (uitspr. kets- of kaits-), m. Mv. -n,
Een der twee putten in het ketsspel. Zie K E T S E N .
K e t s s l a g e r e (uitspr. kets- of
kaitssla^^r?
met zovi. lange a), rn. Mv. -rs. Ieder der twee
spelers die den kets of kaits trachten weg te slaan.
Zie K E T S E N .

K e t s s p e l (^uitspr. kets- of kaits-), o. Zonder
mv. H e t ketsen (zie aid.), zeker kinderspeJ.
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KdfcS.ivi)dl3Il (uiespr. kets- of kzits-). o. Zonder
mv. H i t kjtsen (zie aid.).. De kinders zijn an
't kets speien.
K a t s i t a a l (uttsor. kets- of kaits , s tail
ZJVI. \à\\gt a), o. Vuurstaai. Zte KETSEN.
K e t s s t e e n (uitspr. kets- of kiits-,
sch. e), m. Vuursteen. Zie KETSEN.

met

steen met

K e t s s t o k (uitspr. kets- of kaits-)f
m. M v .
-ken. De stok, waarmede men den kets (zie aid.)
wegslaat.
K e t s w e r p e r e (uitspr. kets- of kaits-), m. M v .
-rs. De emd-é valt dikwijis weg. Ieder der twee
spelers die den kets of kaits in den put trachten te
krijgen. Zie KETSEN.

Ketter, m. Zie KETTERE.
K e t t e r e , m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rzies). De eind-<? valt dikwijis in de uitspr. weg.
Ketter. W d b . — Vloeke{n) of zweere(n) of lie{g\e[n) gelijk ne kettere. J . — Zoo leeren de ketters, mor zij dolen, is een antwoord uit den
Mechelhchen Catecmsmus; men zegt het schertsend oui iemand te logenstraffen of om aan te dulden dat het vooruitgezette een dwaling is.
— Ad. Ketterackteg,
bn. : watten da' ge dor
zegt, en es mor ketterackteg ; — ketteren, ww.,
zie aid.; — ketterije, vr. — Samenst.
Ketterfamielde, vr.; — kettergoed of kettervolk, o.
K e t t e r e n , onz. zw. ww. Ver v. : ketterdege,
gekettet d. Met hen (nebben). Vloeken. Ze zijn an
't ketteren. Ze vloeken en ketteren dat 't vreed
es. C V .
Ci,(Bijv).
K e t t e r e n , onp. zw. ww. Verv. : ketterdege,
gekettera.
Met hen (hebben). Daarnaast het
gewone K L E T T E R E N . D B . C V . 't Dondert
dat
}
t kettert. 't Ketterdege zonder ophauwen (ophouden).
— Arl. Ketter{e;, m., ketterslag : de leste ketter
was de grootsttn;
— ketter enge, vr. : 't was
'n ketterenge zonder ende, — Samenst. Ketterslag, m., donders ag die kettert.
K e t t i n g , m. Wordt niet gehoord. Zie KETENE.
Ken, m. (nooit vr.). Mv. keuts. Verkl. keutse
(mv. -eses, -tsies). Staart van haar. Da' maiske
draagt ne lange keu. — Iemand ne (schoone) keu
vleckten, iemand overtreffen. In 't lie(g)e' zaltie
(zal hij) ou (u) ne keu vleckten. •— Biijartstok.
Vgl. VD (die het w. vr. maakt). —- Keu = varken, niet bekend.

Keuken, vr. Zie KEUKENE.
Keukene, vr. Mv. -ns. Verkl. keukske (mv.
-szes, -skies) of keukentse (mv. -tses, -tsies). De
eind-f valt aikwijls in de uitspr. weg. Keuken. W d b .
Dat es hier 'n sekoon keukene. — De keuken
doen, de keuken bezorgen. — Men ester (is er) goe
va' keukene, het eten is er goed. Op da' pachthof
moeten ze ferm werken, mor 't es er goe' va'
keukene oi : men ester g'heel goe' va' keukene.
— Spr. Da' ze de keuken doen nor ouder (henlieder) goeste, dat ze de zaak beredderen, zooals ze
willen, 'k bemoei er mij niet verder mede. —
't Es dor 'n vieze ('n ordege, aardige) keukene,
het is daar een zonderlmge boel.

KEULE

—

I

— Samens". D : gebruikeiijkste zijn : i° In den
vorm keuken- vôor klinker, h, df t, b : keuken«
afval, m. (niet o.); — keukenbessem (uitspr. k-mk?m-)y m.; — keukenbnek (uitspr. keukjtn-), m.,
verkl. -boekske : leerboek v >or de spijsbereiding;
ook : boeksje), waarin men de uitgaven voor de
keuken opschrijft; — keukendeure,
vr.; — kenkentafele, vr. — 2° In den vorm keuke- (met assimilatie) vôor een anderen medeklmksr : keukegeree'sckip, o., keukegerieve, o.; — keukekasse, vr.,
keukenkast; —keukelatijn, o.; — keukemaid, vr.,
naast de gewoner keukemaisen (-maisie) of -keukemorte; — keukenonne, vr., non die de keuken
bezorgt ; — keukepee (uuspr. pee met zachtl. e),
m., mv. -peets, keukenpiet (pee = o u i mensch);
— keukestoel, m.; — keukestove, vr.; — keukevaistere, vr., keukenvenster; — keukevloer, m . ;
— keukewerk, o.; — keukezustere,
vr., hetz, als
keukenonne, zie aid.
Keule, vr. (plant). Niet bekend in mijn dialect.
Keulen, o. Stad. Zie PLAATSNAMEN.
KeilHOn, bedr. onr. ww. Verv. : ik en hie kein,
ge keimt, me en ze kennen; ik, gij, hie koest, me
of ze koesten; gekeunen (soms kennen). Zie Kl.
en Vorml. Z' en koest hem nie helpen. W u b . —
Jemand meester kennen, iemand den baas zijn.
'k Zal hem in de schole wel meester kennen, ik
zal hem in ' t leeren overtreffen. En vecht er met
te(g)en, g' en kennt hetn gee' meestere. CV. D B .
R . J. — Kennen of niet ; als men gedwongen is
iets te doen, voegt men er dikwijis bij : keimen of
niet. Jk Siond veur de beke, en 'k moest er over
sprengen, kennen of niet. Ge moet ou (uw) tatloor uiteten, kennen of niet. Hie moest op de pol,
kennen of niet, nij moest de zaak tegen wü toch
doen. — VVeten, kennen. Ik en ka' gee' latijn.
Kan z' her lesse? K I L . D B . C V . Mnl. Wdb.
— Achter kennen wordt dikwijis de onbepaalde wijs van 't volgend werkwoord weggeiaten. Vgl. V D . J. — Veelal heeft men deze ellipse
met een voorzetsel, al dan niet verbonden met er.
Zie V D . Eenige diaiectische uitdrukkmgen volgen
hier. — Met af. Vuit de glazen, 't kan er af :
'khè vij'ffrankgetrokken.
— Met an. Ik en kan
an dem boek m£?(geraken met de hand b. v.). Er
a(n) kennen, het kunnen evenaren. Ik doe mijn
zeve kilometers op 'n ure : doran en keundegij
niet. — Met binnen.
Binne kennen (komen,
geraken). Doet de deur open, dat 't kalf binne
kan. — Met boven. ßoven iemand fyettnen, hem
kunnen overtreffen. M' hen (hebben) te gare
gestudeerd,
mor hie en koest hove mij niet.
Zoo ook : bove kennen, er bove kennen. Hie en
kan nie boven (op den zolder, boven een gespeelde
kaart, enz ). — Met buiten. Z' en kan nie buiten
(het huis b. v.). Fig. Dor en keunde nie buiten^
nl. buiten de gedane redeneering van den tegenstrever. — Met äeur(e) Z' en koest niet deure, ze
kon er niet door (^aan). Er deure kennen, door
het werk kunnen. Hie moest nem brief
sehrijven,
mor hie en koest er met deure. Ik en kan er niet
deure, ik begrijp het niet. Deure kennen of er van
deure kennen, kunnen weggeraken. Z' hielde mij
te(g)en, 'k en koest niet deure. — Met in. In iet
kennen (gaan, enz.). De testen dreupelen koest er •
nie meer in (nl. in zijn lijf). I(ri\ kennen. 3tEs shcht
|
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were : den oeksi (oo^ai) en kan nie in (gehaal 1
worden). — Met mee. 'k En kan nie mee, ik kan
niet meiegaan. — M t ontrent.
Er nie ontrent
kennen, er niet bij kunnen komen. Hette (\\ehi ge)
't ook gezien ? Neen ek, der was te v°.el volk, 'k en
koest er noch an of ontrent.
— Mei onder(e),
Onder keimen, onaer water, tafel, enz. kunnen.
In k:iartspei : een lagere kaart leggen. 'k Moest
mijn aas le(gg)en, 'k en koest nie ondere (ook :
'k en koest er nie ondere!) — Met op. Op kennen
(staan). Hie sloopt (slaapt) te geeren, hie en ka'
's morrens nie op. Er op keimen. 'k Em bè van
hem nie schau (bang), 'k kan der gemallek op^ ik
ben hem de baas. Ge legt de zot : 'k en kan der
nie op, ik heb geen hoogeren troef. Van geld,
fortüin : 't en kan nie meer op, het kan niet meer
worden op<;edaan. — Met over(e). De beek es te
breed, 'k en kan nie overe (ook : 'k en kan der
nie overe). Er over kennen, het kunnen betalen;
het kunnen lijden. Hie en zal geen koe koopen, hie
en kan der nie overe. 'k En koest er nie over dat
hie zoo dwaas klaptege. — Met te(g)en. Te{g)en
iemand kennen, er tegen kunnen strijüen, speien,
enz. Willeme ne keer bollen? Neem (neen wn) :
'k en kan te\g)en ou (u) niet. In de school en koest
er niemand ie(g)en hem. Te{g)en iet kennen, er
te(g)e kennen, h î t kunnen verdragen. Hie en
kan le(g)en 't kijven niet. Z' en kan te{g)e geenen
dreupele. Hie kan te{g)en 't kaadste werk. Gee'
mor nog e rondeke bier : ge kennt er te{g)en, ge
zijt njk genoeg, ge kunt het gemakkelijk betalen.
— Met t(s)uss(ch)en. Er t(s)uss(ch)e kennen, er
tusschen kunnen (gaan, komen). — Met uit. Vit
kennen. De koe en kan nie uit (g^ao) ; z' en kan
der nie uit. Uit iet (er uit) kennen, uit een
(moeiiijk) werk, uit een moeilijken toestand geraken. Hie moest dat uitcijferen,
mor hie en koest
er nie uit. En geet (geefi) hem da' werk niet, hie
en zal der nie uit kennen. Hie zu er in (in een
neteligen toestand) en hie en kan der nie meer
uit. Er an uit kennen, het kunnen begrijpen.
'k En wete nie wa' da' ze gaan doen : 'k en kan
der nie an uit. Ook : kunnen afstaan aan zekeren
prijs zonder verlies, 'k Em mag die waar an diene
prijs nie taten : 'k en kan der nie an uit. — Met
veur iveuren).
Veur iemand kennen, hem vôor
geraken (eig. en fig.), 'k Rije zoo hart as ek mor
en kan. en 'k en kan toeh nie veuren. Leert mor,
ge zilt nog veur hem kennen.
Keunenk, m. Zie KEUNING.
K e u n i n g (uitspr. keunenk), m. Mv. keunengen.
Verki. keunenkske (mv. -skes, -skies). K o n in g.
De keunenk es dood. De drij keunengen. 'k Weet
e keunenkske weunen^ ik weet een winterkoninkje
wonen. — De keunenk dienen, solüaat zijn. C V.
R . — Gelijk ne keunenk, uitermate goed. Levé
gelijk ne keunenk. Hie es gediend gelijk ne keunenk. C V . — Keunenk krouien (kraaien), meester
zijn (in snel, m strijd, enz.). G' en zijy noç> nie3
gewonnen^
g' em moet nog geene.
keunenk
krouien. Vgl. V D . — Veur de keunenk va' Prläsen (soms va' Spoonje), voor mets, zon ier veroelding. Ge meent dat hie ou (u) zal bedanken; ge
werkt veur de keunenk va Pruisen.
Vgl. F r .
travailler pour le roi de Prusse. — Veur de
heunenk va* Spoonje sparen, voor vreemden spa-
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ren. G' em meugt zoo gier eg nie lev en : 't es te
dorn te spare veur de keunenk va' Spoon je. —
De keunenk van *t spel, van 't kot zijn, de baas
zijn, de bovenzanghebben. — De keunenk gezien
hen (hebben), zat zijn. — Verspreid uithangoord :
In den Koning van Spanje (uitspr. in de Keunenk va' Spoonjp).
— Elk der drie verkleede personen (mannen,
jongens) die, omtrent Driekoningendag, in de
Nieuwjaarsweek, al zingende, van huis tot huis,
met de sterre rondloopen. De drij keunenge zijn
an de deure. Keunenk loopen, aldus verkleed
rondloopen. — Keunenk trekken, op Driekoningenavond, door middel van eenen keunenkshrief
(zie aid.), loten wie de kewienk zal zijn. Op Dertienave{n)d werdt er keunenk getrokken : de
keunenk moet trakteeren.
— Keunenk, persoon die, op de keunenkschietenge (zie aid.), den hoogvogel afschiet. Pier es
keunenk. 'k Schote mij keunenk. Keunenk schieten, schielen op de gaaipers om te zien wie de
keunenk zal zijn. Vgl. VD.; hier KAIZERE.
— De keunenk van de bieën, de bijenkoningin.
— Keunenkske, o., de kleine roode soort van meikevers. — De keunerik van de meerschen (uitspr.
meesch?n), geneeskundige weideplant, de moerasspiraea (Spiraea ulmaria L.), Fr. reine des prés.
De keunenk van de meeschen es e goed theekruid.
Gehoord te Ronse.
— Afl. Keunenginne (uitspr. -ginn?, zie Kl. en
Vorml.), vr., koningin ; trotsch vrouwmensch : de
keunenginne gaa' gintere; — keunenklijk (uitspr.
met ij), bn., koninklijk : de ketinenklijke famielde.
— Samenst. Veelal in den vorm keunenks- : keunenksbrief, m. (zie aid); — keunenksdag, m.,
jaardag van den koning; vgl. Keunengendag; —
ketinenksdochtere, vr.; — keunenksdrank, m.,
kostelijke drank; — keunenksgezind, bn.; —
keunenksgoui, m., de hoogste gaai of vogel, als
men schiet om te weten wie zal keunenk zijn; —
keunenkshof, o.; — keunenkskind, o. : levé gelijk
e keunenkskind; zoo schoon as e keunenkskind;
— keunenkskroone (met seh. o), vr.; — keunenksmantele, m.; — keunenksmoord, vr. ; — keunenksmoordeneere, m.; — keunenksscheute, vr.,
koningsschot ; ook hetz, als keunenksschietenge :
't es vanda{g)e keunenksscheute, men schiet om
te weten wie dit jaar zal keunenk zijn; —keunenksschietenge, vr. ; — keunenksschietere, m., ook :
keunenks schüttere, m. ; — keunenksstaf, m. ; —
keunenks tafele, vr., goede, kostelijke tafei; —keunenksteten, o., kostelijk eten; — keunenkstroon, m.; — keuneuksveu(g)ele, m., hetz, als
keunenksgoui ; — keunenkswains(ch), m. : twie
kinder en hen (hebben), ne zeun en 'n dochter e,
dat es 7te keunenkswains; — keunenkszetele, m.;
— keunenkszeune, m., koningszoon. — Soms in
den vorm keunenk- : keunenkrijk, o.; — of in den
vorm keunengen- : Keunengendag, m., Driekoningendag; — Keunengenave(n)d, m., Driekoningenavond ; men zegt wel meer : Dertienave(n)d, Dertiendag,
Eeuning-loopen (uitspr. keunenk-), ww. ;

keuning-schieten, ww. ; kenning-trekken,
WW. Z i e Op KEUNING.

Keuningsbrief (uitspr. keunenks-^ m. Mv.
*ven% Gearukte brief op twee kolommen en in

KEUS

rechthoekjes verdeeld; in ieder dezer rechthoekjes
vindt men de afbeelding van den keunenk, den
schenker, den zot, den biechtvader, enz. Onder
ieder beeldje Staat een vierregelig rijmpje. Deze
vierkantjes worden, op Driekoningenavond, met
een schaar afgesneden, gevouvven en in eene klak
of eenen hoed gelegd. De vierders trekken nu elk
een briefje en geven den op voorhand bepaalden
drank ten beste. De keunenk Staat vooraan op den
keunenkshrief en betaalt ook het meest. Dit loten
heet men keunenk trekken. Er zij' g'heel auwe
(oude) keunenkshrieven.
Kenningshllis (uitspr. kewienkzuis), o. Huis
van den koning. — Het raadsel van de vengerhoed ;
't Es grooter as 'n luis,
't Es klainder as 'm muis,
En der zij' meer vaisters
As in e keunenkshuis.

Vgl. J (Bijv).
Kennst, vr. Zie KEUNSTE.
Keunste,vr.Mv.-7z.Zonder verkl.; men zegtklaine
keunste. Kunst. Hen (hebben) is hen, mor krij(g)en
es de keunste. Wdb. — Keunsten doen, niet : kunstea maken. — Mains{ch)en (uitspr. dm) bedrie(g}en
en es mor 'n keunste. J. — Iemand de keunste
geên, hem uitdagen iets te doen. CV. J ; Vgl. DB.
— Grap, klucht. — Gevaarlijke of onvoorzichtige
daad. Veelal in 't mv. Hie zal zoolange keunsten
doen dat hie or m (arm) ofbee{n)zal hreken. C V. J.
— Afl. Keunsteg: bn,; keunsteneere, m., kunstenmaker. — Samenst. Kcunstendoendere, m.,
kunstenmaker; —keun\st)schat, m., bekend leesboek voor de scholen, dat men vöor een dertigtal
jaren nog gebruikte. In d'hoogste klasse lazen z'
in de keunstschat. De ander samenstellingen zijn
in mijn dialect onbekend.
Kenntje, o. Koninkje, winterkoninkje. Aldus
op de noordelijke dialectgrens (b. v. te Mullem).
Keur, m. (niet vr.). Mv. -en. Keus (dat men
ook. doch minder en niet in dezelfde gevallen
gebruikt). G' en het (hebt) mor éene keur ; g' het
twie keuren. Der es veel keur. Wdb. — De keur
hen (hebben) of krij(g)en, mögen kiezen; ook : de
voorkeur hebben. Veelal met een bezitswoord.
Z' heet herre keur g'had om mee hem te trauwen, mor z' en hee' nie gewild. Hie en zal zijne
keur nie kry\g)en, hij zai niet mögen kiezen. —
Iemand de keur geên of laten ; ook wel met een
bezitswoord. DB. J.
Keuren, bedr. zw. ww. Verv. : keurdege, gekeurd. Met hen (hebben). Wdb. Vlees keuren.
Zijn d'hengsten algekeurd?
— Afl. Keurdere, m., keurder; —• keurenge,
vr., het keuren van hengsten, stieren of ander dieren die inen tot de voortteling besternt.
Keurf, m. Soms gebezigd voor KOORF (zie aid.).
Kenrs ; vr. Bestaat niet in mijn dialect (ook
niet de samenst.).
Kens, m. (niet vr.). Keuze bezigt men nooit.
Der es veel keus (of ook wel keur). Ge moet ne
goeë keus (nooit keur) doen. — Verkiezing van
leden van gemeenteraad, kamers, enz. 't Es zon-

KEUTÉL
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dag keus (daarnaast, gewoon kiezenge, doch nooit
keur).

Vgl.

KEUR.

K e u t e l , m. (niet vr.). Zie K E U T E L E .
K e u t e l e , m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
•Ikies). De eind-f valt dikwijls in de uitspr. weg.
Keutel. W d b . — Bedoorve keutele, bedorven
kind.
K e u t e k ü j ww. (talmen). Bestaat niet in mijn
dialect (00k niet de afi. en samenst.).

Keuter, m. Zie KEUTER.
Kontere, m. Mv. -rs. Verkl. ~rke (mv. -rkea,
»rkies). De eind-<? valt dikwijls in de uitspr. weg,
lets waarmede men keutert. 'k Wille mij'm fiype
kuis[ch)en en 'k en vende mijne keuter niet. Gewoon in : pijpkeutere,
tandekentere.
Zie KEUTEREN.

Keilteren, ww. Koteren (dat het gewone woord
is; zie aid. 00k afl. en samenst., als
keutereere,
keuterhaak, enz.).
Keutje, o. (zwijntje); keuVôlôn, ww. (Draten);
k e u z e l e n , ww. (knikkeren, kouten) ; k e v e l , m.
(taudeloos gebit) ; k e v e r , in. (insect); k e v i e , vr.
(kooi). Worden met gebezig 1 (00k niet de afl. en
samenst.).

Kezelen, bedr. zw. ww. Doen, verrichten. G' en
het (hebt) gij hier niet (niets) te kezelen. Aldus
op de noordelijke dialectgrens. Volk en Taal, I, 34.
Is wel frequentatief van kezen; zie DB. Mnl. Wdb
(KESEN). KlL (KEESEN). Vgl. Loquela
Wdb.
K i b b e l e n , ww.; k i d , vr. (oaard); k i e k , vr.
(plant). Worden n e t gebruikt (00k niet de afl. en
samenst.).
Kieken (uitspr. kiefon, en hier en daar kiekie,
met hoof it. op de eerste lettergreep), o. Mv. kiekens en kiekies. Verkl. kiekske (mv. -skes, -skies).
Men zegt nooit haken. W d b . E kieken is een jong
hoen (haan of hen), fr. poulet; e kiekske is een
onlangs uit het ei gekropen jong, fr. poussin. —
Kau{d) kieken, een gebraden kieken dat men koud
opeet. 'm Billeke van e kau{d) kieken, — Volksmeteorologie. De kiekies en schulten nie meer,
het zal ophouden met regenen. — Zoo dorn, stGm,
dwaas, onnoozel, sempel, beest as e kieken, zeer
dorn, enz. — Hie es te dorn om e kieken te pluimen, hij is uiterst dorn. J. — Mee' de kiekens slope
(slapen) gaan, zeer vroeg te bed gaan. CV. J. —
De kiekens sterven mee 't graan in houderem
(henlieder) bek, de gierigaard klaagt zonder reden
en lijdt dikwijls armoe ie. Vgl. BEK, waar men een
soortgelijk gezegde vindt. — Le(gg)e' gelijk de
kiekens, veel betalen. — Vingervertelseike :
Den dienen
Den dienen
Den dienen
Den dienen
En da' klaï

( i e vinger) es nor de mort o-egaan,
(2 0 v.) heet e kiekske gekocht,
(3« v.) heet Jt nor huis gebrocht,
(4 e v.) heet 't in de pot gestoken,
klai' pieterke (5* v.) heet 't amaal
[opgeten !

— Dom,unverständig, onnoozel m e n s c h / « Dom,
'n dwaas, e stom, 'n onnoozel, e sempel kieken.
G' en zij' mor e kieken. Zwijgt, gie leelek kieken!
Da' zat kiekie vertelt domme praat. — Spotnaam. De kiekens of kiekies, de inwoners van
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KIEL
Oudenaarde. Men zegt wel meer :
kiekefretiers,
Zie aid.
— Kiekske, o., klein, teeder kindje. *t En es
mor e kiekske van e kind. — E kiekske mee
'n hinneke, of e kiekske mee 'n haneke, of, omgekeerd, 'n hinneke mee e kiekske, 'n haneke mee e
kiekske, twee steensprongjes bij het keilen. Ketmdegij e kiekske mee 'n hinneke smijten? Zijn er
meer dan twee sorongje*, dan heet het : 'n hin*
neke mee her kiekskies of 'n haneke ?nee zijn
kiekskies. Vgl. H INNE.
— Samenst. In den vorm küken — vôor klinker, h, d, t, b (gedeelteiijke assi-nilatie ; kiekjm-);
heele assimilatie kieke- vöor de andere med'-klinkers (somsvöoi b). De gebruikelijkste zijn : Kieke mbille, vr., bil van een gebraden kieken ; — kiekebosU, soms kùkebuste, vr.,eig. borst van een kieken; fig. menschenborst die met scherp borstbeen
vooruitsteekt; D B . C V . T . R . J; —• kiekendüf, m.,
mensch of dier (b. v. muishond, fis, steekvoge!,
e n z ) die kiekens steelt; vgl. V D . J ; — kieke*
fleur dk, m., vieugei van een kieken (ievend of
gebraden); — kiekefretter{e),
m., eig. îemand die
gaarne kiekens eet; spotnaam :
d'Anor(a)sche
kiekefretters,
het schijnt dat de inwoners * an
Anorde (Oudenaarde) gaarne en veel kiekens eten;
00k : Anor{d)sche kiekens of kiekies ; — kiekekot, o., mv. -koten, hoen derb ok : de weereld es e
kiekekot, de bovenste beschljten d'onderste;
bans
van 't kiekekot; vgl. hinnekot; bovenste gaan ierij
van eenen schouwburg ; — kiekekoorf,
soms
-kurfen
-keur/, m., ronde mande met zeer breede
traliën, waarmede men de kiekens ter markt
brengt; — kiekeklauw,
m., in een wild gebed :
akte van berauw, ne kiekeklatiw ; — kiekeleere,
vr., kiekenladder, kippenladder ; 00k : de zes in
het kaartspel, naar den vorm aldus geheeten ; —
kiekema(g)e, vr., verkl. kiekemaagske, o., de maag
van een kieken : doet al die kiekemaagskles in de
soepe; — klekemande, vr , zie KIEKEKOORF ; —
kiekemort, vr., kiekenmarkt; — kiekepoelier, m.,
mv. -rs, iemand die kiekens (en ander gevogelte,
00k wel konijnen) koopt eo verkoopt ; — kiekepoot, m.; — k i e k e s t r o n t , m., drek van kiekens;
tot iemand die dikwijls de uitdr. van alles bezigt,
zegt m e i lachend : van alles? dat es kiekestront.
B. v. / ' zij ne wenkel waster van alles.
Van
alles? dat es kiekestront?
— kiekenteten,
o.,
voedsel voor de kiekens : rifs, dat es goe' klekenteten; — kiekevlees, o., vieesch van kiekens; kiekevlees hen (hebben) of krij\g)en, kippenvei krijgen.
K i e k k a s s e (uitspr. met verkorte ie en met
gerekie a), vr. Mv. -n. Verkl. -kaske (mv. .skes,
-skies). Eig. ki/kkasse op zijn Westvlaamsch uitgesproken. Kermisbarak, waar men, door vergrootglazen, ziehten van steden, velddagen, moorden, groote gebeurtenissen te zien geeft. Op de
Plootse ( iorpsplaats) staat er 'n ziekkasse. J .
CV (Aanh.).
Kieksdood (uitspr. met verkorte ie en seh. 0),
bw. Soms gehoord voor morsdood. Ze viel kieksdood. S C H . J. C V . C L (ßijv.).
K i e l , m. Mv. -s en 00k -en. Verkl. -ke (mv. -kes,
•kies). W d b . Hie droeg nem blau we kiel.
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— Samenst. Kielgoed, o., 00k kielstoffe, vr.,
goed waarvan men kielen maakt; — kiebnaken,
o., kielmakere, m., kielmakerije,
v r . ; — kielmauwe, vr., mouw v*n eenen kiel; — kielmale,
vr., 00k kielzak, m., tesch van eenen kiel.
— Kiel, m. (wig), kiel, vr. (bodembalk) worden
niet gebezigd (00k niet de afl. en samenst.).
K i e l d r e c h t , o. Gemeente van het land van
W a a s . Zie PLAATSNAMEN. — De maiskes of
maiskies va' Kieldrecht
; ze worden bezongen
in het bekende oude lied, 't Es e
Kieldrechts
maiske of e maiske va' Kieldrecht,
het is een
luie meid.

Kielo, m.; kielogram, m.; kielometere. Zie
Op KILO-.

KIJKEN

bewerker van de kiezing, fr. agent électoral; —
kiesstelsele, o.; — kie sv er gar enge, vr., kiesverga*
dermg; — kieswet, vr.
Kijf, m. (niet vr.). Zonder mv. Zonder verkl. I n
sommige geijkte uitdrukkingen : veur de kijfzijn,
gaarne en veel kijven. Op zijne kijf zijn, kijfziek
zijn. Laat ze g er us t, z' es op herre kijf. — Butten kijf wordt niet gebezigd.
K i j f a c h t i g (uitspr. kijvachUch),
zij' zoo kijvachteg
vanda(g)e.

bn. W d b . Ge

Kijfgat, o. Hetz, als KIJFKERTE, Zie aid.
Kijfkerte, kijfkonte, vr. Vrouw die gaarne en
veel tujh. Die kijfkonte van e wjf zoo (zou) mij
uit viij* veldoe'
sprengen.

Kiem, vr ; kienen, ww ; kier, vr.; kies, vr.,
o.; kiesch, bn ; kieuw, vr ; kievit, m.; kiezel,

KijfklûOt (uitspr. met sch. 0), m . Man die
twistziek is. G' en zij' mor nen dwaze
kijfkloot.

o. Bestaan niet in mijn dialect (00k met de afl. en
samenst.).

Kijk, m. Zonder m v . ; zonder verkl. Zijne kijk
hen, veel te zien hebben. Te Brüssel ha' 'k mijne
kijk, zilde. — Op de kijk staan (00k : ziiten, loopen,gaan), staan te kijken. — Jemand op de kijk
zetten, op den ioer zetten.

Kiena, m.; kieösk, m. Zie KINA, KIOSK.
Kiepkap, m. Zie KIPKAP. Vgl. JONGENEEL.

Kieskemafeuien, kieskemafoeien, kieskermafeuien, kieskermafoeien (uitspr. met klemt.
op feui oifoei), ww.,enkel in inf. Van fr. qu'estce, ma foiJ Der en es niekske te kieskemafeuè'n,
er is Diets te doen, niets te koteren.
K i e t e l e n , bedr. zw. w w . Verv. : kieteldege,
gekieteld. Met hen (hebben). Kittelen. En kietelt
mij azoo toch niet. — Fijnetjes, heimelijk met
woord of daad tergen. As g' he?n te vêle kieielt,
zal hie kaa' wer{d)en.
— Afl. Kietels, m. m v.; zonder enk.; stam van
kietelen; in : kietels hen, kitteiachtig zijn ; — kietelachteg, bn.; — kietelachteghied,
vr.; — kieteleere, m., die kittelt; — kietelenge, vr., het kittelen.
K i e z e n , bedr. onz. st. w v \ Verv. : koos, gekozen. Met hen (hebben). W d b . — Bedr. Van twie
kwalen (bij V D . kwaden) de klainste kiezen. —
Verkiezen (dat men niet gebruikt in deze bet.),
fr. élire. De kattelieke zijn amaal gekozen. —
Onz. Stemmen, fr. voter. Ge moet veur mij kiezen. Me moete
zondagkiezen.
— Afl. Kiesbaar, bn.; — kieslijk, bn. : zuk ne
kandedaat en es toch nie kieslijk, kan niet verkozen worden; — kiezer e, m.; — kiezenge, vr., verkiezing. — Samenst. Kiesbedrog, o. ; — kiesbon
(uitspr. kiesbonk), m., bon of briefje, waarmede
een kiezer een of meer pinten bier dricken, ja,
soms een beefstuk of middagmaal eten mag. Er
wer(d)e veur meer as duust frank kiesbonks uitgegeên; vgl. hier BON; — kiesbond^ m., bond met
het 00g op een verkiezing ingericht ; — kiesbrief,
m., verkl., gewoon, -briefke, stembrief; uitnoodigingsbrief om te kiezen; — kiesbureau (uitspr.
-buro met hoofdt. op ro), m., daarnaast kiesbureel, o., tafel waaraan de heeren, die, op den
dag der verkiezing, met de uitvoering der
kieswet gelast zijn, plaats nemen; de heeren
zeif; — kiesbusse, vr., bus waarin de kiesbriefjes worden gestoken ; — kieskootse (uitspr.
met zachtl. 0), o., verkl. van het ongebruikte kieskot, afgesloten hoekje waar de kiezers kiezen, fr.
isoloir; — kiesmakeleere,
m., werver voor of

Kijkel, m. Zie KIJKELE.
Kijkele, m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
-Ikies). De eind-f valt dikwijls in de uitspr. weg.
Bevrozen daklek, ijskegel. Der hange lange kijkels
an 't tak. S C H . T. R . C L {Lijst K I L ) . D E COCK
en TEIRLLNCK, Kinderspel, V I , biz. 251 {kijkel te
Denderleeuw, Liedekerke, Iddergem en Welle).
— Bevrozen baardhaar. 't Es zoo kaud, da' 'k kijkels onder mijnen neitze krij{g)e. — Mnl. Wdb,
beeft de vormen kekel, kekele; Gemma : keckel;
Hor. belg. 7, 9 : kekele; 7, 12 : kekel; 7, 20 :
kekele; 7, 1 9 : kikele; KlL. : kekel. Bijvorm van
kegei
Kijken, onz. zw. ww. Verv. : keek, gekeken.
Met he?i (hebben). W d b . — Vree' kijken, met
dreigende oogen zien. Leelek kijken, kwaad, misnoegd zien. Ordeg(a.a.rdi°) kijken, zonderling zien.
Dom, dwaaSy s torn, onnoozel, sempel
kijken.
Nauwe kijken, goed toezien ; met nauwgezetheid
handelen : dem baas kijkt te nauwe, hie es veel te
moeilijk; gierig zijn : in dat huis kijken ze nauwe,
niet (mets) en gaat er verloren. Schoone kijken,
vriendelijk zien. — Staan te kijken, niets doen. Ik
moest werken en hij stond (00k wel : er op) te kijken. — Siaayri) kijken, verwonderd zien. As 'tjaar
om es en ge niet (niets) en zilt gewonnen hen, zilde
staa' kijken. — Uit zijn oo(g)e(n) kijken, goed
opletten, zorg dragen. Ge moet aor tut ou (uw)
oo(g)e kijken, änderst loopte (ioopt ge) de beek m.
Fig. De maiskies moeten uit houder (haarlieder)
oo(g)e kijken, änderst zijn ze verloren. — Kijke
gelijk nen hond op 'n zieke koe, onnoozel, dwaas
kijkeu. — Kijkt {toch) ne keer ! Uitroep waarmede
men deaandacht van lemand, veelal van een kind,
op lets wil vestigen, ten einde hem een of ander
te ontstelen.
— Soms bedr. yk Kijke mijn oo(g)en uit inijne
kop, ik kijk lang en aandachtig zonder verzadigd
te zijn. In 'n stadkeunde d'oo{g)en uit ouë (uwe)
kop kijken.
— Uitzien. Sprekende van vensters. Der en
was mor éen vais ter die op de strate keek. — Nor
'n huis kijken, kijkend zoeken. Hie keek nor
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n koe, mor hie en vond er geen eene die hem
a'stond (aanstond).

Kijkere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
•rkies) De eind-<? valt dikwijls in de uitspr. weg.
Kijker. Wdb. As 't brandt. zijn der meer kijkers
as halpers. — Ook van vrouwen. Men zegt nooit !
kifkster. Zij} wijf en es geene werkere, 't en es
mor ne kijkere. — Oog. Ze kan her kijkers opeste- 1
ken, opezetten. Wdb. — Plaats van waar men kan
kijken. Meestal in vaste uitdrukkingen. Ze zit
altijd op heure kijkere, ze zit altijd te kijken en te
loeren. — Duiventil. De duiven en willen in de
kijker nie' gaan. — Spr. Hie zit op ne vaste
kijkere, hij heeft eene vaste betrekking.
Kykgat, o. Mv. -gaten.Verkl. -gootse (mv. -tses,
-tsies, met zachtl. 0V Wdb.— Spieeat in den molen.
Tergvraag. Wotom kijkt de mulder deur de kijkgaten? Antw. Omdat hie deur de planken niet
en ka' (kan) kijken. — Spr. Ze zit altij' veur
't kijkgat. ze loert altijd, bespiedt altijd alles.
— Vrouw die kijkt en toegaapt, en weim'o of
niets verricht. Daarnaast KIJKKERTE, KIJKKONTE.
Ons mort (meid) en es mor e /0z«'(lui) kijkgat;
'k sal die kijkkonte buitesmijten.
Kijkhoekst (uitspr. kijkoekst), m. Zonder mv.
Zonder verk). Kinkhoest. Ons kind hee' de kijkhoekst. Te Wailegem beevor[d)en ze te[g)en de
kijkhoekst. Vgl. HOEKST. Voor de etym. zie
WIJK.

K I L . heeft

Samenst. Kijfgat^ kijfkerte% kijfkonte,
(zie aid.).

kijfkloot

Kik, m. ; kikken, ww. ; kikker, m. ; kik-

Kijker, m. Zie KIJKERE.
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de vormen

kichhoest, kickhoest ; — SCH. DB. CV. J hebben
kiekhoest.
Kykkerte, kykkonte, vr. Zie KIJKGAT.
Kijkkloot (uitspr. met sch. 0), m. Iemand die
lui toektjkt; luiaard. Toe, kijkkloot, werkt 'm
beet se!
Kijkuit (uitspr. met klemt. op uit), m. Zonder
mv. Zonder verkl. Deel van een gebouw, längs
waar men goed (längs alle zijden) kijken kan.
'n Vaister die veur uitspr engt, es ne kijkuit.
CV. Vgl. VD. — Op de kijkuit zijn, al kijkende,
loerende rondgaan, rondloopen. Dem boer es op de
kijkuit. Ons Mie es altijd op de kijkuit. Ook met :
staan, $aan, loopen en ander soortgelijke werkwoorden. Kijkt, pasters morte (meid) slaa' weer
op de kijkuit.
Kijte, vr. Mv. -«. Verkl., niet gewoon, -tse.
Vischkuit, bepaaldelijk van den wijfjes-haring.
'k En ete de kijte nie1 geeren. — Zulke haring
zelf, kijter. Koopt mij twie kijten en dry melten.
— Spr. Zijn kijt hangt uit, hij heeft naar iets
(drank of eten) de grootste goesting. Da' mannek'
en kan nie' zien eten : seffiest hançt zijn kijt uit.
- Vgl. SCH (Bifv.) DB. J. VD (< gew. »). KIL.
Mnl. Wdb.
Kijven, onz. st. ww. Verv. : keef,gekeven. Met
hen (hebben). Wdb. Veur nen niet kijven, om
een nietigheid kijven. — Spr. Kijven en doe' geen
zeere, en slaan en duurt nie lange. J.
— Afl. Kijf, kijfachtig (zie aid.); — kijvaadje
(uitspr. kijvoudz? met hoofdt. op voud), vr., kijvage; — kijverije, vr.; — kijvere, m., kijver (man
of vrouw) : kijvers en zij' geen vechters. — I

VOrsch, m.; kil, vr. bn. Worden niet gebezigd
(ook niet de afl. en samenst.).
Kilo (uitspr. kielo, kie met den klemt., lo met
zachtl. 6), m. (nieto.). Mv. kiloots. Verkl. kiloots»
(mv. -tses, -tsies) Ne kilo botere. Wdb. — Da*
weegtne klaine {ne gr00te) kilo, dat weegt bijna
(ruim) een kilo.
Kilogram (uitspr. kielo gram, kie met den
hoofdt ), m. (niet o.). Mv. -men. Wdb.
Kilometere (uitspr. kielo-, kie met den hoofdt.),
m. Mv. -rst Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). De
eind-* valt dikwijls in de uitspr. weg. "7 Es welne
kilometer verre. Wdb.
Kim, vr. Wordt niet gebezigd.
Kin, vr. Zie KINNE.

Kina (uitspr. kiena, kie met den hoofdt., na
met korte a), m. (niet vr.). Het w. komt in zwang,
doch behoort niet tot de eigenlijke volkstaal.
Kind, o. Mv. kinders. Het gewone verkl. is
keendse (uitspr. met zachtl. e), mv. -dses, -dsies;
soms kindeke, b. v. Kindeke Dzezuus, e kindeke
broo'suikere, een kegelvormige klomp broodsui«
ker, 't kindeke van d'oo(g)e, irisopening, fr. pupille ; ook wel in : mij' kindeke, mij' lief kin'
deke, {mij') kindeke lief, mij' zoete kindeke, (mij)
kindeke zoete, dat orm (arm) kindeke en soortgelijke troetel- of deernisnamen, alhoewel men alsdan ook wel keendse bezigt : mij' lief keendse^
mij' keendse zoete, enz.; soms, doch enkel in
't mv.; kinderkies, of wel eens kinderkes : 0, mijn
klain kinderkies toch ! Zie Kl. en Vor ml. — Daarnaast, zelden kend (vgl. wend, venden, enz.; zie
Kl. en Vorml.). Wdb. — E keendse koopen, vaa
een kind bevallen. — E kind sehenden, het bederven. — Zoo onnoozel, zoo sempelas e {pasgebore)
kind, zeer eenvoudig, dorn. — 't Kind uithangeny uitsteken, speien, handelen als een kind;
dorn handelen. — Het keends' hee' suiker gekakt,
zegt peter of meter onder het uitdeelen van suikerbolletjes. — As de kinders houderen (hunnen)
zi(ri) meu(g)en doen, en schreemen ze niet, wordt
gezegd van groote menschen die iets kinderach«
tigs of belachelijks doen. J. — 't Esgelijk wormee
de kinders spelen, as ze mor en zwij(g)en. —
't Kind moe' nen noom (naam) hen (hebben), men
zegge 't maar rechtuit, men winde er geen doekjes
om. 't Wordt nog gebezigd als iemand een siechte
verontschuldiging bijbrengt. Ook wel in 't kaartspel, àls een speler naar de waarde van een aangekondigden derde, vierde, enz. vraagt; de uitdrukking beteekent alsdan dat men ook een derde in
handen heeft. — Lieveoi zoete kinders, lievelingen, uitverkorenen. Nen auwere, ne meester em
mag geen lieve [zoete] kinders maken. — Kinders doe(n) kinderwerken, een onnoozel, dorn
mensch doet onnoozele werken. — Klain kinders
hè (hebben) koppijne, groote kinders hertpijne!
— As 't kind van den huize, als eigen kind. Da'
manneke was dor opgebrocht en was er as 't kind
van den huize, — 'k Moete veur moeders kind
toch zeurgen, d. i. ik moet toch ook voor mijn

17

KIND

-

eigen persooùtje zorgen. J. — As de hinders klaine
zyn, trappen z* op de rok (of op 't kleed), en as
zegroo' zijn, trappen z' op 'therte. J (Bijv).
— Tot dochters en rrouwen, uit genegenheid,
uit medelijden ; of enkel om ze aan te spreken.
Triene, mif' kind tock, zijde zoo ongelu(kk)eg?
Wei, kind toch, hoe es 't meu(g)elijk? Ja, Sie ska
kind) ft es azoo gebeurd. Vgl. J.
— Als bn. Onnoozel, dom, kinderachtig. Enkel
met zyn en na het ww. Mie es derteg j'aar en
tock nog zoo klai' kind. Vgl. Mnl. Wdb.
— Afl. Kinderaadje (uitspr. kind?roudzp), vr. ;
kinderachtigheid : dat en es mor spel en kin'
deroudze; kinderachtig mensch (man of vrouw) :
zwijgt, Main kinder oudzel — kinder achte g,
bn. ; — kinderachteghied, vr., kinderachtigheid;
— kindsch (uitspr. keens met zachtl. e), bn. :
keens wer(d)en; — kindschheid(u\tspr.keenschiet).
— Samenst. 1° In den gewonen vorm kinder- ;
kinderbabbele, m., kinderpraat; — kinderbedde,
o., kinderbed : eeste kinderbedde, tweerde, enz.
kinderbedde ; zJ es in (soms van) 't vierde kinderbedde gestoorven ; — kinderbeul, m.; — kinderbeunsele, m., kinderluur; — kinderboek, m.
(niet o.); — kinderbroek, vr. : nog in de kinderbroek steken, nog kind zijn ; zwijgty manneke, ge
draagt nog de kinderbroek ; — kinderbrol, m.,
kindervolkje : en let op da' volk niet, 't en es mor
kinderbrol; — kinder dengen, o., kinderkleeren ;
J. C V. — kinder dengs, o., collectief : kinderspeelgoed ; — kinder dief m.; — kinder doek, m.; —
kinder dokteur, m., kinderdokter ; — kinderdracht, vr. ; — kinderdrank, m.; — kinderdzakke, vr., kinderzweep; — kinderfeeste, vr. (niet
o.); — kinderfeture, vr., kinderrijtuig ; — kinder fluite, vr., verkl., gewoon, -fluitse; — kinderg'huil, •g'huilsele, o.; — kindergtjank, -gejanksele, o.; — kindergeroep, -geroepsele, o.; — kindergeschreem, -geschreemsele, o.; — kinderglas,
oM verkl., gewoon, - glazeke ; — kindergoed, o.,
luiergoed ; luierstof ; kinderspeelgoed ; — kindergoeste, vr., kindersmaak; kinderneiging : nezieke
mains hee' dikkels kindergoesten ; kindernuk; —
kindergraf, o.; — kinderhand, o. (niet vr.); —
kinderhende, vr., kinderhemd j — kinderherte,
vr. (niet o.); — kinderhoed, m.; — kinderhoofd,
o.; — kinderhoop, m., hoop kinderen : der stond
dor ne kinderhoop en 't perd sprank er deure;
— kinder jar en, o. mv.; zonder enk.; — kinderjas9 m. (niet vr.); — kinder kappe, vr.; — kinderkappeliene, vr.; — kinderkause, vr., kous voor
kinderen ; — kinderklakke, vr., pet voor kinderen;
— kinderklap, m.; — kinderkleed, o., daarnaast,
gewoon, kinderkliedsele (verkl. -kliedselke) ; m v.
-kleeren ; — kinderkomere, vr., kinderkamer ; —
kinderkloppere, m., kloef voor kinderen ; — kinderkoop, m., bevalling : 't es herren darde kinderkoop; — kinderkoorf, m., soms kinderkurf"en
kinderkeurf9 kinderkorf ; — kinderkop, m. : 'tes
nen hoe(d) veur ne kinderkop ; — kinder lawijt,
o., gerucht door kinderen veroorzaakt; — kinderleute, vr., kindervermaak; — kinderlieken, o.,
verkl. -liekske, kinderlied; — kinder lutte, vr.,
zuigdot ; — kindermaaltijd, vr. : dat en es mor
'n kindermaaltijd; — kinderma(g)e, vr., kleine
maag : z' en kan nie' veel eten, z' en hee mor
'n kinder maë ; — kindermande, vr. : nog in de
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kindermande li(gg)en; verkl., gewoon, -man*
deke, mandje waarmede kinderen spelen ; — kin*
dermaisen, gewoon : -maisie, o., kindermeid; —
kinder manière, meestal in 't mv. -n, manieren
van kinderen; kinderachtige manieren; — kindermantele, m. ; — kindermode, vr., kinderdracht :
hie loopt nog gekleed nor de kindermode ; —
kindermond, m. : de kindermond spreekt de
waarhied; — kindermoord, vr.; — kinder morte,
vr., kindermeid; — kindermuitse9 vr., muts voor
kinderen ; — kindermuziek, o. (niet vr.), kinderachtige muziek; kindergehuil; kindermuziektuigje;
— kinderoo{gs)e, vr. (niet o.) : de kinderoo(g)en
zien 't amaal in 't groot; — kinderpap, m.
(niet vr.); — kinderperte, vr., stoute trek van een
kind ; — kinderpeste, vr., kinderkwelling ; —
kinderpla(g)e, \r., kinderziekte; kinderkwelling;
— kinderplezier; o., kindervermaak; — kinderpraat, m.; — kinderpuppe9 vr., kinderpop; —
kinderrok, m.; — kinderschendere, m., kinderbederver; — kinderschoen, m. : ze loopt nog in
de kinderschoenen en ze wilt alvrijen; — kinderschuifele, vr., verkl., gewoon -schuifelke, kinderfluitje; — kinderspel, o.; — kinders temme^
vr.; — kinderstoel, m.; — kindertand, m.; —
kinderteten, o., kindervoedsel ; - kindertoer, m.,
stoute trek van kinderen : da' wijf hee nog kindertoeren in herre stert; — kindertroep, m.; —
kindertrommele, m. (niet vr.), verkl. -trommelke;
— kindertrompet, m.; — kinder verdriet, o. :
kinderverdriet en duurt nie lange ; — kindervertelsele, o., verkl., gewoon, -vertelselke ; —
kinder voedsele, o.; — kindervoet9 m.; — kindervra(g)e, vr., kindervraag; — kindervriend, m.;
— kinderwa{g)ene, m., verkl., gewoon, *wa(g)entse; — kinderwerk, o.; — kinder-wie(g)e%
vr. : nog in de kinderwie(g)e H{gg)en9 kinderachtig handelen; — kinder zank, m. : moeten es
bedwank en schreemen es kinder zank ; — kinderzetele, m.; — kinderziekte, vr.; - kinderzot, m.,
kindergek ; — kinderzweepe, vr. — 2° In den
ongewonen vorm kinds-(uitspr. keens- met zachtl.<?):
keensgebeente, o. in : va' keensgebeente, van kindsbeen; — keensgedeelte, o., kindsgedeelte ; —keenskerte, keenskonte, vr., kinderachtig, onnoozel, dom
vrouwmensch; — keenskind, o., kindskind; —
keenskloot, m., kinderachtig, dom, onnoozel manspersoon ; — keenskoorf, soms -kurf, -keurf, m. :
eig. luiermand ; fig. veur de keenskoorf zeurgen,
alles gereedmaken wat voor een pasgeboren kind
noodig is.
Kînk, vr. (knoop); kinkel, m. (lomperd);

kinken, ww. (slaan); kinkhoest, m.; kinkhoreüj m. Worden niet gehoord.
Kinne, vr. Ook aldus in 't mnl. Mv. -n. Verkl.
-ke (mv. -kes, -kies). Kin. 'k Kreeg ne slag op
mijn kinne, 'n Dobbel kinne, kin en onderkin,
gescheiden door eene huidplooi : ge wer(dt) vet,
ge krijgt 'n dobbel kinne. — Vorm van het 4" vak
der hmkelbaan te Zottegem. Zie D E COCK en
TEIRLINCK, Kinderspel, I, 326.
— Samenst. Kmketene, vr., kinketting.
Kinselen, onz. zw. ww. Zeer traag eten. Op
de noordeiijke dialectgrens : Asper, Volk en Taal,
I, 10.
— Afl. Kinseleere, m., persoon die kinselt; —
kinselinge, vr.
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Geschenk dat men op St.-Niklaasdag ontvangt.
Dat es ne schoone klouis. 7k Hè (heb) al twie
klouize' g'had, Dat en was mor e gemee' klouiske.
— Soort van koek dien men dien dag ontvangt en
die vaak St. Nikiaas verbeeldt. Ne klouis i' spekelasie. Vgl. S E N T E - .
— Sul, sukkelaar. Zijne knecht en es mor ne
(sempele) klouis. — Persoon in 't algemeen. Ne
vieze klouis, een zonderlinge kerel. Nen ooleke
klouis , een s lim me gast.
— Klaaiske piep, o. Zie KLAAISKE-PIEP.

K i o s k (uitspr. kieösk met hoofdt. op osk), m .
(oiet vr.). W d b . Der stond ne kieösk op de mort
(markt).
Kip, vr. (hoen); vr. (vogelknip); m. (insnijd i n g ) ; vr. (stokvischhoepeltje); vr. (kinderkiapmuts) ; tusschenwerpsel. Bestaan niet in mijn
dialect.
K i p b e r d , o. Veelal in 't verkl. kipberdeke of
-berdelke. Kiein plankje dat toevalt als de duif in
't duivenkot gaat. H e t w. Staat in verband met
kip, vogelknip.

Klaaisdag (uitspr. kiou{i)s-), m.; klaaiskes-

Kipkap (uitspr. met hoofdt. op kip; veelal
kiepkap met verkorte ie), m. Mengeiing van allerhande stukjes vleesch, ondereen gekapt. Reauplicatie van kap. S C H . D B . C V . R . J . — Onsamenhangende praat. Wat da' ge dor verttlt, en es
mor kiepkap. J .

d a g (uitspr. kiouistos-, klou{i)skieS') m . Dn iaatste zeer gewoon. Klouiskiesdag
es den dag van
de brave kinders.

K i p p e n , onz. zw. vrw. Verv. : kiptege, gekipt.
Met ken (hebben). Kalven. Ons koe hee' gekipt.
SCH. D B . J. — Soms gebrmkt voor : uit a e eierschaal komen. Vgl. C V . D B . - Plat : (van vrouwen) baren. — Voor de etym. zie F R A N C K - V A N
WiJK; Mnl. Wdb.
— Samenst. Kipkoe, vr.; koe die kipt of pas
gekipt heefi ; — kipziekte, vr., gevaarlijke ziekte
der koe die gekalfd heeft, melkkoorts : ons koe es
doo' van de kipziekte.

Klouiske-piep zat in den hoek
En speeldeg' op zijn trompe ;
Klouiske piep zat in den koek
En speeldeg' op zijm broekf

K i r r e n , ww. Bestaat niet in mijn dialect.

Klaaiske-piep (uitspr. klouiskd-piep), o. Zonder mv. K o m t voor in 't kinderrijmpje :

I

K i s - k i s , tusschenw. Uitroep waarmede men
honaen (ook wel menschen) aanhitst. — Uilroep
waarmede men de hoenderen verjaagt. SCH. J
(Bijv.).

Kiskemafeuien, kiskemafoeien, kiskermafeuien, kiskermafoeien (uitspr. met hoofdt. op

|
I

feui oifoet), ww. Men zegt meer KIESKE-, KIESKER-. Zieald.

!

K i s t e , vr. Mv. -n. Verkl. ~ke (mv. -kes, -kies).
Kist. In deze bet. ongewoon. — Doodkist. Maakt
e klai' kisteke veur da' kind. Men zegt toch meer
L I C H T E R E . Zie

J

Klaarsel, o. Zie KLAARSELE.
K l a a r s e l e , o. Zonder mv.; zonder verkl. D e
einci-<? vait aikwijls weg. Alles wat dient om (bier
b. v.) te klaren. Vislym, dat es goe' klaarsele.
K l a a r t e , vr. Mv. -n. Klaarheid. De
van den dag. 'k Zag 'n groote klaarf
lucht. D B .

aid.

— Afl. Kisten, ww.; — kister e, m., kister. —
Kistenhaut';
o., en zeer gewoon, kisteberd, o.,
zonder mv. : siecht (gewoonlijk populieren) berd,
waarvan men gemeene kisten of doodkisten van
arme menschen maakt ; — kistemakenf o., kistemakere, m.

klaarte
in de

K l a b e t t e r e n (uitspr. kla met korte a, bet met
den hoofüt.), onz. onp. bedr. ww. Verv. : klabetterdege, geklabetterd.
Met hen (hebben). Daarnaast, min gewoon, K L A W E T T E R E N , K L A W A I T E REN. Onz. Hard slaan. Op de deure
klabetteren.
In de note' klabetteren, mee stokken en steenen.
Ze klabetterdegen
op zijne ru(gg)e. — H a r d
klepperen. De klepmeulen hee' g'heel de nacht
geklabetterd.
— Luid babbelen, snateren. Die
maiskies keune klabetteren. — Luid kijven, twisten. — Onp. Hard donderen. 't
Klabettertferme.
— Bedr. Door hevig slaan verdrijven. Er lemand
van deure klabetteren. Hie klabettert het dl op
strate. — Schijnt onomatopée te zijn. Vgl. met

K i t , vr. (kruik) ; k i t s , vr. (vaartuig) ; k i t s e n ,
w w . (van speeksel); Kittelen, w w . (met ae vingeren). W o r d e n in mijn dialect niet gebezigd (ook
niet de afl. en samenst.).

Klaaggat, o. ; klaagkerte, vr. ; klaagkloot,
m.; klaagkonte, vr. Zie op KLAGEN.
Klaaien (uitspr. klouipn), onz. zw. ww. Verv. :
klouiaege, geklouid. Met zijn. Niet gewoon. Omralien, omstorten. Da' voer heui en es nie' goe'
gelaad, 't zal kiouien. Vgl. D B .
Klaaiß (uitspr. klouis of klous), m . Mv. -zen.
Verkl. klouiske (mv. -skes, -skies). Persoonsnaam.
Kiaas. Hie heet Klouis. Zelfs de familienaam
Claes of Claeys wordt Klouis uitgesproken. —
St. Nikiaas. Klouis zal van den nackt
kommen,
as ge brave zijt, Klouiske mee' zijn ezelke. •—

K l a a r (uitspr. met zovi. lange #), b n . b w .
Trapp, v. verg. : klaarder(e), klaarst. W d b . —
Zoo klaar as den dag, as ae zonne, as 't licht van
de zonne {die schengt), zeer klaar ; zoo klaar as
kristaal, as ne spie{g)ele; zoo klaar as fontij{n)watere. — Klaren
dzenuivere,
klare jengver.
'k Drenke nog 't liefst klaren dzenuivere. —
Louter, puur, in de verstehende uitdrukkmgen :
Sterve' klaar va' verdriet. Ze vergaa' klaar van
ormoe (armoede). Vgl. D B . Mnl. Wdb. — F i g .
Van een duistere zaak. Die zake zal wel klaar
komme7t, zal wel klaar graken. 'k Zal ze wel
klaar krij{g)en, klaar maken, speien, spinnen.
— Zeifst. Klaren, m. Zie aid.

KLETTEREN.

1
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— Afl. Klabetter(e)t m., mv. -rs; harde slag :
hie gaf ne klabetter op de slagvaistere;
hevige
donder&lag : wa' schrikkelijke
klabettere!;
•—
klabettereere, m., siager; luide babbelaar; — klabetterenge, vr., het hevig slaan, klapperen, snateren of donderen : iemand 'n klabetterenge
geên
of drouient hem afranselen; 'n eeste klabettc*

KLABOTS

KLAK

3 6 -

renge krij(g)en;
— klabetterderije^
vr., hevig
gesnater. — Samenst. Klabettergat,
o., klabetterkerte, klabetterkonte,
vr., onaangename babbelaarster; — klabetterkloot, m., luide, dwaze snateraar; — klabettermeulen(e),
m., hetzelfde als
klepmeulen(e) (zie aid.); babbelgat : Triene de
klabettermeulen.

I
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Klabots (uitspr. gewoonlijk klabouts m e t speciale zovl. ou, kla met korte a en zonder den
klemt.; zie Kl. en Vbrml.)9 m. Mv. -sen. Verkl.
niet in gebruik. Hevige bots, slag. Jemand ne
klabouts geên; ne klabouts krij{g)en. — Ook van
Water, 't Water gaf klabouts op klabouts te(g)en
de kouie (kaai). — Vgl. C V .
K l a b o t s e n (uitspr. zie klabots), onz. zw. ww.
Verv. : klaboutstege, geklaboutst.
Met hen (hebben). Hevig botsen, slaan (met geraas). Ze klaboutsen op de deure. Hie klaboutst mee zy'ne kop
ie\g)en de muur. Vgl. D B . C V . S C H . Mnl. Wdb
(i. V. CLABOT).

Met hen (hebben). W d b . Keer{e)men en kla(g)en.
Krempen
en kla(g)en.
Trunten
en
kla(g)en.
Zuchten en kla(g)en. Schreemen en kla{g)gn. —
Putten in de grond (of in d'erde) kla{g)en, erbarmelijk klagen. C V . D B . J . — Steenen uit de
grond (of d'erde) kla(g)en, erg klagen. CV. — In
't hoofd, in dem buiß, in de beenen, enz. hla(g)en,
klagen van pijn in 't hoofd, enz. Hie klaagt
stijf
i' zif recht been. DB, C V. — As nem boer nie
meer en klaagt, loopt mor om den dokieur (of
om de pastere), dan is hij zeer ziek.
— Afl. Klaagachteg,
bn.; kla(g)er(e), m., iemand (man of vrouw) die klaagt ; klaagster bezigt
men niet; spr. : kla{g)ers en hè (hebben) geenen
nood, geet (geeft) de boffers (of stoefers) e stik
brood; — kla(g)erije, vr., het herhaald klagen :
'k ben die kla\g)ertje beu. — Samenst.
Klaaggat,
o., vrouw die veei klaagt; daarnaast, gewoon,
klaagkerte, klaagkonte, vr.; — klaagkloot,
m.,
man die veel klaagt.

klaboutsenge

Klai, m.; klaie, vr.; klaine, bn.; klaistere,
m.; klai s ter en, ww.; klaits, m.; klaitsen, ww.

Klabouts, m.; klabeutsen, ww. Zie KLABOTS,

Z i e KLEI, KLEiE, KLEliNE, KLEISTERE, KLEISTEREN, KLEITS (KLETS), KLE1TSEN (KLETSEN), o o k

— Afl. Klaboutsenge,
op de poor te !

vr. : wa'

KLABOTSEN ( o o k d e afl.).

de afl. en samenst.

K l a c h t e , vr. Mv. - » . Zonder verkl. Klacht.
*n Zware klachte. *k En hoore van hem änderst
niet as klachten. W d b . Mnl. Wdb,
Kladde, vr. Mv. -n, Verkl., ongewoon, -ke.
Kleine hoeveelheid, brok van iets dat bevuilen
kan, als slijk, modder, mest, boter en dergelijke
dingen. Der lag 'n kladde boter op de vloer. Der
lag more, en hie smeet mee' g'heele
kladden.
Doet er nog 'n kladdeke moor tel bij. Mnl. Wdb,
KiL. DB. J.

Klak, vr. Zie KLAKKE.

I

Kladder, m. Zie KLADDERE.
Kladdere, m . M v. -rs. Verkl. ~rke (mv. -rkes,
•rktes). De eind-^ valt dikwijls in de uitspr. weg.
Klad ; vooral inktvlek. Ziet da' ge toch geen
kladder s em maakt! D B .
Kladderen, onz. zw. w w . Verv. : kladderdege,
gekladderd.
Met hen (hebben). Vlekken, vooral
inktviekken maken, ktadden. Da' mannek'
en
doet änderst niet as op 't papier
kladderen.
Schrijft het schoone, en en kladdert niet. D B .
C V . — Siecht schilderen. Hie en kent zijne stiel
niet, hie en kan anders met as kladderen. —
Siecht schrijvçn.
— Afl. Kladdereere, m.,iemand (man of vrouw)
die kladdert;
siechte huisschiider; — kladderenge, vr., het kladderen; het gekladderde (siechte
huisschildering, siecht geschrift); — kladder der ije,
vr. : dat en es nie schrijven, 't en es mor kladderderije. — Samenst. Kladdergat,
o., meisje of
vrouw die kladdert
(vlekken maakt of siecht
schrijft); daarnaast : kladderkause, kladder ker te >
kladderkonte, vr.; — kladderkloot, m., jongen of
man die kladdert (inktviekken maakt) ; siechte
huisschiider; siechte schrijver; — kladder papier,
o., kladpapier, papier dat den inkt van 't geschrevene indrinkt ; S C H . J .

I
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Klaën, ww.; klaër(e), m.; klaërije, vr. Zie
Op KLAGEN.

K l a g e n (uitspr. kla(g)9n met zovl. lange a),
Onz. bedr. zw. w w . Verv. : &la{ag)dege, geklaagd,

I
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K l a k , m. Mv. -ken. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). Geluid door iets teweeg gebracht dat ineens
openbreekt of openspringt. IJzer da'
sprengt,
gee' (geeft) ne klak. 'k Hoordege mee eene keer ne
groote klak : 't was de luchibal die openspronk.
De inend smeet de vaister open, mee ne groote
klak. — Slag (met het bijdenkbeeld van klakkend
of klappend geluid). Iemand ne ferme klak op
de kop geên. Ze kreeg ne klak op her muile, dat
't bloed uit kerren neuze sprank. Geet (geeft)
da' staut kind ne klak op zif gat.
— Een weinig, een beetje. Veelal in *t verkl.
klakske, \ Worüt voorai gezegd van vochten of
half vaste lichamen, van iets dat in een vat overblijft en dat men in eens er uit kan klakken (d. i.
met een klak er uit kan siaan of werpen). De boerinne gaf mij ne klak melk (1/3 of 1/2 van het
gebezigde vat). Ze smeet ne klak water i' mij'
gezichte. Op de vloer lag e klakske bloed. Der es
ne klak more, op ou (uw) kazakke. Der en es mor
e klakske kaffie in de kanne. Da' kind drenkt al
de klakskies bier uit. — Bij uitbreiding. Ook van
vaste stofien. Der es nog ne klak pato(dd)ers
in
de zak. Maakt dezen noene da' klakske boone'
gereed. — Klieken en klakken, alles wat een persoon toebehoort (kleeaeren, gereedschap, enz.,
met het bijbegnp van geringe waarde) : ze smeet
hem mee zijn klieken en klakkem buiten, d. i. met
pak en zak. — Kliekskies en klakskies, de overgeschoten drank in de giazen en liters. In die herber g
en ga 'k nie meer : ze verkoopen dor aide klieks'
kies en klakskies.
— Kreaiet, pof, schuld. Ze staa' bij mij mee ne
goeie klak, 'k En verkoop hem niet (niets) meer :
hie moet eest zijne klak betauen.
— Klak veur keer, ledere keer, keer op keer ;
telkens; dikwijls. Hie es dor klak veur keer om
mij geld te leenen. 't Gebeurdege klak veur keer.
Daarnaast keer veut keer ; zie hier KEER. Men

hoort wel eens : klak verkeerd (vgl. met glad

KLAKBUSSE

—

Î-7

KlakbuSSe, vr. Mv. -n. Verkl. -ske (mv. -skes,
•skies). Klakkebus, kinderspeeltuig. De jongies
spele mee klakbussen.
K l a k k e , vr. M v . - « . Verkl. klakske(mv.
-skes,
-skies). Klak, pet (dat men niet gebrmkt). 'n Zijie
(zijden) klakke. 'n Klakke mee 'n sloove. — Van
iemand die nooit zijn klak afneemt om te groeten :
Zijn klak es {a* zijne kop) vaste gegroeid. —
Tot iemand die een erg verwijt cioet : Doet ou
(uw) klakke ne keer of, en kijkt wie dat er onder
Staat, zooveel als : het verwijt dat gij mij toestuurt, is op u toepasselijk. Vgl. J.
— S^menst. Hier volgen de gebruikelijkste :
Klakkegoed,
o., daarnaast klakkestoffe,
vr., stof
waarvan men klakken maakt ; —
klakkekleppe,
vr., klip der klakke ; — klakkekoopman,
m.; —
klakkekroom (met zachte o), o., kraam waar klakken worden verkocht; — klakkemaggezijn,
o.,
daarnaast klakkewenkele,
m., winkel of magazijn
waar men klakken verkoopt; klakkemaken,
o. :
't klakkemaken
es ne goeë stiel; — klakkemakere, m., klakkemakerije,
vr. ; —
klakkesloove,
vr., sloof eener wmterklakke ; —
klakkeverkoopere, m.; — klakkevoerenge,
vr., voering der
klakke.

Klakkerk(i)esboomke, o. ; klakkerk(i)eshout, o.; klakkerkijjesstruik, m. Sneeuwbesboompje. Zie KLAKKERE.
K l a m , bn. Wordt niet gebezigd. Zie KLAMP.
K l a m a a i , m. (zeemansterm). W o r d t niet gehoora (OOK niet de afl. en samenst.).
Klammodde, klamodde (uitspr. kla met körte
a en zonaer den hoofdt.), vr. Mv. -n. Verkl. -ke
(mv. -kes, -kies). Klont, klomp. 'n
Klamodde
boteret slijk, more. E klamoddeke moor tele. Doet
die klamodde' stront van de koe her lijf. —
Kaaksmeet ; slag. Hie kreeg dor 'n ferme
klamodde. 'k Zal hem eenegte klamoddekies
geên.
XIamp, bn. Trapp, v. vergeh :
klamper{e\
klampst. K l a m . Vgl. kwamp naast kwam.
De
lucht es klamp. Lijwaat da' buite ligt, wer dt
klamp ; 't es 's morre(n)s klamper as snaves,
S C H . D B . CV. T . R . J . K I L . Mnl.
Wdb (i. v.

K l a k k e n , onz. bedr. zw. w w . Verv. : klaktege,
gekiakt. Met hen (hebben). Onz. Eenen klak of
kiap geven. 'm Blaze die opensprengt,
klakt.
'n Looze beukenote klakt as g' er op dauwt
(duwt). De wüte bezekies va' k laker kies haut
klakken ook. De boonen en erte' klakken op de
stove, 'm Planke die breekt, klakt in twieë. De
wend doet de deure, de slagvaister
klakken»
Vgl. V D . — Pof, schuld maken. Z' en xal der
nie blijve kommen, z' en doe' niet as klakken. —
Eenen klak voortbrengen ; slaan. In de note'
klakke' mee ne steen of mee ne klippele. De kinders klakke mee more. Ze klakke' mee klakkers.
Mee' de dzakke klakken. — Bedr. Slaan, smijten,
werpen, met het bijdenkbeeld van klakkend geraas. Iemand op zij' gat klakken. De deur i'stikke
klakken. Ne steen in de mite klakken. Het al
deuree' klakken. Veelal van vochten of haifvaste
lichamen. Hie klaktege zijm bier i' mij' gezichte.
Ze klakt de melk op de grond. Wie heet (heeft) er
die more dor op de muur gekiakt? —
Buuntsies
klakken; erte' klakken. Zie BOONE.

KLAM).

— Afl. Klampachteg,
klam ; — klampachteg
klamheid.

klampeg, bn., eenigszins
hied, klampeghied,
vr.,

K l a m p , m. Bestaat niet in mijn dialect.
K l a m p e n , bedr. zw. ww. Verv. :
klamptege,
geklampt.
Met hen (hebben). Enkel in de bet. :
vastgrijpen, vangen. Den dief es geklampt.
KlL.
C V . T. R . J.
K l a m p e n , bedr. zw. ww. Verv.
klamptege,
geklampt.
Met hen (hebben). K l a m maken. Da*
vochteg were klampt de kleeren. Zie KLAMP.
K l a n k , m. Mv. -en. Verkl., niet gewoon, -ske
(mv. -sizes, -skies). W d b . Die klokke gaf ne schoone
klank. — Mee klank, eig. met geluid, geraas ;
met geweld. Iemand
mee klank
buüesmijten.
'k Zal hem dat mee klank verwijten. Vgl. J.
— De samenstellingen, in het W d b . aangegeven, zijn hier onbekend.
K l a n t , m. Wordt niet gehoord. Zie KALANT.

Klakker, m. Zie KLAKKERE.

of rozekroonbladje bolvormig, aoodat men een

KLAPPEN

soort klein beursje bekomt, dat men op voorhoofd
of handrug doet ope{n)klakken (openspringen). —
Klakkerkes,
klakkerkies, o. mv. De oogentrooststerremuur (Stellaria holostea L.) : de zaadhuisjes klakken, als men er op duwt. De
klakkerkies
he (hebben) wüte blommekies gelyk
sterren.
Klakkerkies
trekken, ze plukken. — Men heet
ook aldus de witte besjes van den sneeuv^besstruik (Symphoricorpus
racemosus L.) ; zij klakken als men er op drukt; de struik zelf wordt
klakkerkes- of klakkerkiesboomke,
-haut of- struik
genoemd. Vooral op de noordelijke dialectgrens.

verkeerd in Mnl. Wdb. i. v. GLAD). O p de noordelijke dialectgrens (te Asper) zegt men : klak op
klak (zie Volk en Taal, I, 10).
— Ook als tusschenwerpsel. Klak ' dor sprengt
dtm bal. Klak! dor ligt de melk op de vloer,

K l a k k e r e , m. Mv. klakkers. Verkl. -rke (mv.
-rtzes, -rkies). De eind-<? valt dikwijis weg. Iemand
die klakt (b. v. de deur toesmijt, iemand op het
gezicht slaat, enz.). Keunde me s tilder
binnekommen, giecklakkere?
— Klakkers,
klaphoutjes. De kinders make klakkers mee twie plankskies, Ze maken ook ne klakker va'
popelierie
Schüsse (schors). — Klakkere,
blaasbalkklep.
Dem blaasbalke gaat : 'k hoore de klakker
klakken. — Klakkerk{i)es
maken. Kinderlust : men
vouwt een jong oeukenblaadje, een koiiebloem-

—

!

Klap, m. Mv. -pen. Verkl., ongewoon, -ke.
WdD. iemand ne klo op de kake geên. — Daad
van klappen, praten. 'k Was mee Sie an de klap.
Hait (houüt) hem an de klap. C V . J . — Gesn^p,
gebabbel, praat. Dat en es mor klap van de
mains(ch)en.
Zotte klap.
Vuüe klap;
s lichte
klap. Dat es klap te(ç)en (of veur) de vaak, d. i.
domme praat. J. C V. Ook : dat es klap veur de
kinders. — Veel klaps hen, veel praten ; stout en
onbeschoft spreken. J. C V (Aanh.).
K l a p p e n , onz. bedr. wed. zw. ww. Verv. :
klaptege,geklapt.
Met hen (hebben). O n z . W d b .

KLARE

~~

— Klappen is het gewone woord voor : spreken,
kouten, prateD. Da' kind es vijfjaar en 't en kan
nog- nie klappen. Hie klapt schoone. Laat ons
dorover ne keer klappen. Ze klappen te gare.
Z' en klappen te(g)»n een nie meer. Vgl. HFFT.
SCH. C V. D B . J. — Klappe gelijk 'n eekstere, veel
en dorn klappen. Klappe gelijk ne papegoui, dorn
praten, veel praten en niet weten wat men praat.
Klappe gelijk nen ovekaat (advokaat), wel ter tale
zijn. Klappe gelijk nen dommerik, nen dwazerik,
ne stommerik, ne zot. Klappe gelijk ne kulie (meerkol), zeer dorn praten. — In en uit klappen, niet
wel weten wat men zegt. Ze werdt zot, ze klapt
in en uit. C V . J . T . R . — Uit de biechte klappen, uit de schole klappen, uit de körte (kaarte)
klappen,een geheim verteilen. Vgl. J . — Klappen
en zij' geen eurden (of eurdsies, soms oorden).
Zie EURO. Spottend : Da' klappen eurdsies waren, ge zoodt (zoudt) er veel hen (hebben). —
Kinders en klappen nie tnee, kinderen moeten
luisteren en zwijgen. — Klappen en es niet (niets),
of klappen en zij' geen eurden, mor zengen es
geld, zai de kostere (of de pastere) : al zingende
winnen zij geld. — Bedr. Verteilen, uitbrengen.
Keunde zwij{g)en,zilde 't nie klappen ? D B . C V .
J . — Die zijn zake' klapt, es zijn winste
kwijte
(of beu). J . — Het dl zij nen neuze veurbij klappen, alles domweg en te zijnen koste verteilen.
G' em meugt an diene vaint niet (niets) ze(gg)en,
want hie klapt het dl zijnen neuze veurbij. —
W e d . Hie klapt er hem deure (of in), hij verklapt zieh.
— Afl. Klapachteg,
bn.; —
klapachteghied,
vr.; — klappere, m., iemand (man of vrouw) die
(veel) klapt : Sies es ne schoone klappere; ons
Mie es ne fijne klappere;
— klappeie (uitspr.
klappaie), vr., iemand die alles vertelt, overbrengt,
goed of siecht, waar of o n w a a r ; ook van mannen : onze knecht es de grootste klappaie van de
weereld; — klappeien (uitspr. -ai?n), onz. zw.
ww., als een klappaie handelen : dat en doet
anders niet (niets) as klappaien; — vanhier klappaierije, vr. : al die klappaierije maakt my kaad
(kwaad). — Samenst. Klapeekstere, vr., klapgat9
o., klapkodde, vr., klapmuüe,
vr., klapsckotele,
m., iemand (man of vrouw) die (veel) klapt en
snatert ; — klapkause, vr., klapkerte, vr., klapkonte, vr., klapmuitse, vr., vrouw die veel klapt
en babbelt; — klapkloot,
m., man die (veel)
klapt ; — klapmarioudze,
vr., zonder mv.; gebabbel, geklap in het kaartspel, met het doel een of
meer kaarten aan den medespeler bekend te ma«
ken : 'k en spele nie' meer, 't es
klapmarioudze;
van klappen, uitbrengen, en marioudze,
zeker
kaartspel ; daarnaast klapkorte ( = -kaarte), vr. en
klapspel, o.; — klapstrate, vr. : uit de klapstrate
zijn of in de klapstrate weunen, veel klappen en
praten; — klaptoer, m., spreekbeurt; — Mapweke, vr. : mij' wijf es in her klapweke, ze klapt
veel ; — klapword, o., een geijkt gezegde ; bijna
zooveel als : spreekwoord.
E l a r e (uitspr. met zovl. lange a), vr. Vrouwenaam : K l a r a . Zie PERSOONSNAMEN. —
Ormeklaren,
vr. mv., naam eener kloosterorde ; een ander heet : Rijkeklaren. F r . RichesClaires', Pauvres-Claires.
— 'n Orme
klare,
ÇÇD arme rrouw, een ellendig mensch. Ze mag

I-

;

—

KLAUTEREN

doo' zijn% 't hee g'heel her leven 'n orme
geweest.

klare

Klareghied, vr. Zie KLARIGHEID.
K l a r e n (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv., ongev/ooü,klaren. Klare jenever. Schenkt mij nen dreupel klaren, 'k Betale vier klaren. Bij V D. is klare,
vr. — Ook wel : dagklaarte; alsdan zonder mv.
'k Hè liever de klaren as den donkeren.
T(s)uss[cH)en donkeren en klaren. Zie DONKEREN.
Klaren (uitspr. met zovl. lange a), bedr. o c z .
zw. ww. Verv. : klaardege, geklaard. Met hen
(hebben). Klaar maken. Bier klaren. W d b . —
Onz. Klaar worden. Het bier zal wel klaren. Het
were, de lucht klaart. Den dag klaart^ het wordt
dag. Ook zeifst. o. : bij 't klare van den dag. —
Onp. Het klaart, het wordt dag. Laat ons opstaan, 'tbegint alte klaren. Vgl. Mnl. Wdb.

Klarienttte, klarieönnette (uitspr. met körte
a, aeu hoofat. op net), vr. Mv. -n. Verkl. -tse.
Klarinet. Op de klarieönnette
speien.
— Samenst. : -netspeeldere.
K l a r i g h e i d (uitspr. kiarzehiet, kla met zovl.
lange a), vr. Zonder mv. Klaarheid. 'k Zag 'n
groote klareghied in de luckt. Vgl. Mnl. Wdb.
V D heeft het w. met een ander beteekenis.
Klarijn, m. (klankbord); k l a r o e n , vr. trompet). bestaan niet in mijn dialect.
Kla», vr. Zie KLASSE.
K l a S i e . vr. Mv. -n. Verkl. -ske (mv. -skes, -skies).
W Ü D . In die schole zijnder drij klassen. — Reste
klasse, beste soort (van personen of zaken). Hoe
vende die mains(ch)en ? 't En es geen eeste Masse,
' Die koe es van d'eeste klasse/ 't En es geene suiker van d'eeste klasse ; 't en es zelfs geene van de
tweerde klasse. — Als bn. Eeste klasse
wijn.
f
k En verkoope mor eeste klasse likeuren. 't Was
eeste klasse botere. Da' werk es eeste klasse. Als
bw. Eeste klassegebold, zeer goed gebold.
K l a s s e e r e n (uitspr. see met zachtl. e en den
hoofau), Dedr, zw. ww. Verv. :
klasseerdege,
geklasseerd. Met hen (hebben). Classificeeren, classifieeren. Zijn de waren amaal geklasseerd?
Ze
zij' goe' geklasseerd.
— Afl. Klasseerdere, m., iemand die klasseert;
— klasser enge, vr.
K l a s s e n , ww. (stapelen; kletsen); k l a t e r , vr.;
k l a t e r e n , ww. ; k l a t S , tusschenw. Worden niet
gebezigd m mijn dialect.
K l a n s k e , o. Mv. -skes, -skies. Verkl. van het
niet ^eDezigde klaus (toch nog in West-Vl., volgens DB.). Het is F r . clause dat eertijds gelijkende
beteekenissen had. Zie b. v. L I T T R É en Mnl. Wdb.
i. v. CLAUSE. Stroof van een lied. E liekske va'
vijf klauskies. Toe, zengt mor nog e klauske. D B .
OUD., Bijdr. — Zij' leste klauske zengen, st erven. Tonic heet (heeft) ook zij' leste klauske
gezongen.
K l a u t e r e n , onz. zw. ww. Verv. : klauterdege,
geklauterd.
Met hen (hebben). W d b . Men zegt
wel meer KLEFFEREN en KLESSEREN. Van menschen en dieren. Op nem boom
klauteren.
m., klauteraar; — klau— Afl. Klautereere,
tereftge, vr.

KLAUW
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KlanW, m. Het gewone woord is KLAUWE. Zie
aid. Vgl. HANEKLAUW, m. in een wild gebed (zie
AKTE).

K l a u w e , vr. Mv. -n. Verkl. -wke (mv. -wkes,
•wkies). Kiauw. De katte stak 'n klauwe nor mij
uit. — Zijn klauwen thuis laten of
hauwen
(houden), zijne handen van iets afhouden. En
komt a' mij nie, zilde : ou (uw) klauwen thicis te
laten! — De klauwe[n) van de luie, de haken
van de luie (zie aid.). — Mulderswoord. De klauwe(n) van de kambalke,
inkervingen van den
kambalke, door middel van deweike deze op de
kamplate rust. Volk en Taal, V, 68.
K l a u w e n , onz. zw. ww. Verv. : klauwdege,
geklauwd.
Met hen (hebben). W d b . — Naar iets
gretig grijpen met de opengesoreide vingeren. Nor
ne veu(g)el klauwen. Ook fig. 't Was verkoopenge vam boomen^ en de koopers
klauwaegen
er nor. Vgl. J .
H a u w i e r , m. o. Worden niet gebezigd.
K l a u w i e r e (uitspr. met klemt. op wie), vr. Zie
KLAVIERE.

K l a u w r e e p (uitspr. reep met sch. e), m. Mv.
-en. Verkl. -ke(mv, -kes, -kies). Dikke reep, waarmede de mulder de zakken van den dem (zie aid.)
omhoog haalt. De klauwreep
werdt deur de
klauwe(n) van de luie vastegegrepen.
De klauwreep es ne reep zonder ende ; hie doet dem buite?ien dem binnereep
werken.
K l a v e , vr. Het berd dat den wagen of de kar
van voren en van achteren sluit : voor- of achterwand, die op de twee zijwanden beweegbaar vastzit. Gewoonlijk het SLÜITBERD (zie aid.) geheeten.
Er es 'n achterklave en 'n veurklave. Aldus op
de noordelijke dialectgrens, te Asper {Volk en
Taal, I I , 244). Vgl. DB : KLAVIE Lat. clavis,
sleutel. D e klave is dus iets dat sluit. Vgl. Log.,
Wdb.
KlaTeoinij vr. Is niet bekend in mijn dialect.
Klaver, vr. Zie KLAVERE.
Kl a v è r e (uitspr. met zovl. lange a)9 vr. Mv. -rs
(niet gewoon). Mnl. clavere. Verkl. -rke (mv.
-rkes, -rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Klaver. De klaver es wel gelukt dees jaar.
— Engelsche klavere, inkarnaatroode klaver ( Trifolium
incarnatum
L.). — Fransehe
klavere,
luzerne {Medicago sativa L.), op de noordelijke
dialectgrens, onder andere te Gaver (naar P A Q U E ,
VI. Volksn. der pi.). — Klaverkes, klaver kies, 0.
mv.; men heet aldus de sierplanten die kiaverblaadjes hebben ; vooral de Ox^//.s-soorten (D. V.
0.rosea JACQ.). Veitr de vaister stonden er klaverkies. — Spr. Van de klaver nor de bieze' loopen,
met iets anders te doen zieh versiechten. J. — In
iemands klaver zitten, hem beschädigen, benadeeligen. J .
— Afl. Klaverachteg,
bn., van klaver houdende : al de koeë' zij' klaverachteg.
Samenst.
Klaverblad,
o., daarnaast, zeer gewoon, klaverblare, vr.; — klaverblomme,
vr., klaverbloem :
der es zeem in de klaverblommen ;
klaverblomme' zui(g)en, kinderlust : de honig uit de bloempjes zuigen ; — klaverboom, m., sierboom, de gouden regen (Cytisus laburnum
L.) : ne klaver-
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boom mee* zijn geleve blommen, dat es stiff
schoone ; — klaverboter{e), vr., (beste) boter die
men in den klavertijd bekomt; — klaver ges, o.,
gras dat in en met klaver wast : geet (geeft) de koe
klaver ges; — klavergroeze,
vr., een stuk grond
met klaver bewassen : steekt de koe op de klavergroeze; — klavergrond,
m., grond die gocd g e schikt is voor de klaverteelt ; grond, waarop klaver
heeft gestaan : die torve (tarwe) staat op klavergrond; — klaverheu of -heui, o., gedroogde afgemaaide klaver; — klaver jaar, o., jaar dat veel
klaver geeft : 't es e goe klaver jaar dees jaar ; —
klaverkeerse
(uitspr. -kees?), vr., gewooniijk in
't mv. -n : een bekende woekerplant, de kiavervreter (Orobanche minor L.); zie Volk en Taal,
II, 172; aldus genoemd naar den keers\oxm\g<d[i en
-kieurigen bloemenstengel ; —
klaverkoor{e)n\e),
o., koren dat men 00 klaveriand heeft gekweekt :
klaverkooren es geweunelijk
sterk en mais kooren; — klaverkot,
o., plaats op de hoeve waar
klaver en ander versch voeder wordt geiegd en
bewaard; — klaveriand,
o., land dat goed is
voor de klaverteelt; land waarop klaver gestaan
heeft : zouit torv' op klaveriand ; — klaverro(gg)e, m., rogge die men op klaveriand heeft
g e k w e e k t ; — klaverruie,
vr., zonder mv., warkruid, woekerplant die op klaver teert {Cuscuta
epithymum
L.) : de klaverruie maakt de klaver
kapoot; — klaversezoen,
o., klavertijd ; — klaverstruik,
m., eig. een struik (hoopje) k L v e r ;
kla ver veld : diene klaver struik staa'
schoone;
land waarop klaver heeft gestaan : *k zal op de
klaver struik torve zouien; — klavertijd, m.f tijd
dat men de klaver maait ; de boter es 't best in
de klavertijd;
— klavertorve,
vr., tarwe die men
op klaveriand heeft gezaaid ; — klaverveld,
0.;
— klaverwere,
o., goed weder voor de klaver; —
klaverzaad, 0.
K l a v e r e n (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv.
klaveren, soms klavers (dat men ook als enk.
bezigt). Klaverblad (in het kaartspel). }k En zie
mor e'en klaveren of klavers ; 'k hè (heb) drij
klaveren of klavers. 'k Hè nen der der in de klavers. Klaveren es roe f. 'k Speie klavers uit. De
vrauwe va'
klaveren.
— Samenst, In den vorm klaver :
klaverkorte,
vr., klaverblad : yk En hè geen klaverkorte ; der
h{gg)en drij klaver körten ; ook als collectief : al
de kiaverkaarten die men in de hand heeft : 'k ha'
'n schoon klaverkorte.
— In den vorm klaveren(de n valt weg vôor eenen medeklmker, uitgenomen vöor b, gedeeltelijke assimüatie : nb = mb, en
vôor h, d, t) : klaverenaas,
o., daarnaast 't aas
va' klaveren of klavers ; — klaverenachte, vr., of
d'achte va' klaveren of klavers; — klaveremboer, m.; zie k laver ezot; — klaverendrije,
vr.,
daarnaast de drije va' klaveren of klavers;
—
klaverenheere,
m., of den hecre' va' klaveren of
klavers; — klaverenne{g)ene,
vr., of de ne{g)âne
va' klaveren of klavers ; — klaverentiene,
vr., of
de tiene va' klaveren of klavers ; — klaverentwieë, ook klaverewieze,
vr., of de twieë of de
wieze va' klaveren of klavers ; —
klavereviere,
vr., of de viere va' klaveren ot klavers ; — kiaverevijve, vr., of de vijve va' klaveren of klavers; — klaverevrauwe,
vr., of, soms, klaverewijf, 0., daarnaast de vrauwe of 't wyf va' kla-
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Deren of klavers; — klaverezesse, vr., of de zesse
va' klaveren of klavers; — klaverezevene, vr., of
de zeve{tte) va' klaveren of klavers; — klaverezot, m., daarnaast, soms, klaveremboer, of de tot
(of dem doer) va' klaveren of klavers.
Klavier, o. Wordt niet (of zelden) gebruikt.
Klaviere (uitspr. kla met korte a en zonder
den hoofdt.), vr. Daamaast, soms, KLAUWIERE.
Smidstuig : een ijzeren plaat met gaten van verschillende grootte; men steekt er de gesmeedde
navels in om er koppen aan te maken. Fr. clou*
vière; VüYLSTEKE, Amb. smid (KLOUWIERE).
J (KLOUWIER).
KlaWaiteren (uitspr. kla met korte a en hoofdt.

op wot), w w ; klawaitere, m.; klawaitereere,
vr.: klawaiterenge, vi.: klawaiterderije,. vr.;
klawaitergat, <> : klawaiterkerte, vr.; klawaiterkloot, m : klawaiterkonte, vr.; klawaiteraealen(e), m. Zie KLAWETTEREN, KLA WETTERE, enz.

Klawetteren (uitspr. kla met korte a, wet met

den hoofdt), ww.; klawetterderije. vr.; klawettere, m.; klawettereere, m.-, klawetterenge, vr.: klawettergat, o ; klawetterkerte,
vr.; klawetterkloot, m ; klawetterkonte, vr.;
klawettermeulen(e), m. Voor den oorsprong,
vgl. met KWETTEREN bij FRANCK-VAN WIJK.
Hetzelfde als KLABETTEREN, KLABETTERE, KLA-

BETTEREERE, enz. Vgl. CV {Aanh.).
Kleed (uitspr. met seh. e), o. Mv. Meeren (zeer
gewoon ; het enk. kleed meestal van een vrouwekleed gezegd). Verkl. kleedje (uitspr. kliedsp), mv.
•ses, -sus. Vgl. KLEEDSELE. Wdb. — De d valt
gewoonlijk weg vôor eenen medekhnker. E klee'
maken. Heur klee' was ver sie ten. Vgl. DOOD. Zie
Kl. en Vor ml. — Da1 klee' gaat her goed,
schoone, het Staat of zit goed. — Jemand e (schoo)
klee' passen, iemand streng bekijven, berispen;
hem foppen, bediiegen; hem veel doen verliezen (in spei b. v.). Vgl. CV. T. J. Ook :
iemand in e {schoo') klee' steken. — De kleere'
maken de man, bekend spreekwoord; lachende
voegt men er bij ; en die z' heet (heeft), doe'
z' an, nl. die 't geld heeft, kan ze koopen. —
In iemands kleeren nie' wille steken, in zijne
plaats niet willen zijn. J. CV {Aanh.). — Verslete
gelijk 'n aud kleed, van menschen : zeer versleten
zijn (door ouderdom, door over maiig werk). Vgl.
J. — Gemallek (gemakkelijk) va' kleere' (d. i. van
opinie) ver ander en.
— De zwarte kleeren, ofeenvoudig de kleeren,
het gee*telijk kleed. Zijne zeune trekt de kleeren
an} wordt priest er. J. — Hee' z' al de kleeren an,
isze reeds non? — Ook wel van soldateukleeren :
mijne jongen heet (heeft) de kleeren an.
— Samenst. In den vorm kleer-. Zie hier de
volgende woorden.
Kleeden (uitspr. kleen, eenlettergrepig, met
seh. e), bedr. wed. onz. zw. ww. Verv. : kleettege
met verkorte seh. e), gekleed (verkorte seh. e). Met
hen (hebben). Wdb. 'k Ga mij kleen. Ze kleettege
rap her kind. Kleen en reen, kleeden en reeden.
Om vijf kinders te kleen en te reen moet er geld
zijn. — Van priesters, kloosterlingen. Ze kleen
ons Triene zaterdag, ze doen haar zaterdag het

KLEERGOED

ordekleed aan. Zijne zeun esalgekleed. — Iemand
kleen of iemand schoone kleen, hem leugens wijsmaken ; hem bedriegen, foppen ; hem veel doen
verliezen (in spei b. v.); hem bekijven, berispen ;
hem dronken maken. Vgl. J. — Goe' gekleed, da%
es den halve kost. J. — Goe' gekleed zijn, eig. wel
gekleed zijn; fig., dronken zijn. CV. — Met een
persoon als onderwerp. Goed of siecht een kleed
dragen. Den eene mains kleedt goed en den andere
sticht. CV (Aanh,). — Met eene zaak als ond.
Wulle kleedt altijd goed, d. i. wollen kleederen
staan beter dan alle andere.
— Afl. Kleeënge, vr., plechtigheid waarop de
priester of de kloosterling wordt gekleed.
Kleedije, vr. Zonder mv. Niet gewoon.
Kleedsel, o. Zie KLEEDSELE.
Kleedsele (uitspr. klietsah), o. Mv. -Is. Verkl.
kliedselke (mv. -kes, -kies). De eind-£ valt dikwijls
in de uitspr. weg. Kleed (van vrouwen) ; vooral
het bovenkleed. DB. Fr. robe. Da' maiske draagt
e schoo' kostelijk kliedsele (ook wel kleed). Z' hee'
wel vijf kliedsels (en nooit vijf klee{d)en, noch
kleeren). — Kliedselke, o., kleedje van kinderen.
Zij' kliedselke was g'heel gescheurd. — Het
raadsel van de doodkist of lichtere.
E kliedsel, zonder mauwen ;
Die 't heet (heeft), zal't hauwen;
Die 't siet, en wilt het niet ;
Die 't heet, en weet het niet.
I l e e m (uitspr. met seh. e), m. (niet o.). Zonder
mv.; zon 1er verkl. Leem. 'n Huizeke va' kleem.
De kleem valt van de muur. Kleem steken, met
eene spade kleem uit den grond graven. J. Mnl,
Wdb. K I L . VERCOULLIE. OUD., ßijdr.Vgl

LEEM.

— Afl. Kleemachteg, bn. : de grond es kleemachteg ; — klee men (uitspr. -mdn of -mie), bn.,
van kieem : ne kleemie muur. — Samenst. Kleemerde, vr., kleiaarde ; — kleemgrond, m., grond uit
leem bestaande; zoo ook : klee?nland, o., kleemveld, o.;
kleemhutte, vr., kleemen hut : da'
meetse weunt in e kleemhutteke ; — kleemputte,
vr., Dut waar men kleem sleekt of haalt (of gehaald
heeft); verspreide familienaam : Van Cleemputte;
— kleemstekere, m., iemand die met de spade
kleem steekt.
Kleen, ww. Zie KLEEDEN.
Kleer (uitspr. met seh. e)9 bn. Het gewone w.
is KLAAR (zie aid.). In : ' / Es kleer, zai dem beer
en hie keestege de blaas uit (opzettelijke lettetverplaatsing : hie blaasdege de kees (=a kaars) uit),
Kleeraadje (uitspr. kleeroudzp, klee met sch.
e, oud met aen hoofdt.), vr. Zonder mv.; zonder
verkl. Kleerage. Vgl. ScH. DB. CV. M. J. VD
(« gew. »).
Kleerburstele (uitspr. -bust?h), m. Mv. -Is.
Verkl. -ike (mv. -Ikes, -Ikies). De eind-é? valt dikwijls weg. Kleerborstel. Men zegt nooit kleerembustele (VD heeft de twee vormen : kleerborstel
en kleerenborstel).
Kleergeld, o. Geld beschikt tot het aankoopen
van kleeren,
Kleergoed, o. Zonder mv. Goed (stof) waarvan
men kleeren maakt.

KLEERKAMERE

MI

Kleerkamere (uitspr. -komprp met zachtl. o),
vr. Mv. -rs. De eind-£ valt dikwijls weg. Kleerkamer.

Kleerkasse, vr. Kleerkast.
Kleerkofere, vr. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls weg. Kleerkoffer. Zie KOFERE.
Kleerkomere, vr. Zie KLEERKAMERE.
Kleerkoopere (sch. e en o)9 m. Mv. -rs. De
eind-£ valt dikwijls weg Iemand die kleeren koopt
(en ook wel verkoopt). Vgl. VD.
Zleerlappere, m. Mv. -rs. De eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg. Kleerlapper.
Kleerluis, vr. Mv. -zen. Kleederluis (Pediculus vestimenti

NTZ.).

Kleermaaksterej vr. ; daarnaast, gewoon,
KLEERMAKESSE (hoofdt. op kes), vr. Kleermaakster.
Kleermaggezijn, o. Mv. -en. Magazijn van
kleeren.
Kleermaken, o. VD : ze doet het kleermaken;
— kleermakere, m., kleermaker; — kleermakerije, vr., het kleermaken : de kleermakerije
slàbakt ; de kleermakersstiel : de kleermakerije
leeren; kleeimakerswinkel : hie heet (heeft) te
Gent 'n schoone kleermakerije; — kleerma-

kersambacht, o., daarnaast : kleermakersstiel, m.; — kleermakersgast, m , kleermakersknecht ; — kleermakersgerieve, o., gereedschao van eenen kleermaker; — kleermakers-

scheere, -tafele, vr. — Vgl. VD.
Kleermakesse, vr. Zie KLEERMAAKSTERE.
Xieermale (uitspr. -ma- met zovl. lange a), vr.
Mv. -n, Tesch van een kleed. Zie MALE.
Kleermort, vr. Kleermarkt. Zie MORT.
Kleermotte, vr. Mv. -n. Kleermot.
Kleeroudze, vr. Zie KLEERAADJE.
Kleerstoffe, vr. Mv. -n. Hetz, als KLEERGOED.
Zie aid.

Kleerverkoopere (uitspr. met sch. e en o), m.
Mv. -rs. Ver kl. -rke. De eind-<? valt dikwijls in de
uitspr. weg. Iemand die kleeren verkoopt.
Kleerwaren (uitspr. met zovl. lange a), vr.
mv. Zonder enk. Gemaakte kleederen: ook : kleerstoffen. Hie en verkoopt änderst niet as kleer waren.

Kleerwenkele, m. Mv. -ls. Verkl. -ike (mv.
-Ikes, -Ikies). Kleerwinkel. VD heeft : kleerwinkel en kleerenwinkel.
Klefferen, onz. zw. ww. Verv. : klefferdege,
geklejferd. Met hen (hebben). Daarnaast KLESSEREN. Klauteren. De katte klejfertop de popeher.
Da' manneke ka' goe' klefferen. SCH. DB. CV. J.
— Afl. Kleffereere, m., man (of vrouw of dier)
die Meffert ; bepaaldelijk : boomkruipertje, zeker
vogeltje (Certhia familiaris L,); — klefferenge,
vr., het klauteren.
Klei (uitspr. klai), m. (niet vr.; vgl. toch KLEIE).
Zonder mv. Zonder verkl. Het gewone w. is
KLEEM (zie aid.). Klai komt meer en meer in
gebruik. Wdb.

—

KLEINE

Kleie (uitspr. klaip), vr. Zonder mv. Plaatsnaam : eig. plaats, waar veel klei is. Bepaaldelijk :
wijk tusschen Zegelsem en Nederbrakel. Hie
weunt op de Klaie. Als plaatsnaam is het w. vr.
Vgl. KLEI.

Klein, bn. bw. Zie KLEINE.
Kleine (uitspr. klainp), bn. bw. Trapp, v. verg. :
klainder(e), klainsU Klein. Hie es stijf klaine.
Wdb. — Van zaken. Zoo klain as e zandse, as e
zoodse ( = zaadje), as ne spellekop, as ne spellepunt, zeer klein. Van menschen (of dieren) : zoo
klain as 'm miere, as e muiske, as e kabautermanneke. — De klaine man, de geringe man, de
stand die zieh tusschen den orme (arm) man en
de rijke man bevindt. De klaine man en kan
te(g)ewor(d)eg nie meer bestaan. — Zoo ook :
klai' volk, gering volk, gemeen volk ; hie es van
3
n klain famielde, van een zeer geringe familie.
— Klai' geld, kleine muntstukken (centiem, cent,
vijf centiemen, tien centiemen). 'k En hè (heb)
gee' klai' geld, 'k en kan ou (u) nie weregeên. —
E klai' geld, een geringe som; een läge prijs.
Tien frank veur e vi(gg)en? dat en es mor e
klai' geld, Veur e klai' geld keunde dor de boter
koopen. Vgl. J. — Klaim bier^ licht bier. Spr.
Dat en es gee' klaim biery dat is geen kleine zaak,
dat is iets van belang. CV. J. — Klaine weunen,
klaine zitten, in een klein huis wonen. 'k Weun
hier goed, mor toch 'm beetse klaine. — De
klain uurkes of uurkies, de uren na middernacht. In de klain uurkies thuis kommen, na
middernacht. — Spr. Klai' gewin brengt rykdom
in, wie niet veel wint, kan echter beter sparen dan
hij die veel wint. J. — 't Es beter klaine meester
(of baas) as groote knecht. — Klaine poutsies
(potjes) hen ook ooren, de kinderen kunnen ook
luisteren. J. CV (Aanh.).— Va' gee klai' gerucht
(of lawijt) verschieten, niet licht verschrikken ;
eig. en fig. J. — In het kaartspel : de klaine
ja(g)en de groote, kleine troefkaarten doen de
groote vallen. Jt Wordt veelal gezegd als men een
kleine troefkaart uitspeelt.
— In kleine stukjes. let klaine slaan. Ge moet
da' vlees klainder kappen. Suiker Maine stampen. Zie, beneden, de koppelingen.
— Laag, onwaardig. G' em meugt ou (u) zoo
klaine nie maken, ge moogt u zoo gering niet
achten. DB. — Vernederd, misnoegd, ontevreden.
Iemand klaine maken, hem vernederen. Ook :
van iemand e klai' manneke maken. C V (Aanh.).
Om let klaine zijn, er over vernederd, ontevreden
zijn. Hie en wer at nor de keer messe nie' genood
en hie waster stijf klain omme. Vgl. DB. J.
— • Va' Mains (of klaz'nst) af a\n), van Jongs af
aan. Hie es ziek va' klains(t) af an. CV. R . J.
— Zeifst. gebruik. Mannelijk : klainen. Van
menschen : Onze klainen (onze kleine broeder
b. v.) es dood. Groof en klaine stelen, mor groote
stelen 't meest. Van kleine kinderen : z' en hee
mor éene klainen, een kleine jongen. Van ditren :
mijne klainen (klein paard b. v.) es van de beste.
Mv. : Maine. Mie her twie klaine zijn deu(g)enieten. — Vrouwelijk : Maine. Her klaine kan al
schoone lezen, haar klein meisje. Mv. : Maine.
Her drij klaine zijn amaal dood. — Onzijdig :
klaine. Die 't klaine niet 'm begeert, en es
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't groote nie werd; of : die 't Maine niet en ziet,
en vendt 't groote niet. Klaine, o. heeft als
verkl. klaintse (my. -tses, -tsies); kleine zaak;
kleine moeite : 't en es mor e klaintse veur my
am mee te gane; veel klaintsies maken e groot ;
%ie en heet (heeft) er mor vier en e klaintse, hij
is een weinig zot; klein kindje : wor es ons
klaintse ? — In verbinding met groot. Klain en
groot) kinderen en volwassenen. Noch klain noch
groot, niets. Em begeert niemands beddegenoot,
noch iemands goed 't zij klain of groot. VD
maakt hier klein m.
— Afl. en samenst. Behalve de beneden aangegeven heeft men nog de volgende : klainachten, ww., Wdb.; — klainbier (uitspr. klaim-),
zie op KLEINE; — klaindochtere, vr.; — klaine,
vr., klainen, m.; zie op KLEINE; — klaineeren,
bedr. zw. ww. : iemand klaineeren, iemand geringer maken, verkleinen ; iet klaineeren ; — klaineerdere, m., iemand (man of vrouw) die kleineert; — klaineghied, vr., kleinigheid; — Mainekappen, ww., in kleine stukken kappen, klainekloppen, in kleine stukjes kloppen, klainekrij(g)en,
in kleine stukken krijgen ; zoo 00k : klainemaken,
Mainemalen, klaineslaan, klainesmijten, Maine*
snijen, klainestampen, klaineterten, kleintreden,
klainetrampelen, klainetrappelen,
Mainetrappen, klainevrijven, klaineza{g)en, en andere
soortgelijke koppelingen (scheidbare, bedr. werkw.)
meer; — klaingeesteg, bn., klaingeesteghied, vr.,
kleengeestigheid ; — klai(n)geld, o., zie KLEINE ;
— klai(n)kind, o.; — klain-kinderschole, vr.;
— Mainte, vr.; — klaintse, o., zie KLEINE ; —
klainzeune, m.
Kleinen (uitspr. klaimri), bedr. zw. ww. Verv. :
klaindege, geklaind. Met hen (hebben). Klein (of
kleiner) maken. Toorfels (aardkluiten) klainen.
Ge moet de suiker 'm beetse klainen. Haut klainen, hout met het hammes (zie aid.) in kleine
stukjes kappen en klieven. 't Geklaind haut heet
klainsele of stoofhaut : z' omsteken er de stove
mee. Wor es de koeiere? Hie Maint haut. Stoofhaut klainen. — Vgl. J. DB (KLEENEN).
— Afl. Klaindere, m., die kleint (b. v. hout);
— klainsele, o.; zonder mv.; het geklainde hout.
Kleins, kleinst (uitspr. klains{t) ). Z. KLEINE.

Kleinstere (uitspr. klaistprp), m.; kleinsteren,
ww.; Jdeinsterenge, vr. Zie KLEISTERE, KLEISTEREN, KLEISTERINGE.
Kleister, m. Zie KLEISTERE.
Kleistere (uitspr. klaistprp), m. Mv. -rs. Verkl.
-rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-<? valt dikwijls
weg. Daarnaast GAISTERE, GLAISTERE. Vonk,
genster. Der sprank ne klaister vier uit de
schauwe. Hie gaf mij 'n kaaksmete : 'k zag wel
duust klaisters vier. — Hevige bliksem. 'k Zag
ne klaister in de lucht. — De uitspr. laat toe te
schrijven KLEINSTERE, KLENSTERE (KIL : KLEYNSTERE, scintilla). Vgl. SCH. DB. J. Log., Wdb.
Kleistere (uirspr. klaisforz), vr. Zie KUJSTERE.
Kleisteren (uitspr. klaisterzn), onp. zw. ww.
Verv. : Maisterdege, geklaisterd. Met hen (hebben). Men zou kunnen KLEINSTEREN, KLENSTE-

REN schrijven. Vonken geven of schieten. As

KLEITSERE

't ieverst brandt, toons (dan) Maistert het. —
Weerlichten, bliksemen. 't Klaister t ferme.
— Afl. Klaisterenge, vr., het Maisteren : as de
mijte branddege, was 't 'n klaisterenge !
Kleisteren (uitspr. klaisforpn), 011z. zw. ww.
Verv. : Maisterdege, geklaisterd. Met hen (hebben). Snuisteren, snoepen. Ze Maistert van smorrens tot snavies.
— Afl. KlaisterderijV, vr., het snuisteren; —
Maistereere, m., vrouw of man die snuistert ; —
klaisterenge, vr., het snoepen. — Samenst. Klaister gat, o., klaisterkerte, vr., klaisterkonte, vr.,
vrouw die veel snuistert.
KleitS (uitspr. klaits), m. (uiet vr.). Mv. -en.
Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Daarnaast, min gewoon, KLETS. Slag (met het bijdenkbeeict van klinkend geraas). Iemand ne klaits op zijne smoel
geên (of drouien). Ze kreeg ne klaits of drij in
her gezichte. 'k Meendege da' 'k ne klaits i' mij'
gezichte kreeg, dat verwonderde, verschnkte mij
uitermate. — Geene Maus i' zif gezichte wer(d)
zijn, niets waard zijn; nietig zijn.
— Geluid van iets dat met een klets open- of
toespringt. De luchtbal sprank ope' mee ne groote
klaits. De vaister staa' zeker open? 'k Hoore
den eene klets achter den anderen.
— Een weinig, een beetje. Daarnaast KLU(i)TS.
Men zegt het vooral van een kleine hoeveelheid
die in een vat overblijft en die men, in eens, kan
uitkletsen. Hie kreeg ne klaits water op zij' lijf
De boerinne gaf an 't orm (arm) wijveke van tijd
tot tijd e klaitske melk. Der es ne klets more dor
op ou (uw) broek. — Bij uitbreiding. Ook van
vaste Stoffen. Ne klaits pato{dd)ers, boonen.
— Krediet,pof, onbetaalde schuld. Ze Staat hier
nog mee ne ferme klaits. Op de klaits koopen.
Da' z' eest herre Mets betaalt! Iemand ne klaits
zetten, hem iets zonder betalen af koopen.
— Klaits va' volk, zeer gemeen volk.
— Ook als tusschenwerpsel; bij VD KLATS.
Klaits klaits / gaat de dzakke. 'k Em mocht nie
binnen : 't was klaits, de deure toe! Klaits! dor
smijtge de melk op de vloer.
Kleitsen (uitspr. klaitsm), onz. bedr. zw. ww.
Verv. : klaitstege, geklaitst. Met hen (hebben).
Daarnaast, min gew©on, KLETSEN. Onz. Een klinkend geraas geven, kletsen. D'ha(g)elsteene klaitsen op de ruiten. De melk Maitsteg' op de vloer.
De deure, de vaister klaitst. — Slaan, smijten.
Hie klaitst mee zijn hand op zij' gat. Op iemand
zij' gezichte kletsen. Er op slaan dat 't klaitst !
In de note' Mausen. De kinders Mause mee' de
dzakke ; ze Mause mee ne stok in 't water e. —
Met water (of ander vocht) plassen. Z' em mag
azoo nie klaitsen. — Schuld maken. 'k En verkoope niet (niets) meer a' Mie : z' en doe' niet as
Mausen. — Bedr. Slaan, werpen (met klinkend
geraas). Hie klaitst ne s teen in ons vaister e. Hie
klaitst de deur open en toe. De tafel i' stikke'
klaitsen. Bier op de grond klaitsen. Hie klaitst
den eemer water de straat op. — Vgl. SCH. J. VD.
Kleitser, m. Zie KLEITSERE.
Kleitsere (uitspr. klaitszrp), m. Mv. -rs. Verkl.
-rke (mv. -rkes, -rkies). Daarnaast, min gewoon,
KLETSERE. De eind-* valt dikwijls in de uitspr.

KLEITSERIJE
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weg. lemand die kletst (slaat, plast, op den pof
koopt). Zie KLEITSEN.
Kleitserije (uitspr. klaitsdrijp met hoofdt. op
rij), vr. Zonaer mv. Daarnaast, min gewoon, KLETSERIJE. Het kleitsen (zie aid.), 't Was dor 'n
klaitserij in de noten. 'k En hauwe (houde) va'
geen klaitserije, d. i. pof. — Klaitserije va' volk,
gemeen volk.

-tses, -tsies); daarnaast klemmers, klemmerserten, klimerwt, vooral de hoog klimmende soorten;
— klemkoorde, vr., hetz, als klemzeel ; — klemplante, vr., alle plant die klimt : den druiver es
'n klemplante; — klemrooze, vr., klimroos ; —
klemspore, vr., klauterijzer der snoeiers ; — klemzeel, o. (zie aid.).

Kleitsinge (uitspr. klaitsengd), vr. Zonder mv.
Daarnaast, soms, KLETSENGE. Het kleitsen (slaan,
plassen, poffen). AI de dzakke' kwamen uit :
't was 'n klait senge! Wat 'n klaitseng' op de
vloer! Betalen, en geen klaitsenge, zilde,

Klemmere, m. Mv. -ts. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-^ valt dikwijls in de uitspr. weg.
Van personen. Klimmer (man of vrouw die klimt).
Da' manneke was ne goeë klemmere. — Spr.
Verre (soms diepe) zwemmers en hoo{g)e klemmers, dat en deugt niet; of : hoo(g)e klemmers
en verre (soms diepe) zwemmers en sterven in
houder (hun; bedde niet. — Mastklimmer. Hoeveel klemmers zijn der i'geschreven ? — Van dieren. Ons katte, dat es nen eeste klemmere. —
Bepaaldelijk : klemmerke, boomkruipertje. Zie
BOOMKLEMMERKE. — Van planten. Alle klimmende plant. Wa' veur klemmers slaan der in
diene lochtenk? — Bepaaldelijk : klemmers, hoog

Kleitskop (uitspr. klaitskop), m. Mv. -pen.
Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Kletskop. Wdb.
Kleitsoor, o. Zie KLEITSOORE.
Kleitsoore (uitspr. klaitsoorp, 00 met seh. 0 en
den hoofdt.), vr. Mv. -n. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). Daarnaast, soms, het onzijdige KLEITSOOR
(uitspr. klaitsoor), en, min gewoon, KLETSOOR,
KLETSOORE. Van Romaanschen oorsprong, te oordeelen naar den klemt. Vgl. Picardisch clachoire,
e'clachoire (dialect van Bergen) die zelf met klats,
klets verwant zijn. Zie ÜLRIX {Germ. Elem. in de
Rom, Talen, nr 1120); VERCOULLIE (i. v. KLETSOOR). Lange zweep, bepaaldelijk die der koetsiers
en der kartonks (zie aid.). Zweepe is de algemeene naam ; dzakke is de zweep der koewachters : zij heeft een körten steel, maar de koord is
zeer lang; het koetspaard, het trekpaard worden
met de klaitsoore geleid. Van de klaitsoore
kry\g)en, van de zweep krijgen, slaag krijgen.
lemand van de klaitsoore geen,
Klem, m. Zonder mv.; zonder verkl. Paardeziekte : chronische onverteerbaarheid, die de
paarden belet naar behooren in te zweigen ; hunne
keel is als toegeklemd; 00k wel gevolg van een
hersenvliesontsteking. Fr. vertige intestinal; of :
méningite. Onze rui?i heet (heeft) de klem.
DB. CV. J . — De andere bet. van het woord
— zie VD die het vr. maakt — zijn hier onbekend.
Klementiene (uitspr. klemantiem met hoofdt.
op tie), vr. Mv. -n. Verkl. : tientse (mv. -tses,
-tsies). Vrouwenaam : Clementina. Zie PERSOONSNAMEN. — Vooral in ' t mv. : Klematis-soorten.
Zie CLEMENTIENE.

Klemmenj onz. st. ww. Verv. : klom, geklommen. Met hen (hebben). Mnl. CLEMMEN.
Klimmen. Wdb. Op nem boom klemmen. Klemme
gelijk 'n katte, zeer goed klimmen. Die hoo{g)e
klemt, en verre (soms diepe) zwemt, en sterpt i'
zijm bedde niet. Of : hoo(g)e klemmen en verre
(soms diepe) zwemmen, dat en deugt niet. — Van
planten. In de hoogte groeien al klimmende (met
ranken, stekels, hechtwortels, erz.) of al slingerende : breemen, suikerboenen, erfelranken, erten,
klementiene' klemmen.
— Afl. Klemmznge, vr., het klimmen ; bepaaldelijk, mastklimming : 't es zon da g klem m enge ; —
kümmere, m. (zie aid.). — Samenst. Klembcone,
vr. ; mv., gewoon, -n; verkl. -bimntse (mv., gewoon, 4ses, -tsies) : klimbccn ; — klemerte, vr.,
mv., gewoon, -n; verkl. -ertse (mv., gewoon,

Klemmer, m. Zie KLEMMERE.

klimmende erwtsoort, nog KLEMERTEN en KLEMMERSERTEN geheeten.

Klemzeel, o. Daarnaast KLEMKOORDE. Koord
die men rond de beide voeten spant en draait, ten
einde beter op eenen boom te klimmen. — Dikkere koord die de snoeiers in beide handen nemen
en rond den boomstam spannen, als deze zeer dik
is en door beide armen niet kan omvat worden.
Mee klemsporen en e klemzeel klemmen de
snoeiers op de boomen. — Vgl. DB. J.

Kleingelenk, tusschenw. ; Mengen, ww. ;
klenke, vr.; klenken, ww. Zie KLINGELING,
KLINGEN,

KLINKE, KLINKEN (00k de afl. en

samenst.).
Klenstere, m.; klensteren, ww. Zie KLEISTERE, KLEISTEREN (00k de afl.).
Kiep, o. Zonder mv. Zonder verkl. Daarnaast,
min gewoon, KLEPHAUT. Klaphout, vathout. Dat
es gee' klep veur biertonnen. Kiep klieven. DB.
*— Kiep, vr. (deksel, sluitstuk) luidt kleppe. Z. aid.
Klepberd, o. Mv. -herdels, Verkl. -berdelke
(mv. -Ikes, -Ikies). Dun berdje van hout dat men
aan ieder uiteinde van het riet plaatst, om de
schietspoel te beletten uit te vliegen. Zie Volk en
Taal, VI, 115.
Klepel, ms Wordt niet gebezigd. Zie KLIPPELE.
Kiephaut, o. Zie KLIPHOUT.
Kiephont (uitspr. klep-aut), o. Zie KLEP.
KlepJdievere, m. Mv. -rs. De eind-f valt dikwijls weg. lemand die klep klieft. Tonie de klepkliever es dood.
Klepmetllen, m. Mv. -s, soms, -lies. Verkl.
-meuleke \ms. -kes, -kies). Daarnaast, soms, KLAPMEULENE. Kindermolen die klept of klapt, klappermolen. Der staa' ne klepmeulen op de peereleere, en hie belet mij 's noch{t)s te slopen (slapen). — Tong. Mie herre klepmeulen en staa' nie
stille, ze babbelt altijd. — Babbelzieke vrouw (of
meisje). 'k Hoore Belle de klepmeuUne.
Klepmenlene, m. Zie KLEPMEULEN.

KLEPPE

—

Kleppe, vr. Mv. -n. Verkl. klepke (mv. -kes,
•kies). VVdb. — De kleppe van de klakke. Hie
trekt zijn kleppe veur zijn oo(g)en, hij is beschaamd. — Muldersterm. Stuk bout, dat men,
nadat men de molen heeft Stil geiegd, tegen de
kämmen van het kamwiel laat Valien. De kleppe
belet de meulen overech{t)s te drouien, as 'tgroote
wend of stoorm es. 'k Hoore de kleppe kleppen,
ik hoor ze tegen het draaiend kamwiel op- en
neerschokken. — Tong ; veelal in 't verkl. klepke.
Zf wijf heet (heeft) e klepke. Jk Hoor her kleppe
slaan.
Kieppen, onz. onp. bedr. zw. ww. Verv. : kleptege, geklept. Met hen (hebben). Onz.Snel op elkaar
volgende klokkeklanken teweeg brengen. 'k Hoore
Meppen : de messe gaa' beginnen. De klokke klept.
De klokluier klept. — Bedr. Ze kleppen alorme.
Zie ALARME. Wie klept er de klokke?
— Onp. Het klept veur de messe, 't Was an
't kleppe veur d'hoogmesse, as Jt gebeurdege.
3
t Klept alorme. Zie ALARME.
— Kieppen, luien, trekken. Men luidt met den
klepel der klok (tweemaal voor de mis, verscheidene malen voor eenen doode, enz.) ; men klept
met den uurhomere (uurhamer), d. i. den hamer
die het uur slaat (eenmaal, onmiddellijk voor den
kerkdienst); men trekt, als men driemaal drie slagen klept (b. v. als men iemand gaat berechten, als
iemand dood is, enz.). Luien duurt het langst,
trekken het minst lang.
— Onz. Luide babbelen. Her tonge ka' kleppen.
Mie es weer an 't kleppen. — Van eenen klappermolen. De klepmeulen hee' g heel den nacht
geklept. — Van de kleppe van den molen : schokken van de kleppe (zie aid.) tegen de tanden van
het kamwiel.
— Afl. Kleppere, m., iemand die klept : de
klokluier es ziek en de koster es kleppere ; babbelziek mensch : Triene de kleppere; — kleppenge, vr., het kleppen der klok.
Klepperen, onz. zw. ww. Verv. : Mepperdege,
geklepperd. Met hen (hebben). Klappertanden.
Wdb. — Luide babbelen. Her muile kleppert de
g'heelen dag, Hoorde Mie klepperen? — Van
eenen klappermolen. Der es wend : *k hoore de
klepmeule slaan en klepperen.
— Afl. Klepperenge, vr., het geklepper van
eenen klappermolen ; van een praatziek mensch.
Kleppertanden, onz. zw. ww. Klappertanden.
Ze kleppertandt van de kauwe (koude), va' schrik.
Mnl.

Wdb (CLEPPERTANDEN).

Klerk, m. Mv. -en. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). Wdb. — Rekenenge va' klerk tot meestere, rekening die een afgaande klerk (b. v. een
gemeenteontvanger) aan den nieuw aangestelden,
den nieuwen meestere, voorlegt en door beide
partrjen wordt goedgekeurd. Fr. compte de clerc
à maître.
Kies, vr. Zie KLESSE.

Klesje, o. Het kind dat, in 't krijgertjesspel,
de anaere achterna zit. Kobie es klesje. Klesje
speien, krijgertje speien. Aldus te Gavere (op de
noordelijke dialectgrens). Vgl. KLIJSTJE.
Klesje-spelen, ww. Zie KLESJE.
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Klesse, vr. Klis, haarvlecht, haarstreng, 'n Kies
haar. Der hangt 'n zwarte klesse veur her
oo{g)en. Ze doet 't haar in twie Messen. Is niet,
als bij VD, « een verwarde knoop ». Vgl. SCH.
DB. J. — Iemand {'n vrauwe, e maiske) bij her
Messe' pakken, ze bij het haar grijpen.
— Naam van sommige kleefkruiden : i° De
soorten van klit ; de bloemhoofdjes hebben haakvormige omwindselblaadjes : groote klesse {Lappa
major GAERTN.); Maine klesse {Lappa minor
DEC); mee bollekies va' Messe' smjten, Mnl.
Wdb. K I L . — 20 Het echte kleefkruid {Galium
aparine L.) : Klesse, dat es e kruid dat an de
Meere blijft hangen, — Gelijk {de) Messen aneenhangen, (van personen) aan elkaar zeei gehecht
zijn. Da' gemee' volk, dat hangt gelijk Messen
aneen.
Klessen, bedr. wed. onz. zw. ww. Verv. :
klestege, gekiest. Met hen (hebben). Küssen. Bedr.
't Haar Messen, het in Messen leggen of vi echten. Heur haar es altzj' schoonegekiest. — Wed.
Zieh vasthechten (van zaken, van personen). Da'
Mai' kruid, da' klesse wer(dt) g'heeten, klest hem
an ha{g)en en a' ?nains{ch)en. Da' kind klest hem
a' zij' moedere. — Onz. Erfel klest an de muur.
't Maiske klesteg' a' zij' moedere. Den draa'
van 'n Spinnekoppel klest a' my' veurhoofd. Vgl.
VD. Mnl,

DB.J.

Wdb (CLISSEN). K I L . OUD., Bü'dr.

Kiesseren, onz. zw. ww. Verv. : Messerdege,
geklesserd. Met hen (hebben). Hetz, als KLEFFEREN, d. i. klauteren. De katte klessert de muur
op. Wa' veu(g)elke klessert dor op de pope lier ?
Sieske klessert zoo goed as 'n katte. Vgl. met
KLESSEN, KLEFFEREN.

— Afl. Klessereere, m., iemand (persoon ot
dier) die klessert; bepaaldelijk, Messereerke, o.,
boomkrmpert]e {CerthiafamiliarisL.)
: 'kweete
klessereerke weunen.
Klet, vr. (kleefkruid). Wordt niet gebezigd.

Klets, m.; kletsen, ww.; kletsere, m.; kletserije, vr.; kletsinge, vr.; kletskop, m.; klets0 0 I \ e ) , O. of vr. Zie KLEITS, KLEITSEN, KLEITSERE, enz.

Kletter, m. Zie KLETTERE.
Klettere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes.
-rkies). De eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg,
Kletterende slag (vooral van donder, hagel, regen).
'T Donderdege lange, mor de leste kletter was de
grootsten. D''ha{g)ehteenegaven den eene Metier
achter den anderen op de ruiten. 't Es de Metier
van de re(g)en op d'arduinsteenen. Dat zijn nog
kletters! — Ne kletter geên, gerucht, ophef matten. Meestal ironisch. Ja, ja, as gegij spreekt, zal
't ne kletter geên. 't Gafne kletter, astie hem op
de lijste veuresteldege (b. v. om verkozen te
worden).
Kletteren, onz. onp. zw. ww. Verv. : kletterdege, gekletterd. Met hen (hebben). Wdb. Vooral
van donder, hagel, regen. Den donder klettert.
D'ha(g)elsteene kletterdegen op 't tak (dak). De
vierpijl klettert in de lucht. — Onp. 't Klettert
op de ruiten. — Dat 't klettert, zeer, geweidig,
hevig. Ze werken dat 't klettert. De lijster zengt
dat 't klettert.].
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— Afl. Klettereere, m., hevige donderslag :
Sapriestie! dat was ne klettereere ! — kletterenge, vr., het kletteren van donder, hagel, enz. :
wa' klettereng op de vaistere! —Samenst. Kletterslag, m., kletterende donderslag; J.

groote aardappelen. — Hie hee' ne neuze gelijk ne
kliefhomerey een zeer groote klompneus. — Vuisten9 hande{n) gelijk kliefhomers, zeer groote
vuisten, handen. — Ne kop gelijk ne klief homer e,
een zeer dikke kop.

Kleumen, ww. (stijf van koude zijn); — kleunen, ww. (slaan). Zijn niet bekend in mijn dialect.

Kliefhomere, m. Zie KLIEFHAMERE.
Kliefmes, o. Mv. -sen. Verkl. -ke (mv. -kes,
-Mes). Kloofmes der blokmakers ; der lattenklievers ; der kuipers. Vgl. DB. CV. J.

Kleur, vr. Wordt niet gebezigd. Men zegt KALEUR, soms KOLEÜR, o. Zie aid.

Kleute, vr. Mv. -n. Verkl. -tse (mv. -tses, -tsies).
Klont, kluit (waarmede het verwant is), 'n Kleute
more. Vgl. DB.
Zleuter(e), m. Mv. -s. Verkl., gewoon, -rke
(mv. -rkes, -rkies). Kind. Vgl. KLEUTERGAT.
Kleuteren, onz. bedr. zw. ww. Verv. : kleuterdege, gekleuterd. Met hen (hebben). Nagenoeg
hetz, als LOTEREN (zie aid.). Onz. De vaister kleutert as 't stijf wouit. 't Geld kleutert in de male.
— Bedr. De wend kleutert de ruiten. Geld Meuteren. Vgl. DB.
— Afl. Kleuterenge, vr., het Meuteren.
Kleutergat, o. Zonder mv. Kleuter. —- Kinderrijmpje :
Klai' Mai' kleutergat (00k wel : kleuterke),
Wat doedegij i' mijnen hof?
Ge trekt er al de blommekies af,
Ge maakt het veel te grof !
Mamaitsc die zalkijven,
Papaitse die zal slaan :
Klaf klaf kleutergat,
Laat aide blommekies staan!
Kleuve, vr. Mv. -n. Verkl. -fke (mv. -fkes,
•fkies). Kloof. Er komme kleuven in de grond, in
de vloer, in de muur. 's Wenters krijgt ze kleuven in her hands 'n Diepe kleuve. Zij' gezicht es
vul kleufkies.
Kleuven, onz. zw. ww. Kleuven (zie aid.) krijgen. De muur kleuft. Mijn hand is g'heel gekleufd.
Eleven, ww. Ongewoon. Men zegt : PLAKKEN.
Zie aid.
Klezoor, m. (metserswoord). Bestaat niet in
mijn dialect.
Kliefbank, vr. Mv. -en. Verkl. -ske. Bank
waarop de lattenklievers de latten klieven. CV.
JOiefbeetele (uitspr. met sch. e), m. Mv. -Is.
Verkl. -Ike (mv. -Ikes, -Ikies). De eind-^ valt dikwijls weg. Groote beitel (soort van kapmes) der
blokmakers, waarmede zij de houtblokken klieven. CV. VD. Vgl. J.
Kliefblok, m. Mv. -ken* Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). Platte blok zonder pooten, waarop de
blokmakers de houtblokken klieven. CV. J.
Eliefelijk, klieflijk (uitspr. gewoonlijk met
y)9 bn. Klief Daar. Dat haut es te toui (taai); 't en
es nie klief elijk.
Kliefhamere (uitspr. klief-omprp), m. Mv. -rs.
Verki. -rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg. Groote houten hamer,
waarmede hout wordt gekloven. VD. SCH. DB.
CV. R . J. — Pato{dd)ers gelijk klief homers, zeer

Kliefmikke, vr. Mv. -n. Verkl. -kske (mv. -skes,
-skies). Mikvormige staak, gebezigd bij 't bandenklieven, het klepklieven. Kuipers en latteklievers
hen (hebben) 'n kliefmikke.
Kliek, m. (niet vr.). Mv. -en. Verkl., gewoon,
-ske (mv. -skes, -skies). Vgl. Fr. clique. Hoop,
bende, bent (gewoonlijk met ungünstige bet.). De
g'heele gemeenteraad es ne kliek van deu(g)enie~
ten. Smijt hem mee zijne kliek buiten. Op dem
boskant weunt e sticht kliekske. — 't Es al e'ene
kliek, 't is al koek van éene deeg. Lieberalen, kälte lieken, soosjaliesten, }t es al éene kliek.
Kliek, m. Mv. -en. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). Slag (met het bijdenkbeeld van klinkend
geluid. De moeder gafher kind ne kliek of twieë
op zij' gat. — Een weinig, een (overgeschoten)
beetje. Veelal met klak. In die herber ge verkoopen z' al de kUekskies en klakskies. — Klieken en
klakken, ailes wat een persoon toebehoort, de
heele rommel, pak en zak. Zie KLAK. — Is het w.
een onomatopée? Of hangt het met het vorige
samen? Zie b. v. FRANCK-VAN W I J K . —

Kliek,

vr. (fluim) is in mijn dialect niet bekend.
Kliemaat, o. Zie KLIMAAT.
Klier, vr. Zie KLIERE.
Kliere, vr. Mv. -n. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkits). Mnl, cliere. Gezwollen, ontstoken kher
(vooral van de halsklieren gezegd). Z' hee' klieren
in herren hais. Z' en kan die kliere nie kwijte
graken. DB.CV.
Kliesteere (uitspr. tee met zachtl. e en den
hoofüt.), vr. Klisteerpomp. Niet algemeen bekend.
Kliester, m. Zie KLIESTERE.
Kliestere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). Daarnaast, zelden, KLIJSTERE. De eind-<?
valt dikwijls in de uitspr. weg. Bloembol. Le lens
hè kliesters, leliën hebben bollen. Vgl. Mnl. Wdb.
KiL. SCH. DB. CV. J {Bijv.).
— Afl. Kliesterachteg, zelden klijsterachteg,
bn. : kliesterachtege planten; — kliester en, zie
aid. — Samenst. Kliesterplante, zelden klijster-,
bolplant.
Kliesteren, onz. zw. ww. Daarnaast zelden
KLIJSÏEREN. Gewoonlijk in den inf. Wordt gezegd
van bollen die ander kleiner voortbrengen. Sarlotte' kliesteren, andzuins niet. Zie KLIESTERE.
Klievelenk, m. Zie KLIEVELING.
Klieveling 1 (uitspr. klievplenk), m. Mv. -fangen. Verki. -lenkske (mv. -skes, -skies). Brok, stuk
bij ?t klieven van een voorwerp afgesprongen.
Klievelenge' van haut. Klievelenkskes va' steen.
Klieven, bedr. onz. st. ww. Verv. : kloof
(niet kliefdege dat evenwel soms wordt gehoord),
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gekloven. Met hen (hebben). Bedr. Klooven. Haut
klieven. Hie kloof netn blok en hie kapteg* f
zijnen teen. Hie klieft latten, banden, klep. —
Onz. Gekloven worden. Dat haut en klieft mor
moeilijk.
Kliever, m. Zie KLIEVERE.
Klievere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg.
Iemand die klieft. — Bepaaldelijk : lattenkliever.
Tieste de kliever ligt ziek te bedde.
KlieverijOj vr. Mv. -n. Plaats, winkel, waar
latten worden gekloven.
Klievinge (uitspr. klievengp), vr. Zonder mv.
Het klieven. Azoo niet te klieve, zilde : zuk
'n klievenge 'n deugt niet.
Klif, o. (helling); klift, vr. (kleefkruid); klijf,
o. (klimop). Bestaan niet in mijn dialect.
Klijster, vr. Zie KLIJSTERE.

Klijstere, m.; klijstérachtig, bn.; klijsteren, ww.; klijsterplante, vr. Zie op KLIESTERE,
KLIESTEREN.

Klijstere, vr. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
•rkies). De eind-<? valt dikwijls in de uitspr. weg.
Daarnaast, soms, KLAISTERE. Smet, vlek (van
modder of slijk). 'n Klijster more. Va' wor kommen die klaisters Hoed. Het w. hangt samen met
KLEI. V g l . K l L .

Klijstje (uitspr. khjstsz), o. Het kind dat de
andere achternaloopt in 't krijgertjesspel. Wie
ester klijstse? Klijstse speien, krijgertje speien.
Aldus te Nederzwalm. Vgl. KLESJE-SPELEN.
Klijstje-spelen, ww. Zie KLIJSTJE.
Klik, m. Wordt niet gebezigd.
Klik, tusschenw. 't Wordt gebruikt als iets
omkantelt. Klik! de tafel valt omme. Z. KLIKKEN.
Klikke, vr. Mv. -n. Verkl., niet gewoon,
klikske. Daarnaast KLIKSCHAVE. Ploegschaaf. Fr.
bouvet. Mee* de klikke schaven.
Klikken, onz. zw. ww. Verv. : kliktege, geklikt. Met hen (hebbeD). Niet gewoon (zie KLINKEN). Omslaan, omkantelen. Past op, de tafel
gaa' klikken. let doey klikken, iets doen omvallen. — De bet., bij VD aangegeven, zijn hier
onbekend.
Klikschave (met zovl. lange a), vr. Z. KLIKKE.
Klim, o. (plant) ; klim ; m. (hoogte). Worden
niet gebruikt.
Klimaat (uitspr. kliemaat, maat met den
klemt. en met zovl. lange a), o. Zonder mv. Zonder verkl. Niet gewoon. Wdb. Evies klimaat.
Klimmen, ww. Wordt niet gehoord. Zie KLEMMEN (00k de afl. en samenst).
Kling", vr. (lemmet; heuvel). Bestaat niet in
mijn dialect.
E l i s geling (uitspr. klengplenk), tusschenw.
De belle doe} klengelenk klengelenk! Klengelenk
doen, bellen (in de kindertaal).
Klingen (uitspr. klengpn), onz. zw. ww. Enkel
in den inf. en met zengen. Zijne stem verheffen,

KLINKSNOER

joelen. Astie geld heet, en doet hie änderst niet
as zengen en klengen. De zatteriks Mengen en
zengen. Vgl. Mnl Wdb. DB.
Klink, vr. Zie KLINKE.

Klinke (uitspr. klenkd), vr. (nooit m.). Mv. -n.
Verkl. -kske (mv. -kskes, -kskies). Klinkende slag
met de hand. Iemand 'n klenke geên. Hie kreeg
'n klenk op (of onder) zij' gat. Sies gaf hem dor
e klenksk' op zijne smoel, dat hie drouidege
(draaide). KlL.
— Klink eener deur. De klenke valt nere. Liever nen dief an de klenke as }n luistervenke. J.
— Het raadsel van de deur klenke : As gy in huis
komt, knikt het op ou (u).
— Deel van eene drijwielkerre : kromgebogen
ijzer dat het bovenste deel van het zothoofd met
het onderdeel of kruisen verbindt. De klenke van
't zothoofd es losgeschokt. Volk en Taal, IV, 165.
— Weverswoord. De klenke is een stukje ijzer
dat nagenoeg den vorm van een gebogen beitel
heeft; zij steekt met een Sterken nagel in de rechter rame vast, zoodat haar punt in de tanden van
den band of omslag van de bolle (zie aid.) kan
vatten. De klenke belet den onderlooper verkeerd
te drouien draaien). Zie Volk en Taal, IV, 179;
00k V, 149. J.
— Schaamdeelen van koe fof merrie) ; — van
de vrouw. Mnl. Wdb. J. — Aars. Ze kreeg ne
schup onder her klenke. Hie viel op zijn klenke.
Z' es al te loui (lui) : ze zit altij' mee her klenk
op de grond. — Schimpnaam : vrouw. Die zotte
klenke! Zwijgt, gie dwaze klenke!].
Klinke (uitspr. klenke), bw. Klenke staan,
on vast staan, gereed om te kantelen of te vallen.
DB. J. — Klenke slaan, omklinken. DB. — Zie
KLINKEN.

Klinken (uitspr. klenfon), onz. bedr. st. ww.
Verv. : klonk of klank, geklonken. Met hen (hebben). Wdb. Drenken en klenken. — Klenke gelijk
'm belle, gelijk fn klokke, gelijk nen oomvijl (aanbeeld), zeer lief, helder klinken. — Spr. KTenkt
het niet, zoo boutst (botst) het, op goed geluk af.
— Kantelen, omslaan. Daarnaast, soms, KLIKKEN. De tafel klenkt. SCH. DB. CV.
Klinker, m. Zie KLINKERE.
Klinkere (uitspr. klenkdri), m. Mv. -rs. Verkl.
•rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-*? valt dikwijls in
de uitspr. weg. Iemand die klinkt, 't Zijn amaal
drenkers en klenkers. — Vocaal. Wdb. Hie en
kan nog zijn klenkers niet, hij kent zelfs de klinkers niet.
Klinket (uitspr. klenket met hoofdt. op ket), o.
Klein deurtje in de schuurdeur. Volk en Taal, VI,
38. Aldus te Asper. Vgl. Mnl. Wdb : CLINKET.
K I L : KLINCKET.

Klinkhaak (uitspr. klenkaak met zovl. lange
a), m. Haak waarin de klink valt. Mnl. Wdb;
CLINCHAKE, CLINCHAEC.

Klinkpot (uitspr. klenkpot), m. Komt voor in
een schommelrijm. Zie HUTTEKO.

Klinksnoer (uitspr. klenk-), o. Mv. -en. Verkl.
-ke (mv. -kes, -kies). Het snoer, touwtje der klenk e;
men trekt er aan om de deur te openen. De staute
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jongies trekken an 't kUnksnoer. Vgl. Mnl. Wdb.
OUD., Bijdr.
— Het dünner touwtje aan het einde der zweep
of dzakke. Van klinken, 't Es 't klenksnoer da'
klenkt, as ge dzakt.

Klinksnoergat (uitspr. klenk-), o. Verkl., gewoon, -gootse (met zachtl. 0). Gat in de deur
waardoor het klinksnoer gaat. D2 tooveresse kroop
deur 't klenksnoer gat.
Klip, vr. (rots; knip). Is niet bekend in mijn
dialect (00k niet de afl. en samenst.).
Klippel, m. Zie KLIPPELE.

Kuppele, m. Mv. 4s. Verkl. -Ike (rav. 4kes%
-Ikies). De eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg.
Kluppel. Nen dikke klippele, Mee klippeis in de
note' stekken. lemand van de klippel geen. Van
de klippel krij\g)en. De klippel komt uit den
hoek, er wordt slaag gegeven. Kinders mee klippeis opbrengen, dat en deugt niet, het kind moet
niet geslagen worden. — In het bekende neusdoekjesspel zingen de kleinen :
Liekaliekalomme,
Kijkt er niemand omme ?
De klippel die valt,
De klippel die valt!
De klippel is hier de neusdoek ; eertijds was
het wellicht een klippel of stok. Zie LIEKALIEKALOMME. Vgl. Mnl.

Wdb. i. v. CLEPPEL; OUD.,

Bijdr. SCH. DB. C V. J.
— Klepel der klok.
Klippeleilj onz. bedr. zw. ww. Veiv. : klippeldege, geklippeid. Met hen (hebben). Onz. Met
kluppels werpen. In de noten, in d'appels klippelen. Op iemand zijne ru(gg)e klippelen, —
'k Zal nog mee' zijm beenen nor (of in) de note'
klippelen, hij zal lang vöor mij dood zijo. —
Bedr., min gewoon. Hie klippelt noten, appels.
— Vgl. SCH. DB. CV. J.
— Afl. Klippeleere, m., iemand die klippelt ;
— klippelenge, vr., het kluppelen : as de kastoonje' rijpe zijn, es 't 'n ferme klippelenge.
KliS, vr. ; klissen, ww. Men zegt KLESSE,
KLESSEN. Zie aid.
Klisteer, vr. Zie KLIESTEERE.

Klit, vr. (plant ; verwarde knoop) ; klitS, vr.
(teef). ßestaan niet in mijn dialect (00k niet de
samenst.).
Klodde, vr. Mv. -n. Verkl., niet gewoon, -ke
(mv. -kes, -kies). Ineengewarde of ineengewrongen
bal van iets dat draad- of haarvormig is, dot.
'n Klodde vlas; '?i klodd' haar; ekloddeke garen.
— Opgedroogde dot koestront, die aan het haar
van 't beest blijft hangen. Pakt de roskam en doet
die klodde' van de koe her lijf. — Afval van vlas
bij het zwingelen. Vaagt die kloddem bijeen cn
smijt z' in den oven. — Stoppeis met worteis en
een weinig aarde. Reekt die klodden op hoopen.
Kloddem branden, ze op den akker op hoopen
zetten en in brand steken. — Vod, bul, oucie lap.
Verkoopt die klodden. Da' wijf en hee' mor
klodden an her lijf. Pakt 'n klodde, om da' glas
van de karsei (carcel) te kuis(ch)en. Klodden en
vodden; klodden en palullen. Ne koopman i'

KLODDERIJE

klodden. — Siechte stof, waar. In herre wenkel
zijn 't amaal klodden. — Nietig, versleten, waardeloos voorwerp. Smijt die klodde van nen hoed
op strate, 'n Klodde van 'n kazakke. — Onklare
zaak, moeilijkheid. Hie en komt mee niemend
overeen, hie es liefhebber va' klodden. Ge steekt
mij i' leeleke klodden. Die zake, dat en es mor
'n klodde. Veur e kloddeke trekt hie iemand veur
de zuze (juge), 't Zijn dl klodden en vodden. 't En
zij' mor klodden en konterijen. AI die klodde'
zillen hem ten onder brengen. Laat mij gerust
mee al ouder (uwe) kloddenf 'k En zal hem uit
zijn klodden nie helpen. — Leugen, verdichtsei.
Ge maakt mij klodde' wijs. Iemand klodden ophangen. Geen klodden in de biecht, niet te liegen !
— Van personen. Waardeloos mensch, dat zieh
siecht gedraagt. Die klodde van ne vaint. Vooral
van siechte vrouwen. Zij' wijf en es mor 'n klodde.
't Es 'n klodde van e maiske. En trauwt mee'
die klodde niet. — Van dieren. Waardeloos beest.
Hie verkocht mij dor 'n klodde van e perd. Smijt
die klodde van nen hond in 't watere.
— Vgl. SCH. VD. DB. CV. J. FRANCK-VAN
WlJK, i. V. KLODDER. VERCOULLIE i. V. KLOD,
KLODDER.

Kloddeman, m. Mv. -ns, Verkl. -neke (mv.
-kes, -kies). Daarnaast KLODDEVAINT. Iemand die
klodden (vodden) opkoopt. Sies de kloddeman,
't Gewoon woord is PALULLEMAN (zie aid.). —
Iemand die moeilijkheden zoekt, onklare zaken
mint; of met listen omgaat ; of zieh bezighoudt
met oneerlijke zaken. Die kloddeman zoo (zou)
iemand veur 't triebenaal brengen. Em betrauwt
hem niet, 't en es mor ne kloddeman. Ook : nietig, waardeloos mensch. Zwijgt, g' en zij' mor ne
kloddeman ! — Vgl. SCH. DB. C V. J.
Klodderen, onz. zw. ww. Verv. : klodderdege, geklodderd. Met hen (hebben). Klodden
vor men. De koestront kloddert an de koe her lijf.
't Kloddert alan zij' vuüwijf. 't Haar van dienen hond kloddert aneen. Zie KLODDE.
Ki Odd er haar (uitspr. -aar en met zovl. lange
a), o. Zonder mv. Haar in dotten of klodden
gewrongen of geward. Veelal van langharige honden. 't Was ne vuilen hond mee klodder haar.
Klodderhond (uitspr. -ont), m. Mv. -en. Verkl.
• hoontse (met zachtl. 6), mv. -tses9 -tsies. Soort
van hond met lang haar, met klodderhaar (zie
aid.). Ne zwarte klodderhond. Ne klaine klodderhond. Opgezet zij' gelijk ne klodderhond, zeer
tevreden zijn. Vgl. J.
Klodderije (uitspr. met hoofdt. op rij), vr.
Mv. -«. Collectief. Afval van vlas. Smijt die klodderije mor in 't vier. — Opgedroogde koedrek.
Doe mee' de roskam die klodderije van de koe
her vel. — Vod, bul, lap ; siechte Ideeren ; waardelooze dingen. Verkoopt dl die klodderije. Z' en
hee' mor klodderij an her gat. — Siechte stof,
waar. In 't g'heel maggezijn en eAer anders niet
as klodderije. — Onklare zaak; moeilijkheid.
Veelal in 't mv. Ge zit alti/d i' klodder ij en. De
zake 'n es nie klaar : 't en es mor 'n leeleke
klodderije. — Prulwerk. Zij' werken deugt niet :
al dat hie doet, es klodderije. — Leugens. Ze
maakt hem klodder ijen en leu[g)ies wijs. Geen
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klodderijen in de bucht, niet te liegen ! — Klodderije va' volk, siecht, gemeen volk. — Vgl.
KLODDE.
Klodde vein t {uitsipr.~vaint), m. Z. KLODDEMAN.
Kloddewijf, o. Mv. -s of -wijven. Vrouw die
klodden (zie aid.) opkoopt. — Vrouw die gaarne
moeilijkheden zoekt, onklare zaken mint ; nietige,
waardelooze vrouw ; siechte vrouw. 'k Em bezie
da' kloddewijf nie meer. Da' kloddewijf es altif
bij den ovekaat (advokaat).
Kloof, m. Mv. kloefen. Verkl. -ke (mv. -kes,
-kies). Klomp, holsblok. 't Gewone woord is
KLOPPERE (zie aid.). Hie loopt, hie es op zijn kloefen. In de(n) Kloef, bekend uithangbord op den
steenweg vpn Zegelsem naar Oudenaarde. Hoo(g)e
kloefen; lee(g)e kloefen (met of zonder riemen). —
Kloefke duiken, kloefke steken. Zie KLOEFKEDUIKEN, KLOEFKE-STEKEN. — Kloefke trekken,
kinderspel. Zie KLOEFKE-TREKKEN.

— Afl. Kloefie, m., spotnaam voor een kloefmaker : Kloefie es weeral ne keer zat. — Samenst.
Kloefkappen, o. : 't kloefkappen doen, den
klompenmakersstiel uitoefenen ; — kloefkappere,
m., klompenmaker ; — kloefkapperije, vr., klompenmakersstiel : Tonie leert de kloefkapperije ;
klompenmakerswinkel : hie werkt in de kloefkapperije; — klo efkapper s ambacht, o., kloefkappersaloem, o^kloefkappersgeree'schip, o., kloef
kappersgerieve, o., kloefkappershaut, o., kloefkappersstiel, m., kloefkapperswenkele, m. ; —
kloefmaken^ o.; — kloef maker e,va. en de samenst. :
kloefmaker sambacht, o. -aloom, o., enz.; zie de
vorige woorden kloef kapper s- ; -— kloef maker ije,
vr., zie *t vorige kloef kapperije ; — kloefriem, m.,
riem voor de leege kloefen; — kloef sause, vr.,
schoppen met klompen : thuis krijgt hie kloef
sause mee' vette pato(dd)ers ! ; — kloef schietere
of kloefschüttere, m., gaaischutters op de kloefschietenge;— kloefschietenge, vr., soort van schieting met den handboog : op de gaaipers staan
kloefen iplv. van vogels. Te Rons' es 't alle
jaren ne keer kloefschietenge.

Kloefke-duiken, kloefke-steken, ww. Hetzelfde spei als BALLEKE-STEKEN (zie aid.) ; doch
het geborgen voorwerp is een kinderkloefje. Aldus
b. v. in het oosten van Zottegem. De kinders steke
kloefke, Willeme ne keer kloefke-duiken?
Kloefke-trekken, sch. ww. Kinderspel, Een
klomp of kloef wordt op den grond geplaatst ; een
tweede wordt met den tip in de opening van den
eersten klomp geplaatst, op zulke manier dat
de minste aanraking hem doet omvallen. Dat
heet men scherp staan. Nu geven de kinderen
elkaar de hand en vormen eenen kring ; zij springen en joelen rond deze twee klompen, tot de
scherp staande omkantelt. Het kind dat hieraan
schuld heeft, is stenker en wordt uit den kring
gejaagd. Zoo gaat het spei voort tot er maar twee
spelers overblijven. Deze zijn de winners. Komt,
me zillen ne keer kloefke-trekken. Veurtijds trokken de kinders meer kloef k' as nui. — Ook zelfstandig o. Ze doen 't kloefke-trekken. Aldus te
Asper : Volk en Taal, III, 252. Vgl. D E COCK
en TEIRLINCK, Kinderspel, I, 199.

Kloek, bn. bw. Trapp, van vergel. : kloeker(e),
kloekst, Wdb. — Van personen (of dieren). Zoo
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kloek as nem beer, as e perd, zeer kloek. Kloek
en gezond. Kloek en strut's. — Wensch bij het
heneogaan. Hauwt ou (houd u) kloek. — Kloek
van herte, gezond van hart, van geest. Hie heet
(heeft) de kanker i' zijm been; hie moe' sterven;
en ze(gg)en dat hie zoo kloek van hert es! Kloek
van orms (armen), beenen.
— Van zaken. Voedzaam. Rendvlees es kloek
vlees. Dat es kloek Mer. Wijn es kloekere. 'n Ai
(ei) in e glas aud bier, dates sty f kloek. — Sterk,
stevig. Dat huis es kloek gemaakt. De muur viel
in, hie en was nie' kloek genoef. Dat es ne kloekem balke, — Ook van lichaamsdeelen. Z' heet
(heeft) e kloek lijf, Zijn herte was kloek. Da'
kind hee' kloeke beenen, — 't Dengen (of de zaké)
es kloek, de zaak is op goeden voet, ailes is wel.
Kloek, tusschenw. Nabootsing van het geluid
der klokhen. Kloek kloek! doet de klokhinne. —
Nabootsing van het geluid van vocht dat men uit
eene flesch giet.
Kloeken, onz. zw. ww. Verv. : kloektege,
gekloekt. Met hen (hebben). Daarnaast KLOKKEN.
Klokken (van de klokhen). Ons hinne kloekt, ze
wilt broen (broeden). — Klokken (van eene flesch,
enz., die men uitgiet). 't Water klokteg' in de
gote.
Kloekgemaakt (uitspr. met zovî. lange a), bn.
Kloekgebouwd. Da' maiske was kloekgemaakt.
— Ook van zaken. De kelder es kloekgemaakt,
Kloen, o. vr. (kluwen). Wordt niet gebruikt in
mijn dialect.
Kloeren, onz. zw. ww. Verv. : kloerdege, gekloerd. Met hen (hebben). Feestvieren als het vlas
wordt ingeoogst ; of als het laatste koren binnen
is. 't Wordt vooral gehoord op Overschelde. Is
denkelijk een verkorting van koekeloeren.
— Afl. Kloerdere, m., persoon (man of vtouw)
die kloert; — kloerderije, v., het kloeren.
Kloesteren, bedr. zw. ww. Verv. : kloesterdege, gekloesterd. Met hen (hebben). Koesteren,
liefderijk verplegen, teeder verzorgen. Ge moet da1
klai' kind goe' kloesteren, änderst en komt het
nieop, SCH. DB. J.
— Afl. Kloestereere, m., iemand die kloestert;
— kloesterenge, vr., het kloesteren.
Kloet, m. (kalkstok; schippersboom). Wordt
niet gehoord (ook niet de afl. en samenst.).
Klok, vr. Zie KLOKKE.

Klok, tusschenw. Hetz, als KLOEK (zie aid.).

Klokblomme, vr.; klokboom, m.; klekstruik,
m. Zie KLOKSKES-, KLOKSKIES-.

Klokke, vr. Mv. -n. Verkl. klokske (mv. -skes,
•skies). Klok. Wdb. — 'n Stemme gelijk 'n
klokke, een zeer zware stem. — De klokke luidt
of klept, men luidt of klept (met) de klok. De
klokke klept, 't es tijd om nor de kerke te gane.
Zoo ook : de klokke trekt, men klept het angélus,
d. i. driemaal drie slagen. Er wer {dt) zeker iemend
berecht) de klokke trekt. Zie KLEPPEN. — Wor
'n klok es, ester ne klippele, waar het eene is, is
het ander dat er mede samenhangt ; waar rook is,
is er vuur. — Die mor éen klok en hoort, en hoort
mor êene klank (of éenen toon), men moet beide

KLOKHINNE

— I

partijen hooreD spreken om goed te kunnen oordeelen. — Hie heet (heeft) e kloksk' hoore luien,
mor hie en wee* nie' wor 't kapelleke (of 't kerkske) staat, hij kent niet het fijne van de zaak. —
G' en keunt in deprocessie nie* gaan en de klokke
luien, ge kunt geen twee dingen te gelijker tijd
doen. — Al wat de klokke slaat, al wat men
hoort (of ziet). 't Es dor al frans dat de klokke
slaat. — As 't gebeurt, zillen dl de klokken te
gelijk luien, van iets buitengewoons. — De klokke
gaat {pies) nor Roomen : dat maakt men aan de
kin deren wijs, als op het einde der Paasch week de
klok niet meer wordt geluid. De klokke gaa' nor
Roomen op Witten-Donderdag. De klokke komt
va' Roome' were tsaterdaas : ze brengt de
Paaschaiers mee. — Zonder klokke begrave
wer(d)en, zonder klokgelui, nl. in de Paaschweek
als de klok naar Roomen is. — Klokke luien,
klokke- luien. Kinderspelletje : eenen koterhaak
aan een koordje hangen, de twee uiteinden van
dit koordje aan de ooren brengen en den loshangenden koterhaak tegen een stoelsport laten Valien ; men schijnt 'n klokke te hooren.
— Klokken, vr. mv., klokskes, klokskies, o. mv.
Sierheester, gesl. Fuchsia. — Al de Campanula's. Blauw klokskies. — Ook : alle klokvormige bloemen. Klementiene' zij' klokken.
— Samenst. Altijd in den vorm klok- (nook in
den vorm klokke-, klokken-; zelden in den vorm
klokskes-, klokskies-). Klokgieten, o.; — klokgietere, m.; — klokgieterije, vr., het klokkengieten ;
plaats waar klokken worden gegoten; — klokhuis, o., zie aid.; — klokklippele, m., klokklepel ;
— klokluien, o., klokluiden; — klokluiere, m.;
— klokmaken, o., het klokken gieten ; het klokken
vermaken; — klokmakere, m.; — klokmakerije,
vr.; — klokslag, mM op klokslag drij uren^ op
klokslag van drieën ; — klokspijze, vx.:'t loopt
er in (of 't gaat er in) gelijk klokspijze, het loopt
er zeer gemakkelijk in (van spijs of drank); —
klokvaistere, vr., hetz, als galmgat (zie aid.);
vgl. Mnl. Wdb. ; — klokzeel, o. : iet an 't klokzeel hangen, het overal bekend maken; vgl. Mnl.
Wdb. — In den vorm klokskes-, klokskies- : kloksk(i)esblomme, vr., kloksk(i)esboom, m., kloksk(i)esstruik, m. Zie die woorden.
Klokhinne (uitspr. -innp), vr. Mv. -n. Verkl.
-ke (mv. -kes, -kies). Klokhen.
Elokhuis (uitspr. -uis), o. Mv. -zen. Verkl.
-huizeke, -huiske (mv. -kes, -kies). Wdb. 't Klokhuis van nen appelé, — Tergspeltetje. Als de
kinderen eenen appel (of eene peer) hebben opgegeten en enkel het klokhuis overschiet, roepen ze :
Wie wilt er da' klokhuis?
Die niet en spreekt, krijgt het i' zijm bakhuis!
En ze werpen het klokhuis in het aangezicht van
het kind dat niet heeft gesproken.
Klokke-luien, ww. Kinderspelletje. Zie op
KLOKKE.

Kloksiene (uitspr. met hoofdt. op sie), vr. Mv.,
zeer gewoon, -n. Verkl, -ke (mv., gewoon, -kes9
-kies). Potbloem : geslacht Gloxinia (volksetymologisch, om de klokvormige bloemen, vervormd
tot kloksiene). Dat zij' g'heel schoone kloksiene-
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kies. — De Clematis-sooxten met klokvormige»
hangende bloemen, vooral Clematis viticella L .
Klokken, ww. Daarnaast KLOEKEN. Van klokhen ; van vochten. Zie VD.

Klokskesblomme, klokskiesblomme, vr.
Mv., zeer gewoon, -n, Verkl. -ke (mv., gewoon,
-kes, -kies). Daarnaast, min gewoon, KLOKBLOMMEN; zeer gewoon, KLOKSKES, KLOKSKIES ; soms
KLOKKEN. Geslacht Fuchsia. De klokskiesblommen trekken op klaine klokken, en z' hen (hebben) ook ne lange klippele.

Klokskesboom, klokskiesboom, m. Mv. -en.
Verkl., gewoon, -ke (mv. -kes, -kies). Daarnaast
KLOKBOOM. De boomvormende Fuchsia-soorten.

Klokskesstrnik, klokskiesstruik, m. Mv.
-en. Verkl. -ske (mv. -skes, -skies). De struikvormznàz Fuchsia-soorizn. 't Gaa' vriezen;zet diene
klokskiesstruik binnen.
Klomp, m. Mv. -en. Wdb. Ne klomp erde
(aarde). — Briket, fr. briquette; brandklomp. We
branden altoos klompen.
Klont, m. (niet vr.). Mv. -en. Verkl. kloontse
(mv. -ses, -sies). Wdb. Ne klont botere. Ekloontse
suikere.
Klonter, m. Zie KLONTERE.
Klontere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -kes,
-kies). De eind-* valt dikwijls weg. Klonter. Ne
klonter bloed.
— Afl. Klonterachteg, bn.; — klonteren, ww. :
bloe(d) klontert; — klonterenge, vr., het klonteren ; ook collectief : geklonterd bloed : 'k voeldege
klonterenge vam bloed. Vgl. VD.
Klontjessuikero (uitspr. kloontses-t kloontsies- met zachtl. o), m. (niet vr.). Zonder mv. Kandijssuiker. 'k He (heb) liever kloontsiessuiker as
brW suikere, as k kaffie drenke. J.
Kloof, klove, vr. Wordt niet geh. Z. KLEUVE.

Kloontsessuikere, kloontsiessuikere, m.
Zie KLONTJESSUIKERE.

Klooster, o. Zie KLOOSTERE.

KlOOStere (uitspr. met sch. o), o. Mv. -rs.
Verkl. -rke (mv. -rke, -rkies). De eind-* valt dikwijls in de uitspr. weg. Klooster. Wdb. — Nor
't klooster va' Sent Arjaan, wor twiepaar schoentsies an 't beddeke staan, in 't huwelijk. Refrein
van een bekend Volkslied. — Kloosterschool. Zij'
kind gaa' nor 't kloostere. — De overheid van
het klooster. 't Klooster werkt ons te{g)en.
't Klooster en wilt niet.
— Afl. Kloosterachteg, bn.; — kloosteren,
ww. Zie Wdb. — Samenst. De gebruikelijkste
zijn : Kloosterbauw, m., kloostergebouw ; —
kloosterbcke, vr., beek die bij een klooster vloeit ;
— kloosterbelle, vr.; — kloosterbelofte, vr.; —
kloosterbroedere, m.; — kloosterbos{ch), m., bosch
dat een klooster toebehoort of heeft toebehoord ;
— kloosterboel, m., kloosterbrol, m., minachtende termen : klooster volkje; — kloostercelle, vr.;
— kloosterdeure, vr.; — kloostereuverste, vr.,
kloosteroverste; — klooster goed, o., goed dat het
(of een) klooster toebehoort ; ook : goed (land) dat
aan de kloosters heeft toebehoord en onder de
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Fransche revolutie verkocht werd, meestal zwart
goed geheeten : al zij' land es klooster goed ; —
kloostergrond, m., grond die een klooster toebehoort of toebehoord heeft ; — kloosterkapelle, vr. ;
— kloosterkerke, vr.; — kloosterkleed, o., veelal in
't mv. kloosterkleeren : de kloosterkheren antrekken; — klooster-klokke, vr., verkl., gewoon,
kloosterklokske ; — klooster land, o., hetz, als
kloostergoed, zie aid.; — klooster lev en, o., stil,
eentonig, afgezonderd leven; — klooster lieken,
o., verkl. -liekske : lied dat in de kloosters wordt
gezongen; geestelijk lied; — klooster lochtenk, m.,
kloostertuin ; — klooster-mees, m., meersch die
een klooster toebehoort of toebehoord heeft ; —
klooster messe, vr., kloostermis ;—kloostermoedere,
vr.; — kloostertnuur, m. : ze zit achter de kloostertnuren, zij is in een klooster; — kloosternonne,
vr.; — kloosteroordere, o., kloosterorde ; — kloosterpatroon, m.; — kloosterpatroonesse, vr.; —
kloosterpilaar, m.; — kloosterpoorte, vr. ; —
kloosterre(g)ele, m.; — kloosterschole, vr.; —
kloostertorre, m., kloostertoren ; — kloostertrul,
m., minachtend : kloostervolkje; — kloostervaistere, vr., kloostervenster ; — kloostervolk,
o.; — kloosterwee, vr., weide die een klooster
toebehoort of heeft toebehoord ; — kloosterweegf
m., weg die naar een klooster loopt ; verkl. : kloosterwe(g)ele, m., kloosterwe(g)elenk, m., kloosterwe(g)elenkske, o.; — kloosterwet, vr.; — kloosterzank, m., kloosterzang; — kloosterzustere, vr.
Rloot (uitspr. met sch. 6), m. Mv. -en. Verkl.
kluutse (mv. -ses, -sus). Teelbal. — De bet. massieve bol, kogel is hier niet bekend. — Het w. is
in de platte volkstaal zeer gemeen, alhoewel men
er gewoonlijk geen obscoenen zin aan vasthecht ;
zelfs vrouwen gebruiken soms, zonder erg, de hier
vollende spreekwijzen. — Iemand ne kloot af~
trekken (soms trekken), hem bedriegen, foppen ;
veel doen verliezen (in spel b. v.). — An iet of
iemand zijn kloote[n) va(g)en (soms vryven), er
zieh niet aan gelegen laten; er zieh niet om bekommeren ; iemand of iets erg verachten, gering schatten. — Kust (of kuis(ch)t) mijn klooten! ik lach u
uit, loop toch heen, laat mij met vrede. 'k Mocht
zijn kloote' kuisen, hij lachte mij vierkant uit. —
'i Zal zijn kloote' varen, het zal hem erg varen,
het zal hem niet meevallen, hij zal het gewaar
worden. —-Ja, mijn klooten! ook : ou (uw), zijn
klooten ! Het zal niet gebeuren, het zal niet zoo
zijn, het is niet waar, ik geloof er niets van, enz.
Estie nuirijke!Ja, mijn klooten! —Ja(n) mijn
klooten, m., een dorn en dwaas mensch, een sul,
een sukkelaar. — Dat trekt er zooveel op as mijn
klooten, dat trekt er in 't geheel niet op.
— Met achter. Achter iemand zijn kloote(n)
zijn, loopen, zitten, bij iemand altijd vleiende zijn,
hem niet verlaten. Sichtend dat hie schepenen es,
iit Kobie altijd achter zijn klooten.
— Met an. let a' zijn klooten hen, het hebben
doch met het bijdenkbeeld van verlies, bedrog.
Heet hie die s lichte koe gekocht? Joui (ja, hij),
hie hee' z' a' zijn klooten. — Iemand iet a' zijn
klooten drouien (draaien) of läppen of plakken,
iemand iets aan de hand doen, waarmede hij
bedrogen is. Ook : iemand het spel doen verliezen, het gelag doen betalen. 'k Hè (heb) hem dl
deglazen a' zijn kloête' gelapt. — Het dl a' zijn
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klooten\hangen,h&t verdoen in kleeren. Sies hangt
het dla' zijn klooten. A' zijn klooten! Dat zal hij
niet hebben, het is voorzeker niet voor hem, dat
zal hij niet worden, enz. Hie paist dat hie zal
gekozen zijn. Ja, a' zijn klooten ! Ook wel zonder
an; zie boven.
— Met bij. Iemand bij zyn kloote' pakken (of
nemen of grijpen), hem erg bekijven, afranselen,
foppen, bedriegen, veel doen verliezen (in spel b. v.).
— Met in. Dat is i' mijn {zijn, ons, enz.) klooten, dat gaat mij, dat bevalt mij. — let in de klooten doen, gieten, slaan, veel eten of drinken. Hie
kan ewa' peentsies (pintj es) i' zijn kloote' gieten,
Willeme gaan 'n goe schel hesp in ons kloote'
slaan? — Estik (stuk) in de (of met bezitswoord :
mijn, zynt enz.) klooten hen (zat zijn), drenken
(zat drinken), kry{g)en (zat worden).
— Met mee. Smijt hem mee' zyn klooten op
strate. Hie steekt mee' zijn kloote' vul schuld.
Mee' zijn klooten in de destels zitten, H{'gg)eni
in moeilijkheid zitten, enz. Da' ligt tot 's noenies
mee' zijn loui (luie) klooten in 't bedde. Ze valle'
mee houder (hun) klooten in de boteret Hie tsukkelt mee' zyn zatte klooten in de gracht.
— Met naar {nor). Nor de klooten, (van personen en zaken), dood, niet meer te genezen, te
niet, kapot, aan stukken, ten onderen, verloren,
verkwist, enz. Hie es al lange nor de klooten.
Hie doet het al nor de klooten. Me zijn nor de
klooten, wij verliezen. Zijn partije was nor de
klooten. let nor de kloote' smijten, iets kapot
slaan. — Iemand nor de kloote' zenden of late
loopen, hem wandelen zenden; hem niet meer
willen bezien, kennen; alle betrekking met hem
af breken. — Iemand iet nor de (of zijn) kloote'
zenden, hem erg bekijven, afrossen. Ook : iet nor
zijn kloote' kry\g)en, erg bekeven of afgerost
worden. — Loopt nor de klooten! loop heen,
laat mij met vrede.
— Met onder. Iemand onder de kloote' stampen,
hem stampen geven. Iemand ne voet, nen teen,
ne sehoen, ne kloef, ne klopper, ne schup, ne
stamp onder zijn kloote' geên of drouien (draaien),
hem schoppen; ook flg. : hem wegjagen, wegzenden (uit huis, ambt, bediening, enz.); hem
bekijven, berispen, kastijden ; hem veel doen verliezen (in spel b. v.). Ook : ne voet, nen teen, enz.
onder zijn kloote' kry\g)en. — Geene schup,
geene stamp onder zijn (of de) kloote' wer(d) zijn,
gansch waardeloos zijn.
— Met om. Om de klooten niet, in het geheel
niet, om den duivel niet. Mag ek mee' defetuur
uitrijen? Om de klooten niet!
— Met op. let op zijn kloote' kry\g)en, slagen
krijgen ; bekeven, berispt worden ; bedrogen, gefopt worden; veel verliezen (in spel b. v.); verliezen (in verkiezing). Ook : het iemand op zijn
kloote'geên, drouien, läppen.
— Met te(g)en. Hie krijgt iet te(g)e zijn (of
de) klooten, hij wordt afgeranseld, bekeven, gefopt, geklopt (in spel, in verkiezing). Ook : iemand
iet te(g)en de klooten drouien, geên, läppen.
— Met uit. let uit zijn kloote' slaan, läppen,
zonderlinge praat verteilen; liegen.
— Met van. 't Es verre va' zijn klooten, het
is ver van hem, hij zal dat niet verkrijgen, het is
geen spek voor zjjnen bek.
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— Man, mensch (met het bijdenkbeeld van verachting). Dwaze, stomme, domme Moot, dorn
mensch. Zatte Moot, Ooleke kloot, slim mensch.
Orme (arme) Moot. Scheeve, lamme, stijve kloot.
Louie kloot, lui mensch. Ne goe{i)e kloot, een
goedig mensch. Vooral in vele samens<ellingen als :
babbelkloot, vuilkloot, slenterkloot, zeekkloot,
schreemkloot, enz.
— Afl. Klooiachteg, bn. ; — klooten9 ww., zie
aid.; — Mootere, m., zie aid.; — klooterije, vr.,
zie aid. — Samenst. In den gewonen vorm kloot- :
Kloofborze (uitspr. -bozzd), vr., Mootgast, m.,
klootvaint, m., man die kloot; — klootgat, oM
man of vrouw die Moot ; — Mootkerte, vr., Mootkonte, vr., vrouw die Moot; — Mootspel, o., hetz,
als klooterije; — klootvis{ch), m., zie aid.; —
klootzak, m., zie aid. — In den vorm kloote- of
Mooten- : Mooteman, m., Mootentrekkere, m.,
zie aid.
Kjooteman (met sch. 0), m. Mv. -s. Bedrieger;
onbetrouwbaar persoon. — Dat es va' Mootemans
wenkele, (hier opgevat als ingebeeide persoonsnaam) dat is bedriegerij. Ook wel zonder van.
Klooten (uitspr. met sch. 0), bedr. onz. zw.
ww. Verv. : kloottege, gekloot (met verkorte sch.
0). Met hen (hebben). Bedr. lemand klooten,
iemand foppen, bedriegen; — hem tergen. Gekloot zijn. Hier kloot men Flederiek (of dem
baer), hier fopt men. — Onz. Er onfier klooten,
bedriegen; liegen; siecht doen. In spel : g e kloot
er ondere, ge speelt niet goed, niet eerlijk, niet
schoon. — Vgl. SCH. DB. CV. J.
Klootentrekkere (sch. 6), m. Mv. -rs. Bedrieger, fopper. R.
ElOOter, m. Zie KLOOTERE.
Klootere (sch. 0), m. M v. -rs. Verkl. *rke (mv.
•rkes, -rkies). Bedrieger. Ook opgevat als persoonsnaam : ge zy' va' Mooters famielde {ras,
soorte, volk), ge zijt van een bedriegersfamilie. — Spotdrijver, terger. 't En es mor e Moo*
terke; hie stookt altif kweste.
Klooterije (sch. 0, hoofdt. op rij), vr. Mv. *«.
Verkl. niet in gebruik. Daarnaast KLOOTSPEL.
Fopperij, bedriegerij. — Spotdrijverij, tergerij. —
Beuzelarij, vodderij. 't Zijn amaal Mooterijen.
Hoe keund' ou (u) mee' zuk 'n klooterije bez?g
hauwen?
Klootviseh (uitspr. met sch. 0 en *ßs)9 m.
Zonder mv. Kulkoek. Klootvis verkoopen, bedriegen, foppen; gekkepraat verkoopen; beuzelarij
döen. •— Vraag. Kendegij vis zonder graten?
Antw. Klootvis! Vgl. DB. J.
Klootzak (sch. 0), m. Mv. -ken. Verkl. -ske
(mv. -skes, -skies). Balzak. Hie kreeg het onder
zijne klootzak, hij werd bekeven, afgeranseld,
gefopt, geklopt (in spel, verkiezing). An iet of
iemand zijne klootzak va(g)en. }t Zal zijne klootzak varen. Hie heet (heeft) 't a' zijne klootzak.
Iemand bij zijne klootzak pakken, enz. Vgl.
KLOOT. V D .

— Zak met de bet. van man. Bedrieger. Diene
Mootzak hee' mij vaste. — Terger, spotter. —
V g l GELUKZAK, PLATZAK, ZEURZAK, enz.

KLOPPERE

Klooven, ww. Niet bekend in mijn dialect.
Men zegt altijd KLIEVEN. Zie aid. (ook de afl. en
samenst.).
Klop, m. Mv. -pen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies),
Wdb. — Te(g)enne Mop keunen, weerstandsvermogen bezitten. Pier es sterk, hie kan te(g)en ne
(goeie) Mop. Da' mannek' en kan te(g)e' gee'
klopkey hij kan niet het minste lijden (eig. en fig.).
— Da' zal ne klopgeên, dat zal iets (zonderlings,
verwonderlijks) zijn. Vgl. J. — De Mop an't herte,
Zie HERTEKLOP.

Klopmaken (met zovl. lange a), o. Zonder mv.
Eig. klop(per)maken. Het klompenmaken. Zijne
zeune doet het klopmaken. Mee 't klopmaken en
ester nie' vele te verdienen. Zie KLOPPERE.
Klopmakere (zovl. lange a), m. M v. -rs. Verkl.
•rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-<? valt dikwijls
weg. Eig. klop(per)maker. Klompenmaker. Tonie
de klopmaker ligt op 't sterven. Zie KLOPPERE.
— Samenst. Klopmakersaloom, o., klopmakersgerieve, o., klopmaker sger ee' schip, o., gereedschap van een klompenmaker; — klopmakersstiel, m., klopmaker samb acht, o.; — klopmakerswenkele, m., plaats waar men klompen maakt.
Klopmakerije (zovl. lange a, hoofdt, op rij\
vr. M v. -n. Stiel van den klompenmaker. De klopmaker^' en drouit (draait) nie meer. — Plaats
waar men klompen maakt. Zijn klopmakerije
branddeg' af. — Zie KLOPPERE.
Kloppen, onz. bedr. zw. ww. Verv. : khptege,
geklopt. Met hen (hebben). Wdb. — Onz. Altijd
op dezelfde na{g)el kloppen, altijd hetzelfde doen,
zeggen ; aanhoudend te werk gaan ; herhaaldelijk
aandringen. — Op (niet an) doovemans deure
kloppen. — Er op {op iemand of iet) kloppen, er
op slaan ; eig. en fig. Klapt mor stout, klopt er
op. Hie klopt op de liberalen f zijn gazette. —
Bedr. lemand op de duime' (of op de kneukels)
kloppen, iemand op de vingers kloppen, iemand
berispen, bekijven, bestraften. CV. J. — Iemand
in huis kloppen, door kloppen op de vensterruit
een voorbijganger binnenroepen. — lemand kloppen, hem, kloppende op deur, vensterluik, enz.,
wekken. Komde mij kloppen te vier uren ? J.
— Afl. Kloppere, m., zie aid. ; — Moppenge,
vr. : 'n kloppeng' an 't herte; iemand 'n Moppenge drouien (draaien), geên9 läppen, hem afranselen, hem doen verliezen (in spel, in verkiezing); 'n Moppenge krij{g)en. — Samenst. Klopjacht, vr.; — kloppartije, vr.; — klopspel, o.,
vechtpartij.
Klopper^m. Zie KLOPPERE.

Kloppere, m. Mv. »rs, Verkl, -rke (mv. *rkes>
-rkies). De eind*é? valt dikwijls weg. Klomp, holsblok (naar het geklop op den grond). Hoo{g)e kloppers^ de hoogste soort die men zonder riemen
draagt ; lee(g)e Moppers, de laagste soort die men
gevroonlijk met riemen draagt. De mans dra{g)en
hoo{g)e kloppers, de vrauwe' lee[g)e. — Op zijn
kloppers zijn (of gaan, loopen), zijne klompen
aanhebben. 'k En kan nie loopen, 'k ben op mijn
kloppers. Ze loopt altijd op her kloppers, —
Zijne Mopper zettent op St.-Niklaasavond den
holsblok bij dç schouw zetten, ten einde een

KLOPPKRKE-DUIKEN
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geschenk te ontvangen. 't Kind zetleg' eest zijne
klopper en genk toons (dan) slopen. — Klopperke duiken, klopperke schuiven, klopterke

Kluchte, vr. Mv. -n. Verkl., niet gewooö,
kluchteke (mv. -kes, -kies). Klucht. Wdb. Veur de
kluchte, om te lachen, te schertsen. let veur de
kluchte doen. let veur de kluchte verteilen, 't Es
nen droo(g)en9 hie en es veur de kluchte niet. —
De kluchte verstaan, de grap kennen. Dormee en
gade mif nie bedrie(g)en, keerele, 'k versta de
kluchte, —• *n Kluchte slaan, een klucht verteilen (of doen). — Uitroep. Dat zij' kluchten f dat
zijn toeren ; dat is nu toch eens recht grappig !
— Afl. Kluchteg, bn.; — kluchteghied, vr.; —
kluchtegord, m,, kluchtigaard, kluchtig mensch.
— Samenst. Kluchtemakere, m.; — kluchtendoendere, m.; — kluchtesla(g)ere, m.; — kluchteverteldere, m.
Kluft, vr. (keep ; wijk). Is niet bekend in mijn
dialect (ook niet de afl. en samenst.).
Kluien, 0. Mv. -s. Verkl., niet gewoon, kluitse
(mv. -tses, -tsies). Kluwen. E kluie' garen, E
kluitse twijn. Vgl. Mnl. Wdb : CLUY, CLUYN.

weegsteken. Zie op KLOPPERKE-DUIKEN.

— Ook : persoon (man of vrouw) die klopt.
— Samenst. Klopperriem, m., riem aan den
lee(g)e kloppere. In den verkorten vorm klop- :
klopmaken, klopmakere, klopmakerije. Zie die
woorden.

Klopperke-duiken *, klopperke-schuiven ;
klopperke-steken ; klopperke-weegsteken
(uitspr. weeg- met seh. e), ww. Hetz, spei als
BAXLEKE-STEKEN (zie aid.); doch het geborgen
voorwerp is een kinder klopperke. Vgl. ook DUIKEN.

Klopt-er-op, m. Zonder mv. Iemand die klopt,
slaat (op iemand of op iets); meestal fig. en met
Ja(n). 't Was neja'-klopt-er-op! Zie KLOPPEN.

Kloroform(e), m. (niet vr.). Z. CHLOROFORME.
KlOSSe, vr. (niet m.) Mv. -n. Verkl. kloske
(mv. -kes, -kies). Klos. Wdb. 'n Klosse garen. —
Dikke aar (b. v. van maïs). — Kinderspel. Hetz,
als BüUK (zie aid.). Nor de klosse speien of werpen.

Kluister, vr. (boei). Is niet bekend in mijn dialect (ook niet de afl.).
Kluit, m. Mv. -en. Verkl. -se (mv. -ses, -sies).
Daarnaast KLUITE, vr. Een groot koperen geldstuk van 10 centiemen. De kluite' zijn afin ons
land, 't zijn nui dl niekels. Nen halve kluit of
'n halve kluite, 5 centiemen. Ne g'heele kluit,
nen dikke kluit (of kluite), 10 centiemen. — Reeds
tijdens den Boerenkrijg, dus vöor meer dan honderd jaar, gebruikte men het woord « De klokken
van de kerken wierden al afgedaen en moesten
naer Aelst gevoert worden, zy wierden daer in
stukken gestae gen om canons van te gieten, en
er wierden daervan ook stuyvers geslaegen, die
men kluyten noemde. > Uit een hs. van D E
VUYST, notaris en burgemeester van Borsbeke (in
het blad De Boerenkrijg, nummer van 15 Qçt.
1898). — Gelijk nen uil op ne kluit, zeer dom*
Hie staat dor te kijken, te gopen (gapen) gelijk
nen uil op ne kluit. — Kluit, vr. (klomp) çn
kluit, m. (vogel) worden niet gebezigd. — Vgl.
OUD., Bydr. SCH. DB. J (Byv.),

Kloske schieten. Zie D E COCK en TEIR-

LINCK, KinderspeI, III, biz. 79. Aldus op de
noordelijke dialectgrens.
Klossen, onz. zw. ww. Verv. : klostege, ge*
klost. Met hen (hebben). Wdb. — Kinderspel.
Hetz, als naar de klosse werpen. Zie KLOSSE.
— Afl. Klossere, m., kind dat klost; — klossenge, vr., het klossen. — Samenst. Klosspel, 0.
Kloteren, onz. zw. ww. Verv. : kloterdege,
gekloterd. Met hen (hebben). Niet gewoon. Klateren. Wordt vooral van klotergaud (zie aid.)
gezegd. Klotergaud klotert.
Klotergaud, o. Zie KLOTERGOUD.

Klotergoud (uitspr. -gaut), o. Zonder mv.
Klatergoud. Vgl. KLOTEREN, KLEUTEREN. SCH. J.

Klots (uitspr* klouts), m. Het eenmaal klotsen.
Hoorde de klouts van 't watere? Ne steen in
f
t water gesmeten, gee* ne klouts.
— Ook als tusschenw. Van een klotsend gerucht. Aster (als er) water in de schoenen es, gaat
het klouts, klouts!
Klotsen (uitspr. kloutsdn), onz. zw. ww. Verv. :
kloutstege, gekloutst. Met hen (hebben). Daarnaast het gewone KLU(I)TSEN. Wdb. Het kloutst
i' mijn kloppers. De zeeke kloutst over dem boord
van de zeekkuipe.
— Afl. Kloutsenge, vr., het klotsen.

Kluite, vr. Min gewoon als KLUIT (zie aid.)«

Kluits, m.; kluîtsen, ww. Zie

KLUTS, kLUTSEN (ook de afl.).
Kluiven, ww. (afknagenj. Wordt niet gebezigd (ook met de afl. en samenst.).
Kluize, vr. Mv. -«. Verkl. kluiske (mv. *skest
-skies). Kluis. — Huis in het algemeen. 'k Trekke
nor mijn kluize. — Van kerke noch kluize weten; nor kerke noch kluize gaan. Zie KERKE.
— Afl. Kluizeneere, m. : da? leeft gelijk ne
kluizeneere; — kluizeneersleven, o.

Klouien, ww. Zie KLAAIEN.
Klouis, klous, m. ; klouisdig, klousdag,
m.; klouiske-piep, klouske-piep, o.; klouiskesdag, klouskes-, klouiskies-, klouskies-.

Klunderen, ww. (hol klinken); klnngei, vr.
(straatioopster) ; kluppel, m. Worden met gebruikt (ook niet de afl. en samenst.). Z. KLIPPELE.

Zie op KLAAIS, KLAAISOAG, KLAAISKE-PIEP,
KLAAISKESDAG, KLAAISKIESDAG.

I
!

Klonske (uitspr. klauska), o. Zie KLAUSKE.

I

Klouts, m.; kloutsen, ww.; kloutsenge, vr.
Zie KLOTS, KLOTSEN.

Klucht, vr. Zie KLUCHTE,

KLUTS

|

Kluts (uitspr. gewoonlijk kluits)i m. Mv., niet
gewoon, -en. Verkl., gewoon, -ke (mv. -kes, »kies).
Daad van eenmaal te klutsen (zie aid.). Nog ne
kluit s of twiee, en de keeren es of ! — Wat in
eenmaal kan gekluitst worden ; dus : kleine
hoeveelheid (van vaste of vloeibare Stoffen). Ne
kluits pato(dd)ers. E kluitske graan. Hie kwam

KLUTSEN

-

uit Frankrijk mee e kluitske geld were. Da'
tnaakt nui al twie klutse' kolen da* ge krijgt. E
kluitske melk. Giet eenegte kluitskies zeeke, in de
lochtenk. — Vgl. SCH. DB. CV. VD (die het vr.
maakt). J. Zie hier KLEITS.
— Ook als tusschenw. Van klotsend vocht.
Kluits kluits! genk het i' mijn kloppers. Vgl.
KLOTS.

Elatsen (uitspr. gewoonlijk kluitspn\ onz. bedr.
zw. ww. Verv. : klu{i)tstege, geklu{i)tst. Met hen
(hebben). Onz.Klotsen. De beke kluitst te(g)en dem
borme (barm), 't Water kluitsteg* in de go te. De
zee kluitst. Mee 'nflessche klutsen.—Schommelen
(van stoel). Om her kind te doe* slopen (slapen),
kluitst de moeder mee herre stoel. — Bedr. Klotsend schudden. G' em meugt da' bier in de flessche nie kluitsên. Aiers kluitsên, dooier en wit
met lepel of vork in een vat klotsend breken en
vermengen. De melk kluitsên. As de keern albij
af es, d. i. als de boter zieh van de melk begint af
te scheiden, beweegt men den staf met sneller en
korter zwaaien, men klu{i)tst de melk. Ook wel
onz. : De boter komt boven, begint nui maar te
kluitsên. — Schokken, schommelen. G' em meugt
azoo diene stoel nie klutsen. — Vgl. KLOTSEN in
de Wdb. Mnl.

KNAP
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Wdb ; CLUTSEN. KiL.

— Afl. Kluitsenge, soms klutsenge, vr., het
klutsen (van water, melk, eiers, stoel, enz.); —
kluitsere, soms klutsere, m., iemand die klutst;
— kluitserije, soms klutserije, vr. in : kluitserije
va' volk, gemeen volkje.
Kluub, m. Zie CLUUB.

Kluwen, o. Wordt niet gehoord. Zie KLUIEN.
Kman, tusschenw. Zie KEMAN. DB.
Knaap (uitspr. met zovl. lange a), m. Men zegt
meer KNAPE. Zie aid.

Knabbelatieruus (uitspr. met hoofdt. op tie),
m. Zonder mv.; zonder verkl. (Lachenderwijze) :
eten, spijs, knap. Ekiekie, dat esfijne knabbelatievuus. Sies es veur de knabbelatievuus, hij
houdt veel van de knap. Van knabbelen met lat.
uitgang.
Knabbelen, onz. bedr. zw. ww. Verv. : knab*
beldege, geknabbeld. Met hen (hebben). Wdb.
— Happig babbelen. As die wijfs onderee' zijn,
keunen ze knabbelen. Triene knabbelt ewat af op
nen dag.
— Afl. Knabbelachteg, bn., houdende van
knabbelen (vooral van huisdieren) : ons koe es zoo
knabbelachteg; (van menschen) babbelachtig, knorrig : moeder es weer zoo knabbelachteg vandac;
— knabbelatievuus, m., zie aid.; — knabbelderye, vr., het knabbelen (eig. en fig.); ook het
geknabbelde : smijt die knabbelderije veur den
hond; — knabbele, m., knap, eten : Mie es veur
de knabbele; — knabbelesre, m., knabbelaar (van
menschen of dieren); man of vrouw die happig
spreekt en snapt : Mie de knabbeleere was weer
andegank; —knabbelenge, vr., knabbeling; ook
geknabbeld en overknabbeld eten (als vleesch,
brood, enz); SCH. CV. J.; bepaaldelijk : kort en
siecht stroo, afval, dat men aan beesten te knabbelen geeftj J. — Samenst. knabbeldengs, o.,

knaààelgoed, o., wat dient om geknabbeld te wor-

den (veelal van dieren) : boonstrood es knabbeldengs veur de koeè'n; — knabbelkerte, knabbeU
konte, vr., vrouw die veel knabbelt (eig. enfig.);
ook wel van dieren : die knabbelkonte van 'n koe;
— knabbelkloot, m., man die veel knabbelt (eig.
enfig.); ook wel van dieren : diene knabbelkloo'
van e perd; -— knabbelteten, o., hetz, als knab*
beldengs.
Knaën, ww. Zie KNAGEN (ook de afl.) en vgl.

Mnl. Wdb.
Knagen (uitspr., gewoon, knapn, soms knagpn
met zovl. lange a), onz. bedr. zw. ww. Verv. :
knaa{g)dege, geknaagd. Met hen (hebben). Wdb.
— Eene knagende, voortdurende pijn veroorzaken. Nem bedoorven land knaagt. 'k Gevoele
f
n knaè'nde zeer an de ma(g)e.
— Afl. Knaagachteg, bn. : ons kat en es nie
knaa(g)achteg ; — kna{g)elijntse (klemt. op lijn),
o., kindernaam voor muis (en ander knaagdieren) ;
J. ; — kna(g)enge, vr., knaging : '/ was g'heel
den nacht 'n knaenge, dor i} mijn dorms (darmen) ; — kna(g)ere, m., remand (man, vrouw of
dier) die (veel) knaagt : smijt de kna{g)er van
'nkatte buiten; — kna(g)erje, vr., het knagen ;
er zijn hier muizen, 'k noor alle nachten 'n knagerije zonder ende; die kna(g)erj in de tanden^
dat en es nie uitstaanlijk ; siecht vleesch (veel
beenderen en weinig vleesch) : dat en was gee'
vlees, 't en was mor 'm beetse kna(g)erife. —«
Samenst. Knaagdier, o., ongewoon; — knaagtandy vr., tand die voortdurend knaagt (d. i. prjn
doet) : 'k hè dor ne knaagtanddie mij nie en laat
slopen, 'k zalhem laten uittrekken,

Knainselen, knainsen, knainzelen, knainZ e n , WW. Z i e KNEINSELEN, KNEINSEN, KNEINZE-

LEN, KNEINZEN (ook de afl. en samenst.).

KnaJr., m.; knak, tusschenw.; knakken, ww.;
knakkenge, vr., knakking. Zie de vérsen. bet.
bij VÜ.
Knak, bn. (gestoord). Wordt niet gebezigd.
Knakaf, bw. Kortaf, bitsig. 'k Zai knakaf da*
'k 't niet en dee. SCH. DB. C V. T. J.
Knal, m. ; knallen, ww. Bestaan niet in mijn
dialect (oök niet de afl. en samenst.).
Knap, tw. Nabootsing van het geluid, 4at de
mond (of de muil of't gebit) teweegbrengt, als hij
iets wil knappen of vangen. Knap! zai (of deed)
den hond, mor 'k sprank achterujt en hie en ha'
(had) mij niet. — De bet., bij VD. aangegeven,
is hier onbekend.
Knap, m. (geluid van een brekend voorwerp),
Wordt niet gebruikt.
Knap, m. (niet vr.). Zonder mv. Zonder verkl«
Eten, spijs. Dat es goee, fijne knap. Veur de
knap zijn, van de knap houden. — Bitsig ant*
woord. Zij' wijf en kreeg van hem änderst niet
as ne knap en 'm bete. SCH. CV. J.
Knap, bn. bw. Trapp, van verg. : knapper(e),
knapst. Bekwaam, flink, geschikt. Ne knappe
werkman ; ne knappe keerele* De andere betee*
kenissen zijn zeer ongewoon.

KNAPAF

-

Knapaf, bw. Kortaf, bitsig. Hetz, als KNAKAF
(zie aid.). Sies en es nie beleefd, hie spreekt ally'
knapaf. Hie zai knapaf neen. SCH.
Knape (uitspr. met zovl. lange a), m. M v. -n.
Verki., met gewoon, knaapke (mv. -kes, -kies).
Bode eener maatschappij. De knape van 't gulden^ de boodschapper, bediende van het glide.
Vgl. Mnl.

Wdb. CNAPE, 4, kol. 1613. — Jonge

ambachtsman, helper. Ne maitser en zy ne knape.
Hie en es noggeene knecht, hie en es mor knape.
De loo' van ne knape, een gering loon. Vgl. DB.
— Duimkes of duimkies knape, naam van den
wijsvinger in een vingerrijmpje. Zie DUIM.
Knappe, vr. M v. -n. Verkl., ongewoon, knapke.
Knap, vlasbraak. Vgl. DB. SCH.
Knappen, onz. bedr. zw. ww. Verv. : knap'
tege, geknapt. Met hen (hebben). Alleen de volgende bet. zijn hier bekend. Knappend eten ; eten
in het algemeen (zonder het bijdenbeeld van knappend geluid). Ons koe ka' knappen. Ze zyn amaal
ferni an 't knappen. — Vlas knappen, met de
knappe het vlas breken. Vgl. DB. VD. KiL. J. —
Happen (met mond of muil en tanden). Den hond
knaptege nor my, mor hie en ho' (had) mij niet.
DB. J. — Vangen (nagenoeg hetz, als knippen).
De poliesie heet (heeft) hem geknapt. — Van
drank. Nem borrel knappen. Hie kan ze knappen, hij drinkt veel. — Van meisjes. E maiske
knappen, zieh van haar doen bemmnen. Hie kan
ze knappen, hij heeft er vele. Hie knapt z' in den
donkeren, d. i. heimelijk. — Bitsig spreken. Z' en
kan niet as by ten en knappen. Happen en knappen.
— Afl. Knapachteg, bn., bijtachtig (eig. en
fig.) : zijnen hond en es mor knapachteg; zy'
wyf es knapachteg, happig ; — knappenge, vr.,
het knappen (met mond, met knappe, enz.); —
knappere, m., hond die bijt : diene leeleke knapper van nen hond hee' mijm broek gescheurd;
man of vrouw, die hapt en snapt : 't levé' mee zuk
ne knapper en es nie plezant; tand (gemeenzaam) : hoeveel knapperkies hettegij al, my'
manneke?— Samenst. Knapzak, m. VD.

Knapperen, ww.; knarpen, ww. Worden
niet gehoord.
Knardere, m., knorder ; knarderije, vr., het
knorren; knarkerte, knarkonte, vr. ; knarkloot, m. ; knarren, ww., knorren. Zie KANARREN (00k de au. en samenst.).
Knargen, ww.; knaster, m., vr. Worden niet
gebezigd (00k niet de afl. en samenst.).
Knauw, m. Zonder mv. ; zonder verkl. Wdb.
Nen hap en ne knauw ; 'm beet en ne knauw, een
bitsig woord.
KnanWên, ww. Wdb. Vlees knauwen. Toébak
knauwen. — Soms van vloeistoffen : in den mond
houden en ronddraaien alsof men er op knauwde.
Hie knauwt zijnen dzenuivere. Loq., Wdb.
— Afl. Knauwenge, vr., knauwing ; — knauwere, m., knauwer (man of vrouw); knawwerye,
vr., het knauwen; het geknauwde; siecht vleesch :
*k en zal by dienern beenhauwer nie meer gaan ;
al wat hie mij geet (geeft), en es mor knauwerye;
*-» knauwse lef 0.
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Knecht, m. Mv. knechts (uitspr. knechs) en -en.
Verkl. knechteke (mv. -kes, -kies). Wdb. — Vulle
knecht, knecht die het voile loon ontvangt. —
Halve knecht, knecht die maar een half dagloon
ontvangt.
— Afl. Knechterye, vr., (met ongunstige bet.),
collectief : de knechten. As ge mee knechterye te
doen het (hebt), zijde verloren ; smijt die knechterij an de deure. — Samenst. Knechthure, vr.,
huur, loon van een knecht; — knechtewerk, o.,
werk dat de knecht moet doen.
Kneden (uitspr. kneen, eenlettergrepig en met
zachtl. e), bedr. zw. ww. Wdb. Den deeg kneen.
Kneen, ww. Zie KNEDEN.
Kneep, vr. Zie KNEPE.
Knees, m. Niet bekend in mijn dialect.
Kneinselen (uitspr. knains9hn), ww. ; afl. :

knainselachteg, bn. ; knainselderije, vr. ;
knainseleere, m.; knainselenge, vr.; — samenst. : knainselkerte, -konte, vr.; knainselkloot, m. Zie KNEINZELEN (dat het gewone
w. is).

Kneinsen (uitspr. klains9n), ww.; afl. : knainsachteg (uitspr. -zachtpch); knainserije, vr. ;
knainsere, m.; knainsenge, vr.; — samenst. :
knainskerte, -konte, vr.; klainikloot, m. Zie
KNEINZEN (het gebruikelijke woord).
Kneinzelen (uitspr. knainz9hn), onz. bedr.
zw. ww. Verv. : knainzeldege, geknainzeld. Met
hen (hebben). Daarnaast KNAINZEN (waarvan het
een frequentatief is), NAINZELEN, NAINZEN ; min
gewoon KNAINSELEN, KNAINSEN, NAINSELEW,

NAINSEN. Deze woorden behooren misschien tot
een onomatop. woordfamilie; vgl. b. v. bij FRANCKVAN WIJK knagen, knarsen, kniezen; bij SCH.
komt KNijNSELEN voor. Herhaaldelijk en voortdurend knabbelen, knagen, knauwen. Onz.'k Hoore
den hond knainzelen an 'm been. Dat en es nie
eten dat hie doet, 't es knainzelen. Ze moet altijd
iet in heure mond hen (hebben), ze moet altij'
knainzelen. — Bedr. Ze knainzeldege den appelé.
Fruit knainzelen.
— Afl. Knainzelachteg, bn., van iemand die
gaarneofveel knainzelt ; —knainzelderije, vr.,
het knainzelen'. van iets dat gekneinzeld wordt
(b. v. taai vleesch) : dat en es gee' vlees da' ge my
veure zet, 't en es mor knainzelderije ; — knainzeleere9 m., man of vrouw die knainzelt : Sieska
de knainzeleere was mee al de peere' wecg; —
knainzelenge, vr., het knainzelen; het geknainzelde : smijt die knainzelenge mor in de stove;
siecht vleesch : knainzelenge va' vlees. — Samenst. Knainzelkerte^ knainzelkontet vr., vrouw
die (veel) knainzelt; — knainzelkloot, m., man
die (veel) knainzelt. — Zie gelijksoortige afl. en
samenst. op KNEINSELEN, KNEINZEN, KNEINSEN,
NEINZELEN, NEINSELEN, NEINZEN, NEINSEN.

Kneinzen (uitspr. knainz9n), ww. Nagenoeg
hetz, ais KNEINZELEN (zie aid.). An 'm bee{n)
knainzen. Fruit knainzen. Watten heet (heeft)
den hond? 'k Hoore dat hie an 't knainzen es.
— Afl. Klainsachteg (uitspr. -zacht9ch)r bn.;
knainzenge, vr.; knainzere} m.; knainzerye, vr,

KNEISTEREN
— Samenst. Knainskerte,

— I«
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-konte, vr.; knains-

1

kloot. Vgl. KNEINZELEN.

Kneisteren, ww. (knetteren); knekel, m.
(kneukel); knekerig, bn. (karig); knel, vr. Bestaan niet in mijn dialect.
Knollen, bedr. zw. ww. Verv. : kneldege,
gekneld. Met hen (hebben). Wdb. De schoene'
knelle' mij.
— Afl. Knellenge, vr., knelling.
Knepe, vr. Mv. -n. Zonder verkl. Wdb. Neep
(nepe is echter het gewone w.). — List. Hie kent
de knepe (bij VD. in 't mv. : knepen).
Knerzelen (uitspr. knezzdhri), onz. zw. ww.
Verv. : knezzeldege, geknezzeld. Met hen (hebben).
Knarsen, knersen (waarvan het een frequentatief
is). Op de tande' knezzelen. ljzerie deure' knezzelen op de leens (harren). E glas knezzelt as
g' er mee' zand op vrijft. J (KNERSELEN, KNERZELEN). DB (KNARZEN).
Afl. Knezzelderije, vr., hetz, als knezzelenge;
knezzelenge, vr., het knarsen : blijft mee ou (uw)
tande stille, 'k en kan die knezzelenge nie langer
hooren.
Knerzetanden (uitspr. knezzdtandsn), onz. zw.
ww. Veelal in den inf. Knarsetanden (van spijt,
gramschap of pijn).
Knetteren, ww. Wordt niet gehoord. Zie KETTEREN, KLETTEREN.

Kneu, vr. (vogel). 't Woord bestaat niet in mijn
dialect ; men zegt VLASVENKE. Zie aid.
Kneuke, vr. Knok, knokkel. 't Woord komt
voor in een kaartspelrijmpje. Zie VEREUKEN.
Kneukel, m. Zie KNEUKELE.
Kneukele, m. Mv. 4s. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
•Ikies). Kneukel. Op de kneukels geên (geven).
Op de kneukels krijen : eig. slagen op de knokkels krijgen ; in 't alg. : slagen krijgen, afgeranseld
worden ; vermaand worden ; gefopt worden ; veel
verliezen in spei, geklopt worden. — Marbelspelterm. Op de kneukels schielen, op de gesloten
vuist van eenen medespeler met den marbel
schieten.
— Knoedel. Kneukels zijn (bijna) vuistgroote
deegklompen, in kokend water gedompeld. Kneukels wer(d)ef gete' mee melksause. Kneukels
maken. Fr. nouille. Voor de etym., zie knoedel
bij FRANCK-VAN W I J K . Voor gelijksoortige dia-

lectische vormen, zie KNEUTEL bij J.
Kneute, vr. Mv. -n. Verkl. -tse (mv. -tses, I
-tsies). lets dat knots- of knuistvormig is, als : een
been (b. v. van eene hesp) met nog een weinig
vleesch er aan ; — een knobbelige aanwas (van een
boomtronk, van een been); — een korte kopboom ;
— de gesloten vuist; — een kort, dik ventje. Voorbeelden : Dat es nog fn goe kneute van 'n hespe,
legt ze bij de wortels en de pato(dd)ers in de
pot ; — kijkt ne keer wa' groote kneute dor an
dienen olme ; — Sies hee 'n leeleke kneut op zif
veurhoofd ; — smijt die kneute, die dor op de
meeskant (meerschkant) staat, mor uit; — ge
zilt nog ne keer mijn kneuten op ou (uw) muile
krijen; iemand van de kneute geên; van de
kneute krijen; in het marbelspel : de verliezer I

—
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moe* zijn kneute zethen of hauwen (houden), hij
moet zijn vuist op den grond zetten en de winner
mag er op met den marbel schieten ; — 't en es
mor e kneutse van ne vaint. Vgl. knots (FRANCKVAN WIJK) ; lat. nodus; hgd. Knoten. J (KNEUT).

Kneute, vr. Mv. -«. Kind dat nooit tevreden is
en veel kreunt (of kneutert). DB. Daarnaast,
soms, KNEUTERE. 't En es mor 'n kneute van ne
jongen, van e maiske. Vgl. KNEUTEN ; en KNEUT
bij DB, SCH en J.
Kneutebeke, o. Ingebeeide plaatsnaam. Een
kind dat lastig is en kreunt en kneut, is van
Kneutebeke.
Kneuten, onz. zw. ww. Verv. : kneuttege,
gekneut. Met hen (hebben). Veelal van kinderen :
uit verdriet of ontevredenheid morren,knorren, lastig en onaangenaam zijn; kniezen. Da' kind en
doe niet as kneuten : es 't nie wèl de ? En kneut
toch azoo nie, maiske. Vgl. KNEUTE; zie SCH;
J ; Loq. Wdb.; VD (KNEUTEREN); FRANCK-VAN
WIJK (KNEUTER).

— Afl. Kneutachteg, bn. : e ziekelijk kind es
altijd 'm beetse kneutachteg; — kneutere, m.,
kind (jongen of meisje) dat (veel) kneut (vgl. J.);
— kneuterije, vr., het kneuten (vgl. J.). — Samenst. Kneutkerte, kneutkonte, vr., meisje dat
(veel) kneut ; — kneutkloot, m., jongen die (veel)
kneut.
Kneutselen, onz. zw. ww. Verv. : kneutseU
dege, gekneutseld. Met hen (hebben). Daarnaast
KNUITSELEN en, min gewoon, KNUTSELEN. Brod-

delwerk doen, knoeien. Wa' zijde dor an 't kneut'
seien? En knuitselt toch azoo niet : ge schendt
het werk. Vgl. KNUTSELEN bij VD.
— Afl. Kneutselachteg, bn. : iet kneutselachteg doen; — kneutselderije, kneutselenge> vr.,
het kneutselen; ook : het gekneutselde werk; —
kneutseleere, m., man of vrouw die knoeit, broddelt : ne kneutseleere van e wijf. — Samenst.
Kneutselkerte, kneutselkonte, vr., vrouw, die
(veel) knoeit ; — kntutselkloot, m., man die (veel)
broddelt; — kneutselwerk, o., knoeiwerk; klein,
gering, nietig werk.
Kneuzelen, onz. zw. ww. Verv. : kneuzeldege,
gekneuzeld. Met hen (hebben). Daarnaast KNOEFELEN. Kluiven. Kneuzelen an 'm been. Ester
(is er) hier niet (niets) te kneuzelen? Wellicht
een onomatop. woord, dat met knagen, knauwen
in verband Staat? Vgl. KNEINZELEN.
— Afl. Kneuzelachteg, bn. ; — kneuzelderije,
kneuzelenge, vr., het kluiven; het gekneuzelde;
siecht vleesch (weinig vleesch en veel been of
kraakbeen) : dat en es mor kneuzelenge va*
vlees; smijt die kneuzelderije veur de katte; —
kneuzeleere, m., man of vrouw die kneuzelt. —
Samenst. Kneuzelkerte, kneuzelkonte, vr., vrouw
die (veel) kluift en eet; — kneuzelkloot, m., man
die (veel) kluift (en smult).

Kneuzen, ww.; knevel, m.; knevelen, ww.
Worden niet gehoord (ook niet de afl. en samenst.).

Knezzelen, ww.; knezzetanden, ww. Zie
KNERZELEN (ook de afl.), KNERZETANDEN.

Knibbelen, ww. Wordt in mijn dialect niet
gebezigd (ook niet de afl. en samenst.).
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Knie, vr. Men zegt KNIEN, m. Zie aid.
f
Knien (eenlettergrepig), m. (niet vr.). Mv.
kniens. Verkl. knientse (mv. -tses, -tsies). Voor
de verklaring van dezen vorm (uit het mv.), vgl.
schoen (in de Wdb.). Knie. Mijne knien doe'
zeere. Hie zit op zijn kniens. Da' kind heet (heeft)
e scheef knientse. — Jemand op de kniens zetten,
hem dwingen te buigen. — Zijn kniens steken
deur zijm broek, zijne knieën zijn, door de versleten broek, zichtbaar. Fig. Hij is (wordt) arm. —
Op de knie(n) schieten, marbelspelterm : de hand
op de opgeheven knie plaatsen en aldus met den
marbel schieten; men doet het b. T. als de marbel
in de gracht of in slijk ligt. Mag ek op de knie'
schieten ? 't Es verboôn te schieten op de knien.
— Mee nem iloote knien, met een kaal hoofd.
Hie loopt mee nem bloote knien. J.
— Samenst. Kniendiepe, kniendikke, knienhoo(g)e, bn. bw., zoo diep, dik, hoog als de knie :
'k school in de more, kniendiepe ; de snee lag
kniendikke; de zittenge van de stoel moe' knienI
hoo{g)e zijn.
Knielen, ww. Ongewoon. Men zegt : op de
kniens zitten.
Knienen, onz. zw. ww. In het touwtje springen : den grond telkens met de knie raken. Vgl.
KNIEN. Aldus te Zottegem.
Knier, vr. (scharnier); knierpen, ww. (knarpen). Bestaan niet in mijn dialect.
Kniets, m.; knietsen, ww. (te Asper : met de

marbeis speien); knietsenge, vr.; knietsere,
m. ; knietseren, ww. Zie KNITS, KNITSEN, enz.
Knieten, ww.; knjjf, o.; knijp, vr.; knjjpen,

ww. Worden niet gebezigd.
Knik, m. Mv. -ken. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). Wdb. Hie viel i' sloop (slaap) en hie gaf
den eene knik achter den anderen.
Kaikken, onz. zw. ww. Verv. : kniktege, geknikt. Met hen (hebben). Wdb. — Hie begint te
knikken, hij wordt oud en knikt gedurig met het
hoofd. — Goedkeuren. Hie zit al lang in de
gemeenteraad, mor hie en doet er niet (niets) as
knikken.
— Afl. Knikkenge, vr., knikking ; — knikkere,
m. : iemand die (in vergadering, gemeenteraad,
kamer, enz.) altijd het gevoelen van een ander
goedkeurt en zelf geen meening heeft noch uitdrukt : Pier en was mor ne knikkere. J ; (oud)
mensch : leeft den auwe knikker nog?
Knikker, m. Zie KNIKKERE.
Knikkere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
•rkies). De eind-* valt dikwijls in de uitspr. weg.
Knikker. Wdb.—Knikkere, morbele. Ne knikkere
is van aarde; hij wordt dus in 't vuur gebakken.
Ne morbele is van marmer of van een bruinachtige soort van fijne kalksteen ; ook van fijn gleis,
porseleinaarde of glas, met of zonder kleuren (van
buiten of van binnen); de grootste, schoonste
mor be Is heeten lavoors (zie aid.). Ne knikkere
heeft geringer waarde dan ne morbele, en is nooit
volmaakt rond. Eine morbel es zooveel werd as
tien knikkers. Vgl. J. — Van kleine vruchten.
Appels lenk knikkers. Depato(dd)ers en zy' mor
knikkers dees jaar. — 't En es mor ne knikker

—
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werd, het heeft geene of geringe waarde. — Hie
reeskeert (riskeert) zijne leste knikkere, hij waagt
het weinige dat hem is overgebleven ; ook : zijne
leste knikker staat in d'o : de 0 is een ronde
kring, waarin speiende kinderen hunne knikkers
plaatsen. Zie o, ook CV. — Zijne knikker uit
d'o trekken (of nemen of pakken), fr. tirer son
épingle du jeu ; eig. : niet meer medespelen ;
flg. : niet meer meedoen, zieh achteruittrekken.
G' en keunt op Sies nie rekenen; hie belooft
vêle; mor aster (als *t er) op a'komt, trekt hie
zijne knikker uit d'o. — Tot kleine kinderen en
ook wel tot groote menschen : Ga nog 'm beeUe
mee' de knikkers speien, ge zijt nog te klein om
mede te spreken, mede te doen, enz.
— Afl. Knikkeren, onz. zw. ww., met de knikkers speien ; Wdb. — Samenst. Knikkerzot, m.,
jongen die gaarne en veel met knikkers speelt.
Knip, m. Mv. -pen; verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Wdb. Ne knip mee' de vengers. Ne knip op den
neuze, een knip voor den neus. — Het eensklaps
af- of toevallen, losspringen. My' mes gaf ne
knip en de lemmer snee' mij diepe. 't Slot sprank
mee ne knip toe. — Op de knip, op het (uiterste)
punt, sprekende van iets dat kan toevallen of
-springen. De muizevalle staat op e knipke. Ook
van tijd : 'k kwamp bij te late, den trai(n) stond
op de knip om te vertrekken. Vgl. DB. — Ook :
op 't leste knipke, op 't nipje. Ge komt op 't leste
knipke, dus bijna te laat. Vgl. J (KNIPKEN). —
Knip, vr. (vogelknip), is in mijn dialect onbekend; zie tech KNIPPEN.
Knip, m. Zaaddoos van vlas. Zie KNÎPPEN.
Knippen, onz. bedr. zw. ww. Verv. : kniptege,
geknipt. Met hen (hebben). Wdb. — Onz. Eensklaps af- of toevallen, losspringen, 'k Hoore de
valle knippen. 'k Hè (heb) e mes da' nie knippen
en kan. Vgl. DB. — Mee' de vengers knippen,
op de vengers knippen, de vingers längs den
duim los laten springen, hetgeen een kort geluid
teweegbrengt. KiL. J. Ook flg. : blijde zijn, gelukkig zijn om een gebeurtenis. Ze speeldege veur
't gela(g)e en hie won, en hie knipteg' op zijn
vengers, zille. Hie mag op zijn vengers knippen,
hij mag van geluk spreken. Vgl. J. — Op den
neuze knippen, voor den neus knippen.
— Bedr. Vangen. Wdb. Den dief es geknipt.
— Op listige of slimme manier iets of iemand in
't bezit krijgen. Hie kan ze knippen (nl. de centen), b. v. hij strijkt in 't spei de heele winst op ;
ook van meisjes : ze beet hehben, ze in \ net
krijgen. — Drinken. Ze kan ze (nl. de glazen)
knippen^ ze kan veel drinken.
— Knippen, snijden, is zeer ongewoon.
Knippen, m. Mv., zeer gewoon, knippens.
Verkl. ongewoon. Daarnaast, doch min gewoon,
KNIP, KNIPPIE, KNIPSEN en KNIPSIE. Zaaddoos
van het vlas. Vgl. K I L (KNIPPE of te KNIPPENE
van vlas). Mnl. Wdb (CNIPPELES, CNIPPELIS).

Zie dialectische vormen bij DB; SCH; J ; Volk en
Taal, I, 59.

Knippie, knipsen, knipsie, m. Zaaddoos
I

van vlas. Zie KNIPPEN.
Knirpen, ww. ; knispen, ww. Bestaan niet in
mjjii dialect.

KNITS
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Knits, m. Mv. »en. VerkL, ongewoon, »ke (mv. f
»kes, -kies). Daarnaast KNIETS. Het eenmaal knitsen (zie aid.) met glas, marbel. Toe, gee* mf ne
knits, tik eens met mij. De knits van de mörbel
op den arduinsteen.
.KnitSen, onz. zw. ww. Verv. : knitstege, geknitst. Met hen (hebben). Daarnaast KNIETSEN
Zie Mnl. Wdb. i. v. KNITSEN. In 't algemeen :

met twee of meer gelijke zaken tegen elkander
stooten, botsen of slaan en daardoor tevens een
scherp geluid teweegbrengen. Meestal van marbels
en glazen. Mee' de glaze knitsen, d. i. tikken.
Hie en wilt te(g)e mij (of mee mij) nie knitsen,
hij wil zijn glas niet tegen het mijne stooten (en dat
is een bewijs van haat, wrok, ontevredenheid,
vijandschap). — Marbelspel. Wordt gezegd van
het eigenaardige geluid van twee op (of tegen)
elkaar botsende marbels; of ook wel van eenen
marbel die tegen steen of muur botst. Dejongies
speie mee' de morbels, 'k hoore z' op de steene
knitsen. Hie sckoot op mijne morbel dat }t knitstege. — Mee' de morbels knitsen, of eenv. knitsen
(soms knietsen) : twee of meer marbels tegelijk
laten op den grond vail en, zoodat zij tegen elkander botsen en met kort geluid van elkaar wegspringen. Het is ook wel een bepaald kinderspel :
Een jongen legt eenen van zijne en eenen van de
marbels van den tegenstrever in zijne hand en laat
beide knitsend op den grond vallen. De jongen
die met de twee marbels geknitst heeft, mag nu,
van de plaats waar zijn marbel gerold is, naar dien
van den tegenstrever schieten. Hij wint eenen
marbel, indien hij er op schiet; anders verliest hij
er eenen. Op sommige plaatsen mag de schieter,
na geschoten te hebben, eens palmen (zie aid.).
Komt, Willeme ne keer knitsen? Vgl. J (i. v.
KNETSEN, waar het spei anders wordt gespeeld).

— 't Wordt ook gezegd van het wegspringen
zelf der marbels ; — en ook wel van het teweeggebrachte geluid, als men eenen marbel op eenen
anderen (ook wel op muur of steen) werpt of
schiet : 't Waster op, 'k hè 't hoore knitsen.
— Afl. Knitsenge, knietsenge, vr., het knitsen;
— knitsere, knietsere, m., jongen die knitst;
soms gehoord voor knikkere : mee' de knietsers
spelen; — knitseren, knielseren, ww., soms
gehoord voor knikkeren, dat het gewone woord
is : ga knitseren of knietserzn, tot iemand die
doet of spreekt als een kind.
Knitteren, ww. Wordt niet gehoord.
Knob bel, m. Zie KNOBBELE.

Knod, knodde, vr.; kntedel, m. Zijn in mijn
Knoefelen, onz. zw. ww. Verv. : knoefeldege,
geknoefeld. Met hen (hebben). Siecht werk verrichten, knoeien, broddelen. Dat en es nie nouien
(naaien), dat en es mor knoefelen. — Ook hetz.
als KNEUZELEN, zie aid. Vgl. KlL (KNUYFBELEN).

J en T (KNOFFELEN).

— Afl. Knoefelachteg, bn. : dat en es mor
knoefelachteg gemaakt ; <— knoefelderije, knoefelenge, vr., het knoefelen ; het geknoefelde (in de
beide beteekenissen) : zij' werk en was mor knoefelderije of knoefelenge ; ook van siecht vleesch
(met veel kraakbeen of been) : 'k en ga bij dem
beenhauwer nie meer, zij' vlees en es mor knoefelderije; — knoefeleere, m., man of vrouw die
knoeit; die knaagt en knabbelt. — Samenst.
Knoefelkerte, knoefelkonte, vr., vrouw die (veel)
broddelt ; die (veel) knaagt (eet) ; — knoefelkloot,
m., man die (veel) knoefelt; — knoefelwerk, o.,
siecht werk ; gering werk, dat niet veel künde noch
aandacht vergt.

J

j
!

Knoeien, ww. Wordt niet gebezigd (ook niet
de afl. en samenst.).
Knoesel, m. Zie ENOESELE.
Knoesele, m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
-Ikies). De eind-* valt dikwijls in de uitspr. weg,
Enkel. Mijn knoesels doe' zeere. Slenke, rechte
knoesele. 'k School in de more tot an de knoesels.
Is niet verouderd, zooals VD beweert. Zie SCH.
DB. J. KlL. Mnl. Wdb.
Knoeselen, onz. zw. ww. Verv. : knoeseldege,
geknoeseld. Met hen (hebben). De enkels onder
't gaan tegen elkander stooten. Ik knoesele. Iemand
die knoeselt, verslijt zeere 't ondersf em binnenste deel van de broek. VD (« Zuidn. ») SL., Wdb
(KNOEZELEN).

Afl. Knoeselenge, vr., het knoeselen ; — knoese»
leere, m., iemand die knoeselt.

Knoeselroeten, onz. zw. ww. Hetz, als het
gewoner KNOESELEN. Zie aid.

Knobbele, m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
'Ikies). Knobbel. Wdb. — Puisten en knobbels.
Zij' lijf stond vul puisten en knobbels. — Zeer
kleine vent, dwerg. Hie maakt veel va' zijnen
neuze, en 't en es mor ne knobbele.
— Afl. Knobbelachteg, bn., Wdb.; — knobbelen, ww. (zie aid.) ; knobbelenk, m. (zie aid.).

Knoest, m. ; knoet, m. ; knoffelen, ww. ;
knoflook, o. ; knok, m. ; knok, bn.; knokkel,
m. Worden niet gebruikt (ook niet de afl. en
samenst.).
Knol, m. Mv., gewoon, -len. Ziekte der koolen
(vooral), rapen, slooren, gekenmerkt door knobbels
die aan den wortel komen ; het is een Myxomycete
die de oorzaak der ziekte is (ni. Plasmidiophora
brassicae WORON.). Men zegt nog : KNÖOP, KA*
POOTEN, KNOLZIEKTE. — De andere bet. van knol
zijn in mijn dialect onbekend.

Knobbelen, onz. zw. ww. Verv. : knobbeldege, geknobbeld. Met hen (hebben). Knobbels
vertoonen. G'heel zij' vel knobbelt. — Schijnb.
onp. 't Knobbelt.
Knobbelenk, m. Zie KNOBBELING.

Knobbeling (uitspr. knobbplenk), m. Mv. knob»
belengen* Verkl. -lenkske (mv. -skes, »skies). Schoof
(van tarwe, rogge, haver), die men, niet opengedaan, met den vlegel overslaat, zoodat er nogal
graan in blijft ; men doet ze niet open voor het
dorschen, ofwel omdat men oordeelt dat er te weinig graan in is, ofwel omdat men zulken schoof
als voeder voor de paarden bezigt. Ne knobbelenk
es ronder as ne schoof, min of meer knobbelachteg. Geet (geeft) ons perd ne knobbelenk.
dialect onbekend.

Zie vooral D E COCK en TEIRLINCK, Kinderspel,

V, 124.

KNOLZIEKTE

'

Knolziekte, vr. Zie KNOL.
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KNOOP
Snoop (uitspr. met sch. 0), m. Mv. -en. Verkl.
•ke {vas. -kes, -kies). Wdb. Fr. nœud. Vgl. KNOP.
— Der zij' rechte, slenke knoopen, enkel en dobbel knoopen, weversknoopen en veel ander nog.
Zie b. v. J. — Ne knoop in den neusdoek maken,
om iets te onthouden. Doe ne knoop in ouè'n (uwen)
neusdoek, zilde, vergeet het niet. — Wete wor de
knoop ligt, weten wat er scheelt, wat moet gedaan
worden ; de zaak kennen.
— Plantenziekte. Zie KNOL. De knoop komt in
ons koolen. — Harde deel van eenen halm, waarop
het blad Staat. 't Graa' komt i' zijn knoopen.
Vgl.VD. J.—Spr. April—knoopen en aren, Mai—
bloesem en graan. Vollediger in Log» Wdb. (i. v.
KNOOP), waar het slot luidt : en zes weken daarnaar kan depikke algaan. — Knobbel (in hout).
Ne knoop in 't haut. Da' olmenhaut zit vul
knoopen. — Kort, dik ventje. 't En was mor ne
knoop. Ne knoop van e vaintse. CV. T. R.
— Afl. Knoopachteg, bn. : dat haut en es mor
knoopachteg.
Knoopen (uitspr. met sch. 0), bedr. onz. zw.
ww. Verv. : knooptege, geknoopt. Met hen (hebben). Wdb. — let an alletnans neuze knoopen,
het aan iedereen verteilen, j . — Boone{n) knoopen, een werk doen dat niet vooruitgaat ; eig. een
onuitvoerbaar werk aanvangen. Hawel,gade veuruit? Ba neen ek, 't es nog erger as boone' knoopen. Vgl. J. — Onz. Met zijn. Van graanhalmen :
knoopen krijgen. 't Kooren es al an 't knoopen;
het begint te knoopen. J.
— Afl. Knoopenge, vr., het knoopen : watten
es dat veur }n knoopenge; — knoopere, m., man
of vrouw die knoopt.
Knop, m. Mv. -pen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Knoop, fr. bouton. VD. (« Zuidn. >). KiL. CV. J .
Knop van de broek. De kinders spele mee (of
veur) knoppen. Men zegt : appel van 'n deure,
van 'n deksele, van ne stok (niet knop); kop van
'n spelle (niet knop); botte van 'm plante (niet
knop). — Geene knop, zeer weinig; niets. Dat en
es geene knop werd. 'k En zoo (zou) der geene
knop veure geên (geven). — In zeker geijkte uitdrukkingen vervangt knop het plattere kloot (zie
aid.). Hie es nor de knoppen, hij is niet meer te
genezen ; hij is verloren (in spei of anders) ; hij is
ten onder. Öok van zaken : 't Hagelt, 't graan es
nor de knoppen. 't Werk es nor de knoppen, het
is gansch bedorven. Astie (als hij) zat es, slaat het
hie al nor de knoppen, hij verbrijzelt alles. De
koe es nor de knoppen! — Loopt nor de knoppen, loop naar den drommel. Vgl. CV. J . SCH.
Loq.> Wdb.
— Knopke, o., wordt gezegd van alle bloem die
den vorm en de grootte van eenen knop heeft : de
blomme 's e knopke; hoe heettegij die knopkes ? —
Bepaaldelijk : knopkes, knopkies, onz. m v.: i°Dubbele hof kamille (Anthémis nobilis L.) en het verwante moederkruid (Pyrethrum partheniumSu.)
insgelijks veelal met dubbele bloemen; 00k :
witte knopkes (of knopkies) ; — 2° de knolspiraea
{Spiraea filipendula L.) met dubbele bloemen;
00k : witte knopkes (of knopkies); — 3 0 al de
Coreopsis-soorten (vooral C. auricula L.). AI die
blommen trekken op knopkies.
— Samenst. Knoppefabriekant, m.; — knoppefabrieke, vr.; — knoppemakere, m.; — knoppe»
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makerije, vr.; — knoppewenkele, m. Zie Wdb. —
Knopgat, o., knopsgat, o. Zie aid.
Knopgat, o. Mv. -gaten. Verkl. -gootse, met
zachtl. 0, mv. : -tses, -tsies. Een der gaten van
eenen knoop. 'k En vende mee' de noulde (naald)
't knopgat niet. Vgl. KNOPSGAT.
Knoppen, bedr. onz. zw. ww. Verv. : knoptege,
geknopt. Bedr. Met hen (hebben). Knoopen, fr.
boutonner. De veste knoppen. Vgl. Mnl. Wdb.
OUDEMANS. VD (« Zuidn. »). J. C V . — Onz.

Door knoppen toegaan. Da' kleed en knopt nie1
goed, de knoppen zijn niet goed geplaatst.

Knopsgat, o. Mv. -gaten. Verkl. -gootse, met
zachtl. 0 ; mv. : -tses, -tsies. Knoopsgat. Zij' wijf
en kan nog gee' knopsgat maken. — Graad van
bloedverwantschap. Meestal in schertsend gebruik.
Me zij' van 't derde knopsgat. Zeer gewoon :
famielde van 't zevenste knopsgat, zeer verre
verwant zijn. Vgl. J. — Vooiazeur (fr. voyageur)
? knopsgaten, lediglooper. Watten doe' zijne
zeune? Hie es vooiazeur i' knopsgaten! — Vgl.
KNOPGAT.

Knor, m.; knorf, m.; knorpelhuid, vr.; knorren, ww.; knot, vr.; knot er en, ww. ßestaan
niet in mijn dialect.
Knots (uitspr. gewoonlijk knou ts met specialen
ö«-klank), m. Mv. -en. Verkl. -ke, -eke (mv. -kes,
'kies). Bots, slag, stoot. Jemand ne ferme knouts
geên (geven), drouien (draaien), läppen. Ne knouts
krijen. Da' gaf ne knouts, het gaf een botsende
klank. Een onomatop. woord.
Knots, vr., fr. massue; onbekend in mijn dialect (ook niet de samenst.).
KnotSôbol, m. 't Komt voor in een wiegelied
(van Nukerke, op de westelijke dialectgrens), waar
het kindje beteekent en dat Volk en Taal, III, 7,
als volgt opgeeft :
Dodo, knotsebol,
Herre geene vaak, g' en moet nie slaopen,
Herregeenen honger,g' en moet niegaopen,
Dodo, menne knotsebol.
Knotsen (uitspr. gewoonlijk knoutspn met specialen öw-klank), bedr. onz. zw. ww. Verv. : knoutstege, geknoutst. Met hen (hebben). Botsen, stooten. Iemand fer m knoutsen. Hie sloeg en hie
knoutstege. Hie zal mee} zijne kop te(g)en de
muur knoutsen. — Ook van tanden : Zy hee' de
kur{t)sen; hoort hoe da' ze mee' de tande*
knoutst. — Zie KNOTS.

Knotshoofd (uitspr. met sch. 0), o. Hetz, als
KNUDSHOOFD. Zie aid. Wiegerijmpje (te Zottegem) : Dodo, kiene-va'-mijne-wiene; dodo, mij'
knotshoofd! Hier bet. het w. eenvoudig : klein
kindje.
Knotten, ww. Wordt niet gebruikt (ook niet
de arl. en samenst.).
Knouts, m.; knoutien, ww, Zie KNOTS, KNOTSEN.

Knubbel, m.; knuffelen, ww.; knuffen, ww.
Worden niet gehoord in mijn dialect.
Knudshoofd, 0. Zie KNUIDSHOOFD.

KNUIDSHOOFD
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Knnidshoofä (uitspr. knuidzooft, ook knuitsooft, met sch. 0), o. Zonder mv. Zonder verkî.
Soms KNOTSHOOFD (aldus te Zottegem). Mismaakte, korte vent of jongen. 't En es mor e
knuidshoofd van ne vaint. Wie zoo (zou) da*
gepaisd hen (hebben) van da* knuidshoofd. —
Ook wel joDgen in 't algemeen. — De uitspr. laat
toe te schrijven knudshoofd. Vgl. hier KNEUTE ;
KNOT bij FRANCK-VAN WIJK.

Knuist, vr. Zie KNUISTE.

Knuiste, vr. (niet m.). Mv. -n. 'n Knuiste
broody een groot stuk, eene homp ; — zijn twie
hande' zijn af, hie en hee mor twie knuisten.
Vgl.DB. CV.J.SCH. VD.
Knuit, m. 't Komt voor in een vingerrijmpje;
kurte knuit, pink : Duimke, duimkes knape,
lange rape, Pier-la-puit, kurte knuit (aldus te
Maria-Laathem, Volk en Taal,\, 31).

Knuitselen, ww. ; knuitselachteg, bn. ;
knuitselderije, vr.; knuitseleere, m.; knuitselenge, vr.; knuitselkerte, -konte, vr.; knuitselkloot, m.; knuitselwerk, o. Zie op KNEUTSELEN.

Knuitshoofd, o. Zie KNUIDSHOOFD.

Knul, m. ; knnppel, m. ; knusjes, bw. Worden niet gebezigd.
Knurre, vr. Zonder mv.; zonder verkl. Pees,
kraakbeen, knor, knorf been ; siecht, taai vleesch.
Dat es sticht teten : 't zijn al beenen en knurren,
Zie FRANCK-VAN W I J K , i. v. KNOR.

Knutselen, ww. Men zegt wel meer KNEUTSELEN, KNUITSELEN. Zie aid.; ook voor de afl. en

samenst. : knutselachteg, bn.; knutselderije, vr.;
knutseleere, m.; knutselenge, vr.; knutselkerte,
-konte, vr.; knutselkloot, m.; knutselwerk, o.
Knutshoofd, 0. Zie KNUIDSHOOFD.

Knüttel, vr.; knutteren, ww. Worden niet
gebezigd.
Kobalt, o.; kobold, m. Onbekend in mijn
dialect.
Koben, m. Daarnaast, gewoon, KOBIE. Verkl.
Kobeke. Persoonsnaam. — Spotzegsel. Koben, ou
(uw) valdeur (d. i. neervallende slip der oude
broeken) staat open !
Koch, tusschenw. Roepwoord, waarmede men
de koeien uit den meersch lokt. Ze roepe kochkoch, as de koeie van de wee nor de stal moeten.
Kochel, m., vr. Wordt niet gebezigd.
Kodde, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. *kes, -kies).
Daarnaast, soms, KODDIE. Staat het w. in verband
met lat. cauda ? of met kodde, knots ? Vgl. FRANCKV A N WIJK. Staart (vooral van hond, koe en
zwijn). Onzen hond heet (heeft) 'n schoon kodde;
hie draagt schoone zijn kodde. 't Koddeke van
't verkie. — Wilde kerkzang. De pastoor zingt :
Dommdnuus vobbiskop! En de koster antwoordt :
Heft den hond zij' koddek' op! — Zijn kodd'
intrekken, (van eenen hond) den staart laten hangen (van vrees, schaamte, enz.). Ook fig. Nuitrekt
Pier zijn kodd' in, nu is hij beschaamd, beteuterd.
Hie heftege zijn kodd' op, hij was fier, trotsch,
Ook ; hie lotert zijn kodde.

KOÈ
— Achterste, aars. Het onder de kodde krij(g)en (soms hen, hebben) : slaag krijgen ; fig. :
gekastijd, bekeven, berispt worden; bedrogen
worden; veel verliezen (in spel b. v.). Zoo ook
(eig. enfig.): ne schup, ne stamp, ne voet, nen
teen onder de kodde krij(g)en; iemand ne voet,
nen teen, de schoen, de klopper onder zijn kodde
geên oîsteken; het iemand onder de kodde geên,
drouien (draaien) of läppen; iemand ne schup,
ne stamp onder de kodde geên of drouien. Hie en
es geene schup {geene stamp) onder zijn kodde
werd, hij is niets waard; hij verdient niet dat men
zieh om hem maar eenigszins bekommere; men
sîa geen acht op hetgeen hij doet of zegt. — Zijn
kodde keeren, den rug wenden, weggaan. Astie
(als hij) my geware werdt, keert hie zijn kodde,
zilde. — An iemand of an iet zijn kodde va(g)en9
er zieh niet aan gelegen laten. — 't Zalzijn kodde
varen, het zal hem niet meevallen, het zal hem
varen. — let uit zijn kodde slaan of läppen, zonderlingen, dommen of vuilen praat verteilen. —
Kust (of kuis(ch)t mijn kodde, ik lach u uit, loop
toch heen, laat mij met vrede. — (Af) mijn kodde,
(aan) mijn kodde, het zal niet waar zijn, het zal
niet gebeuren, enz. Tonte paist Mieke te krij(g)en : Ja> mijn kodde! — Vgl. BROEK, GAT,
KLOOT.

—- 't Koddeke, het laatste. 't Koddeke van
tjaar. 't Koddeke van de Maies 't koddeke van
de wentere,
— Kodde, vooral Koddie : spotnaam dien men
sommige (zonderlinge) personen geeft. Leeft Koddie nog?
— De beteekenissen aardigheid, snakerij en
knots zijn in mijn dialect onbekend. — Vgl. SCH,
DB. VD. J. Mnl, Wdb, K I L .
Koddie, m. (kodde is vr.). Mv. koddies of kod~
diets. Vgl. KODDE. Aldus vooral op de noordelijke
dialectgrens. Zie Volk en Taal, II, 29.
Koe, vr. Mv. koeen, soms wel koeien. Verkl.
koetse (mv. -tses, -tsies)\ gewoon, koeike (mv. -kes,
-kies), Wdb. — 'n Droo(g)e koe, koe die geen melk
geeft. Ook : de koe staat droo{g)e. — Vulle koe9
bekalfde koe, koe met kalf op. — Duchtege koe,
tochtige koe. — Zoo dorn, stom, dwaas, onnoozel,
sempel as 'n koe, Ook wel zonder vergelijking :
Sies es 'n dwaze koe; veelal van vrouwen : zij'
wyf en es mor 'n onnoozel koe, — Drenke gelijk
'n koe, veel drinken. Ze drenkt dzenuiver lenk
'n koe watere, — Die geen koeën en heet (heeff),
en moe' gee' gers (gras) pachten of huren, wie
het voordeel van iets niet geniet, heeft er ook niet
het nadeel van. — Auw (oude) koeën uit degracht
halen, uit de sloot. — 'n Koe die veel burrelt, en
gee' (geeft) mor letter melk, een groote, luide
prater is niet de beste. — Op dienen tijd zoo (zou)
'n koe (keune) kalven, 't wordt gezegd als iets
traag vooruitgaat. — 'k Hè (heb) 'n koe hooren
(uitspr. -rsm) burrelen, mor 'k en wete nie in wa'
stal, ik heb iets hooren verteilen, maar ik weet
niet waar. — De koe by 't zeel pakken, de zaak
juist en goed aanvatten, zooals *t behoort. — De
koe vergeet geeren da' ze kalf geweest heet (heeft),
men vergeet graag dat men jong is geweest. —
't En helpt niet dat de koe veel melk geet (geeft),
as ze den aker omverre schupt, het helpt niet dat
men veel geld wint, als men het dwaas wegsmijt
}
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en verteert. — Er staan op kijkegelijk n (domme)
] poort te Gent; vgl. Mnl. Wdb. :coeporte; — koe*
koe, dwaas toezien. — Der es meer as éen koe die
poot, m., koeiepoot; — koestal, m., koeienstal
Blaar (of Blés) heet, daar zijn er meer die den(voor een of meer koeien) ; koestaldelte, vr., hooizeifden naam hebben. — Hie spreekt Frans
zolder; koestaldeure, vr.; koestalvloer, m.; •—
gelijk 'n koe Spoons (Spaansch), hij spreekt zeer
koestert, m., koeistaart ; — koestront, m., koeiensiecht Fransch. — De beste koe es herren hoodrek; in ne koestront loopen, stampen of ter ten,
ren af (oi kwijte), de beste speler is niet veel
bedrogen zijn ; — koeteten, o., daarnaast koeienmeer te vreezen; de ergste tegenstrever is niet
teten, eten voor koeien; klaveren (in het kaartenmeer gevaarlijk. — De leste koeë' wer(d)en op stal
spel); zie TETEN; — koetonge, vr., koeietong :
gekocht, men moet een vrouwtje ten huize zoeken,
koetonge, dat es goed teten; — koevel, o., daarniet in kroeg of op straat. — As d'een koe zeekt, I naast koeievel, koeienhuid ; — koevlees, o., daarheft d'ander heure stert op, als de eene iets
naast koeievlees ; — koewachter{ë), m., zie aid.;
doet, volgt hem de ander na. — Vgl. SCH. DB.
— koewa/el(e), vr., zie aid.; — koewortel(e), m.,
CV. R . J.
groote wortelsoort, vooral als koeienvoeder ge— Koe, toestel door de boomkappers gebezigd.
bruikt, koepeen : koewortels zouien (zaaien) ; —
koezeeke, vr., pis van een of meer koeien; — koe— Afl. Kotächteg, bn. bw. : ze kijkt koeächteg,
zeel, o., dikke koord, waarmede men de koe leidt.
d. i. dwaas als een koe.
— In den vorm koei : koeiklenke, vr., vrouwelijk— Samenst. : in den vorm koe- (zelden koei-),
heid eener koe; OUD., By dr.; — koeikuts, m.,
niet koeien- (koeie-). De gebruikelijkste volgen
koopman in koeien (die de hoeven afloopt); vgl.
hier. Koebak, m., houten bak waarin men het eten
KUTS. — In den vorm koeie(n)- : koeiendokteur,
der koe of koeien doet; J ; — koebeeste, vr. (niet
o.), koe : dat es 'n schoon koebeeste; in zijne stal I m., koedokter ; — koeier as, o., koeiesoorte, vr.;
staan der tien koebeesten; Mnl. Wdb. Dß. CV. I — koeienteten, o., zie boven koeteten ; — koeievel,
o., zie boven koevel; — koeievlees, o., zie boven
J ; — koeboer, m., boer, die geen paarden, enkel
koevlees; — koeiezot, m., groot liefhebber van
koeien houdt : dat es e' goe' koeboerke ; — koeschoone koeien.
die/, m., koeiendief; VD (« veroud. »); — koedoenenge, vr., woning (met land) van den koeboer ; I
Koefreute, vr. Mv. -n. Verkl. -tse (mv. -tses9
vgl. DOENINGE; — koedrank, m., nat en warm
•tsies). Eig. schaamspleet van de koe. Vgl. FREUTE.
voedsel voor de koeien : staat de koedrank al op I — Marbelspel. Uit ofmee 'n koefreute schieten :
de stove? Es de koedrank gereed? Ook : geneesals een kind de morbele plaatst tusschen wijsvindrank voor de koe : ne koedrank opgeên (opgegertop en duimnagel en alzoo schiet, dan zegt
ven, d. i. ingeven) ; vgl. DRANK ; — koeëemere,
men dat het uit of mee 'n koefreute schiet. Wie
m., houten emmer dien men in den koeienstal
aldus schiet, schiet siecht en de vooruitgeworpen
bezigt; — koeëur, m., koeienuier; — koef reute,
morbele heeft geen groote kracht. Die uit 'n koe*
vr., zie aid.; — koegeld, o., geld dat men voor een
freute schiet, verslijt den na(g)el van den duim.
verkochte koe ontvangt : laat ons da' koegeld spaKoehooren, m. Zie KOEHOORENE.
ren; vgl. Mnl. Wdb.; — koegareel, -g9reel,
-gorreel, *greel, o., halsjuk eener trekkoe; —
Koehoorene (uitspr. -oor9n9 met sch. 0), m.
koehaar, o. : doet 'ni beetse koehaar in de moorMv. -ns. De eiud-é? valt dikwijls weg. Hoorn van
tele; —koeharnos, o., haam eener trekkoe; —
eene koe. Dat es ne scherpe koehoorene. — Blaaskoeharnassure, vr., volledig tuig eener trekkoe;
tuig van den hoorn van eene koe gemaakt. Op ne
— koehauwere, m., eig. koehouder, hetz, als koekoehooren blazen. — Ook : de stof waaruit de
boer (zie boven); — koehof, o., niet gewoon;
hoornen en de hoeven van de koe gevormd zijn.
verkl. gewoon, koehoveke, koehoofke, hoeveke van
Kodier, m. Zie KOEIERE.
eenen koeboer ; —koehooren(e), m., zie aid.; —
koejongen(e), m., jongen die de koeien moet verKoeiere, m. Mv. *rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
zorgen ; zooveel als koeiere, zie aid.; — koeketel(e),
-rkies). De eind-<? valt dikwijls in de uitspr. weg.
m., groote ketel waarin men het voeder van de
Koeienhoeder, koeienherder. Zendt de koeier mee*
koeien kookt ; J ; —koeketen(e), m., keten waarde koeën uit. — Hie en es nog nie' goedom koeier
mede men de koe in den stal vastbindt ; ook halste zijne, hij deugt voor niets. — Onbeleefd, onbeketen(e); — koekodde, vr., staart van de koe;
schoft mensch. Leeleke koeier van ne vaint! 't En
spotnaam : koeienkoopman; — koelevere, m.,
es mor ne koeiere. — Gering, nietig mensch. Hie
lever van de koe; — koemaisen, -maisie, o., soms
em bezit niet (niets), 't en es mor ne koeiere, en
koemaid, vr.; ook koemorte, vr., stalmeid ; «— koedat turt mij te bij spreken,
ma(g)e, vr., maag van de koe; — koemandeke,
— Afl. Koeierachteg, bn., als een koeier^ als
o., klein, gevlochten mandje dat men rond den
een onbeleefde. — Samenst. Koeiersbedde, o., bed
muil der koeien doet, om ze te beletten te grazen ;
van eenen koeienhoeder ; het Staat in den koeien— koemelk, vr., melk van de koe : koemelk es
stal ; ook : siecht bed ; — koeiersbeleefdhied, vr*,
beter as geetemelk; — koemes, o., koeienmest;
onbeleefdheid; — koeiersdeuntse, o., koeierslieken,
mnl. coemes; — koemuile, vr., muil eener koe; —*
o., koeiersliekske, o., lied, deuntje van een koeienkoeniere, vr., nier van de koe ; — koeöo(g)e, vr.,
hoeder; — koeiersdoenenge, vr., koeiersgedoent
koeöore, vr., oog, oor van de koe; — koepiesse,
o., koeiersmanieren, vr. mv. : siechte, onbeleefde
koepisse, vr., pis van de koe ; — koeplekke, vr.,
manier van doen; onbeschofte manieren; —•
hetz, als KOEDOENENGE (zie boven) : dat es e
koeiersdzakke, vr., zweep van den koeienherder :
schoo' koeplekske; — koeplootse, vr., eig. koede koeiersdzakk' es stijf lank; — koeiersgeleerd*
plaats, hetz, ais koeplekke (zie boven); — koehied, vr,, ongeleerdheid; — koeiersgeroep, o.; —
pokke% vr., koepok; — koepoorte, vr., naam eener
koeiershure, vr., kleine huur; — koeiersklcercn%

KOEK

-

b. mv., siechte kleeren ; — koeiersteten, o., siecht
voedsel; — koeiersword, o., onbeleefd woord :
zwijgt gij dor, mee ou (uw) koeierswor(d)en /
Koek, m. Zie KOEKE.

i6i

KOEKEN
Koekebak, m. Zonder mv.; zonder verkl. Daarnaast, min gewoon, koekenbak (uitspr. koek9m-).
Het koekbakken. Moeder es an herre koekebak.
— De gebakken koeken. Es de koekebak neg in
den ovene? — Dag waarop men koeken bakt.
Daarnaast koekebakdag,somskoekenbakdag{\iitspr.
koek9M-) : as den haan in es, es 't koekebak bij de
boeren. — 31 8 December (308, indien de 31* een
zondag is), aidus genoemd omdat de arme menschen alsdan om een stuk brood bij de boeren
gaan. 't Es vanda(g)e koekebak. Die rondgaan,
roepen : koekebak, steekt 'm brood i' mijne zak !
Aldus op de oostelijke diaiectgrens (b. v. te Zaarlenge = Sariardinge). Zie hierover meer in Volk
en Taal, II, 151-52.
— Samenst. Koekebakdag, m., soms koekenbakdag(uitspr. koek9m-); zie KOEKEBAK; — koeke»
bakgast, min gewoon, koekenbakgast (uitspr.
koek9m-)9 m., persoon (man of vrouw) die op koekebak rondgaat : er zijn dees jaar veel koekebakgasten.

Koeke, m. (nooit vr.). Mnl. coeke. Mv. -«.
Verkl. -kske (mv. -skes, -skies). Koek. Wdb. Zie
Kl, en Vorml. Ne schoone koeke. 't Fynste brood
heet ook koeke. — Dates tien frank (of een ander
som) werd, gelijk ne koek 'n eurdse, dat is tea
volle den gevraagden of gegeven prijs waard. —
9
t Zijn al koeke' van éenen deeg, (met ongunstige
beteekenis) het zijn allen lieden van dezelfde soort.
DB. CV. J. — ledereem bakt zijne koeke gelijk
hie hem ete wilt, of : ieder bakt zij' koeksk' op
zijm manière, ieder regelt zijn zaken zooals inj
h verlangt. Vgl. J. CV. — Jemand ne koeke bakken, en, wel meer, iemand zijne koeke boteren :
hem berispen, vermanen, afranseien, foppen, be«
driegen, veel doen verliezen (in spei b. v.). Vgl.
DB. CV. J. — Eest (eerst) zijne koek opeten {en
dornaar zijm bruim brood), eerst het beste bezigen en verteren en daarna gedwongen zijn het
Koekeloere (hoofdt. op loe), koekeloerekoe,
slechtste of onaangenaamste te doen. Naar de doo'
koekeloereloe,koekeloerelou,tasscneaw.Daarva' zif vader at hie eest zijne koek op, en nui
naast KOKKE-. Nabootsing van het gekraai van
moet hie roggembrood eten. Die eest zijne koek
eenen haan. Hoe doet den hane? Koekeloerekoe !
opeet, moet orm wer{d)en.
Koekeloere! roept het hoontse(h3L&nt)e). Da' manneke doe' koekeloereloe! — Geroep der oogsters
— Geschenk, gift, erfgift. Kijk, moedere, dat
es nen neusdoek die 'k meebrocht hè (heb) : es dat
als men den hane, d. i. het laatste koren inhaait.
geene schoene koeke? Hie krijgt het hof v eurenZ' halen den hane vam boer Pias in : hoorde ze
uit ; dat es ne ferme koeke. G V. T. R. J.
koekeherelou roepen? De gewone roep is : koeke*
loerelou, 't leste voer es op de baan-ou ! Om nor
— Smeerkoeke. Zie aid. Van de koeke maken
huis te gaan-oul Vievan Beur(g)emeesterzen
ze smaut. — Koekvormige kolenmassa. Pakt de
haan-ou!
koeke mee' de koolschuppe, en omsteekt d'ander
stove.
— Mann. Naam van den haan (in de kinder«
taal). Dat es ne schoone koekeloere. faagt de koé*
— Afl. Koekachteg, bn., op koek gelijkende
keloereloe uit den huize, my' vaintse.
(smaak, vorm) : da' broo' smaakt koekachteg;
van koek houdende : kinders zijn amaal koekach— Afl. Koekeloeren, ww., zie aid.; — koekê*
teg; — koekerije, vr., collectief, al de koeken (met j loerekoeën, koekeloereloeè'n,koekeloerelouen, soms
ongunstige bet.) : 'k zal die koekerij in de stove
koekeloerelouien, ww., kraaien (van den haan);
smijten.
ook : kraaien van de oogsters die het laatste graan
inhalen ; — koekeloerenhane, m.; verkleinw., ge—• Samenst. In den vorm koek- : koekdeeg, m.
(niet o.)t deeg waarvan men koeken maakt ; — koekwoon, koekeloerenhaantje (uitspr. -oontS9 met
kappen, w . o., zie aid.; —. koekkroom (zachtl. o),
zachtl. 0), o. : haan (in de kinder taal).
o., koekkraam ;—koekschuppe, vr., zie aid.;—koekKoekeloeren (uitspr. met hoofdt. op loe), ont*
temperte), m., beslag waarvan men koeken bakt :
zw. ww. Verv. : koekeloerdege,gekoekeloerd. Met
de koektempere staa ' goed. — In den vorm koeke-,
hen (hebben). Daarnaast KOKKELOEREN. Kraaien
koeken- : koekebak, m., zie aid.; — koekebakken,
(van den haan). Den hane koekeloert. — Kraaien
o. : moeder es an ' t koekebakken ; min gewoon,
en juichen als men het iaatste graan (den hane)
koekenbakken (uitspr. koek9m-) ; — koekebakkere, I inhaait. Ze kropen amaal op de wa(g)en en z*
soms koekenbakkere (uitspr. koek9m-), koekbakbegoesten te koekeloeren.
ker; — koekendeeg, m,, daarnaast koekdeeg (zie
— Lang en te vergeefs wachten. Hie liet ntij
boven); — koekeblomme, ook wel koekenblomme
koekeloeren. Te koekeloere' staan. 'k Zat dor te
(uitspr. koek9m-), vr., bloem waarvan men deeg
koekeloeren. Vgl. VD.
voor koeken maakt; de hjnste en beste bloem; —
— Afl. Koekeloerdere, m., haan; oogster die
koekenboterham (uitspr. koek9m-)9 m. (niet vr.),
koekeloert : hoorde de koekeloerders ? ; — koekeboterham van koekenbrood ; vgl. BROOBOTERHAM ;
loerenge, vr., het koekeloeren van den haan ; —
— koekenbrood (uitspr. koek9m-), o., brood van
van de oogsters. Daarnaast kokke-,
fijnste bloem : as ft keermes es9 elen ze koekemKoeken, onz. zw. ww. Verv. : koektege, ge*
brood; eest zij' koekembrood eten, eerst zijne koek
koekt. Van kolen : tot een soort van koek worden
(zie KOEKE) opeten; — koekeneter{e)9 m., man of
vrouw die (veel en gaarne) koeken eet; snoeper, * in de stoof. 't Zij' goe' kolen, ze koeken. Vgl,
VD. S C H .
snoepster ; vgl. VD : KOEKETER ; — koekepanne,
vr., koekenpan; — koekeraper{e), m., koekeraKoeken. enkelvoudig (bij VD. m. mv.) zelfst*
pinge (uitspr. -ro-), vr., zie aid.; — koekentand9
nw.; vr., omdat men waarschijnlijk het w. korte
m., schertsend : 'k zal zijne koekentand uittrek( = kaart) daaronder verstaat; dat het hier als
ken; vgl. Loa.% Wdb.; — koekewenkel(e)9 m.,
enkelvoudig w. wordt opgevat, bewijst de meerkoekwinkel.
voudsvorm : koeke(n)s, koekies, Daarnaast KOE«

KOEKENS

— IÔ2 —

KËNS, KOEKES, KOEKIES. Ruiten* 'k Komme 'n
koeken uit. Koeken es (niet zijri) roef. Koekenachte of d'achte va* koeken. 'k Zitte my zes koekes. De zot va* koekies. Vgl. HERTEN.

— Samenst. De n valt weg vöor een medeklinker (uitg. vôor b, gedeeltelijke assimilatie : nb =
nib; h, d en t). Koekenaas, o., soins koekaas, 00k
't aas va' koeken (of va* koeke(n)sy koekies) ; —
koekenachte, vr., soms koekachte, 00k d*achte va*
koeken (of va' koeke(n)s, koekies) ; — koekenboer
(uitspr. -mb-), m., of dem boer va' koeken (of va*
koeke(n)s, koekies) ; — koekendrye, vr. of de drye
va' koeken (of va' koeke(n)s, koekies); — koekenheere, vr. of den heere va' koeken (of va' koeke(n)s, koekies), daarnaast, min gewoon, koekheere,
en, al schertsend, koekemeneere; — koekekorte
(== -kaarte), vr., zeer gewoon, koekkorte : speelt
'n koek(e)korte ; 00k de gezamenlijke ruiten die
men in de hand heeft : 'k ha' 'n schoon koekkorte ;—koekenne(g)ene,koekentiene,koekentwieë,
koekeviere, koekevyve, koekezesse, koekezevene,
vr., of de ne{g)e(ne), tiene, twiee, enz. va' koeken
{pîva' koeke{n)s9 koekies); — koekevrauwe, vr.,
koekewijf, o., of de vrauwe, 't wijf va' koeken
(of va' koeke(n)s, koekies); — koekewieze, vr.,
koekentwee; vgl. WIEZE; — koekezot, m., koekenboer.
Koekens, koekes, koekies, nw. Zie KOEKEN
(00k de samenst).
Koekerapen (uitspr. ropn met zachtl. 0), o.
Het rapen van koeken (of mastellen), te Giezeberge (Geeraardsbergen), den i«n zondag van den
Vasten, als het tonnekebrand (zie aid.) is. Ze zyn
an 't koekeropen.
— Afl. Koekeropenge, vr. : 't es koekeropenge
te Giezeberge; -— koekeropère, m., man of vrouw
die koeken rapen.

Koekeropen, o.; koekeropenge, vr.; koekeropere, m. Zie KOEKERAPEN en de afl.

KOERLOUl

— Samenst. Koekoeksai, o., koekoeksei; •—
koekoeksblomme, vr., veelal in het mv. -n : hetz,
als koekoekssurkele (zie beneden); — koekoeksjonk, o., verkl., gewooo, -ske, jong van den koekoek; — koekoeksurkele, koekoekssurkele, m.,
klaverzurlng (vooral Oxalis acetosella L.) : het
lenteplantje is zuur en de kinderen — 00k de
koekoek, meenen ze — eten de bladeren op ; —
koekoekspauwe, vr., kikkerspog (teweeggebracht
door het masker van het schuimbeestje Ptyelus
spumarius L.) : naar het kindergeloof is het de
spauwe ( = speeksel) van den koekoek.
Eoekschnppe, vr. Verkl., gewoon, -schupke.
IJzeren schup, waarmede men de koeken (heetekoeken, pannekoeken, geutelingen, enz.), die op
de stoof buis, rooster of pan liggen, omkeert. De
koekschupp' hangt in de schauwe. Zie SCHUPPE.
Koel, bn. Zie KOELE.

Eoele, bn. bw. Trapp, v. verg. : koelder(e),
koelst. Mnl. coele. Deze zomer en es mor koele.
— Afl. Koelen, ww. (afl. koelbak, m., koelkuipe, vr., koelvat, o. (zie aldaar) ); — koelte% vr.

Zie de Wdb.

Koële, m. Zie KOGELE.
Koeliesetafele, o. Zie COULIESETAFELE.
Koelvat, o. Zeker lange, smalle, ondiepe trog,
waarin men het warm eten der viggens giet en
waaruit deze eten.
Koene, bn. bw. Mnl. coene. Het w. is ongewoon ; 't komt voor in het bekende lied (dat men
hier en daar in mijn dialectstreek nog zingt) : Te
Kieldrecht, dor zijn de maiskies koene; ze dansen
tot de middernacht en slopen tot den noene.
Koepel, m. Bestaat niet in mijn dialect (ook
niet de samenst.).
Koeponk, m. Zie COUPON.

Eoekkappeo, sch. ww. Kermisvermaak : men
moet, voor een zekere som, meestal 10 centiemen,
een lekkerkoek met een bijltje doorkappen ; men
mag niet meer dan driemaal kappen. Willeme ne
keer koekkappen? Me kaptege koeke. Vgl. CV. J.
— Zelfst. o. Ze zyn an 't koekkappen.
— Afl. Koekkappenge, vr., het koekkappen ; —
koekkappere, m., man of vrouw die koekkapt.

Koer, m. Mv. -s. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Fr. cour. Achterplaats : in de stad zyn der veel
huize' zonder koer. -— (Van eene herberg) de
plaats waar men het gemak vindt en watert. Nor
de koer gaan. 'k Moete ne keer nor de koer. —
Speelplaats (eener school). De kinders make lawijt op de koer. In die schote zyn der twie koers.

Koekoek (hoofdt. op de eerste lettergreep), m.
Mv. -s. Verkl. -ske (mv. -skes, -skies), 't Hoore
twie koekoeks roepen. — Volksgeloof. Ne koekoek
werdt ne steekveu(g)ele. — Zegelsemsch kinderrijmpje :
Koekoek t
Vuiïbroek!
Wat doe je dor?
— Aiers zuipen
Mee g'heele kuipen!
— Gee' my 'm beetse?
«— Schyt'm beetseî

Koeraadje (uitspr. koeroudz9 met hoofdt. op
roud), vr. Zonder mv.; zonder verkl. Daarnaast
KRAADJE (uitspr. kroudz9). Courage, moed. Koeroudze sckeppen, pakken. Zyn koeroudze zenkt
i' zyn schoenen. — Koeroudze! uitroep van aanmoediging. Toe, koeroudze,jongies/—"H.et woord
wordt zeer veel gebruikt.
— Afl. Koeroudzeg, bn., moedig : 't es ne koe*
roudzege mains ;— koeroudzeghied, vr., moedigheid : der zit koeroudzeghied i' zy' lijf.

Zie talrijke Varianten bij D E COCK en TÉIR-

LINCK, Kinderspel en Kinderlust, VI, 134.
— Mechelsche koekoek : soort van hen met
bepluimde pooten. — Ne koekoek vam biezen,
kinderspeeltuig van biezen gemaakt. Zie de uitvoerige beschrijving in D E COCK en TEIRLINCK,

Kinderspel, VI, 183, en in Volk en Taal, I, 7<>-

Koeren, ww. (van duiven); koerier, m. Worden niet gehoord.

Koerlaai (uitspr. -hui), m.; koerlaaien (uitspr.
•loui9n), WW. Zie KOERLOUI, KOERLOUIEN.

Koerloui (uitspr. met klemt. op koer), m. Mv.
-/0#fr.Wilde,dwaze slemper: zwvobol. Diene koer*
loui van ne vaint loopt weer dl d'herbergen af,
— Ook : lediglooper, luiaard : hie en werkt niet,

KOERLOUIEN

—

hie speelt de koerloui. — De uitspr. laat toe koer>
laai te schrijven ; vgl. CORLIAEN (Mnl. Wdb).

Koerlonien (klemt. op koer), onz. zw. ww.
Veelal enkel in den inf. Wild slempen en zwieren.
Ze zijn al g'heel de week an 't koerlonien, —
Ook : den luiaard speien, den tijd verspillen, traa°
werken. Er valt hier te werke(n), zille, en niet te
koerlonien. — Vgl. KOERLOUI.
Koeroudze, vr. Zie KOERAADJE (ook de afl.).
Koers, m. Mv. -en. Wedren. Fr. course, 'k Ga
nor de koers te Waregem. — Ander beteekenissen, hier onbekend. Zie VD.
— Samenst. Koerseplain, o., fr. champ de
course; — koerseperd, o., fr. cheval de course.
Koes, bw. Nooit koest. Stil. Dm hond es koes.
Pier hieldhem koes. — Gebiedend. Koes! houd u
stil (tot hond of mensch). — Men zegt ook : koeskes, koeskies, koezekes en koezekies.
Koeskes, koeskies, bw. Zie KOES (waarvan
het verkleiningsvormen zijn).
Ehesteren, ww. Wordt niet gebezigd (ook niet
de afl.).

Koet, vr. ; koeteraar, m. ; koetertaal, vr. ;
koeterwaal, m.; koeterwaalsch, o.; koeterWalen, ww. Bestaan niet in mijn dialect.
Koets, vr. Zie KOETSE.

Koetse, vr. Mv. -n. Verkl. koetske, koetseke
(mv. -kes, -kies). Mnl. coetse. Van fr. couche. Bed.
Men zegt wel meer : BEDKOETSE (zie aid.).
Koetse, vr. Mv. -n. Verkl. koetske, koetseke
(mv. -kes, -kies). Van fr. coche. Koets. 'n Koetse
mee (niet voor) twieper(d)en, mee' vier per(d)en.
Ze rijdtper koetse.
— Afl. Koetsier, m.; mv. -s; verkl. -rke (mv.
-rkes, -rkies). Wdb. — Samenst. Koetsendijsele, m.,
koetsdissel ; — koetsekappe, vr„ bovendeel van de
koets; — koetsemaken, o., koetsemakere, m.,
koetsemakerye, vr., koetsenmaken, enz. : watten
doet hie? 't koetsemaken ; Jt es ne goeë koetsemakeref hie heet (heeft) 'n schoon koetsemakerije; —
koetseperd, o., koetspaard; — koetsepoorte, vr.,
koetspoort; — koetsentreme, vr. : er zijn twie
koetsentremen en eenen dijsele; — koetse wie I, o.,
koetsrad.
Eoever (uitspr. met klemt. op ver en gerekte
e, als fr. couvert), m. Zie COUVERTS.

Koewachtere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv.
-rkes, -rkies). De eind-£ valt dikwijls in de uitspr.
weg. Koeienhoeder. — Ongemanierd mensch;
arm, nietig mensch. — Spinsoort met lange pooten, hooiwagen (vooral Phalangium opilio L.).
Kinderrijmpje (te Michelbeke) :
Koewachter, langbeen,
Kijkt wor dan (dat) ou (uw) koeë} weên!
Ou koeë weên op 't mijne :
Alk op 't zijne!
Ze zingen het : i° als ze de lange poo ten van de
spin uittrekken, ze op de palm leggen en de rillingen nazien; 2° ook als de koeien van eenen
koewachtere in andermans akker staan te knappen. Zie ander koewachtersdeuntjes en -rijmpjes

—

KOKAL-ROLLEN

bij D E COCK en TEIRLINCK, Kinder spel, VI, 112

en vgg.
— Samensl. Koewachtersbedde9o.t siecht bed;
— koewachtersbeleefdhied, vr., onbeleefdheid; —
koewachtersdeuntse, koe w achterslied, -lieken,
liekske, lied der koeienhoeders ; — koewachters*
doenenge, -gedoen. -manieren, onbeleefde manieren ; — koewachtersdzakke, -zweepe, vr.; — koe'
wachtersgeleerdhied, vr., ongeleerdheid ; — koew achtersgeroep, o. ; — koewachterskleeren, o.
mv.; — koewachtersteten, o.; — koewachtersword, o., onbeleefd, onkiesch woord. Vgl.
KOEIERE.

Koewafele (uitspr. met zovl. lange a)t vr. Mv.
gewoon, -Is. De eind-^ valt dikwijls in de uitspr.
weg. Berenklauw (Heracleum sphondylium L.).
In die wee staan der veel koewafels. DB. —
Kruipende hanevoet (Ranunculus repens L.).
Aldus op de noordelijke dialectgrens (Asper). Volk
en Taal, II, 30.
Koezekes, koezekies, bw. Zie KOES (waarvan het verkleiningsvormen zijn).
Kof, vr. Is niet bekend in mijn dialect.
Kofer, m. Zie KOFERE.

Kofere (uitspr. met zachtl. 0), vr. (niet m.).
Mnl. kofer en kofere (naast ander vormen). Mv.
>rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-<? valt
dikwijls in de uitspr. weg. Koffer. }n Kofer opembreken. — Spr. 't Valt altijd achter de kofere,
het gaat verloren, het wordt verkwist, het wordt
niet gespaard, het valt niet in, wel achter den
koffer.
— Samenst. Koferdeksele, o.; — kofergeld, 0.;
— koferla, vr., lade in een koffer ; — kofermakere, m.; — kofersleutele, -sneutele, m.; — koferslot, o.
Koffie, vr. Men zegt KAFFIE (zie aid. ook de
afl. en samenst.).
Kog, vr. Is niet bekend in mijn dialect.
Kogel, m. Zie KOGELE.

Kogele, m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
-Ikies). De eind-*? valt dikwijls in de uitspr. weg.
Kogel. Nen ijzerie ko{g)ele. Wdb. — Oo(g)e'
gelijk ko(g)els, groote uitpuilende boloogen ; —
ook vurige, brandende, kwaadziende oogen. —
Da' zijn oo{g)e' ko(g)els waren, }k zoo (zou) doo *
zijn. — Afl. en samenst. bestaan niet in mijn
dialect.
Kölner, o. Wordt niet gebruikt.
Kok, m. Mv. -s. Verkl. -ske (mv. -skes, -skies).
Wdb. Hie es kok in 'n heerenhuis.
Kokal, m. Zie KOKAL-ROLLEN.

Kokal-rollen (uitspr. ko-kal of kok*al-, met
hoofdt. op al), seh. zw. ww. Daarnaast KONKALROLLEN ; hier en daar BOETE-ROLLEN. Men maakt
in den grond eene rij vuistgroote putjes (zooveel
als er medespelers zijn); elk putje heet kokal of
konkal; soms worden de putjes door de klakken
der jongens vervangen. Elke speler heeft zijn putje
(of zijn klakke). Een der spelers, de roldere, rolt
nu met eener^ kaatsbal naar een der putjes. Is de
bal er in, zoo moet de jongen wiens putje het is,
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hem ijîings grijpen en er mede werpen naar de
wegloopende jongens. Wordt een dezer geraakt,
zoo krijgt hij een boete (zie aid.), d. i. een steentje
of strootje in zijnen put. Raakt de werper niemand,
dan krijgt hij zelf een boete. Wie het eerst het
bepaalde aantal boeten (gewoonlijk zeven) heeft,
is er an en hij moet door de stommelenge (zie
aid.). Willeme ne keer kokaUrollen. De kinders
rolle kokal. KonkaUrollen, dat es e leuteg spei.
— Afl. Kokal-roldere, konkal-roldere, m., kinders die het spei speien.

|

Kokarde (uitspr. ko- met zachtl. 0, kar met
den klernt.), vr. Mv. -n. Verkl. -deke (mv. -kes,
•kies). Wdb. Hie draagt 'n kokard op zijnen hoed.
— Kaakslag ; slag, 'k Zal hem 'n kokarde geen,
drouien (draaien) of läppen. Hie kreeg 'n kokard
op zijne smoel.
Koken, bedr. onz. zw. ww. Verv. : kooktege,
gekookt. Met hen (hebben). Wdb. De moor kookt,
het water van den moor ziedt. — Koke moe' kosten, alle ver teer eischt geld. J. — Moeten ete wat
de pot gekookt heet (heeft), moeten tevreden zijn
met het eten dat op tafel komt ; 't wordt als verontschuldiging gebezigd als onverwachts iemand
komt medeëten. — Da' ze 't koken, gelijk ze
't ete willen, dat ze handelen naar hunne goesting,
ik trek het mij niet aan. Ook : 't Tete' koke nor
zijn goeste, zijn zaken schikken naar zijnen wil.
k En hè (heb) zijne raa' nie' vandoene, 'k koke
mijn teten nor mijn goeste. — As 't op es, es
't koke gedaan, als alles verteerd is, kan men niets
meer verrichten* Vgl. J.
— Afl. Kokende, bn. bw., kokend : ft water es
kokende; de soepe was kokend heet; — kokenge, vr.,
het koken ; — kokerije, vr. (met ongunstige bet.),
gekookte spijs; — kokesse (klemt. op kes), vr.,
eig. kokerse, vrouwelijke kok : die kokesse ka'
goe' koken; —«• kook, m., zie aid.; —• kooksele, o.,
kooksel. — Samenst. Kookgeree'schipp kookgeI
rieve, o., kookgereedschap ; — kookkot, o., plaats
waar men kookt : ze wass(ch)en in 't kookkot; — '
kookpot, m. : veur de kookpot zeurgen, zorgen
voor het eten.
Koker, m. Zie KOKERE.
Kokere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-<? valt dikwijls in de uitspr. weg.
Koker. Wdb. Zijn der nog fiijlen i' mijne kokere? — Celletje der bij. De kokers zitte vul
zeem.
Kokette (uitspr. ko met zachtl. 0, ket met den
hoofdt.), vr. Mv. -». Fr. coquette. Pronkzieke
vrouw. En trauwt mee1 die kokette niet.

Koknalzen, ww.; kokinje, vr. Zijn in mijn
dialect onbekend,

Kokkedai, m. ; kokkedaien, ww. ; kekke-
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neuze sprank. Hie kreeg dor e kokkedekske dat
hie va' zijne stoel viel.
— Afl. Kokkedekken, ww., zie aid.

Kokkedekken, onz. zw. ww. Verv. : kokkedektege, gekokkedekt. Met hen (hebben). Daarnaast, doch niet zoo gewoon, KOKKEDAIEN, KOKKEDIJEN. Van hennen ; roepen nadat ze gelegd
hebben. D'hinne kokkedekt va' plezier, omda' ze
da' groot ai kwijt es.
— Kokkelen, kokkedekken. De hen kokkelt zonder ophouden, als zij haar voedsel zoekt ; ze kokkedekt enkel als ze gelegd heeft ; het kokkelen is
zacht en stil ; het kokkedekken luid en hel.
— Afl. Kokkedekkenge, vr., het kokkedekken :
op dat hof zijn der meer as honderd hinnen;
't es er 'n kokkedekkenge de g'heele veurnoene;
daarnaast, min gewoon : kokkedaiè'nge, kokkedijënge.

Kokkedij, m. ; kokkedyen, ww. ; kokkedijenge, vr. Zie KOKKEDEK, enz.

Kokkelen, onz. zw. ww. Verv. : kokkeldege9
gekokkeld. Met hen (hebben). Onomatopée. Wordt
gezegd van \ stille en herhaald geluid van de hen,
die haar voedsel zoekt. Vgl. VD (die een andere,
doch gelijkende bet. aangeeft) ; nog VD : KAKELEN (dat met ons KOKKEDEKKEN gelijk Staat). In
't huis ester 'n hinne ; 'k hoore ze kokkelen. Vgl.
KOKKEDEKKEN. — Snateren, babbelen. As de
wijfs bijee' zijn, kennen ze kokkelen. — Knorren,
grommen. Den auwe pee kokkelt van 's morre(n)s tot snaves.
— Afl. Kokkelachteg, bn., van hennen, van
snaterende vrouwen, van knorrende personen. Ge
zij' stijf kokkelachteg vanda{jg)e ;— kokkeleere,
m., vrouw of man die kokkelt (snatert, knort); —
kokkelderije, kokkelenge, vr., het kokkelen van
hennen, vrouwen of mannen. — Samenst. Kokkelkerte, -konte, vr., vrouw die veel snatert ot
knort. — kokkelkloot, m., man die knort en gromt ;
die dwaas babbelt.
Kokkelkorrels, vr. mv. Onbekend in mijn
dialect.

Kokkeloere, tw., m. ; kokkeloerekoe, kokkeloereloe, kokkeloerelon, tw., m.; kokkeloeren, kokkeleerekoeën, kokkeloereloeën,
kokkeloerelonën, kokkeloerelouien, ww. ;
kokkeloerenhane, m. Zie op KOEKE-.
Kokkenhane (uitspr. -ane met zovl. lange a),
m. Mv. -n. Verkl. -hoontse (met zachtl. o), mv.
-tses, -tsies. In de kindertaal : haan. DB.
Kokker(d), m. Wordt niet gebezigd.
Kokko, m. Zie coco.
Kokkosnote, vr. Mv. -n. Kokosnoot. Het w.,
nu de zaak bekend wordt, komt in zwang.
Kol, m.; kolknop, m. Mv. -s. Zie COL, COL-

daiënge, vr. Zie KOKKEDEK, enz.

KNOP.

Kokkedek (uitspr. met hoofdt. op dek), m. Mv.
-s, soms -ken. Verkl. -ske (mv. -skes, -skies). Daar-

Kol, vr. (plek, tooverheks, hennep, net) ; kol,
m. (hamerslag). Onbekend in mijn dialect.

naast, min gewoon, KOKKEDAI, KOKKEDIJ. Ono-

matopée. Het eenmaal roepen van eene hen die
een ei heeft gelegd. 'k Hoore de kokkedek van
'n hinne. — Kaakslag ; slag, 'k Gaf dienen ambrasmaker twie kokkedeks dat 't bloed uit zijnen

Kolbak, m. Mv. -s. Grenadiersmuts. Wdb.
Daaroaast KOOLBAK.
Kolder, m. Wordt niet gebezigd (ook niet de
afl. en samenst.).

KOLE

—

Kole, vr. Mnl. cole. Mv. ««. Verkl. koolke (mv.
- t e , -kies). Kool. 'n Heete kole. Zoo zwart as
'n kole. Zoo rood as 'n kole vier (van het wezen
gezegd). Der zij* fijne kolen en growe kolen. —
Op heete hole' zitten (soms staari). Vgl. VD. J.
— Soort van zeer kwade, besmettelijke zweerage,
anthrax (dat in 't gr. 00k kool beteekent) ; fr. charbon. Hie heet (heeft) de hole g'had i' zijm been.

DB.J.
— Afl. Koolachteg, bn. — Samenst. In den
vorm kool- (nooit kolen-). De gebruikelijkste volgen hier : Koolasschene, vr., kolenasch; — koolbaky m., kolenbak ; — koolbeeste, vr., mestkever
(geslacht Geotrupes) : de koolbeeste3 zy' zwart
en ze vlie(g)en snaves; 00k (te Zottegem) de
groote zwarte kakkerlak {Blatta of Periplaneta
orientalis L.) ; — koolbermiete, -bermietsef vr.,
bermietse (zie aid.), waarmede men om kolen naar
't koolkot gaat : in de koolbermietse doen ze de
brokken en in de koolbak de fijne kolen; — koolbrokke, vr., stuk kool ; — kooleemere, m., kolenemmer; emmer waarmede men kolen haalt; —
koolgruis, o., kolengruis ; — koolkerre, vr., kar,
waarmede men kolen vervoert ; — koolkoopman,
m., kolenkooper; — koolkot, o., kolenhok; J ; —
koollossen, o. : ze zijn an 't koollossen; — koollossere, m., kolendrager ; zoo zwart as ne koollossere, zeer zwart; — koolmaggezijn, o., kolenmagazijn; — koolmande, vr., mand, waarmede
men de kolen draagt; 00k : waarmede men ze
meet; — koolmarsank, m., kolenkooper, fr.
marchand de charbon ; — koolmijne, vr., kolenmijn; —koolmort,vr. t kolenmarkt; — koolputte,
m., het gewone woord voor kolenmijn : hie werkt
in de koolputten; CV. J; 00k : koolmijnstreek :
hie es nor de koolputten ; — koolputdraad, m.,
ijzerdraad voortkomende van de oude, versleten,
ijzeren riemen, die men gebruikt om de wagentjes
in de kolenmijn te laten dalen of om ze er uit te
doen stijgen : ne mees (meersch) afspanne mee
koolputdraad; — koolschip, o., kolenschip; —
koolschuppe, vr., kolenschop; — kooltange, vr.,
tang waarmede men een brandende kool uit stoof
ofhaard neemt; — koolvier, o., kolenvuur 5 —
koolzaky m., kolenzak; — koolzwart, bn.; zie VD.
Koleere (met zachtl. 0 en sch. e), vr. Zonder
mv.; zonder verkl. Daarnaast KOLLEERE. Gramschap. Hie zet (of stelt) hem (zieh) ï koleere. Hie
werkt zijn koleer' uit. Ze schoot in 'n fransche
koleere. Beste (bersten) va' koleere.
— Afl. Koleer eg, kolleereg, bn. : 't es ne
koleerege mains, een erg opschietend mensch; —
koleereghied, kolleereghied, vr., gramschap.
Eolenel (uitspr. kohnel met klemt. op ko), m.
Mv. -s. Daarnaast KOLLENEL, zeer zelden KOLONEL. Zie Wdb.
Kolera, m.; koleriene, vr. Zie CHOLERA,
CHOLERINE.

Koleriek (uitspr. koleriek, kohriek met klemt.
op riek), bn. Daarnaast KOLLERIEK. Toornig, licht
opbruisend. De pachter en es mor ne kolerieke
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aan kool gedacht. Zie GOLETTE. Doet 'm beetse
koletten in de stove.
Kolette (hoofdt. op let), vr. Vrouwennaam. Zie
PERSOONSNAMEN.

Kolear, o. (niet vr.). Kleur. Het gewone w. is
KALEUR. Zie aid. Vgl. DB. CV. T. R . J .

KiL.

— Afl. Ko teuren, ww. ; koleursele, o. Zie KALEUREN, KALEURSELE.

Kolf, vr. Zie KOLVE.

Kolieke, vr. (niet 0.). Koliek. Ze kreeg de
kolieke, KiL. : kolijcke.
Koliesetafele, vr. Zie COULIESETAFELE.
Kolk, vr. Bestaat niet in mijn dialect.
Kollase, kollasie (uitspr. la met zovl. lange a
en den hoofdt.), vr. Lichte avondmaaltijd. Vgl.
Mnl. Wdb. : collacie, 3.
Kollebloem, vr. Wordt niet gebezigd. Zie
KOOLBLOMME.

Kollee, m. Zie COLLET.

Kolleere, vr.; kolleereg, bn.; kolleereg:hied, vr. Zie KOLEERE en de afl.
Kollenel, m. Mv. -s. Kolonel.

Kollera, m.; kolleriek, bn.; kolJeriene, vr.
H e t z , a l s KOLERA, KOLERIEK, KOLERLENE.

Kolleze, kollezie, vr.; kolleze-, kollezieg a s t , m . Z i e COLLEG(l)E, COLLEG(l)EGAST.

Kolom, vr. Zie KOLOMME.

Kolomme, vr. 't Wordt soms gebruikt; het
gewone woord is echter KALOMME. Zie aid.
ITolonelj m. Zie KOLENEL.

Kolonie, vr.; kolos, m. Bestaan niet in de
volkstaal.
Kolve, vr. Mv. -n. Verkl. kolfke (mv. - t e ,
•kies). Mnl. colve. Der zijn ijzerie kolven em
blokkolven (zie aid.). Mee' de kolve slaan.
— Afl. Kolven, ww., met de kolf speien ;
Wdb.; — kolvere, m., kolver. — Samenst. Kolfbal, soms kolfsbal, m.; — kolfmakere, m.; Mnl.
Wdb. — kolfspel, o., het spelen met de kolf; kolfbaan ; — kolfspeeldere, m., kolver.
Köm, m. (niet vr.). Mv. -men. Verkl. »meke
(mv. -kes, -kies). Kom, kofhekom, theekom. Schenk
mp € kommeke kajfte. Wdb. — De ander bet.
zijn hier onbekend.
Komaf (uitspr. kom-af met klemt. op af), m.
(niet o.). Zonder verkl. Afkomen, einde. DB. CV.
R . J. SCH. C L (Bijv.). VD (« gew. »). Komaf
make mee iet* Der en was gee?ie komaf.
Komede, komedie, vr. Zie COMMED(I)E.

Komeerderije, vr.; kome(e)re, vr.; (kome(e)repraat, m.; kome(e)ren, ww. Zie COMEER-.
Komen, ww. Wordt niet geh. Zie KOMMEN.
Komer(e)j vr. Zie KAMERE (00k de samenst.).
Komerse, vr. ; komersie, vr. Zie KOMMERSE,

vaint. Vgl. Mnl. Wdb. : COLERIJC.

KOMMERSIE.

Kole t te (klemt. op let), vr. Volksetymologische
vervorming van golette, fr. gaillette : men heeft

Koinerschap (uitspr. -schip), vr. Zonder mv.;
zonder verkl. Soms KOMMERSCHIP. Koopman-
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schap, handel. Mnl. Wdb (COMENSCAP, COMMERSCAP). D B (KOMENSCHAP). CV (KOMEN-, KOMERSCHAP). J (KOMMERSCHAP). — Veelal gebruikt
voor': handelswaar. In zijne wenkel es veel komerschip. Dat es goe' komerschip.
Komerschip, vr. Zie KOXMERSCHAP.
Komfoor (uitspr. foor met scherpl. o en den
klemt.), o. Mv. -fooren. Verkl. -rke. Daarnaast
konfoor (kon m e t neusklank). W d b . Hie verkoopt ook komfooren.
K o m i e k , b n . Daarnaast KOMMIEK. Ne kommieke keerele. W d b .
Komijn, m. Ongewoon. Zeker plant. W d b .
— Samenst. Komijnekaas,
m.; komijnezaad,

o.

Komkommer, m. Zie KOMKOMMERE.
E o m k o m m e r e (hoofdt. o p de tweede lettergreep), m. (nietvr.). G V . J . Deeind-<? valt dikwljis
in de uitspr. weg. K o m k o m m e r (plant en vrucht).
3
k Eté geeren ne komkommere,
Komkommers
planten (niet zoitien). Mnl. Wdb (CONCOMMERE).
— Afl. Komkommerachteg,
bn., van komkommers houdende. — Samenst.
Komkommerbedde,
o.; — k o m k o m m e r b l a r e , vr., het blad; — komkommerblomme,
vr., de bloem ; — komkommerplante, vr.; — komkommerranke,
vr.; — komkommerzaad,
o.
Komma (uitspr. ma met korte a en zonder den
klemt.), m . (niet vr., o.). Mv. -mats. W d b . Zet
dor ne komma.

Kommandant, m.; kommandasie, vr.; kommandeerdere, m.; kommande^e)ren, ww. Zie
COMMAND-.
K o m m a p u n t j vr. Men zegt puntkomma
(zie
aid.),
Kommede, kommedie, vr. Zie COMMED(I)E.

Kommeerderije, vr.; komme(e)re, vr.; komme(e)ren, ww. Zie COMMEER-.
K o m m e n , onz. o n p . onr. w w . Mnl. : comen
en commen. — Verv. : 'k Kwam of kwamp, ge
kwoomt, hie kwam of kwamp;
me (we) en ze
kwomen;
gekommen
(ook, gewoon,
kommen).
Met zijn. Zie Kl. en Vor ml. De keiinenk es
gekommen of kommen. W d b . — Onz. Met een
persoon als onderwerp. Vgl. V D . Mnl. Wdb. Als
kommen gevolgd is door een onbepaalde wijs, die
aangeeft hoe het komen geschiedt, wordt deze
onbepaalde wijs altijd door het verleden deelwoord
vervangen : ik komme geloopen (niet loopen); ze
kwamp gegaan; afgedonderd kommen ; ze komt
bijgedrild; gereë kommen, komen rijden. Vgl.
Mnl. Wdb., kol. 1717. — Van een lui of traag
mensch : komt er hie vanda(g)e niet, hie komt er
morgen. J . — Jemand zie(n) kommen;
zijn inzicht raden : hie wildege tnij bedrie(g)en, mor
'k zag" 'n kommen (ook met hooren, voelen); hem
te duur doen betalen : hoevele moeste (moest ge)
betalen? Tien frank. Hie heet (heeft) ou (u) zie'
kommen!
— Er kommen, eig. komen (geraken),
waar m e n wenscht te k o m e n ; — fig. : genoeg
winnen ora behoorlijk te leven ; zillen die jonkgetrauwde
'r kommen?
Ze kommen er goed,
gemallek
(gemakkelijk), sticht (moeilyk).
Vgl.

KOMMEN

C V . J . T . R . — Weèg kommen^ weg geraken. As
ge blijft^ krifgde sla[g)en; ziet da* ge weèg komt.
— Met voorzetselbepalingen. Vgl. Mnl. Wdb.
V D . Met af. Zie Van. — Met an. An
iemand
kommen, iemand aanraken. En komt a' mij nie,
zille! Niemand em mag a' zijn dochter
kommen,
niemand mag erbij komen, er mede verkeeren, ze
aanraken. Ge zilt nog an 'n goe' vrauwe
kommen, ge zult nog een goede vrouw krijgen. An iet
kommen, er aan raken, het aanraken. Moeder, ze
ko?nt a' mij m puppe. En komt an de stove niet!
Wegnemen, stelen. Ze komt an de botere; de
jongies kommen an onz' appels, ze nemen ze
weg, ze stelen ze. An 'n huis kommen, a' land
kommen, het in pacht krijgen; ook : ze erven.
Mee Nudag kom ek an 't Bruulke. As zij' moeder sterft, zal hie a' veel goe(d) kommen. — Met
by. Iemand bij kommen, hem naderen, hem evenaren. 'k Studeerdege ferme,
en op den duur
kwam ek hem bij, Iemand te bij kommen, hem
iets zeggen dat hem kwetst of beleedigt. — Met
boven. Er bove' kommen, ook : er bovenop kommen, in toestand verbeteren, weihebbend worden;
genezen. ' / Zij' werkzame mains(ch)en, ze zillen
der nog bove' kommen. Ze kommen er bovenop.
Z' hee' g'heel de wenter ziek geweest, mor nui es
z' er bove' kommen. Boven iemand kommen, hem
overmeesteren, overvleugelen; ook wel : iemand te
bove' kommen. — Met deur(e). Deur iet kommen,
er deure kommen, iets goed ten einde brengen.
Es 't werk gedaan? Neen 't, hie en komt er niet
deure, O o k : genezen. Zalter (zal er) hie nog
deure kommen, dokteur? I n toestand verbeteren.
Ze werken en ze kommen er deure. Er van deure
kommen, wegkomen : ziet da' g' er van deure
komt, änderst krijgde 'n rammelenge.
— Met
in. In 't kinderbedde kommen, in de kraam k o men. Er i(n) (of in iet) kommen,
bewilligen,
bijstemmen : azoo 'n zijme (zijn we) niet
t'akkoord,
dor en kom ek nie in ; — er mede in betalen : der
zijn tien pinte' gedronken, mor ik en kom er niet
in; — zieh aan een werk gewennen : rekenen es
moeilijk werk, mor 'k zal der loch wel i' kommen;
— in zwier komen : ze beginnen te dansen en te
zengen, 'k geloove danz' (dat ze) er beginnen
in
te kommen. — Met mee. Mee iet veur den dag
(veur de pinne) kommen, iets zeggen, doen, verrichten, vertoonen : hie komt mee leu{g)ies veur
den dag. Vgl. DAG. — Met om. 'k Kom om mij'
gedzaar, roepén de kinders aan de deuren ais
't Nieuwjaar is. Vgl. GEDZAAR. — Met op. Er op
(op iet) kommen, zieh herinneren : 'k en koest op
zijne noom (oaam) nie kommen; — iets bij geval
ontmoeten, aantreffen : 'k genk in de lochtenk en
dor kwam ek op 'n groote ratte't ook van personen : ik kwam op Sies, ik ontmoette hem ; vgl. Mnl.
Wdb., kol. 1721; — van iets spreken : ze sprake
van alles, en dor kwome' z' mee eene keer op de
moord. — Met te. Te rechte kommeni op den
rechten weg komen; eig. en fig. 'k En
kwamp
niet te rechte, 'k verdooldege; — hie hee' lang in
ormoe (armoe) verkeerd en nui komt hie nog te
rechte, zijn toestand wordt goed. Te (soms tot)
zijne zelve' kommen, tot zieh zelven komen, bedaren, ook : tot bedare' kommen ; ze komt t' herre
zelven. Te voete, te perde kommen. Te naargange kommen, zie NAARGANGE. Ten ondere
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kommen, te niet gaan, arm worden : blijven ze [
t Es mij leed dat 'i azoo kommen es. Vechten ze ?
zooveelverteeren,ze zille wel ten ondere kommen. I Neen z', mor ft zal der toch af kommen; 't en zal
Te passe kommen, van dienst zijn : ons kerre I der nie meer af kommen, het zal niet meer gedaan
steekt in de more, helpt ons 'm beetse, ge komt
worden, geschieden.—'t Komt goed, sticht, het valt
te passe. Te lande kommen, in het land komen :
mee of tegen. — 't Zal nog goe' kommen, het zal
hie em mag nie meer te lande kommen. — Met
nog beter worden. — 't Es verre kommen, het is
te(g)en. Er te(g)en (te(g)en zet) kommen, er zieh
ver gekomen (van ziekte, toestand, enz.). 't Es
tegen verzetten; ontkennen. Wat da' ge dor
verre komme mee hem, hij is arm geworden ; zeer
zegt es waar, dor en kom ek met te(g)en; hie
ziek, bijna dood. — 't Kotnt te passe ; 't komt va'
komt er te(g)en da' zijn do chter mee mijne zeune
passe. Zie boven. — Da' kwam ?nij te bij, dat
trauwt. Ook : lichtjes aanraken. 'k Kwam te(g)en
roerde mij. Zie Bij. — Er af (van) kommen, er het
de stoelen hie viel. — Met tuss(ch)en, tsuss(ch)en.
gevolg van zijn. Hie es nui orme (arm), ' / komt er
Er t(s)uss(c)he kommen, er zieh mede bemoeien. l afvan te vêle te zuipen en te zwieren!
Eig. en fig. Ze vechten, 'k en kom er niet tsus- I
— Gallicisme. Zeer gewoon. Ik komme dat te
ze
sen. Ze gaan achteruit, 't en es mijn zake niet,
(gg)en> ik heb dat zooeven gezegd. Er komt iet
'k en kan der nie tsussche kommen. Hie hee' verte gebeuren da' vreed es. Ze kwam te sterven. Zie
loren, hie moe' betalen^ ik en kom er niet tsusD E VREESE, Gall., 302 en vlgg.
sehen. — Met uit. Hie komt er uit gelijk ne
Kommen, o. Komen (plaatsnaam). Z. KURTRIJK.
prins, hij vertoont zieh als een prins. Hie komt
er op den duur toch uit, hij laat eindelijk na veel
Kommendant, m.; kommendasie, vr.; komaarzelen toch zijn meening kennen. — Met van
mendeerdere, m.; k o m m e n d e r e n , ww. Zie
en af. Er af kommen, van den rechten weg
COMMEND-.
komen, eig. enfig.: tot nui toe hedde goe' gesproKommer, m. Wordt niet gebezigd (ook niet de
ken, mor nui komd' er af; — toegeven : z' en
afl. en samenst.).
wildeg' er nie af kommen. Er afthuis kommen.
Zie THUis. Van alle morten (markten) thuis
Kommersant, m.; kommers(i)e, vr. Zie COMkomme zijn, alles ondervonden hebben, alle streMERÇANT, COMMERC(I)E.
}
ken en listen kennen. J. Van t levé' kommen,
Kommerschip, vr. Zie KOMERSCHIP.
om het leven komen. Va' zy' zelve kommen, in
Kommesäir {sair op zijn Fr.), m.; kommesabezwijming vallen ; 'k kwam va' mij' zelven. Er
r e S , m. Zie COMMESAIR, COMMRSARES.
van onder(e) kommen, te voorschijn komen; uit
het bed komen. Ligde nog in ou (uw) bedde?
Kommie, m. Zie COMMIS.
Toe, komt er ne keer van ondere! Worom duikt
Kommie (hoofdt. op kom), m. Daarnaast KONhie hem ? Dat er hie mor van onder en komt. In
KELE. Het w. Staat in verband met KOM. Groote
kaartspel : komt er van ondere, kom uit, speel
put, waann marbels geiegd worden. Ik dee naar
uit. Va(n) passe kommen, te goeder ure komen.
de kommie. Hoeveel morbels zijn der in de kom'
Tot morren, mor ge moet va' passe kommen.
mie? Rond den kommie zijn er kleiner putjes; de
Steekt 'n handse toe, ge komt va' passe. Vgl. te
eene zijn stekers : wie er zijnen marbel inrolt,
passe. Er van deure kommen. Zie boven DEURE.
moet steken, d. i. eenen marbel in den kommie leg— Afstammen. Zie Mnl. Wdb., kol. 1722, 3.
gen j de ander zijn trekkers ; wie er zijnen marbel
Hie komt van ne goeë stam, van }ngoe famielde.
inrolt, mag eenen marbel uit den kommie irekken.
— Worden. Goe' kommen, goed worden, in
Aldus te Asper (op de noordelijke dialectgrens).
goeden toestand geraken; ook genezen. Z' hè I Volk en Taal, VI, blz. 149 (waar men kommt
(hebben) veel moete werken, mor nui kommen ze I schrijft). — Kommie rollen. Zie KOMMIE-ROLLEN.
goed. Hie komt wel, hij wordt gezond. Ze zal nog
Kommiek, bn. Zie KOMIEK.
gezont kommen. Vgl. Mnl. Wdb., kol. 1723. DB.
Kommie-roldere, m. Mv. -rs. De eind-* valt
— Met eene zaak als onderwerp. Wdb. — Kosdikwijih weg. Kind dat kommie-rolt (zie aid.).
ten, gelden. Op hoevele komt ou (u) die Stoffe?
Diere kommen, goe'koop kommen. DB. CV. J.
Kommie-rollen, seh. zw. ww. Met hen (heb— Te binne' kommen, herinneren. Zie BINNEN.
ben). Marbeibpei. Met eenen grooten marbel naar
*— Te passe kommen : da' geld komt mij te passe,
den kommie rollen. Willeme ne keer kommie-rolis mij dienstig; ook te berde komen : de zake
len? Ze roldege kommie. Zie KOMMIE. — Ook
kwam te passe ; da' kwam te passe. Zie boven.
zelfst. 't Kommie-rollen es verzettelijk. — Zie
— Va' passe kommen : z' hè (hebben) g'erfd :
Volk en Taal, VI, 149 (waar men kommi-r ollen
*t komt goe' va' passe, het komt te goeder ure.
schrijft).
Zie boven. — Te rechte kommen : legt die keetne
Kommies, m. Zie COMMIS.
lx)eeg, ze zal nog te rechte kommen, ze zal nog
dienstig zijn, gebruikt worden. — Worden. De
Kommiesair (ai op zijn Fr.), m.; kommiesa«
lucht komt klaar. 't Were komt goed. 't Via s
res, m. Zie COMMIESAIR, COMMIESARES.
zal nog goe* kommen, 't Veld komt groene. DB.
CV. — Uitkomen (van planten), 't Koore komi
Kommies(i)e, vr.; kommissionnair (Fr. ai),
aU 't Ges komt schoone. J. Raadselspreuk. Komm.; kommie-veu(j)azeur, m.; kommie-vie(j)a*
men ze niet (de musschen nl.), ze kommen (de
zeur, m.; kommie-voe(j)azeur, m. Z. COMMIE-.
erwten); en kommen ze, z' en kommen niet. Vgl.
Kommille (hoofdt. op mil), vr. Niet gewoon
Loq., Wdb (i. v. KOMEN ESSE).
voor KAMILLE. Zie aid. (ook de samenst.).
— Onp. (schijnbaar). Met het als onderwerp.
QebeureD, geschieden. Ja, ja, 'tzalazoo kommen. I
Kommode« vr. Zie COMMODE.
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Kommun(i)e, vr. ; kommiin(i)ebank, vr. ;
kommun(i)ekant, m.; kommun(i)ekleed, o. Zie
COMMUN(l)E-,

Komode, vr. Zie COMMODE.

Kompannie, vr.; kompass(i)e, vr.; kompassieus, bn.; kompassieuzeghied, vr. Zie COMPANNIE, COMPAS-,

Kompas, o. Zeer ongewoon. Wdb.
Kompenie, vr. Zie COMPENIE.
Kompere, m. Zie COMPETE.

Kompleet, bn.; kômplement, o.; kompliese.
Zie COMPL-.

Komploot (met zachtl. o), o. Komplot.
— Ati. Komploteeren (tee met zachtl. o en den
klemt.), ww., komplotteeren.
Kompresse, vr. Zie COMPRESSE.
Komst, vr. Zie KOMSTE.
Komste, vr. Mnl. COMSTE (naast ander vormen). Zonder mv.; zonder verkl. Wdb. — Wat es
de komste? Wat komt gij doen ? DB. — Va' waar
es de komste? Van waar komt gij? — Wanneer
es de komste ? Wanneer komt gij ? — Niet (of nie)
wete van de komste, niet weten dat iemand komt.
Vgl. Mnl. Wdb.
Konaussche (uitspr. ko met zachtl. o en den
hoofdt.), vr. Mv. -«. Altijd met blauw : de blauw
komussche, de basterdnachtegaal (Accentor moduiaris L.). De blauw komussche weunt in d'ha*
(g)en en z' hee' (heeft) blauw aierkies (eitjes). —
Ik meen dat komussche hetz, is als koolmussche
(met assimilatie) : de vogel gelijkt op eene musch
en is zwar ter ; blauw ziet op de kleur der eitjes.
Zie BLAUWKOOMMUSSCHE. Vgl. K I L (kuylmus-

sehe == koninkje),
Koild, bn. Bestaat niet in mijn dialect (ook
niet de all.).

Kondenas(i)e, vr.; kondene(e)ren, ww.; kondiS(i)e, vr. Zie COND-.
Konfekse, konfeksie (hoofdt. op/<?£), vr. Zonder mv. Gewoon ; huis va' konfeks(i)e, confectie*
magazijn. Daamaast confeksiehuis, o., zie CONFECTIEHUIS.

Eonfijt, o., konfilje, vr. Worden niet gebezigd (ook niet de arl.).
Konfoor, o. Zie KOMFOOR. J. Mnl. Wdb.
Xonfratere, m. Zie CONFRATERE.
Kongeraal, m. Is niet bekend.
Kongregase, kongregasie, vr. Zie CONGREGATIE.

Konijn (uitspr. met klemt. op nijn), o. Mv.
-en, Verkl. -tse (mv. -tses, -tsies). Wdb. Zoo rap
as e konijn, zeer snel; zoo schou (schuw) as e
konijn, zeer bang, bevreesd. E wild konijn, 'n tern
(tam) konijn.
— Spnngziek, levenslustig kind (met een zweem
van minachting). Da* kind es e konijn. Da* konij'
van e manneke trekt de blommen af.
— Rijdans (meestal voor meisjes) te S*e-MariaLaathem : er zijn twee rijen (roten) kinderen ; de
eerste rij bestaat uit twee kinderen, de ander

KONIJN

meisjes vormen de tweede rij ; de eerste gaat dansende en zingende naar de tweede en elk der twee
speelsters kiest een kind; dat gaat zoo voort tot al
de kinderen gekozen zijn ; de eerste rij verdubbelt
na elken zang en dans. Men zingt :
(De i*)Er kommen twie konijntses gedreven
Va* flink flonk,
Van oliazonk,
Van oliasieska, mon ami!
e
(De 2 ) Wa' kommen die twie konijntses hier doen?
Va* flink flonk, enz.
(De Ie) yk Zoo (zou) geeren 'm beste dochter hen
Va' flink flonk, enz.
[(hebben),
(De 2e) Dorveuren en zilde ze niet hen,
Va' flink flonk, enz.
(De Ie) 'k Zal ze geên (geven) 'n dooske mee'> zilverie
Va' flink flonk, enz.
[geld
(De2e) Dorveuren en zilde ze niet hen
Va' flink flonk, enz.
(De Ie) 'k Zal ze geên 'n dooske mee gauwie (gouVa' flink flonk, enz.
[den) geld
(De 2*) Dorveuren en zilde ze niet hen
Va' flink flonk, enz.
(De Ie) 'k Zal ze komme stelen,
Va' flink flonk, enz.
(De2e) 'k Zal der e muurke veure zetten
Va' flink flonk, enz.
(De Ie) 'k Zal da' muurk' i' stikke stampen
Va' flink flonk, enz.
(De 2e) 'k Zal er e waterke veure zetten
Va flink flonk, enz.
(De Ie) 'k Zal da' waterke weeggeschuimd
Va' Hink flonk, enz.
(De 2e) 'k Zal der ne schildwacht veure zetten
Va' flink flonk) enz.
(De i*)'k Zal de schildwacht zijn ooren af kappen
Va' flink flonk, enz.
Na het zingen van de laatste strophe loopen de
2 eerste naar de andere en elk kiest er een kind
uit. Daarna gaat het :
Er komme vier konijntses gedreven, enz» enz.
Vervolgens :
Er kommen acht konijntses gedreven, enz. enz.
Het spel is uit als al de kinderen gekozen zijn.
Vgl. Volk en Taal, III, 34-35; D E COCK en
TEIRLINCK, Kinderspel en Kinderlust,
— Afl. Konijnachteg9 bn. : da' smaakt konynachteg, dat smaakt naar konijnevleesch ; 'k em ben
nie konijnachteg, ik houd niet van konijnen; —
konijnerije, vr. (met minachting) al de konijnen :
'k en wille die konijnerije nie meer. — Samenst. In
den vorm konijnen- (konijne-vàor een medeklinker,
u i t g . v ô o r ^ , ^ / « wordt mvôor £).Degebruikelijkste volgen hier : konijnenbosch (uitspr. konijnsm-),
m. (niet o.), bosch waar veel konijnen zijn; ook
naam van zeker bepaalde bosschen ; — konijnegat,
o., koniJDenhol ; — konijnenhaar, o.; — konijnenhol, o.; — konijnejacht, vr.; — konijnejonk, o.,
verkl. gewoon, -jonkske, jong van een konijn ; —
konijnekot, o., konijnenhok ; — konijnemelken, o.,
konijnenfokken ; konijnemelkere, m.; konijnemel»
kerije, vr.; — konijnemoere, vr., moerkonijn; —
konijnenoore, vr. (niet o.); — konijnepijpe, vr.,
pijp, in den grond door konijnen gegraven; —
konijnepoot, m.; — konijnespeur', o., konijnen«»
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spoor of -pad; — konijnestrop, o. (niet m.), strop
waarmede men wilde konijnen vangt; konijnestroppen, o.; konijnestroppere, m.; — konijnenteten, o. (zie ald.); — konijnevel, o.; — konijneveld, o., veld waar veel konijnen komen; — konijnevlees, o.; — konijnezot, m., iemand die veel van
konijnen houdt, die veel konijnen kweekt.
Konij n ente ten, o. Zonder mv.; zonder verkl.
Voedsei voor konijnen. 'n Saveuiblare, dat es
got* konijnenteten. — Schertsend. Daarnaast koeteten, beestenteten. Klaveren (in 't kaartspel). —
Vgl. TETEN.
Koning, m. Zie KEUNENK (ook de afl. en

samenst.).
Konjak, m. Zie COGNAC.

Konk, m. Mv. -en. Verkl. konkske (mv. -skes
-skies). Lengte, diepte, put. Die gemeente ligt in
ne konk. 'k Weune liever op nem her g as in ne
konk. Zijn hutteke staaT in e konkske. — Ook
diepte in loopend water, nagenoeg hetz. als kolk
(dat men niet gebruikt). In die beke zijn der veel
konken. Ze verdronk in ne konk. — Leger, rustplaats. 'k Wete de konk van nen haze. 'k Ga i'
mijne konk kruipen, ik ga slapen. — Vgl. KONKEL
bij FRANCK-VAN WIJK, VERCOULLIE en vooral
Mnl. Wdb.; KOLK (/ wisselt met n; zie b. v.

STOETT, Mnl. Spraakl.

Etym.).

Konkal, m.; konkal-rollen, o. Zie KOKALROLLEN (en de afl.).
Konkel, m. Zie KONKELE.
Konkele, m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
'Iktes). De eind-5 valt dikwijls in de uitspr. weg.
Diepte in een loopend water, draaikolk. Vgl.
boven KONK. Der es nen diepe konkel in 't watere. K I L . MEYER. SCH. DB. VD (« veroud.»).
JONGENEEL (kunkel). — Intrige, knoeierij, kuiperij. Da\ was dor ne konkele. — Hetz. als KOMMIE (zie ald.). — De ander opvattingen zijn hier
niet bekend.
Konkelen, onz. zw. ww. Verv.: konkeldege,
gekonkeld, Met hen (hebben). Intrigeeren. Wdb.
Ze zij' weer an 't konkelen. In dat huis werdt er
gekonkeld. — Konkelen en fonkelen, heimelijk
intrigeeren. CV. — Ander beteekenissen zijn hier
onbekend.
— Afl. Samenst. Konkelderije, konkelenge, vr.,
het intrigeeren; — konkeleere, m., konkelkerte,
vr., konkelkloot, m., konkelkonte, vr., vrouw of
man die heimelijk intrigeert.
Konkelfoes, m. Zonder mv. Verkl. -ke. Konkelboel, heimelijke samenspanning. Wdb. Diene
konkelfoes en staa' mij nie an.
Konkelfoezen, onz. zw. ww. Verv. : konkelfoesdege, gekonkelfoesd. Met hen (hebben). Heimelijk intrigeeren, samenspannen, bedriegelijk
knoeien. Ze konkelfoezen in dat huis. Vgl. VD.
SCH. C V . J . OUD., Bijdr. (KONKELFUIzEN). B O U MAN (KONKLEFOEZEN).

— Afl. Konkelfoezachteg, bn. : nie konkelfoezachteg te werke gaa{n), zilde; — konkelfoezere, m., man of vrouw aie konkeit; — konkelfoezerye, konkelfoezenge, vr., het konkelen. —
Samenst. Konkelfoesherberge, vr., herberg waar
gekonkeld wordt; — konkelfoeshuis, o.
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Konkelfonkele, m. Zonder mv. Verkl. -Ike.
Hetz. als KONKELFOES.

Konkelfonkelen, onz. zw. ww. Konkelen.
Eenegte maande' veur de kiezenge beginnen ze
te konkelfonkelen.
— Afl. Samenst. Konkelfonkelachteg, bn.; —
konkelfonkeleere, vr.; konkelfonkelderije, konkelfonkelenge, vr.; — konkelfonkelherberge, vr.; —
konkelfonkelhuis, o.

Konkoer, m.; konkoers, o.; konkoere(e)ren,
W W . Zie CONCOURS, CONCOUREEREN.

Konknrense, konkurensie, vr. Zie CONCURENS(I)E.

Konnebeesto (uitspr. met sch. e), vr. Mv.,
gewoon, -n. Verkl. ongewoon. Slechtgevormde
letter, door eerstbeginnenden gemaakt. Keundegij
al schrijven? Jouk (ja 'k), mor de meester zegt
dat 't amaal konnebeeste' zijn. Zie CONNEKIJN
( = 9), Mnl. Wdb.

Konseerze, vr.; konsekrase, konsekrasie,
vr.; konselase, konselasie, vr.; konsense, vr.;
konser, o.; konservatoir, m.; — konserve,
vr.; — konsiederase, konsiederasie, vr.; —konsiénse, konsiénsie, vr; — konsolase, konsolasie, vr.; — konstantinopelS, vr. mv.; —
konstateur, m ; — konsnul, m.; — konsuultase, konsuultasie, vr.; — konsunlt(e), vr.; —
konsnulte(e)ren, ww. Zie op CONS-.
Konsent (uitspr. met klemt, op sent), o. Zonder mv.; zonder verkl. Mnl. consent. Toestemming. As zijn dochter trauwt, en zal 't mee zij*
konsent nie' zijn. 't Was mee mij' konsent. Konsent geén (geven).
Konsenteeren (uitspr. kons9?iter9n met klemt,
op te), ww. Toestemmen. Vgl. Mnl. Wdb.

Konsoorten (hoofdt. op soor), vr.(?) mv. Consorten (zie b. v. VD).

Konstant, m.; Konstanse, vr.; Konstantien,
Konstentien, m. Zie PERSOONSNAMEN.
Kont, vr. Zie KONTE.
Kontabele, m.; — kontant, bn. Zie CONT-.
Konte, vr. Mv. -n. Mnl. conte. Vrouwelijk
schaamdeel; — achterste, aars, kont. — 't Komt
voor in vele platte uitdrukkingen (vgl. BRQEK,
GAT, KERTE). Ze kan her konte drouien (draaien),
ze kan rier over straat gaan. Ne schup, ne stamp
onder (soms op) de konte kry\g)en. Iemand nen
teen, ne voet, ne klapper, enz. onder de konte
geén, drouien (draaien) of lappen. An iemand of
an iet zijn konte va{g)en (of vrijven), er zich niet
aan gelegen laten. Estik i' zijn konte krij{g)en of
hen, zat worden of zijn. Er de kont af kennen,
er niets van kennen. Ze kan iet uit her konte
slaan of lappen, ze kan zonderlinge dingen zeggen, vertellen. Iet i' zijn konte slaan of lappen,
veel eten of drinken, 't Zal zijn konte varen, het
zal hem erg varen. Kust (of kuist) mijn konte, ik
lach u uit, loop toch heen. A(n) mijn (of hier een
ander bezittelijk vn.)konte; oimijn konte, uitroep :
er is niets van. Hie paist dat ze rijk es : a} mijn
konte! Zal hie schepene zijn i Ja, zijn konte/ Ook
wel met hond (zie ald.) \ Es't waar? Ba neen 'tx
den hond zijn konte!
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— Bij uitbreiding, zeer gewoon en gem een :
vrouw. Die stomme konte van e wijf! 't En was
mor 'n zatte konte. Zwijgt, onnoozel konte! •—
Met deze beteekenis komt het voor in zeer veel
samenstellingen, als babbelkonte, bleetkonte, goopkonte ( = gaap-), kaffiekonte, loopkonte, schreemkonte, vuilkonte, enz.
Konten, vr. mv. Het enk. konte wordt niet
gebezigd. Fr. contes. Leugens, oitvindsels. 't Zijn
alkonten! Ge maakt mij konte' wijs,
Kontenhoofd (uitspr. met hoofdt. op konf
hoofd met sch. o), o. Zonder mv.; zonder verkl.
Eig. kont-en-hoofd (te Brussel : kop-en-gat). Mismaakt, kortbeenig mensch; dwerg. Da' leelek
kontenhoofd loopt weer zat. — Wispelturig, lastig,
losbollig kind. Da' kontenhoofdhee' mij alg'heel
den dag geplaagd.
Kontent, bn. Zie CONTENT.
Kontentement, o. Zie CONTENTEMENT.

Kontenten (hoofd. op tent), onz. zw. ww.
Verv. : kontenttege, gekontent. Met hen (hebben). Kaartspel. Er zijn een onbepaald aantal
spelers. Elke speler krijgt éene kaart. De deeler
vraagt aan de speler die aan zijne linkerhand zit :
zydegij kontent? Indien deze eene lage kaart
heeft, zegt hij : 'k fø(ben) kontent; heeft hij eene
hooge, dan zegt hij: 'k em bé nie kontent, en hij
wisselt zijne kaart met die van den volgenden speler. Hij vraagt vervolgens aan dezen of hij kontent
is, enz. De deeler, die niet kontent is, mag de
bovenste kaart van den overgebleven hoop nemen.
Nu worden de kaarten beurtelings op de tafel
gelegd : wie de hoogste heeft, verliest. Vgl. Volk
en Taal, VI, 169-170.
— Afl. Kontentere, m., man of vrouw die
kontent.
Konterbalanse, vr. Fr. contrebalance. In de
uitdr. : i{n) konterbalanse zijn, in balans zijn (dat
Ned. Wdb. i. v. BALANS als in onbruik zijnde
opgeeft), in evenwicht zijn.
Konteren, bedr. zw. ww. Verv. : konterdege,
gekonterd. Met hen (hebben). Van fr. contre.
Tegenwerken, dwarsboomen; tegenspreken. Fr.
contrarier. G' en doe' niet (niets) as konteren.
lemand konteren. DB.
— Afl. Kontereere, m., iemand die tegenwerkt; — konterenge, vr., het tegen werken.
Konterfeiten, ww. Wordt niet gebruikt.
Kontergewichte, o. Mv. *n. De eind** valt
Soms weg. Gevormd naarFr. contre-poids. Tegengewicht. Het konter g ewichte van de kerkharloodze.
Konterije (klemt, op ry), vr. Mv., gewoon,
-n. Het woord kan gebracht worden tot Fr. conte
(zie boven KONTEN). Prullerij, vodderij; leugen.
't Es 'n konterije. Hie steekt konter yen uit, hij
doet dwaze, onzinnige din gen. 't Zijn amaal kon*
terijen dat hie vertelt.
Konterije, vr. Zie KONTRIJE.
Konterijzer, o. Zie KONTERIJZERE.

Konterijzere (hoofdt. op kont), o. Mv. -rs.
Konter- » fr. contre. Soort van vijs die dient om
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de molensteenen min of meer van elkander te
verwijderen.
Kontermeestere (mees met sch. e), m. Mv. -rs.
Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-f valt dikwijls weg. Fr. contremaitre. Ondermeester in
eene fabriek. De kontermeester es vermoord. Vgl.
Mnl.

Wdb (CONTERMEESTER).

Konterpartie, konterpartie, vr.; kontervense, kontervensie, vr. Zie op CONT-.
KontOOr, o. Zie KANTOOR. J. Mnl. Wdb.

Kontrakt, o. Zie CONTRACT.

Kontrale, kontralie (uitspr. tra met den
klemt, en met zovl. lange a), bn. bw. Hetz. als contrarie (zie ald.) met dissimilatie. Ter kontralie.
'tEn esgeene kontrale mains.Vgl. RAAL ( = raar).

Kontrare, kontrarie, bn.; kontra vense,kontravensie, vr.; kontrebuse, kontrebusie, vr.;
kontreyense, kontrevensie, vr. Zie CONTR-.
Kontrente, vr. Mv. -n. Bericht van den ontvanger, waarbij hij spoedige betaling eischt. Fr.
contrainte.
— Samenst. Kontrentendra(g)ere, m., persoon
die de kontrenten van huis tot huis ronddraagt.
Kontribuse, kontribnsie, vr. Z.CONTRIBUTIE.
Kontrije (uitspr. met klemt, op trij), vr. Mv.
•n. Jr r. contrée. Streek. Dat es hier 'n schoon
kontrije. Hie trekt nor al de kontrijen. Mnl. Wdb
(CONTREIE).

Kontrol, m.; konversase, konversasie, vr.
Zie CON-.

Konven, konveni, m. Mv. -ts. Fr. convoi.
Trein. De konveu heet (heeft) Emiel i' stikke'
gereen. Ne lange konveui. Twie konvents zijn
opee' gereen. Vgl. J (KoNVOOl).

Konriekse, konvieksie, vr.; konvokase,
konvokasie, vr.; konvoke(ejren,ww.; konvuulse, konvuulsie, vr. Zie CONV-.
Koof, vr. Zie KOOVE.
Kooi, vr. Wordt niet gehoord (ook niet de afl.
en samenst.).
Kook (zachtl. o), m. (niet vr..). Het koken. Wie
doet er de kook? — Het gekookte. Dat en es mor
nen ordege (aardige) kook. SCH. DB. J.

Kookgeree'schip, kookgerieve, o; kookkot, o.; kookpot, m.; kooksele, o. Z. bij KOKEN.
Kool, vr. Zie KOLE en KOOLE.

Koolbak (met zachtl. o), m. Kolbak, soort van
hoofaoeksel voor militairen. Vgl. D E BEER en
LAURILLARD, Woordenschat.

Koolblomme (uitspr. met zachtl. o), vr. Mv.,
gewoon, -n. Verkl. -blommeke (mv., gewoon,
•kes, -kies). Kollebloem (vooral Papaver rhoeas
L.). Koolblommen trekken. — Het woord moet
zonder twijfel tot kollebloem gebracht worden; dat
de vier Æøø/zwarte vlekken aan den voet der
kroonbladen en den zwarten kring van talrijke
helmknoppen tot de vervorming van kolle- tot
kool- hebben geholpen, is waarschijnlijk. — Ook
aldus te Kortrijk (SNELLAERT, Bijdr.),

KOOLE

-

Koole (uitspr. met sch. o), vr. Mol. cole. Mv.
•n. Verkl. koolke (mv. -kes, -Mes). Kool, moesplant (Brassica oleracea L.). Dat es 'n groote
koole. Ge plant al koolen. W d b . Der zij' kabuiskoolen (witf en rooe), saveuikoolen,
spruitkoolen, blomkoolen, brokkeliekoolen,
wenterkoolen,
zomerkoolen.
— Afl. Koolachteg, bn., o p kool gelijkende, naar
kool smakende; van kool houdende : 'k en was
nie koolachteg. — Samenst. Koolbedde, o.; —
koolblad, o.; gewoner, koolblare, vr. : geet (geeft)
't konijn 'n koolblare; — koolgrond, m., grond
goed voor koolen; grond waar koolen gestaan
h e b b e n ; — kooljaar, o., jaar dat veel koolen
oplevert; — koolland, o., hetz. als koolgrond; —
koolkweek, m. : dat es goe land veur de koolkweek; — koollochtenk, m., moestuin (eig. tuin
waar men koolen kweekt); — koolplante, vr.,
een eukele k o o l : dat es 'n schoon koolplante; —
koolplantsele, o., jonge kooltjes die men plant; —
koolras, o., koolsoorte, vr., ras, soort van koolen;
— koolsoepe, vr., soep met koolen gereedgemaakt; — koolstek, m., koolstok, m., koolstronk,
de stam eener kool; CV. J . V D . K I L . Mnl. Wdb.;
— kooltijd, m., tijd dat de koolen worden gegeten; — koolveld, o., koolakker; — koolwoorme,
•woreme, m., koolworm; — koolwortele, m. : op
de koolwortels kommen er dikkels knobbels; —
koolzaad, o., zaad der kool; soras gebezigd voor
sloore (zie ald.); V D . ; — koolziekte, vr., alle
ziekte der kool.
K o o l i e (uitspr. koo met sch. o en met den
klemt.), m. T e R o n s e , dezelfde vogel als K U L I E
(zie ald.).

Koolmussche, vr. Zie KOMUSSCHE.

-

KOOPENNENK

Koopbrood (sch. o\ o. Brood dat men koopt 5
wordt nog bakkersbrood genoemd. Log. Wdb,
Koop d a g (sch. o), m. Mv. -en. W d b . let in ne
koopdag steken : 't gebeurt wel dat een persoon,
die echter geen verkooping doet, een of ander
voorwerp in de koopdag steekt, d. i. met de te verkoopen zaken te koop biedt. 'k Hé (heb) dor nog
'n auw (oude) kerre, }k zal z' in de koopdag
steken.

Koopdingen, koopdings (uitspr. met sch. o,
•dengdn, denks), o. Koopgoed, gemaakte kleederen die men in winkel of op markten koopt.
Koopdengen en kost nie' vele, mor 't en es ook
nie' vele werd. Zie D I N G E N , DINGS.
KoopeJijk (met sch. o en tj), bn. K u n n e n d e
gekocht worden. De boter es te diere : z' en es,
mijn dzielke, nie koopelijk. J . Mnl. Wdb (COPELIJC, COOPLIJC).
K o o p e n (sch. o), bedr. onr. w w . Verv. : kocht,
gekocht. Met hen (hebben). W d b . — Koope kost
geld, wie (veel) koopt, verteert (veel) geld. — let
veur nen niet koopen, voor een spotprijs. —
Katten i' zakke' koopen. Zie KATTE. — Appels
veur citroene' koopen (ook : verkoopen). Zie CITROEN. — Kaartspel. Hoo{g)er koopen, met een«
hooger kaart koopen. — E kind (gewoon met het
verkl. : e keendse) koopen, van een kind bevallen.
SCH. CV. J.
Koopere (sch. o), m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv.
•kes, -kies). De eind-*? valt dikwijls weg. Kooper.
Er zij' meer kijkers as kooper s.
KOOpgOed, O. Zie KOOPDENGEN. V D .
Koophandele (sch. o), m . Koophandel.

K o o m e n i j , vr. W o r d t niet gebruikt.

Koommussche, vr. Zie KOMUSSCHE.
Koon ? vr. Wordt niet gehoord. Men zegt KAKE.
Koop (uitspr. met sch. o), m. Mv. -en. Verkl.
-ke (mv. -kes, -kies). W d b . — 71? koope, te koop.
Der was 'n huis te koope; het stond te koope.
Die koe staat te koope. Te koope li(gg,en, van
land. — Haut9 'n huis, land te koope le{gg)enf
het te koop bieden. Dem bos hangt te koope, door
affiches maakt men bekend dat het bosch te koop
is. — De koop toeslaan, hem sluiten (met in
elkanders hånd te slaan ; ol met te slaan met den
stok op het te verkoopen voorwerp). — Goest es
koop. Zie GOESTE. — Gezondhied te koop' hen
(hebben), zeer gezond zijn. J . — Kooplot, fr. lot.
Hie verkoopt haut en der zijn derteg
koopen.
'k Hé (heb) koop een en gij koop viere.
K o o p a c h t i g (uitspr. piet koopachtdch met sch.
o), bn. Geneigd tot koopen, kooplustig : zij' wijf
es koopachteg.
Koopakt (sch. o), m., soms vr. : koopakte;
AKT, A K T E . Koopakte.
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K o o p b o t e r e , vr. Boter die men koopt. Koop*
boter es dikkels slicht.
Koopbroek (sch. o), vr. Broek die men gemaakt,
in winkel of op markt, koopt. Die koopbroek en
gaa' mij niet.

K o o p h e n d e (uitspr. koopendd met sch. o), vr.
Mv. -n. H e m d dat men, gemaakt, in winkel of op
markt koopt. Da' koophende was seffies kapoot.
Zie H E N D E . CV {Bijv.). C L {Bijv.).
K o o p k a z a k k e (sch. o), vr. Mv. -n. Vgl. KOOPBROEK. 'k En wille geen koopkazakke,
'k ga
Hev er bij de
kleermakere.
Koopkause (sch. o), vr. Mv. -n. Vgl. KOOPBROEK. Koopkausen en deu(g)en niet, k braie de
mijne. C V (Bijv.). C L (Bijv.).
K o o p k l e e d (sch. o en e), o. Meestal in 't mv.
Koopkleeren
: kleederen die men gemaakt in
winkel of op markt koopt. Mee koopkleeren es ne
mains altij'
bedro(g)en.
Kooplijwaat (sch. o, zovl. lange a)t o. Lijnwaad dat men koopt, in tegenstelling met lijnwaad
dat men zelf laat weven met vlas van eigen gewin.
CV (Bijv.). C L (Bijv.).
Koopman (sch. o), m. Mv. -s (nooit lieden; zeer
zelden -lien, eenlettergrepig). W d b . Koopman im
beesten, i' kalk, i' kolen, in aiers, im botere, enz.
— Kooper, persoon die gekocht heeft; fr. acquéreur. D B . C V . J . Mnl. Wdb.

Kooppennenk, m. Zie KOOPPENNING.
K o o p p e n n m g (uitspr. met sch. o en pennenk),
m . Mv. -pennengen. K o o p s o m . Hier
ontvangen
ze de kooppennengen. V D .

KOOPSCHOEN
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KoopSChoen (sch. o), m. Mv. -en. Vgl. KOOPBROEK. Die koopschoene' zijn al versleten, en
'k en hé (heb) ze nog gee' jaar. J.
Koopsomme (sch. o), vr. Koopsom. VD.
Koopt-het-al (uitspr. koopt-pt-al, met sch. o),
m. Zonder mv. Koopal. Sies es nen domme koopU
het-al.
Kooptoebak (sch. o), m. (niet vr.). Zonder mv.
Tabak die men in de winkels koopt; in tegenstelling met: toebak van ai(g)e gewin. Zie GEWIN.
Koopveste (sch. 0), vr. (niet o.). Veste (zie
ald.) die men op markt of in winkel koopt. Vgl.
KOOPBROEK.

Koopware (sch. o en zovl. lange a), vr. Mv. -n.
Koopwaar. Dat es goe' koopware.
Ko Op W erk (sch. o), o. Fabriekwerk, werk dat
gemaakt wordt om verkocht te worden, in tegenstelling met besteld werk. Mnl. Wdb.
Koor (sch. o), m. (niet o.), -en. Verkl. -ke (mv.
-kes, -kies). Fr. chæur. Wdb. De koor van de kerke.
— Samenst. Koordienst, m., lijkdienst waarbij
de doodbaar in het koor staat: de koordienst es
den hoogsten dienst; J.; — koorkappe, vr., koormantel; vgl. VD. K I L . Mnl. Wdb. DB. CV.
GAILLIARD, Keure Hazebroek, V, 119; fr. chape;
—- koor lampe, vi.; — koorlesseneere, m., koorlessenaar; — koortabelle (hoofdt. op bel), vr., dagwijzer dien men in de kerken gebruikt; lat. chori
tabella. SCH. DB. J ; — koorzang (uitspr. -zank),
m., kerkzang, Gregoriaansche zang. K I L . Mnl.
Wdb.-].
Koor (sch. o), m. (niet o.). Mv. -en. Fr. chæur
(dat men ook bezigt; alsdan is het mv. -s). Zangerskoor. — Samenst., gewoon : koormaatschappije, vr.
Koord, vr. Zie KOORDE.

Ko orde (sch. o), vr. Mv. ~n. Verkl. koor(d)eke
(mv. -kes, -kies). Koord. 'n Dikke, 'n dunne
koorde, Wdb. — In de koorde dansen (of sprengen), touwtje-springen. — 't Goe' koordeke vast
hen (hebben), voordeel (ook gelijk) hebben; fr.
avoir, tenir le bon bout. Ook : 't lankste koordek'
hen. Hier tegenover staat: het kur{t)ste koordek'
hen. — De katte komt (of danst) op de koorde,
Zie KATTE. — Mee' de koorde planten, langs een
gespannen koord regelmatig de planten zetten.
Vandaar : op de koorde blijven, zich goed gedragen. Vgl. lochtenkkoorde (die ook wel koorde
wordt geheeten). — lemand an e koordeke leen,
iemand leiden waar men wil, ermede doen wat
men wil; ook wel (met overdrijving): an e vort
koordeke leen. Da' maiske leedt hem an e koordeke. — Hie en zalgee' lank koordeke (of lange
koorde) trekken, hij zal niet lang leven. Vgl. J. —
An een koorde trekken, samenwerken; dezelfde
meening hebben; in denzelfden zin handelen.
Vgl. T.
— Afl. Koorden, ww., zie ald. — Samenst.
Koordendans, m., het touwtje-springen; ook het
op de koord dansen; — koordedansen, o. : de
kinders zijn an 't koordedansen; — koordendansere, m., jongen of meisje die touwtje-springt;
kunstenaar die op de koord danst; poetsenmaker, 1

KOORENE

beslagmaker : hie en es nie' veel werd, *t en es
mor e koordendanserke; — koordendrouien, o.,
het koordenmaken; — koordendrouiere, m. :
vooruitgaa' gelijk ne koordendrouiere, achteruitgaan; — koordendrouierije, vr., koordenmakerij;
— koordefabrieke, vr.
Koorden (uitspr. koor(d)pn met sch. o), bedr.
zw. ww. Verv. : koorddege, gekoord. Met hen
(hebben). Met een of meer koorden binden. VD
(« gew.»). Iemand koor(d)en em ben(d)en. — Het
raadsel van den patere :
Gekoord e(n) gebon{d)en,
Gekapt en nie' geschon{d)en,
En azoo de poorten uitgezon(d)en /
Kooren, o. Zie KOORENE.
Koorene (uitspr. koorpnp met sch. o), o. Daarnaast KOORNE, KOOREN. Zonder mv. Verkl. koo»
renke, koornke, kooreke. Koren, graan; het gewas
(vooral tarwe en rogge). Wdb. Måls koorene.
Koore' zouien, pikken (maaien). Koorn indoen,
inhalen. — Kooren op de zolder hen (hebben),
in spelen : reeds een of meer spelen gewonnen
hebben. -r- Der en es gee' kooren zonder kaf, bij
het goede vindt men toch iets slechts ook. J. —
Dat es koorn op mijne meulen, dat is profijt voor
mij; dat is voor mijne meening eene goedkeuring.
Vgl. J. — Het raadsel van de bie :
't Vliegt over 't koorene,
En 't ronkt gslijk nen hoorene,
En 't hee' (heeft) ne voet,
Wor de paster messe mee doet
(ni. met was).
— Samenst. In den vorm kooren véor klinker,
h, d, t, b (gedeeltelijke assimilatie : nb = mb); in
den vorm koore- voor een anderen medeklinker
(en ook soms v6or b). De gebruikelijkste volgen
hier. Koorenaar, o. (niet vr.); — koorenbenden
(uitspr. koorpm-), o., het binden van korenschooven; — koorenbendere (uitspr. koorpm-), man of
vrouw die koren in schooven bindt; — koorebloesem(e), koorcnbloesem(e) (uitspr. koorpm-),
bloesem van koren; — kooreblomme, koorenblomme (uitspr. koorpm-), vr., alle bloem die in
het koren wast; bepaaldelijk : Centaurea cyanus
h.'yblauw kooreblommen; — koorenbrood(uitspr.
koorpm-), "o., brood van koren; — koorendelte,
m., korenschelf; — koorendess(ch)en, o., het korendorschen ; — koorendess(ch)ere, m., korendorscher; — kooregaffele, vr., korengaffel; — kooregeld, o., geld dat het verkochte koren opbrengt;
— kooregrond, m., hetz. als kooreland; — koorenhoop> m.; — koorejaar, o., jaar met betrekking op den korenoogst: e slicht, e goe' koorejaar ; — kooreknoop, m., kuoop in den korenhalm; — kooreland, o., land geschikt voor de
korengewassen; ook : land waar koren gegroeid
heeft; Mnl. Wdb.; — kooreleeuwerkere, o., de
echte leeuwerik {Alauda arvensis L.); in tegenstelling met gesleeuwerkere (zie ald.); — kooremaggezijn,o.^ korenmagazijn; — kooremate, vr.,
korenmaat : e meuken es 'n kooremate; — kooremeuken, o., Mnl. Wdb : corenmeuken; — kooremeulen, m., korenmolen; — kooremijte, vr.,
mijt van koren; — kooremort, vr., korenmarkt;
koorenoekst, m., korenoogst; — koorepeepe (sch.

KOORF
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0 en e), vr., peepe ( = fluitje) van een korenhalm
gemaakt : de kinders make koorepeepen; — koorepijl, m., verkl., gewoon, koorepijlke, o., korenh a l m p j e ; — koorepikke, vr., korenzeis; — koorepikken, o., het korenmaaien : ze zijn an 't koorepikken;
— koorepikkere, m., korenmaaier; —
koorereeke (sch. o en e), vr., groote, breede rijf,
waarmede men de gevallen korenhalmen en -aren
op den akker bijeenrijft: de koorereek' es wel drij
keers zoo breed as 'n ander reeke ; — kooresala
(sch. o, sa met korte a, la met zovl. lange a), vr.,
korensalade (Valerianella
olitoria L . ) ; — kooreschelf, m. (niet vr.), korenschelf; — kooreschure,
vr., korenschuur; — koorestam, m., korenhalm,
stam van het koren; — koorestoppele, m., korenstoppel; — koorestrood, o., stroo van koren ; —
koorentas, m., Mnl. Wdb : corentas; — koorentijd, m., tijd dat het koren groeit, rijp wordt of i s ;
— kooreveld, o., korenveld; — kooreveu(g)ele, m.;
verkl. gewoon kooreveu(g)elke, o., vogehje dat op
de korenhalmen zit en zingt, boschnetzanger
{Calamoherpe
palustrts L.) : 't
kooreveu(g)elke
zengt sckoone; — koorevoorke, vr., koren gaffel;
— koorewan, m . (niet vr.) ; koren wan; — koorewannen, o. : ze zijn an 't koorewannen ; — koorewannere, m., korenwanner; — koorewoorme,
-woreme, m., korenworm, alle worm die de plant
of het graan verkDaagt; — koorezak, m., korenz a k ; — koorezante, vr., zante (zieald.); — koorezanten, o., het korenlezen : d'orme (arme) kinders
zijn an 't koorezanten; — koorezantere, m., fr,
glaneur, glaneuse; — kcoreziekte, vr., alle ziekte
van het koren ; —• koorezoldere, m., korenzolder.
Koorf (uitspr. met zachtl. o), m. Mnl. coorf
(naast ander vormen). Mv. -rven. Verkl. -ke (mv.
-kes, -kies). Daarnaast, soms, KEURF, KURF. Korf.
Ne g'heele koorf appels. E wit koorf ke.
— Samenst. Koorf maken, soms keurf, o., het
maken van korven : hie doet het koorfmaken ; —
koorfmakere,
soms keurf-, m.; — koorfwijme,
koorfwisse, soms keurf-, vr., teen waarvan men
korven maakt.

Koorn, kcorne, vr. Zie KOORENE.
K o o r t s . vr. W o r d t niet gebezigd. Z. KURTSEN.

Koosseer, o. Zie KAADZEER.
Koot, vr. Bestaat niet in mijn dialect (ook niet
de afl. en samenst.).
K O O t s , m . ; k O O t s e D , WW. Z i e KAATS, KAATSEN

(ook de afl. en samenst.).
Kootje (uitspr. kootsd met zachtl. o), o.(?) : het
geslacht is moeilijk te bepalen, omdat het w. zonder lidw. wordt gebezigd. K i n d dat in het krijgertjesspel de ander moet nazetten. Elders wel
katje

en kotje. 7,\e D E C O C K en T E I R L I N C K ,

Kin-

der spel en Kinderlust,
I, blz. 71 en vgg. De
uitspraak belet niet kaatje te schrijven (zoo wordt
vaatje, vootse; maatje, mootse). —- Kootse spelen,
krijgertje spelen. De kinders spele geere kootse.
Willeme ne keer kootse spelen ? — Kootse were,
poets wederom poets. G' het (hebt) eest gewonnen,
nui es 't onzen toer : 't zal kootse were zijn. Tonie
hee mij bedro(g)en, mor 'k zal 't hem ook lappen : 't zal kootse were zijn.

KOP
Kootse; kootse-spelen, ww,; kootse-were.
Zie op KOOTJE.

KOOVO (uitspr. met sch. o), vr. Mv. - « . Verkl.
koofke (mv. -kes, -kies). F r . coijfe. Koof. De koove
'n es de muitse niet : het is een d u n , zwart
hoofddeksel, dat eertijds de vrouwen onder de
eigenlijke muts aandeden. Auw (oude) wijfkies
dra(g)en nog kooven. De koov' hield goed 't haar
bijeen. — Op her koove krij(g)en, bekeven worden; slagen krijgen. Zoo ook : het op her koove
geén, drouien (draaien), lappen. — Soms voor
vrouw. Die auw koove van e wijf. Leeft die koove
nog?
K o o z e n , w w . Onbekend in mijn dialect.
Kop (uitspr. met gerekte o), m. Mv. -pen. Verkl.
kopke, soms koppeke (mv. -kes, -kies). W d b . —
Het woord is gewooer dan HOOFD (zie ald.).
Mijne kop doe' zeere. Ze kreeg ne slag op hetire
kop. Ne mains en hee' geen twie koppen. Da'
kind heet (heeft) e schoo' kopke, enz. — Kopy
vaatwerk, inhoudsmaat, bestaat niet in mijn dialect : men zegt e kommeke, 'n taske, e zatteke
(fr. jatte) kaffie, niet : kopke. — Spr. Hie schoot
hem deur (niet veur) de kop. — lemand de kop
afdoen, iemand onthoofden; ook : iemand ne
kop klainder maken. Estie gekondeneerd?
Ze
gaan hem e kopke klainder maken. — Wensch,
eed. Mijne kop af, as 't nie waar en es! J . —
Wat dat hie vertelt, en hee' noch kop noch stert,
het beteekent niet veel, het is domme praat. Ook :
kop noch gat. — Kop over gat. 't Ligt hier al
kop over gat, verward overhoop, dooreen. Zie
HOOFD. — Van drank. Da' bier loopt nor de kop,
het is sterk, het maakt dronken. — Op de kop
staan. Zie ~ROO¥D.Alstondegtj op oue (uwen) kop,
'k en zoo (zou) ou nog gee' gelijk geén (geven).
Vgl. J . — Ge koest er op de koppe' gaan of loopen (soms damen), er was veel volk. J . Ook :
g' en koest er geenen appel werpen die op geene
kop en viel. — Op zijne kop gaan of loopen, dronken zijn. J . Ook in belofieformulen : 'k Moet op
mijne kop nor Scherpenheuvel
gaan. Hie koest
op zijne kop nor huis gaan, hij ging zonder duit
naar huis (er zou geen geld uit zijn tasschen gevallen zijn). Vgl. HOOFD. — Zijne kop es zwaarder as
zijm beenen, hij is droDken. — Mee' de kop te{g)en
de muur loopen, nuttelooze moeite doen J . —
Nie wete wor zijne kop staat, het hoofd, de zinnen
kwijt zijn. C V . — Zijn ooig)en uit zijne kop
kijken, Zie KIJKEN. — Iemand d'oo(g)en uit de
kop kijken, hem strak, boos bezien. — De kop
laten hangen, neerslachtig, ontmoedigd zijn. O o k :
Mee' de kop t{s)uss(ch)en ae beene' zitten. J . —
Er de kop bij (nere) le(gg)en, ontmoedigd den
strijd opgeven, niet meer wederstaan. 't Es 't een
ongeluk achier }t andere, ne mains zoter (zou er)
de kop bij le(gg)en. — Boven iemand zijne kop
gegroeid ztjn, lemands gezag niet meer erkennen.
— In de kop se hie ten, in de gedachte krijgen.
't Schoot mee eene keer i' mijne kop da' 'k moest
om den dokteur gaan. Veelal van slechte gedachten. As 't i' zijne kop schiet, zoo (zou) Sies iemand
vermoor\d)en. Der kan der azoo iet iu herre kop
schieten, en toons es 't 'n duvelinne. — Veel op
zijne kop zetten, verwaand, trotsch, hoogmoedig
zijn. Zie HOOFD. •— Geene kop an iet krij{g)en,
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het niet begrijpen. Rie babbelt en doet, mor *k en
kan der geene kop a' krij(g)en. CV. — Ne kop
hen, een stijven kop hebben, koppig zijn. DB.
CV. T. J. Ook : verstandig, vernuftig zijn, een
slimmen kop hebben. DB CV. Een goed geheu«
gen hebben. CV. — Dorveure moette (moet ge)
ne kop ophen, om zuiks te doen, te denken, te
zeggen, moet ge een dwaaskop zijn. J. — Zijne
kop es zoo hart as ne kat, hij is zeer koppig. —
Kop hauwen (houden), standvastig zijn, het volhouden. CV. — Mee' zijne kop spelen, koppig,
dwaas en onzinnig handelen. yt En zal nie' goed
uitdrouien, ze speelt mee herre kop. Ook : mee'
zijne kop werken. J. — Zijne kop uitwerken, handelen naar zijn (dwaze) meening, zijnen wil.
Zwijgt. en laat mij mor mijne kop uitwerken.
Hee* ze nui herre kop uitgewerkt ? Ook : zijne
kop hen (hebben); ze moet herre kop hen, anderst
en gaat 't niet. — lemand zijne kop breken, zijn
wil breken, zijn hardnekkigheid overwinnen. CV.
J . — Zijne kop en deugt niet: hij is krankzinnig;
hij handelt onzinnig. Zie HOOFD. — Dat es i'
zyne kop gesle(g)en, hij is er van zot geworden.
— Ne losse kop, een los hoofd. Hie doet 't amale
mee ne losse kop. CV. R. — Op de kop, juist het
getal, het bedrag. Hoeveel kost die koe? Honderd

op de kop. Vgl. J.
— Koppig mensch. 't Es ne kop, nen harte
kop. G' en zijy mor ne losse kop, een losbol.
Zwijgt, domme kop, onnoozele kop, sempele kop
day ge zijt!
— De kop van ym pijpe. — De kop van yn
spe Ile; zoo groot as ne kop van 'n spe Ile, veel
gebruikte vergelijking : *t en schol mor ne kop
van yn spe Ile, het scheelde weinig. — De kop
van nen na(g)ele; de na(g)el op de kop slaan;
raadselvraag : wie gaat er op zijne kop nor de
messe? De na(g)el van ne schoen! — De kop van
3
n reeke, het dwarshout van de rijf, waarin steel
en tanden zitten. — De kop van de ploeg. Zie
HOOFD. — De kop van yn drijwielkerre, zie ZOTHOOFD. — De kop van de meulenasse, het vierkantig uiteinde dat buiten den molen komt en
waarin de zeilen zijn vastgemaakt. DB. CV. —
De kop van de leere, weversterm : op ieder stuk
der leere (zie ald.), staat een < verhoogsel van
omtrent eenen voet; beide verhoogsels zijn met
eene spille verbonden, waarop de vlegers staan j
verhoogsels en spille heeten kop van de leere. *
Volk en Taal, V, 100 (aldus te Nukerke). —
Kopke van den dzaksteel, uiteinde van den steel :
het is van den eigenlijken steel door het halske
gescheiden. Zie HALS. — Kop van de mijte, het
kegelvormig bovenste deel; de kappe rust er op.
— Kop van dem berg, top. — Van planten, die
vleezige wortelen hebben : het bovenste deel dat
boven den grond steekt en waarop de bladeren
staan. De kop van 'm beeterave, van ne wortele
(peen), van yn rope (rape), van 'n rammenasse,
van 'n radijze. — Van munten. Kruis, bovenkant,
rechterkant Kop of letters (soms lettere) spelen
of doen, kruis of munt spelen. De kinders speeldege kop of lettere, *t Es kop, roepen ze. —
Kopke, een postzegel. Doet op dem briefe kopke
van tien centiemen. CV. J.
— Afl. Kopachteg, bn., kopachteghied, vr.,
koppig, koppigheid; — koppeg, bn.; ook van
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drank : dat es koppeg bier, bier dat naar 't hoofd
gaat, dat dronken maakt; fr. capiteux; — kop'
peghied, vr., koppigheid; — koppigaard (uitspr.
kopppgort), m., koppig mensch. JV. J. — Samenst. Kbpafdoendere, m., moordenaar ; — kopband, m., ijzeren band aan den kop van den
ploeg; — kopbreken, o., kopbrekenge, vr., kopbrekerije, vr., hoofdbreken : day rekenen es e kopbreken; veel kopbrekeng hen (hebben), veel moeten werken, ordenen, schikken; zie op HOOFD; —
kopdraaiinge (uitspr. -drouiengz), draaiing in het
hoofd; — kopluis, vr., hoofdluis; CV. J ; — koppijne, vr., hoofdpijn : ge zoodt (zoudt) er koppijn
af krijen; — kopstemme, vr., kopstem; —kop'
stik, o., hoofdaanleider eener partij, eener bende :
ge zij' gij 't kopstik van die deu(g)enieten, 't kopstik van de bende; Loq. Wdb.; — kopwonde, vr.,
hoofdwonde; —- kopzeere, vr., hoofdpijn ; — kopzweere, vr., zweer aan het hoofd.
Koper, o. Zie KOPERE.

Kopere, o. Zonder rav,; zonder verkl. Mnl.
copere. Koper. Roo* kopere; gehf kopere. Zoo
gehf as kopere. — Koperwerk. In die keuken
ester schoo' kopere.
— Afl. Koperachteg, bn.; — koperen, bn., zie
ald. — Samenst. Koperdraad, m.; — kopergroen,
o.; — koper mijne, vr.; — kopersla(g)ere, m.,
koper sla(g)erije, vr.; — koperwerk, o. : in dat
huis ester veel koperwerk; daarnaast : koper*
dengs, o., koperdmgen, o., koper goed, o.
Koperen (uitspr. kop?rgn en, zeer gewoon,
kopprie), bn. Wdb, yn Koperie kaffiekanne. —
Koperie geld, kopergeld. Mnl. Wdb. K I L . —
Koperie panne, koperen pan. Waalsch (van de
omstr. van Aath) ; copr i pas ne is fr.je ne comprendspas; daarom zegt men schertsend als men
eene taal of een zin of een wourd niet verstaat :
't es koperie panne of yt es vay koperie panne.
De wale klaptege te(g)e mij, mor yt was al koperie panne! As ze Frans spreken es yt veur mij
va' koperie panne.
Koperie, bn. Zie KOPEREN.
Kopie, vr. Zie COPIE.
Koppel, vr. Zie KOPPELE.

Koppele, vr. (niet o.). Mv. -Is. Verkl. -Ike
(mv. -ckes, -Ikies). Mnl. coppele (naast ander vormen). Koppel. Wdb. Twee (zonder nader bepaling). Gee' mij 'n koppelaiers. }n Koppel duifkies
opeten (eenvoudig twee duifjes). Wa' kost de koppel kiekies ? — Marbelspel. Wie geet (geeft) er
mij de koppele? Wie geeft er mij twee marbels,
om er mede puitse (putje) te rollen of te stui~
ken (zie die woorden). — Afl. en samenst. niet in
gebruik.
Koppele, vr. Ongewoon voor spinnekoppele
(zie aiu.).

Kor, korre, vr.; koraal, m. vr. o.; korbeel,
m.; kordaat, bn. Bestaan niet in mijn dialect (ook
niet de afl. en samenst.).
Kordeel (uitspr. deel met sch. e en den hoofdt.),
o. Mv. -en. Verkl. »ke (mv. -kes, -kies). Touw,
dat de voerman in de hånd houdt en waarmede hij
het paard leidt; fr. renes. Van ofr. cordel, fr.

KORDELIER
cordeau. Vgl. Mnl. Wdb. De kartonk trekt te
uee! an 't kordee]. An 't kordee! snukken.
- Samenst. Kordeelperd, 0" een der twee
paarden waaraan het kordeei is vastgemaakt.

Kordelier, m. Wordt niet gebezigd.
Kordule (hoofdt. op du); vr. Cordula, lie PERSOONSNAMEN.

Koren, o, Zie KOORENE.
Korente (hoofdt. op ren), Yr.

Mv. -x.Verkl. -tse
(mv. -tses, -tszes). Mnl. corente. Krent.1!!0eder doe'
korenten in den deeg. - De spreekwijs leuen oj
zfjn renten wordt schertsend vervormd tot: leuen
op zy'n korenten.
- Samenst, Korentenbrood (uitspr, .tlJm-), 0.,
brood met krenten j - korentendruiue, vr., soort
van kleine, zwartblauwe druif (Vitis vinifera var,
corinthiaca, . naar de stad Korinthe. in Griekenland); - korentendruiveleere, -druiuere, m.; korentekoeke, m., koekebrood met krenten. Spr. :
hie heet (heeft) er uier en ne korentekoeke, hem
ontbreekt een der vijf zinnen, hij is niet weI wijs;
DB. ev. J. CL (Bfjv.); - korententorte, vr.,
taart met krenten.

Korf,

m, Wordt niet geboord. Zie KOORF,

KEURF, KURF.

Xoriander, m.;
in mijn uialect,

koriskruid, o. lijn niet bekend

Kornaalde
NELLE;

(uitspr. kornouldlJ), Yr. lie KOR·
vgl. NAALDE.

Kornak, m, Onbekend bij bet volk,
Kornee, m, Zie CORNET.
Korneel (hoofdt. op neel), X:ornelis, Korne·

1es, m,

Zle PERSOONSNAMEN.

Kornel, vr, m. Worden niet gebruikt.
Kornelia (hoofdt, op ne), Kornele, Kornelie
(hoofdt. op lie), yr. Zie PERSOONSNAMEN.

Kornelle (uitspr. met den klemt, op nel), vr.
Mv. en. Verkl. eke (mv, -kes; -kzes). Daarnaast
KORNOULDE. Kornoelje, fro cornouille. Kornelle
ej" zuur, KIL.
- Samenst. Kornellenboom, kornouldenboom
(uitspr. ·am-), m., kornoeljeboom (Cornus mas
L.); - kornellenkaut, kornoulden-, 0., kornoeljehout.

Kornen, korrenen, onz. zw. ww. Knorren.
Korrenen en za(g)en. Aldus te N ukerke; Volk
en Taal, IV, 135.
KornichoD. (uitspr. korniesj'on, sjon als fro
chon en met hoofdt.; gewoon korn'iesjonk en k~r
n£esonk), m. Mv. -s,· verkl. -ske (mv. -skes, -skus).
AUgUlk, fr. corn'ichon. Opgelaide korniesonks.
I:orniese (uitspr.

met hoofdt. op nie), vr. Mv.

·n. Verki. -ske (mv. -skes, -skies). Kornis.

Korniesjonk, korniesonk, m. Z. KORNICHON.
Kornoelje, vr. W ordt niet gebezigd. Zie KOi.NELLE, KORNOULDE.

Iornoulde (noul met speciale ou en den klemt.),
,.r.; kornonldenboom, m. ; kornonldeDhaut, o.
Zie bij KORNELLE.

Kornuit, m. Is niet

bekeod in mijn dialect.
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Korpandu, korpendu (klemt, op

du), m. Zie

CORPANDU, COI.PENDU.

Korporaal, m.; korps, o.

Bestaan niet in mijn

dialect.

Korpuus, o. lie CORPUUS.
Korrel, vr.; korren, ww. Komen

niet voor in
rnijn dialect (ook met de afl. en samenst.],

Korrespondense, korrespondensie, vr,

Zie

CORRESPONDENTIE.

Korsee, m. lie CORSET.
Korset, o. Wordt niet gebruikt. lie CORSET.
Korste (uitspr, kostlJ), Yr. Mv. -n, Verkl. kostse,
kosteke (rnv. -tses, ekes. -tsies, -kzes). Daarnaast,
soms, KUSTE. De koste 'Van de kaas, van't brood,
van de grond, enz. - Spr. Eest de kru£me, t0011S
de koste, wie eerst het beste eet of verkwist, moet
later met het slechtste tevreden zijn, - Da' broo'
gaa' van de koste, de korst en de kruim hangen
niet goed sarnen, Brood da' van de koste gaat, es
slicht brood. Fig. U7a' da' ge dar ze$"t, gaat de
kost of, dat is belachelijk, onzinnig, dwaas. V gl. J.
- De eerste en de laatste plank van den boomtronk, die gezaagd wordt, ' n Kost en hee' mor
eenen effe(n) kant. De kosten heeten ook schalen. DB.
- Samenst. Kosteberd, 0" berd (zie ald.), dat
enkel uit kosten bestaat. Verkoopenge ua' koste.
berd.

Kort, bn. bw. lie KURT (ook de afl.en samenst.),
Kort, o. Zie KART.
Korte, Yr. lie KAARTE (ook de afl. en samenst.),
Kortier, o. Zie KARTIER. Hier moet worden
bijgevoegd : kartieren (uitspr. kortz'er3n) , bedr.
zw. ww. Veelal in de uitdr, : nem boom kort£eren, hem met de bijl, voor het zagen, vier eenigszins effen viakken kappen.

Kortieren, ww. lie KORTIER.
Korvee, m, Zie CORVEE.
Korvet, vr. Is niet bekend,
Korzel, korzelig, bn, Worden niet gehoord,
Vgl. met KURZELE.

Koseer, o. Zie KAADZEER.
Kossenteeren (uitspr. tee met

zachtI. e en den
klernt.), OUZo zw. ww. Verve : kossenteerdege,
gekossenteerd. Met hen (hebben). Fr. consentir.
Mnl. : consenteren. Toestemmen. Gaan ze trau'1i!en? Neens, zy·' moeder en kossenteert n'iet. Die
nz"et en spreekt, kossenteert, fro quz' ne dd mot,
consent, - Over het wegvallen van n v60r s, zie
SALVERDA DE GRAVE, Fr. ww. z'n het Nederl.,
bIz. 283,
- Aft. Kossenteerdere, m., die toestemt; kossenterenge, vr., toestrmming.

Kossentien (uitspr. ·SlJn-, hoofdt. op tien), m.
Konslanlleli. Zie PERSOONSNAMEN.
Kost, nl. Zonder mv.; zonder verkl. Spijs, voed.
set. \v uU. - Br oj (oak in) de kost flJerken, er
werken voor loon en voedsel; - er veuf' de kost
werken, er werken voor het voedsel alleen; - er
u# de leost werken, er werken voor loon zander
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kost. — Halve kost, voedsel des middags alleen :
ieverst in den halve kost zijn; spr. (schertsend)
goed eten en drenken, dat es den halve kost;
v
gl* J« — G'heele kost, vulle kost, voedsel des
morgens, des middags, te vier ure en des avonds.
Zijne jongen es bij mij in de vulle kost. — Verwormde kost, overschot van voedsel dat men
opnieuw verwarmt en opdischt. Spr. 't En es
mor verwormde kost, wat hij zegt of schrijft, is
niet veel waard. Fr. c'est du réchauffé — In de
kost H(gg)en, kostganger zijn. — Zijne kost koopen, in een kosthuis eten. J. — Spr. Mijn hånde
zij' mijne kost werd, door mijn werk kan ik den
kost verdienen. J. — Samenst. Kostkoopere, m.,
kostganger; — kostli(gg)ere, m., kostleerling; —
kostwindere, m., kostwinnenge, vr., kostwinner,
kostwinning.
Kost, m. Mv. -en; zonder verkl. Uitgaaf. —
Het enk. wordt veel gebezigd, daar waar men in
gewoon Nederlandsch het mv. gebruikt. Dat es
ne groote kost. 'k En kan te(g)en diene kost niet.
Ten koste van.
— Afl. Kostelijk, bn. bw.; — kostelijkhied,
vr.; — kosten, ww. : da' niet en kost, en deugt
niet; — kosteloos, bn. Zie het Wdb.

Kostant (hoofdt. op tant), m.; Kostanse, vr.;
Kostantien~(hoofdt. op tien), m.; Kostentien,
m. Konstant, enz. Zie PERSOONSNAMEN.

Koste, vr.; kosteberd, o. Zie bij KORSTE.
Koster, m. Zie KOSTERE.

Kostere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
*rkies). De eind-é? valt dikwijls in de uitspr. weg.
Koster. —• Kosters wieke gestolen hen (hebben),
een snotneus hebben (naar den vorm der snottebel): de koster maakt kaarsen met roet en wieken.
Vgl. J. — Kinderrijmpje. Zie BIEMBAM. — Kosters koe mag op 't kerkhof weén (weiden), de
koster heeft voordeel in de kerk; de koster mag in
of bij de kerk doen, wat aan een ander ontzegd is.
CV. — Zie ook KOSTERINNE.

Kost er esse, vr. Zie KOSTERINNE.
Kosteiije, vr. Zonder mv. Verkl. -ijke. Kostersam bacht. Da' kosterijke brengt letter (luttel) op.
CV. J. CL (Bijv.); ook: kosterswoning. Zie Mnl.
Wdb.
Kosterinne (klemt, op rin), vr. Mv. -«. Verkl.
*ke (mv. -kes9 -kies). Daarnaast, zelden, KOSTERESSE. Vrouw van den koster. — Tergrijmpje :
Kosters hinn' en es niet dood,
Z' hee' de papaie,
Z' hee' de papaie;
Kosters hinn' en es niet dood,
Z' hee' de papai' in herre poot.
Het is een woordenspel: kosterinne en kosters
hinne (uitspr. kostdrz'inne = kosters hen). —
Vgl. Mnl. Wdb.
Kostkmid, o. Is niet bekend.
Kostuum (uitspr. met klemt, op tuum), o. Mv,
-tumen. Verkl. -ke (mv. »kes, -kies). Wdb. Dat es
nog e schoo' kostuumke.
— Afl. Kostumeeren (zachte e)t ww. : schoone
gekostumeer(d) zijn.

KOTERÉN

Kot, o. Mv .koten (nooit kotten). Verkl. kootse
(met zacht. o), mv. -tses, -tsies. Slecht huis (slecht
befaamd of slecht gemaakt). Ze weunt in e kot.
Die herberge was e vuil kot. Ons huis es slich(t)
gemaakt, 't en es mor e kot. — Huis (zonder
bijbegrip slecht). Dem baas van 't kot. 'k Trekke
nor mij' kot. Haalt hem uit zij' kot. 'k Zitte mee
vijf kinders op mij' kot, ik ben geplaagd met vijf
kinders. Die trauwt.ne zot om zij' kot, ver Hest
't koten hauwt (houdt) de zot. Zie Mnl. Wdb. —
Rollende woning, fr. roulotte; — ook barak :
zij' kot es afgebrand. CV. — Steenen, leemen of
houten gebouwtje, gewoonlijk een afdak. De kerre
stond in 'tkot. Vgl. FETUREKOT, HAUTKOT, KOOL-

KOT, STAMPKOT, WAGE(N)KOT. — Gevang. lemand
in 't kot steken. Ze zit al e jaar in 't kot. DB.
CV. — Hok (voor huisdieren). yizøg^ den hond i'
zij' kot. 't Verkie es uit zij' kot gebroken. Der es
eenen uit zij' kot gebroken, er is een hol in den
schoen, den klomp, de kous. Vgl. J. Uit zij' kot
kommen, hevig uitvallen, razen. I' zij' kot kruipen9 stil zwijgen na hevig geraasd te hebben :
Astie uit zij' kot komt, es 't ne groote geweldegord. 'k Zal hem i' zij' kot doe' kruipen. Zoo
ook: e kot hauwen, leven houden; en met dezelfde
beteekenis : kot voeren. Vgl. DB. CV. — Vogelkooi. DB. CV. — Duivenhok. — Bed. 'k Trekke
nor mij' kot. Rie ligt nog i' zij' kot. — Hooge
hoed. CV. J. — Dorp waar veel slecht volk
woont. Morke (Maarke), dat en was mor e kot.
Kotelette (klemt, op let), soms, kottelette, vr.
Niet gewoon. Kotelet, ribbestukje.
Kotereere (sch. e), m. Mv. -rs. Ophitser; terger. G' en zij' mor ne leeleke kotereere; ge brengt
overal ruize. — Iets waarmede men kotert; koterhaak. lemand mee' de kotereere de kop i'slaan.
Koteren, onz. bedr. zw. ww. Verv. : koter*
dege, gekoterd. Met hen (hebben). Daarna, min
gewoon, KEUTEREN. Onz. Met iets scherps of met
den vinger herhaaldelijk in iets stooten. In 't vier,
in de stove, in d'asschene, in de kole(n) koteren.
Koteren in de tanden, in den neuze, in d'ooren.
Mee ne stok in 'n hol koteren. — Vechten. Ze
zijn dor an 't koteren. — Slaan. In de note(n)
koteren. Er onder koteren, in eenen hoop menschen slaan. — Bedr. Ophitsen, aanjagen. G' em
meugt den hond azoo nie koteren. Ge kotert hem :
hie zal kaa' wer{d)en. — Tergen, kwellen. Zij'
wijfkan hem koteren, dat hie uit zij' vel sprengt.
— In erge moeilijkheden brengen. De notarps en
es mor nen deu(g)eniet: hie vendt er zij' plezier
in mee iemand te koteren. Gekoterd zyn of, gewoon, zitten, in moeilijken toestand verkeeren. <—
Slaao, jagen, drijven. Kotert hem uit den huize.
Ge moet de koeien in de stal koteren. — Er en es
niet te koteren, er is niets te doen, te verrichten,
te winnen, te verdienen, enz. Me zochten overal
werk, mor er en was niet (niets) te koteren. As ze
bij mij o?ngel{d) kommen, zal 'k ze(gg)en dat er
niet te koteren en es. Min gewoon : er en es niet
an te koteren, er is niets aan te doen. Zijne zeune
was g'heel bedoorven : er en was niet an te kote*
ren! — Vgl. Mnl. Wdb. KiL. SCH. DB. CV. J.
— Afl. Koterachteg^ bn., geneigd tot hitsen,
tergen ; ge zij' zoo koterachteg vanda(g)e; —
kotereere, m. zie ald.; — koterenge, vr. zie ald.

ItOTÉRlE

— I

Koterie, vr. Zie COTERIE.
Koterije (hoofdt. op rij), vr. Verzameling van
slechte huisjes, kleine hutjes. Zij moesten g'heel
die koterij afbreken. 't En es mor koterije die
afgebrand es. — Kotjes en gebouwtjes die naast
of aan de hoeve staan. Die koterije pakt te veel
plootse (plaats), en z' en dient veur niet (niets).
— Slechte wijk, slecht dorp. De Meulenhoek en
es mor 'n koterije.
Koteringe (uitspr. kotdrengz), vr. Mv. -n.
Verkl. -renkske(mv. -skes, -skies). Kotering; ophitsing; tergerij; slaag; berispiog; verlies (in spel).
Koter eng in de s tove. Zwijgt, die koterenge duurt
te lange! De koterenge va' zij' wijf. lemand
'n koterenge geén of drouien : hem afranselen;
streng berispen; veel doen verliezen (in spel b. v.);
loppen, bedriegen. Hie kreeg e koterenkske van
d'eetfe klasse, Ook van ziekte : Hie heet (heeft)
'n ferme koterenge g'had, hij is zeer ziek geweest.
Zie KOTEREN.

Kotje, o (?). Kind dat in het krijgertjesspel de
ander nazit. Kotje-spelen, krijgertje speien (aldus
te Munkzwalm). Vgl. KOOTJE.

Kotje-spelen, ww. Zie KOTJE.

Kotsen, ww.; kotter, m. Worden niet gebezigd.
Kottelette, vr. Zie KOTELETTE.
Koud (uitspr. kaut), bn. bw. Trapp. v. verg. :
kauwer(e), kauwst. Wdb. Zoo kaud as ijs, as
'm brok ijs, zeer koud; as sneewatere. — De
steene' zijn te kaud, wor hie moet over gaan, hij
is erg getroeteld en geliefd. C V. J. — Kau(d) bier
geet (geeft) of maak(t) worm bloed. Kauw' handen, worm herte. — let nie kaud late wer(d)en,
de zaak onmiddellijk uitvoeren, van de gelegenheid zonder uitstellen gebruik maken. — Ne kauwe
puid, een kouwelijk persoon.
Kondachtig, bn.; konde, vr. Zie KOUWACHTIG, KOUWE.

Konie, vr.; koniewoui, m.; kouiewonien,
WW. Zie KAAIE, KAAIEYVAAI, KAAIEWAAIEN.

KoilSe (uitspr. kausd), vr. Mv. -en, Verkl. kauske
(mv. -skes, -skies). Kous. 'n Geweve kause. Hie
loopt zonder kausen a' zijn voeten, hij is arm.
Op zijn kause' loopen. 'k Hoor hem af kommen
op zijn kausen, d. i. heimelijk (eig. en fig.). —
Kausk{i)es duiken, kinderspel (van meisjes). Een
onbepaald aan tal speelsters zitten op den huk tegen
eenen muur en duiken met hun rokske hunne
kousen; voor hen staat de wachtster van die
kieksk{i)es (kiekentjes). Een tweede meisje, een
der grootste komt naderbij al weenende en de volgende samenspraak grijpt plaats tusschen haar en
de wachtster : « Hi hi hi! » — Wor om schreemde? -y> — 'k Hé (heb) mif kiekske ver loren? » —
• Wak een de (welk een dan)? > — « Dat ze (dat,
zie) >. — c Wd1 kauskies hee' 'tan?» — « Blauwe
(of rooe, enz.) ». Het aangetoonde kind toont nu
de kousen; heeft de weenende juist geraden, zoo
komt het achter de raadster staan, hangt aan haar
kleed, en beiden gaan een weinig heen. Weldra
komen ze terug, alle twee, en de samenspraak
herbegint. Vgl. D E COCK en TEIRLTNCK, Kin-
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KOUTERÉ

derspeX IV, 112. — Spaarpot. Nor myn doo(d)
zilde nog 'n goe' kause venden. CV. J. — Bos
pluimen die rond de pooten van somrnige vogels
tot op de teenen hangen. Die hinne draagt kausen. 'n Hinne, 'n duive mee kausen, bijzondere
henne- of duivesoort.
— Vrouwspersoon (met minachting). Ge zij'
zuk 'n onnoozel kause. Die domme, dwaze, sempel kause. Veelai in samenstellingen : babbelkause,
kaffiekause, zeekkause, enz.
— Blauw kausk{i)es. Zie BLAUWKAUSKES.
— Samenst. In den vorm kause(n)-: Kausen*
band (uitspr. -Sdm-), m., kouseband; als het getapte
glas bier niet vol is, wordt het bovenste ledige deel
kausemband geheeten : ne kausemband krijen;
baas, ge gee' mij ne ferme kausemband; — kausenbraien (uitspr. -s?m-), o., het breien van kousen : Moeder was an 't kausembraien; — kausenbraiere (uitspr. -Sdm-), m., vrouw (of soms
man) die kousen breidt : Mie es ne goee kausembraiere; — kausefabrieke, vr.; — kausemakere,
m.; — kausemaggezijn, o.; — kausestoppen, o.,
het stoppen van kousen; — kausestoppere, m.,
vrouw die kousen stopt; — kauseweven, o., kausewevere, m., kauseweverije, vr., het kousenweven, de kousen wever, de kousen weverij; — kausewenkele, m., kousenwinkel. — In den vorm
kaus- : kausvoet, kausvoetelenk,*m.f voet der
kous. Meestal in *t mv. : Op zijn kausvoeten, op
zijn kausvoetelengen, op de kousen; da' maiske
loopt altijd op her kausvoeten. Fig. : op de kaus*
voeten (of de kausvoetelengen) af kommen, heimelijk af komen (d. i. bedektelijk iets bedoelen, zeggen
of doen). Ge komt op ou (uw) kausvoetelengen af
mor g' en zil{t) mij toch nie bedrie(g)en. Vgl.
Mnl.

Wdb (COUSVOETELINC).

Kout (uitspr. kaut, soms kait), m. Zonder mv.5
zonder verkl. Gebabbel, gesnater. Watten es dat
veur kaut? G' em moet er nie nor hoorken, 't en
es mor kaut. Vgl. VD.
Kouten (uitspr. kautsn, soms kaifon), onz. zw.
w. w.Bdbbelen, snateren. Dom kauten. Vgl. VD
— Afl. Kautere (of kaitere), m., man of vrouw
die snatert, dom praat.
Konter, m. o. Zie KOUTERE.

Kontere (uitspr. kautsr?), m. Mv. -rs. Verkl.
-rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-£ valt dikwijls
weg. Uitgestrekt, bijna effen stuk akkerland. Dat
es hier ne schoone kautere. Mnl. Wdb (couteré^
cautere). K I L . ScH. DB. J . — Plein te Gent. Hie
weundeg' op de Kautere. — Verspreide familienaam : Van de Cautere, Vercauteren.
— Samenst. Kauterland, o.: dat es goe' kau*
ter land. Mnl. Wdb.
Kontere (uitspr. kauterp), o. Mv. -rs. Verkl.
-rke (mv. -rkes, *rkies). De eind-£ valt dikwijls
weg. Kouter, ploegijzer.
— Samenst. Kauterband, m., band van het
kouter : 't kauter hee (heeft) twie kauterbanden
(den onder kauterband en dem bove kauterband)
en 't kauterijzere; — kauterbaut, m., ook kauter vijze, vr., schroef die het kouter in den balk
houdt; — kauterijzere, o., ijzer van het kouter; —
kauterploe(g)e, vr. (niet m.), soort van ploeg; zie
de beschrijving bij DB.

KOUWACHTIG
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Kouwachtig (uitspr. kauwacht9ch), bn. Koudachtig. 't Es kauwachieg were (weder).
Konwbeetele (uitspr. kauw-), m. Zie KAUWBEETELE.

Kouwe (uitspr. kauw?), m. (niet vr.). Zonder
mv.; zonder verkl. Koude. 'k Beve van de kauwe.
— Verkoudheid. 'k Hé (heb) ne groote kauwe
vasle. DB. CV. Ne kauwe pakken, een verkoudheid opdoen. CL (Bijv.).
Kouwelijk (uitspr. kauw9lijk met ij), bn. Kouweiijk.
— Afl. Kauwelijkhied, vr., kouwelijkheid.
Konwigheid (uitspr. kauw9chiet)f vr. Kouwelijkheid. }k Bibbere va' kauweghied.
Kouwpiese (uitspr. kauw-), vr. Zie KOUWPISSE.
Kouwpisse (uitspr. kauwpiss?, soms kauwpies9), vr. biaasontsteking (ook pisbuisontsteking),
die het pissen pijniijk maakt, droppeipis. Is met
hetzelfde als fr. chaude-pisse. Va' jonk lier te
drenken krijgde de kauwpisse.
Eozak, m. Mv. kosakken. Volksstam. Zie VD.
Eozakke (klemt, op zak), vr. Zie KAZAKKE (ook
de afl. en samenst.).
Kozyn, o. (vensterraam). Wordt niet gehoord.
Zie KASSIJNE.

Kozijn (uitspr. met klemt. opzyn), m. Mv. -s.
Verki. -ise (mv. -tses, -tsies). Wab. Daarnaast
KOZZEN. Kozijns heet (heeft) hie genoef. Kozyn
en nichte vrije' lichte. VD (c Zuidn. »). KiL.
SCH. DB. CV. R . J. — Dekozynts(i)es, het voetjicht. Hie ligt meer de kozyntsies. Vgl. DB.
SNELLAERT, Bijdr. Kortryk.
Kozijne (uitspr. met klemt, op zy), vr. Mv. »n.
Verki. gewoon, kozyntse (mv. ~tses, -tsies). Kraakbes (Vaccinium myrtillus L.). 'k Ete geere kozyntses. Kozynen trekken. — Te Vloersberge en
te Elsele heeten de bessen des cosennes (des cozé*
nes). DODOENS heeft in zijn franschen blad wijzer :
cousines (== kraakbessen) en cousines des marais
( = veenbessen). Naar ROLLAND (Flore populaire, VII, 237) komt de naam cusin reeds voor
bij C. STEPHANUS, Arbustum,

1538, die een

zeer gewaagde etymologie voorstelt. Vgl. LITTRÉ
i. v. coussmet (naam van de gelijkende Oxycoccus
palustris

PERS., de veenbesj. Vgl. nog SNEL-

LAERT, Bijdr. Kortryk : c zekere bes, de myrtillus, heet mede kozijntje. >
— Samenst. Kozynenbosch (uitspr. kozymmbos)f m. (niet o.), bosch waar kozynen groeien :
t'Opbrakel en te Vloesberge zijn der kozijnembosschen; — kozijnenboomke (uitspr. •«?/»-), o.j
— kozijneplante, vr.; — kozijnestruik, m.
Kozynen (klemt, op zy), onz. zw. ww. Verv.:
kozijnaege, gekozijnd. Met hen (hebben). Dikwijls
en herhaaldelijk het woord kozijn bezigen. Hie
kozyndege de g'heelen dag; 't en es mor ne
flaiere. SCH. DB. J .
Kozzen (uitspr. kozz9n), m. Mv. -s. Verkl. -tse
(mv. -tses, -tsies). Min gewoon dan kozijn. Zie ald.
fa, mijne kozzen, g' het (hebt) gelijk.
Kraadje (uitspr. kroudzs), vr. Zie KOERAADJE.
Z' en heeJ geen kroudze nie meer.

KRAAIE

Kraai, vr.; kraag, vr. Zie KRAAIE, KRAGE.
Kraai (uitspr. kroui), m. Mv. -en. Verkl., niet
gewoon, -ke. Het eenmaal kraaien. Den hane gaf
ne klare kroui. Onzen hane hee' ne schoone kroui,
nen heesche kroui. — Schreeuw die min of meer
op eenen hanenkraai gelijkt. Da' kind hee' de
kijkhoekste, *t laat altemaits zuk (zulk) nen ordege
kroui. — Schreeuw in 't algemeen. Ze was stijf
gepakt, ze liet ne vieze kroui en Hep deure.
Kraaie (uitspr. krom'9), vr. Mv. -en. Verkl.
krouike (mv. -kes, -kies). Mnl. craeye. Kraai.
*k Hoore de krouie roepen. De zwarte krouie is
bepaaldelijk Corvus corone L. (soms ook de roek,
C.frugilegus L.); de groote krouie (C, corax L.)
is in Vlaanderen zeldzaam ; de bonte krouie heet
bij de ornithologen C. cornix L.; C. monedula L.
heet in mijn dialect kauwe. De naam raaf is onbekend. — In het voiksgeloof: krouien, dat zijn
tooveressen. — Zoo raal as fn witte krouie (of as
witte krouien), heel zeldzaam. — Vechten dat de
krouien om de brokke(n) kommen, hard vechten.
— Het es zoo heet dat de krouiey gopen (gapen),
het is zeer heet: als het zeer heet is, gapen werkelijk de kraaien. — De krouie* zillen 3t uitbrengen, een misdaad kan niet verholen blijven; ook :
't zal uitkommen, al moesten de krouien uitbrengen. Vgl. de Grieksche sage : de Kranen van
Ibykus. — De kinderen roepen bij het zien eener
voorbijvliegende kraai (aldus omstr, van Oudenaarde):
— Krouie,
Wor goje? (Waar gaat gij ?)
— Nor de mees (meersch)
Om stokvis/
En te Quaremont (op de westelijke dialectgrens):
— Krouie,
Wor goje?
— Te meeschewaart in
Nor Engeland.
— Ouw (uw) huizeke brandt
In 't Zeeland.
Vgl. D E COCK en TEIRLINCK, VI, 147 ea vgg.

— Samenst. In den vorm krouie(n)-, eenmaal
in den vorm kroui-, Krouienai, o., ei van eene
kraai; — krouienbek (uitspr. *9m-), m., kraaiebek;
— krouiegeroep, o.; — krouieknien, m.; ook wel
kruieknien; meestal in 't enk. en zonder lidwoord; akkerhanevoet (Ranunculus arvensis L.):
in om koore' groeit veel krouieknien; DB ver*
klaart kraaiknie door R. bulbosus L., doch dat
zal wel vetkeerd zijn, want de knolvormende ha*
nevoet groeit bijna nooit in akkers; PAQUE (VI.
Volksn. der PL) beweert dat, te Asper, Huise,
kraaiknien de duivelsbeet (Scabiosa succisa L.)
is; bij BRITTEN en HOLLAND (Diet.

ofengl.plant*

names); crow's claw's, crowfoot; zie KNIEN; —>
krouilook, o., zonder mv., bekende akkerplant met
lookvormige knolien: Ornithogalum umbellatum
L., de vogelmelk; bij DB en in Ned. Wdb. heet
aldus het wijngaardlook (Allium vineale L.); zel*
den krouielook; — krouienesl, m. (niet o.j, kraaiennest; — krouienoo(g)e, vr. (niet o.); — krouiepluime, vr., pluim van eene kraai; — krouiepoot,
m., poot van de kraai; — krouisnolte, gewoner
kruisnotte (zie ald.).

KRAAIEN
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£faaien (uitspr. kroutin), onz. zw. ww, Verv.:
krouidege, gekrouid. Met hen (hebben). Van
hanen. Onzen hane krouit schoone. — Zie een
aantal spreekwijzen op HANE. — Van kinderen.
Een geluid voortbrengen evenals de haan doet.
Da' kind hee' ne leeleken hoekst : 't krouit zoo
•vies, — Van menschen. Schreeuwen. Roepen en
krouien. Zengen en krouien. Die zatteriks tieren
en krouien. — Viektorie kromen, zege roepen.
Ze krouien al viektorie, en z' en zijn nog nie'
gewonnen. — Bepaaldelijk : roepen van knechten, meiden en kinderen bij het inhalen van het
laatstekoren. Me doe' van den achternoene den
hane binnen : komde krouien ? Boer Smets zijn
knechten krouien om 't meeste. — Va' krouie(n)
weten, iets weten, kennen. Ge spreekt te(g)en
iemand die va' krouie weet. Ook met toeten : hie
en wee' van toeten noch krouien, hij weet niets,
hij is zeer dom.
— Afl. Krouiachteg, bn. : da' kind hoekst zoo
krouiachteg, het kraait als het hoest; — krouienge, vr., daad van kraaien (van haan, kind,
mensch, oogster); — krouiere, m., haan die veel
en luid kraait; man ot vrouw die krouit bij de
inhaling van het laatste koren.
Kraak, vr. (vaartuig). Is niet bekend.
Kraak (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv. kraken. Verki. -ske (mv. -skes, -skies). Het eenmaal
kraken. 'k Hoordeqe ne kraak. De planke gaf
twie kraken en ze brak. Nu (nieuwe) schoene'
geén (geven) den eene kraak achter den anderen.
— Knak (van gezondheid). De doo' va' zijn
vrauwe, dat was zijne kraak; ook, groot verlies,
ondergang. — Zijne kraak (daarnaast krak) hen
of krij{g)en, kapot zijn (van zaken of personen).
Den hoed hee' zijne kraak al g'had. Da' perd
kreeg zijne kraak. Deze wenter hee' moeder
herre kraak g'had. Ook : iemand of iet zijne
kraak geén, iemand of iets kapot maken; iemand
zeer ziek maken, doodelijk kwetsen. Men zegt het
nog van een groot verlies.
Kraa&beeH) o. Mv. -beenen (niet -beenderen)t
Zie Wdb.
Kraakijs (zovl. lange a), o. Zonder mv.; zonder
verki. Kemerijs. SCH. DB. CV. J. — Ook wel: ijs
dat kraakt. Kraakijs en es geem breekys.
Kraakschoen (zovl. lange d), m. Mv. -en.
Schoen die bij het gaan kraakt. Nu (nieuwe)
schoene' zijn altij' kraakschoenen. DB. CV. J.
Kraal, v. Bestaat niet in mijn dialect (ook niet
de samenst.).
Kraam (uitspr. kroom met zachtl. o), o. (niet vr.).
Mv. kromen. Verki. kroomke (mv. -kes, -kies).
Wdb. Mee e kroom or de mort (markt) staan. —
Deugniet. Pier en es mor e kroom.
— Samenst. Kroomdengs, kroomdengen> o.,
hetz. als kroomgoed, o., kraamgoed; zie VD.; —
kroomgast, m., kramer.
Kraan, vr. Zie KRANE.
Krab (gerekte a), m. Soms voor KRABBE. Zie
ald. De katte gaf mij ne krab. Vgl. KRAP.
Krabbe, vr. Mv. -n. Verki. krabbeke (mv. -kes,
•kies). Mnl. crabbe. Krab, zeker schaaldier. Wdb,

KRAITS

Krabbe, vr. Mv. -«. Verki. krdbke, soms krab*
beke (mv. -kes, -kies). Daarnaast, min gewoon,
KRAB. Krauw. De katte gaf mij yn krabbe. Mee'
zijn na(g)els gaf hie meer as éen krabbe.
Krabbekesteur, o. Mv. ongewoon. Meestal
zonder hdw. (als collectlef). Soort van rooskleurige
garnaal, de steurkrab (Palaemon serratus PENN.).
'k Ete geerne krabbekesteur. De naam, ook het
dier zijn hier niet algemeen bekend.
Krabbelen, onz. bedr. zw. ww. Verv. : krab'
beldege% gskrabbeld. Met hen (hebben). Wdb.
Onz. Herhaaldelijk krabben, 'k Hoore de katte
die an de deure krabbelt. — Er van deure krabbelen, (met moeite) weggaan. — Bedr. Slecht
schrijven. Da' mannek' heet (heeft) dor iet gekrabbeld. — Vgl. Ned. Wdb.
— Afl. Krabbele, m. (niet vr.), krabbel; slechte
letter : dal en zij' geen letters, 't zij krabbeIs ; —
krabbelderije, vr., slecht schrift; — krabbeleere,
m,, krabbelaar (man of vrouw); — krabbelenge,
vr., krabbeling. — Samenst. krabbelkerte, -konte,
vr., iemand (kat b. v.) die (veel) krabt; slechte
schrijver.
Krabben (gerekte a), onz. bedr. zw. ww. Verv.:
krabdege, gekrabd. Met hen (hebben). Daarnaast
KRAPPEN. Wdb. — Iemand krabben. Hie krabt
i' zijn haar, achter zijn ooren (van verlegenheid).
Er van dettre krabben, (met moeite) weggaan.
— Vgl. Ned. Wdb.
— Afl. Krabachteg, bn.: de katte was krabachteg; vgl. Mnl. Wdb.; — krabbenge, vr., krabbing; — krabbere, m., krabber (persoon, dier,
werktuig); — krabsete, o., krabsel. — Samenst.
Krabkerte, -konte, vr., vrouw (of dier) die krabt :
'k zal die krabkerte van 'n katte, doo'slaan; —
krabkloot, m.
Kracht (gerekte a), vr.; zonder mv.; zonder
verkJ. Het woord wordt niet zoo vaak gebruikt als
macht (zie ald.). Men zegt: de kracht van 'tvoedsele, van 't vlees; wijn hee' kracht; de kracht es
uit da' land.
— Afl. Krachteg, bn. : krachteg voedsele. —
De ander afl. en de samenst, bij VD aangegeven,
zijn hier onbekend.
Krae, vr. Zie KRAGE.

K r a g , vr. Is niet bekend in mijn dialect.
Krage (uitspr. kra{sj)d met zovl. lange a), vr.
(niet m.). Mv. -n. Verki. kraagske (mr. -skes,
-skies). Kraag. Wdb. — Keel, hals. Zijn kra(g)e
vulltn, zijne maag vullen (door eten of drinken).
— let i' zijn kra{g)e drouien (draaien), lappen of
slaan, eten of drinken. Tonie hee meer as twalef
peentsies (pintjes) i' zijn krae gelapt. — E stik i'
zijn kra(g)e, een stuk in zijn kraag. — Vgl. VD.
DB. CV. J. Ned. Wdb.
— Deel van de kleeding. De kra(g)e va' mijn
kazakke was vuil. Wdb. — E glas bier mee
'n kra(g)e, een glas bier dat niet vol getapt is. Vgl.
KOUSENBAND. C V .

Krainse, vr.; krainsen, ww.; krainsbak, m.
Zie KRE1NSE, KREINSEN, KREINSBAK.

Kraits, m.; kraitsen, ww.; kraitsenge, vr.;
kraitsere, m. Z. KREITS, KREITSEN, KREITSENGE,
KREITSER.

KRAK

-

Krak (met gerekte 2), m. Mv. -ken. Verkl. -ske
(mv. -skes, -skies). Nagenoeg hetz. als KRAAK (zie
ald.). Het eenmaal krakken. 'k Hoordege ne krak
of twiee, en 't berd was gebroken. — As mij'
kind sterft, zal 't mijne krak zijn, mijne knak,
mijn dood. — Zijne krak hen (hebben) of krij(g)en, (van zaken en personen) kapot zijn. 'k Hé
(heb) mee mijn kazakke de g*heelen dag in de
re
{gY geloopen, z' heet herre krak g'had. Hie
heet (heeft) 'n vallenge g'had en axoo ne goee
krak kre(g)en. — Ook : iemand of iet ne krak
geén. Ge 'm meugt da' perd azoo niet doe' werken, ge zilt het zijné krak geén. — Van geldverlies. De doo' va' zijn koe gafhem ne ferme krak.
— Vgl. VD. Mnl Wdb. Ned. Wdb. OUD., Bijdr.
Krak (met korte a), bw. Precies, juist. Ze komt
krak alle zonda(g)en, krak op her ure. SCH. CV.
J. Vgl. KREK in 't

Wdb.

Krat, tw. Van iets dat krakkend breekt. Krak!
de stok brak. Wdb.
Krakeel, o. Wordt niet gebezigd (ook niet de
afl. en samenst.).
Krakelenk, m. Zie KRAKELING.

Krakeling (uitspr. krakdlenk met zovl. lange
a), m. Mv. en. Verkl. -lenkske (mv. -skes, -skies).
Soort van mastelle (zie ald.) die kraakt als men ze
opeet. Op Asschegoenstag en in de Goe Weke,
eten ze krakelengen. DB. J. KlL. Mnl. Wdb. —
Krakelenge{n) werpen, volksfeest te Geeraardsbergen den 2eB zondag van den Vasten : men werpt
onder het volk krakelengen. Zondag werpen ze
krakelengen op den Auwem Berg (Ouden Berg).
Vgl. Volk en Taal, II, 4-5.
Kragen (uitspr. met zovl. lange a), onz. bedr.
zw. ww. Verv. : kraaktege, gekraakt. Met hen
(hebben). Wdb. Hie doe' zijn venders kraken. —
Vloeken, zweeren dat het kraakt, geweldig vloeken. Ze spelen dat 't kraakt. CV. Ned. Wdb. —
Da' maiske kraakt va' proper g'hied, zij is zeer
net, zindelijk. In dat huis kraakt het va' properg'hied, het es er zoo proper dat het kraakt. Ned.
Wdb., kol. 72. — Krakende kerre, ziekelijke persoon. 't Es 'n auw (oude) krakende kerre. Krakende kerre' rije' verre, krakende wagens loopen
het langst. — De beste note' zijn hart om kraken,
men verkrijgt niet zonder moeite een goeden uitslag. — I/s da' kraakt, em breekt niet. — Luize'
kraken, luizen knippen. — Gekraak(t) zijn, zijnen
kraak hebben. Zie KRAAK; Ned. Wdb., kol. 74.
— Afl. Kraak, m., zie ald.; — krakelenk, m.,
zie ald.; — krakenge, vr., kraking; — krakere,
m., zie ald.
Kraker, m. Zie KRAKERE.

Krakere, m. Mv. -rs. De eind-* valt dikwijls
weg. Kraker. Wdb. — Tand (schertsend). Mijn
krakers doe' zeere. — Schoen die kraakt. 'k Hoore
z' afkommen op her krakers. — Deur, venster
die kraakt. Diene kraker van 'n deure en laat
mij nie slopen (slapen). — Vrucht die kraakt als
men ze eet, soort van vleeschkers. Zwarte krakers.
— Vrucht die men kraakt (vooral noten). Ze zille
mee ons beenen nor de krakers werpen. Vgl. Ned.
Wdb (waar de uitdrukking verkeerd wordt verklaard). — Wagen, kar die kraakt. 'k Zal de kra-
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ker van 'n kerre verkoopen. — Ratel (te Zottegem). — Donderslag die kraakt. Sakker toch, da'
was ne ferme krakere! — Geweldige vloek. Ned.
Wdb. — Auwe krakere, oud man (met minach-

tin ? ).J.
Krakken, onz. bedr. zw. ww. Verv.: kraktege,
gekrakt. Met hen (hebben). Onz. Met eenen krak
breken. De planke krakt in twieen. — Bedr.
Iemand of iets knakken, breken. Veelal in 't verl.
deelw. : gekrak(t) zijn, kapot zijn; zeer ziek zijn;
veel verloren hebben. Vgl. Ned. Wdb.; en hier
KRAK.

Kram, vr. Zie KRAMME.

Kramachelen (uitspr. kra met korte a, mach
met den hoofdt.), onz. zw. ww. Verv. : kramacheldege, gekramacheld. Met hen (hebben). Ziekelijk zijn, sukkelen. Moeder hee' lange gekramacheld; mor nui es ze goed. CV. SCH. Ned. Wdb.
— Afl. Kramachelachteg, bn. : sukkelachtig;
— kramacheleere, m., ziekelijk mensch, sukkelaar : leeft de kramacheleere nog? — kramachelenge, vr., het ziekelijk zijn, gesukkel : V was
'n kramachelenge zonder ende bij hem en in de
famielde.
Kramen, ww. Wordt niet gebezigd.
Kramer, m. Zie KRAMERE.

Kramere (uitspr. kromdrd met zachtl. o), m.
Mv. -rs. Verkl. -rke(mv. -rkes, -rkies). Deeind-*
valt dikwijls weg. Kramer. Wdb. As de kinders
geld hen (hebben), hen de kromer s te doene, wie
geld heeft, moet (of wil) het verteren; meestal
gezegd van kwisters.
Kramme (gerekte a), vr. Mv. -n. Verkl. krammeke (mv. -kes, -kies). Kram. 'n IJzerie kramme.
Ned. Wdb. — 'n Auw (oude) kramme, oud, gierig mensch (meestal van vrouwen).
Kramnienade (uitspr. krammsnadd, na met
zovl. lange a en den klemt.), vr. Mv. -«. Verkl.
•ke (mv. -kes, -kies). Fr. carbonade (b wordt m :
karmenade bij J.; met metathesis : kramenade,
krammanade). Ribbestukje, hetgene de Franschen
cote of cotelette heeten. 'n Krammenade van
't verkie mee 'n andzuinsause, dat es fijne kost.
Gee' mij e krammenadeke.
Kramp, vr. Zie KRAMPE.

Krampe, vr. Mv. -n. Verkl. ongewoon. Mnl.
crampe. Kramp, 'k Krijge mee éene keer de
krampe.
Krampoen, m. (niet o. als bij DB. en in Ned.
Wdb.). Mv. -s, soms -en. Haak, groote kram, fr.
crampon. Doet de spie{g)el an de muur mee
krampoens vaste.
Krane (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -n.
Verkl. kroofitse (met zachtl. o), mv. -tses, -tsies.
Mnl. erane. Kraan (van een val). De buize, den
tap van de krane. De krane loopt dor altijd, er
wordt daar veel gedronken. De kraan opendrouien (of opendoen), wateren. —- Kraan (vogel)
en kraan (werktuig) zijn hier onbekend (ook kranig, flink).
Krank, bn. Zeer ongewoon (ook de afl. en
samenst.).

KRANS
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Krans, m.; krant, vr. Worden niet gebezigd
in mij.n dialect (ook niet de afl. en samenst.).
Krap, m. Mv. -pen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Het eenmaal krabben, krab. 'k Krege van de
katte ne ferme krap. — Het gevolg van 't krabben. Hette (hebt ge) gevochten? G' het krappen
in 't gezichte. — Vgl. KRAB, KRABBE. Ned. Wdb
(i. v. KRAP, I).
Krap, m. Mv. -pen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Over de etym. zie Ned. Wdb. Tros, druiventros.
Ne krap druiven. SCH. KIL(KRAPPE). MnL Wdb
(CRAPPE).

Krapkesblomme, krapkiesblomme,vr. Veelal
in 't mv. : -n. De gewone ganzenk (Potentilla
anserina L.). De krapk(i)esblommen hebben samengestelde bladeren, waarvan de blaadjes als
krapk(i)es (zie 't vorige KRAP) of trosjes aan den
steel staan. De krapkesblomme' groeien op de
kante' van de bane ; ze zij' gehv9.
Krappen (gerekte 3), om . bedr. zw. ww.
Verv. : kraptege, gekrapt* Met hen (hebben).
Krabben (dat men ook gebruikt). Mee' de vengers
krappen. Achter d'ooren, in 't haar krappen
(van verlegenheid). Krappen en scharten, erg
werken : ze moetejaaruit en jaari{ti) krappen en
scharten om toe te kommen. — Vgl. KRABBEN.
— Afl. Krapachteg, bn. geneigd tot krabben;
— krappenge, vr., het krabben; — krappere, m.,
krabber; — krapsele, o., krabsel. — Samenst.
Krapkerte, -konte, vr., vrouw (of dier) die krabt:
die wonde 'n kan nie' genezen, die krapkerte
schart er altyd an; — krapkloot, m. : de krapkloo' van ne katere!

Kras, bn. bw.; vr. m.; krasselen, krassen,
ww.; krat, o.; krater, m.; kratsen, ww.;
krauw, m.; krauwel, m., krauwen, ww. Zijn
in mijn dialect onbekend.

Kravat, m.; kravase, kravasie, vr.; krave(e)ren, ww.; krave(e,renge, vr. Zie op CRAVAT, CREVEEREN, CREVEERENGE.

Krawaadje (uitspr. krawoudz9 met speciale
ou, kra met korte a en zonder den klemt.), vr.
Zonder mv.; zonder verkl. Krauwage, schurft.
Krawei, vr. Zie KRAWEIE.
Kraweie (krawai9t kra met korte a, wai met
den klemt.), vr. Mv. -n. Verkl. -waitse (mv. -ises,
-tsies). Daarnaast, zelden, KARWAIE, KERWAIE.
Karwei, fr. corvée; hevige arbeid of opgelegd
werk. 't Was 'n karwaie; 't en was gee' klai'
karwaitse. Mnl. KRAWEYE. Vgl. KIL. DB. CV. J.

Krawoudze, vr. Zie KRAWAADJE.

Kreatare, vr. Schoolsch. Zie het gewoner
SCHEPSELE.

Krebbe (gerekte e), vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv.
'kes, -kzes). Mnl. erebbe, Krib. Zij' per den krijgt
nie' veelin de krebbe. Ook fig., van menschen.
Krebbebijten, onz. onsch. ww. Enkel in den
inf. Knbbeoijten (van paarden). — Honger lijden,
min of meer vrijwillig; weinig of niets te eten
krijgen. 't Zij' gier ege mains(ch)en : dat es dor te
vasten en te krebbebijten, 't jaar deure. DB. J

KREITSEN
(Bijv). — Lastig, knorrig zijn. Kijven en krebbebijten. — Vgl. SCH. DB. Ned. Wdb.

Krebbebijter(e), m. Mv. >rs. Verkl. -rke (mv.
•rkes, -rkies). Kribbebijter (van paard of ezel).
Ned. Wdb. — Gierigaard, vrek, hongerlijder. De
krebbebijter en zoo (zou) geen duite verteeren.
SCH. J. — Mager mensch. J. — Lastig, moeilijk,
knorrig mensch. SCH. CV.
Krebbebijterije, vr. Zonder mv.; zonder verkl.
Gierigheid. — Het lastig, knorrig zijn. Die krebbebijterije, dat en es niet om uit te stane.
Krediet, o. Zonder mv. Niet gewoon. Wdb.
Kredo, m. (niet o.). Zie CREDO.
Kreeft, m. (nooit vr.). Mv. -en. Verkl. -eke.
Wab. Zoo ma(g)er as ne kreeft, zeer mager. CV*
J. — Mager mensch. 't En es mor ne kreeft, mor
hie kan iet binnespelen! Ook : ma(g)ere kreeft.
CV.
Kreek, vr. Bestaat niet in mijn dialect.
Kreekele, m. Ongewoon. Krekel.
Kreekelen (sch. e), onz. zw. ww. Verv.: kreekeldege, gekreekeld. Met hen (hebben). Met den
ratel draaien, ratelen. — Lichtjes krakeelen. Die
iwiee kreekelen al 'n halv' ure. — Lastig knorren
en grolien. Da' meets' en doet anderst niet as
kreekelen. — Ziekelijk zijn (omdat een krank
mensch veelal knort), 't Es al lange da' z' an
't kreekelen es. — Vgl. KREKELEN in Ned. Wdb.,
bij SCH. en CV ; — CREKELEN in Mnl.

Wdb.

— Kreekelachteg, bn. : twistziek; lastig; ziekelijk;— kreekeleere, m., ratel, fr. crécelle : op
Goeje Vrijdag gaan ze mee ne kreekeleere rond
de kerke; ziekelijk, knorrend mensch; lastige
grolpot; twister, krakeeler; — kreekelenge, vr. :
rateling; krakeel; gegrol; ziekelijkheid. — Samenst. Kreekelkerte, -konte, vr., vrouw die kreekelt; — kreekelkloot, m., hetz. als kreekeleere.
Kreekelpntte (sch. e), m. Plaatsnaam te Oudenaarde. Zie PLAATSNAMEN.
Kreet, m.; kreetel, bn. Worden niet gebruikt
(ook niet de afl. en samenst.).
Kreinse (uitspr. krains9), vr. Veelal in 't mv.
-n. Verkl. niet in gebruik. Daarnaast, min gewoon,
KRENSEN. Afval van graan, bestaande uit graan en
onkruidzaad, aren en eenige kafblaadjes, stukjes
van stroo, enz. Smijt die krainsen amaal veur
d'hinnen. — Mnl. crinse, criense (STALLAERT);
vgl. Ned. Wdb (krense); SCH (krinsen); K I L
(krinse); DB (krense, krinse, krensel, krinsel);
CV (krensen, krinsen)', OUD., Bijdr. (krijns);
CLAES, Lyst Kil.

— Afl. Krainsen, ww. : graan van krainsen
scheiden. — Samenst. Krainsbak, m., bak, waarin
bij het krainsen de krainsen vallen.
Kreits (uitspr. kraits\ m. (niet vr.). Mv. ongewoon, -en. Daarnaast, soms, KRETS. Krets (van
zand of iets dergelijks). 'k En kan de kraits van
de schoenen op 't zand nie' verdra(g)en.
Kreitsen (uitspr. kraitS9n), onz. zw. ww.
Verv. : kraitstege, gekraitst. Met hen (hebben).
Daarnaast, ongewoon, KRETSEN. Kretsen, knetsen (van zand, ijzer, enz.). Op e glas kraitsen.
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H Zand krditstege. Ge 'm meugt mee da* mes
op de stove nie kraitsen. Vgl. Ned. Wdb, DB.
J.CV.
— Afl. Kraitsenge, vr.; — kraitsere, m.
Krekel, m. Wordt niet gebezigd. Z. KREEKELE.
Krempen, onz. st. ww. Verv. : krotnp, gekrompen, Met zijn. Krimpen. Zie Ned. Wdb.
Die stoffe krempt stijf; z' es gekrompen. 't Krempe' van de mane. De kinders groeien en d'auwers
krempen. Mij' geld krempt, vermindert. D'appels
beginnen te krempen.
— Afl. Kremp ^ m., krimp, krimping : da'goed
en kan te{g)en de kremp niet; ne lijfrok op de
kremp koopen, hem te groot koopen, omdat hij
door het wasschen krimpt; — krempenge, vr.,
krimping; — kremper e, m., stof die zeer krimpt:
dat en es mor kremper va} goed.
Krempen, onz. zw. ww. Verv. : kremptege,
gekrempt. Met hen (hebben). Klagen en kreunen,
verdrietig grommelen. Da' wijf en doe' niet as
krempen, en z' en es pertank nie' ziek. Krempen
en kriepen; krempen en kuimen; kla{g)en en
krempen.
— Afl. Krempachteg, bn., klaagachtig; —
krempenge, vr., gekreun, geklaag; — krempere,
m., man of vrouw die gedurig klaagt; — kremperije, vr. : die kremperije steekt mij te(g)en.
Krone. Verminking van Kristus. In het vloekwoord : Dzeemen{i)eS"krene !
Kreng, o. vr. Wordt niet gehoord (ook niet
de afl. en samenst.).
Krenken, ww. Ongewoon. Wdb.

Krense, vr.; krensen, ww.; krensbak, m.
Zie op KREINS-.
Krent, vr. Zie KORENTE (ook de samenst.).
Krep, m. (niet o.). Zonder mv. Zekere stof, fr.
crepe. Wdb.
Krepier (uitspr. met zachtl. e, soms met 9, en
met klemt, op pier)t m. Fr. croupiére. Lederen
band die over de dijen van het paard gaat. Vgl. J.
Krete, vr. Mv. -«. Daarnaast KERTE. IJzeren
band rond de naaf van het wiel. Der zijn achterkretent veurkreten, speekkreten en breekreten.
lederen dom hee' vier kreten. Vgl. K I L {kreyt,
krijt, krijte, « circulus, gyrus, orbis»). Mnl. Wdb
(crijt). Ned. Wdb (krijt, 1). JACOBS, Veroud.
woorden by Kil.

Krets, m.; kretsen, ww.; kretsenge, vr.;
kretsere, m. Zie op KREITS, KREITSEN.
Kretten (uitspr. met gerekte e, als Fr. é), bedr.
zw. ww. Verv.: krettege, gekret, Met hen (hebben). Plagen, tergen, bespotten, beschimpen. lemand kretten. Hie en doe' niet (niets) as la(ch)en
en kretten. Vgl. Ned.

Wdb. i. v. KREITEN. DB.

CV.
— Afl. Kretachteg, bn. : ge zijt te kretachteg
vanda(g)e; — krettenge, vr., kretterije, vr., het
tergen j — krettere, m., man of vrouw die tergt
en sart : Triene de kretter es were bez9g. —
Samenst. Krethond, m., iemand die gaarne tergt;
vgl. VLEES(CH)HOND ; — kretkerte, kretkonte, vr.,

KRIEKE

vrouw die sart; — kretkloot, m., man die tergt; —
kretzak, m., piaaggeest. SCH. (Bijv.). CV.

Krenk, vr.; kreukel, vr.; kreukelen, kreuken, ww.; kreunen, ww. Zijn in mijn dialect
onbekend (ook de afl. en samenst.).
Kreunkele, m.; kreunkelen, ww. Zie KRUNKELE, KRUNKELEN (ook de afl. en samenst.).
Kreupel, bn. Zie KREUPELE.
Krenpele, bn. Trapp. v. verg. : kreupelder(e),
kreupelst. De eind-5 valt dikwijls weg. Kreupel.
E kreupel hånd, Kreupel been. Kreupele gank.
Hie es kreupele; ze gaa' kreupele; ge groeit
kreupele. Ook van planten : die boome' groeie'
kreupele, niet recht. — Wdb. — Zelfst. m. :
kreupelen; vr. kreupele; o. kreupel; mv. der
drie geslachten, kreupele.
Kreus, vr.; krevelen, ww. Worden niet geh.

Kreve(e)ren, ww.; krevase, krevasie, vr.;
kreve(e)renge, vr. Zie op CREVEEREN, CREVEERINGE.

K r i b , vr. Zie KREBBE (ook de samenst.).
K r i e b e l e n , onz. bedr. zw. ww. V e r v . : kriebeldege, gekriebeld. Met hen (hebben). Lichtjes en
herhaaldelijk met de vingeren krabben. Ned. Wdb.
— Kittelen. Het gewone woord is kietelen. TAZ,
ald. — 't Wordt vooral gezegd van kleioe diertjes
die (in de hånd b . v.) al voonkruipende of trachtende voort te kruipen, een kleine wrijving of jeuksel veroorzaken. Der es ne piempompoolie
i' mijn
hånd : 'k voel hem kriebelen. — Ook van alles
wat zulk gejeuk of gekievel teweegbrengt. Dnenuiver kriebelt in de kele.
— Afl. Kriebelachteg,
bn. :
kriebelachtege
mieren; z' es kriebelachteg, ze is kittelachtig; —
kriebeleere, m., iemand die kittelt; iets dat kriebelt : mieren, dat zij' kriebeleerkies;
— kriebelenge, vr. : hoorde die kriebelenge vam biestses
(beestjes) in de droo(g)e blår en; kitteling.
K r i e g e l , bn. Is niet bekend (ook niet de afl.).
K r i e k , vr. Zie K R I E K E .
K r i e k , m. Jenever, waar krieken op getrokken
zijn. Dat es lekkere kriek. — Mv. -en; verkl. -ske
(mv. -skes, -skies). Borrel kriekjenever. Gee' mij e
kriekske. Ze dronk wel drij krieken. C V en J (vr.).
K r i e k e , vr. Mv. -n. Mnl. crieke. Verkl. kriekske
(mv. -skes, -skies). Kriek (ni. de zure). W d b . Roo'
krieken; zwarte krieken. Dat en es geen krieke
werd, het heeft geen waarde. Bleuze' gelijk 'n
krieke, gelijk e kriekske. Ook wel voor blozend
meisje : ft es 'n krieke, 'm bleuzende
krieke.
'm bleuzend kriekske. — Kriekskes,
kriekskies,
o. mv., de roode bessen van Solanum
pseudocapsicum L ; ook de struik. — H e t raadsei van de
krieke, zie LIJVEKE.
— Afl. Kriek, m. zie b o v e n ; — kriekachteg,
bn., op krieken gelijkend : die keeze smaakt 'm
beetse kriekachteg;
van krieken houdende : kinders zij' kriekachteg; — kriekeleere, m., kriekelaar; — kriekeleerke, o., Solanum
pseudo-capsicum L.; — kriekeleeren, kriekeleerie, bn., van
kriekeboom : kriekeleerie haut; — krieken, w w .
zie ald. — kriekere, m., zeer gewoon, kriekeboom :
dor stond ne schoone kriekere; twie kriekers; dat
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es e goe' kriekerke; — kriekerke^ o., Solarium
pseudo-capsicum L.
— Samenst. Meestal in den vorm kriek-, soms
kriéke{ny'j — kriekappele, m., veelal in 't verkl.
-Ike (mv. -Ikes, -Iktes), kleine, kriekgroote, rood
blozende, zure appelsoort, lat. Malus baccata
of cerasifera; SCH. CV. DB. J.; van blozende
kinderen en meisjes : bleuze' gelijk e kriekappeU
ke; 't es e kriekappelke, het is een blozend, frisch
meisje; kriekappelboom,kriekappeleere, m.,boom
die kriekappelen draagt; — kriekbier, vr. : te
Brussel hé (heb) 'k kriekbier gedronken ; soms
kriekenbier (uitspr. -pm-); vgl. Ned. Wdb.; —
kriekblomme, vr., soms kriekenblomme (uitspr.
•pm-), kriekebloem ; — kriekenboom (uitspr. -prø-),
zeer zelden kriekboom, nooit kriekeboom; —
kriekboomke,o., Solanumpsezido-capsicumL.; —
kriekdzenuivere, m., jenever op krieken; — kriekjaar, o., soms kriekejaar, jaar dat er veel krieken
zijn; — kriekelambiek, m., bekend Brusselsch
bier; CV. Ned. Wdb : te Brussel verkoopen ze
kriekelambiek; — kriekpeere, vr., fr. poire-cerise,
soort van peer die bruinrood is; vgl. Volk en Taal,
V, 53; de Landbode9 jaargang 1910, blz. 41; —
krieksap, o.; — krieksteen. m.: dejongies schiete'
mee krieksteenen; — kriekentijd, m.; volkswijsheid : in de kriekentijd meulent het bier op, het
klaarste bier wordt alsdan troebel; zie OPMEULENEN; — kriektorte, vr., kriekentaart.

-

KRIJGEN

Kriøstelyk (met ij), bn. Trapp. v. vergel. :
kriestelijker{e), kriestelijkst. Christelijk; — godsdienstig. 't Was ne kriestelijke mains. De kriestelijke leerenge. 't Kriestelijk geloove.
Kristendom, o. Christendom.
Kriestene, vr.; mv. kriestene. Vrouw die
chhsten is, christin.
Kriestenen, m.; mv. kriestene. Man die
chnsten is; christen. Sies es ne goee kriestenen.
Kriesten, bn. Kriestene mains, christenmensch; uitroep : kriestene mains(ch)en, (wel)
kriestene mains{ch)en toch I — Kriestene ziele,
christen ziel : veur de kriestene zielkies bidden (of
lezen); uitroep : Kriestene ziele, [wel) kriestene
zielkes toch!
Kriestuus (hoofdt. op kries), m. Christus. —
't Es ne ma(g)ere kriestuus, een mager mensch.
— Zoo dom as 't perd va' Kriestuus, zoo dom
als een ezel, zeer dom : Christus reed Jerusalem op
eenen ezel binnen. — Wor e Kriestuus nu?
Vraag uit den Catechismus die schertsend gesteld
wordt als een speler zich in een neteligen toestand
bevindt, aarzelt en niet weet wat hem te doen
staat.
Krieuwelen, krienwen, ww. Zijn in mrjn dialect onbekend.
Kry en, ww. Zie KRIJGEN.

Krieken, bedr. zw. ww. Ironisch. Al de krieken opeten. Me zillen ze ne keer gaa' krieken.
Ze zijn amaal gekriekt. }k Zal ou (u) ne keer gaa'
krieken, tot een kind dat herhaaldelijk krieken
vraagt en daardoor reer lastig is. Zie APPELEN. —
Krieken (van piepend geluid) en krieken (van den
dag) zijn niet bekend in mijn dialect.
Kriel, m. Zonder mv. Het gekriel, het krioelen. Vooral in de uitdr. : der was ne kriel va}
volk, er was buitengewoon veel volk. — De beteekenissen in 't Ned. Wdb. aangegeven, zijn hier
onbekend.
Krielea, ww. Ned. Wdb. 't Krieldege van
't volk.
Kriemeneel (uitspr. kriempneel met hoofdt, op
neel), kriemieneel, bw. Kriemeneelzat, zeer zat.
Krieuoliene (hoofdt. op Ue), vr. Mv. *n.
Verkl. -ntse. Fr. crinoline, Hoepelrok. In den tij'
van de krienolienen>
Kriepen, onz. zw. ww. Verv, : krieptege, gekriept. Mei hen (hebben). Enkel van menschen :
klagen,kreunen, verdrietig knorren; moedeloos te
weTk gaan. Krempen en kriepen. Kla(g)en en
kriepen. Da' wijf en doet anderst ?iiet as kriejen. Ze kuimt en kriept. SCH. DB. Ned. Wdb. J,
— Afl. Knepachteg, bi>.; — kriepe, vr., iemand
die veel kriept: 'n ktiepe van e wijf; da' kind
en es mor 'n kriepe; — kriepenge, vr.; — kriepere, m. : 't was ne kneper van ne jongene. —
Samenst. Knepkerte, -konte, vr., vrouw die
kriept; — kriepkloot, m., man die kreunt en
klaagt.
Kriestaal (uitspr. taal met zovl. lange a en
klemt.), o. Knstai. Wdb.
~- Afl. Kriestalen, kriestah'e. bn., knstalUn.

Krijg, m. Zonder mv. Stam van krijgen. Het
krijgen, het ontvangen. Veur de krijg zijn; op
de krijg uit zijn; van de krijg leven. Hie es veur
de krijg mor nie' veur de geef. Vgl. Ned. Wdb.
SCH. DB. CV. J.
Krijgen (uitspr. krij(g)pn), bedr. st. ww. Verv.;
kreeg, gekre(g)en (soms kre(g)en). Met hen (hebben). Wdb. — lemand krij\g)en, hem inhalen,
bereiken (zonder het bijbegnp van grijpen). As ge
loopt, zild' hem no% krif(g)en. — Jemand krij*
{g)en, hem iets betaald zetten. CV. T.— Emaiske
tot zijne wil krij(g)en. — Water krzj(g)en, van
pompers, boorders, enz. —- Het uithouden tot. De
zieken en zal de mor(g)en nie krij{g)en. CV. M»
— Hen es hen, mor krij(g)en es de keunste.
Wdb. — let over zijn herte nie keune krij{g)en,
vgl. Ned. Wdb., ko). 228. —- lemand koleereg,
kaad, enz. krij(g)en, hem kwaad maken.
— Krij {g en en goe' venden, dat en es nie
meu(g)elijk Zu GOEDVENDEN. — Het (of iet of
ewa') krij(g)en : slaag krijgen; bekeven, berispt
worden; gefopt wcrden; veel verliezen (in spel
b. v.), Kobie hee 't gister en ave(n)d kre(g)enf
Ook : het (of iet) op (of onder) zijm broek, zijn
dooze, zij' gat, zijn klooten, zijn kerte (veelal van
vrouwen : her kerte), zijn (of her) konte, zijne
kop. enz. krij\g en;

zie bij BROEK, DOOZE, enz.

Ook met mee : het (of iet of ewa') mee krij{g)en.
En z< nder het; er af krij(g)en. — let krij{g)en,
eenen (ziekeiijken) aanval krijgen, plotseling zeer
ziek worcien. Da' kind kreeg iet, en 'n ure dornor was 't dood. — let <tr af kry\g)en, er zeer
ziek door worden; er zijn zinnen door verliezen.
— let krij(g)en van te la(ch)en, va' koleere, va'
schrik, enz. — Spottende vraag. Wa' krijgde?
WTa;.rom noet gij cat, zegt gij dat ? Is 't gemeend?
— Jn h\v.B nntvangen. Volk, oterkomste krijig)en.

KRIJGEN
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k Krijge de werkvrauwe vanda(g)e. — Vgl.
Ned. Wdb. Sca. DB. CV. T. R. J.
— Afl. Krijg, m., zie ald.; — krijgachteg, bn. :
krijgachteg zijn, gaarne iets krijgen ; — kry{g)elijk, bn., te krijgen : de boter es raal, z' en es veur
gee' geld kry\g)elijk ; — krijgere, m., iemand die
krijgt: hie es liever kryger as geendere (gever);
hieheet krijgere, hij krijgt, ontvangt gaarne.
Krijgen, ww. (krijg voeren). Wordt niet gebezigd (ook niet de afl. en samenst.; zie toch KRIJGERE).

Krjjger, m. Zie KRIJGERE.

Krijgere (uitspr. krijg9r9), 3n. Zonder mv.
Verkl., niet gewoon, -rke. De ein i-e valt dikwijls
weg. Krijgsman. Enkel gebruikt in : Hanske de
krijgere (of 't krygerke), krijgerbeeld dat boven
op den toren van het stadhuis van Oudenaarde
staat.
Krijschen, ww.; kryt, o. (omheinhg). Zijn
niet bekend in mijn diakec.
Krijt, o. Zonder mv.; zonder verkl. Wdb. —
let mee krijt op de muur schrijven, (schertsend)
er geen rekeriing mee houden : wat men met wit
krijt op den witten muur schrijft, is immers niet
zichtbaar.
Krijten, ww. Wordt niet gehoord.
Krijzelen, onz. zw. ww. Verv. : krijzeldege,
gekrijzeld. Met hen {hebben). Knarsen (ran tanden, zand). Zijn tande' kryzeldegen. Er es zand
in 't brood: 't krijzelt onder de tanden. DB.
SCH. J. OUD., Bijdr. Mnl; criselen. KIL : crysselen.
— Afl. Krijzelenge, vr., het krijzelen: de kryzelenge van t zand,
Krimeneel, krimineel, bn. Zie KRIEMENEEL,
K*IEM£ENEEL.

Krimpen, ww. Zie KREMPEN (ook de afl.).
Kling, m. OngewDon. Wdb.
Krinkelen, ww. tie KRUNKELEN (ook de afl.

en samenst.).
Krinoliene, ?r. Zie KRIENOLIENE.

Krioelen, ww. Men zegt KRIELEN (zie ald. ook
de afl.).
Kristaal, o.; kristalen, kristalie, bn. Men
zegt gewoonlijk kriestaal (zie aid.). Mnl: cristacl.
Kristus, m. Zie KRIESTUUS.
Krochel, m. Zie KROCHELE.

Krochele, m. Mv. Is. De eind-e valt dikwijls
weg. Fluim. De vloer ligt vul speeksel en krochels.
Krochelen, onz. zw. ww. Verv. : krocheldege,
gekrocneld. Met hen (hebben). Daarnaast, soms,
KROCHEN. Fiuimen. Ze krochelt vele.
— Afl. Kroshelachteg, bn.; — krocheleere, m.,
man of vrouw die flaimt : zij' wijf en es me'
gezont, z' en zal nie lange leven, 't en es mor ne
krocheleere; — krocheleng>, vr., hetfluimen.—
Samenst. Krochelkerte, -konte, vr.; krochelklcot,
m., vrouw, man die reel fiuimt.
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KRONKEL
Kroenen, ww. Zie KROCHELEN.

Krocht, vr. Is onbekend in mijn dialect.
Kroeg, m. (niet vr.). Mv. -en. Verkl. -ske
(mv. -skes, -skies). Wdb. Niet zeer gewoon.
Kroepj m. (niet vr.). Zonder mv.; zoader verkl.
Wdb. Da' mannek' W/(heeft) de kroep.
Kroes, m. Mv. -zen. Verkl. -ke (mv. -skes,
-skies). Kinderbeker. — Teerlingkroes. Wdb.
Kroete, vr. Mv. »n. Verkl. -tse (mv. -tses, -tsies).
Fr. croute. Korst brood. Hie moe' sti/f werken
om a' zijn kroete te graken. Om zijn kroete'
gaan, bedelen : ze gaat om her kroeten.
Kroezel, bn.; m. Zie KROEZELE.

Kroezele, bn. De eind-é? valt dikwijls weg.
Kroes. Zijn hazr es kroezele.
Kroezele, m. Mv., gewoon, -Is. Verkl. -Ike
(mv. -Ikes, -Ikies). De eind-<* valt dikwijls weg.
Krul (van haar). Hie hee' schoon kroezels. Komt9
f
k zal ou (uw) kroezelkes afsnijen.
Kroezelen, onz. bedr. zw. ww. Ver;. : kroezeldege, gekroezeld. Met hen (hebben). Kroezen.
Ned. Wdb. Zijn haar kroezelt. Kroezelt schoone
zijn haar, doe er krullen in.
— Afl. Kroezelachteg, bn., kroezelig; — kroezelenge, vr., het kroezelen : zijn haar es éen kroezelenge. — Samenst. Kroezelhaar> o., gekroezeld haar; — kroezelkop, m., SDms kroezelbol, m.,
hoofd met krullend haar; persoon (kind) met zulk
hoofd.
Krok, vr. (niet m.). Zie KROKKE.
Krokke, vr. Zonder mv.; zonder verkl. Ruiga
wikke (Vicia hirsuta L.). In 't kooren ester (is
er) veel krokke : 't pikt moeilijk. — Zelden voor
vogelwikke ( V. cracca L.). fgi. Ned. Wdb.
Krokkedielde, soms krokkodielde en krokodielde (uitspr. met klemt, op Hel), vr. (Diet
m.). Mv. -n. Verkl. -dieldeke. Krokodil. Te\Keezere, in de kerke, hangt er 'n krokkedielde. De
krokkodielde va' Keezere ( = Kerselare, gehucht
van Edelare).
Krol, m., krollen, ww. Men zegt krul, krullen (zie ald., ook de afl. en samenst.).
Krom, bn. bw. Trapp. v. vergel. : krommer(é),
kromst. Wdb. Krom en kreupele. Hie es kreupel
en krom qewerkt, gegroeid. Iemand kro vi en
kreupel slaan. Krom en slom. Bie lacht hem
krom. — Krommen orme, een persoon met eenen
krommen arm : Tome de krommen orme; zoo
ook: krom been, krommen hals, krommen neuze,
kromme mond, kromme smoel, kromme ru{gg)e,
enz. — Zelfst. Krommen, m.; ook als spotnaam :
wor es de Krommen ? — Kromme, vr. : Sieska,
de kromme; — krom, o.: hie en hee mor ée' kind
en 't es e krom. Mv. voor de drie geslachten :
kromme.
— Afl. Kromachteg, bn.; krommeghied, vr.,
soms kromte, vr., kromheid; — krommelenk, m.,
mv. -lengen, krom mensch; — krommen, ww.,
krom maken; krom worden.
KrOnkel, m.; kronkolen, ww. Worden niet
gehoord. Zie op KRUNK-.

KROOM
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Kroom (zachte o), o.; kromere, m. Zie KRAAM
(ook de samenst.), KRAMERE.

KrOOD, vr. Zie KROONE.
Kroone (uitspr. met sch. o), vr. Mv. -n. Verkl.
kruuntse (mv. -tses, -tsies). Kroon. De kroone
van de keunenk. — Bloemenkroon. As de proeessie uitgaat, zijn der arke(n) mee kroonen.
'n Kroone veur e graf, — De kroone van Onz'
Heere, de doornenkroon, — Kroone van deploeg,
ijzer met oogen, vooraan den ploegbalke : 't perd
werd an de kroone gespannen. — Kroone van
d'aarstekke, de kop waarop men aart. Zie AREN.
— Het bekende raadsel van het vlas :
As ek wasjonk en schoone,
Dreeg ek 'm blauwe kroone;
As ek was aud en stijf
Kreeg ek sla(g)en op mij' lijf;
As ek die sla(g)en ha' verdra(g)en,
Wierd ek vam boeren en heere' gedra(g)en;
En as ek veur niet (niets) meer en docht,
Wierd ek in de schole brocht.
— Afl. Kroonen, ww., kronen : de keunenk
kroonen; — kroonenge, vr., kroning : de kroonenge van Onz' Heere.
Kro OS (sch. 0), m. (niet o.). Mv. -zen. Verkl.
•ke. Rente, intrest. Da' geld brengt ne schoone
kroos op. DB Ned. Wdb («in Vlaanderen, voorheen ook in Zeeland »). — De andere beteekenissen van kroos zijn hier onbekend.
— Samenst. Kroosgeld, o. : 'k zie wel 't kappetaal, mor wor es 't kro os geld?
Kroost, o.; kroot, vr. Worden niet gebezigd.
Krop (gerekte o), m. Mv. -pen. Verkl. -ke (mv.
•kes, -kies). Wdb. — Wed. Den duiver maakt
hem ne krop. Ook rig. : zich fier aanstellen, de
borst vooruitsteken, fr. se pavaner. Hie maakteg'
hem ne krop, zille. — Ne krop in de kele (* vooral
in Zuid-Nederland gebruikelijk ». Ned. Wdb.). Ze
sprak mee ne krop in de kele. 'k Kre(g)e ne
krop i' myn kele, ik was met droefheid bevangen, ik was op 't punt te schreien. — Ne krop
andievie; ne krop sala; de krop van 'n koole.
Vgl. Ned. Wdb., kol. 372; DB. J.
— Afl. Kroppen, ww. Zie ald. — Samenst.
Kropandievie, m., andijvie die (schoone) kroppen
vormt; — kropkoole, vr., kool met groote kroppen ; — kropsala, vr., salade die schoone kroppen
heeft; fig. kropsala eten, verdriet hebben; SCH.
DB. CV.J.
Kroppen, onz. bedr. zw. ww. Verv. : kroptege, gekropt. Onz. Proppen (van eten, van volk).
Die peere kropt in de kele. 't Kropteg' er van
't volk, CV. J. Ned. Wdb (« vooral in Z.-Nederl.
gebruikelijk»). Van planten : eenen krop vormen.
De sala begint te kroppen, 't Es 'n soorte van
andievie die niet en kropt. — Een krop zetten
(van duiven, van menschen). Die duivinn' en
kropt niet. Kijkt, hoe dat hie kropt, hoe fier hij
zich aanstelt. DB. Ned. Wdb. — Kroppende vul,
heel vol. Z' en kan nie meer eten, z' es kroppende
vul. De zale was kroppende vul. — Bedr. Verkroppen, 'k En koest het nie kroppen.
— Afl. Kroppenge, vr. : 'k voeldege 'n krop*
peng in de kele; — kr opper e, m., soort van huis-
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duif met overgrooten krop : kroppers en gaan nor
't veld niet; van sala, enz. die groote kroppen
vormt : 't zij' ferme kroppers; van fruit dat
kropt : die peeren en deu(g)en niet, 't zy' kroppers; vgl. Ned. Wdb. — Samenst. Kropduive,
vr., zie boven kroppere.
Kropziekte, vr. \ Wordt soms gebezigd voor
het zeer gewone kroep (zie ald.). J .
Krot, m. Slijk. 't Was er al krot em more.
Wdb. — In de krot, in de armoede, de ellende.
Ze zitten tot over d'ooren in de krot. — Krot
verkoopen, krot uithangen, in de miserie zijn. —
't Es dor krot en kompenie, de toestand is er
slecht. — Vgl. Ned. Wdb. SCH. DB. CV. J. CL
(Bijv.). — Krot, o., (ellendig huisje) wordt niet
gebruikt.
— Afl. Krotachteg, bn., slecht (van geldelijken
toestand); — krottere, m., iemand die krot verkoopt; — krotterije, vr. : 't en es mor krotter ije
va' volk. — Krotheere, m., arm, gering mensch
die den heer speelt; — krotmadamme, vr.
Krondze, vr. Zie KRAADJE.

Kroui, m.; krouie, vr.; kromen, ww. Zie
KRAAi, KRAAIE, KRAAIEN; ook de afl. en samenst.

Krøchen, ww. (kreunen). Wordt niet gebruikt.
K n u d , o. Mv. kruien. Verkl., cngewoon. Wdb.
— Loof, gebladerte (van hof- of akkerplant).
't Kruid van 'n hof plante, dat es de plante min
de wor teis en de blommen, 't Krui' van de ropen,
de gansche plant min de knol. Zoo ook : 't krui'
van de pato(dd)ers, van de wortels (peen), van de
beeteraven. G' en zilt nie' veel pato(dd)ers hen
(hebben), 't schiet dl in 't kruid. Snijdt 't krui'
van de beeteraven af. — Onkruid. 't Kruid uittrekken. Ook wel : vuil kruid, kaa' (kwaad)
kruid, slicht kruid, wild kruid. Spr. Kaa' kruid
en vergaa' niet, onkruid vergaat niet; slecht volk
blijft bestaan. 't Es kaa' kruid, het is slecht volk.
— Spr. 'k En kenne die (of zulke) kruien niet, ik
ken die zaken, dingen niet; het is voor mij een
geheim. Vgl. DB.
— Afl. Kruien, onz. ww., onkruid voortbrengen : da' land en es nie' tele werd, 't kruidt te
vele; — kruienier, m., kruidenier; — kruieniersware, vr.; -wenkele, m.; — kruierije, vr.,
collectief : smijtdie kruierije mor in den hoek. —
Samenst. In den vorm krui- : kruibotere, vr.,
boter die de koeien geven als men haar het
gewiede onkruid als voeder toedient; — kruina(g)ele, m., kruidnagel : doe ne kruina(g)el in
de soepe. — In den vorm kruie{n)- : kruiekennere, m„ kruidenkenner; — kruiekweekere, m.,
iemand die geneeskrachtige kruiden kweekt : te
Vloesberge zijn der veel kruiekweekers; —
kruiekoopere, m., die zulke planten koopt; —
kruienthee, m., kruidendrank; — kruiezoekere,
m., kruidenzoeker.

Krnid - an - dem - balke; krnid-onder-dembalke; kruid-an-de-zoldere; kruid-onder-deZOldere, o. Zouaei mv. Naam van aen hemelsieuiei (Sedum maximum LlNK en S. purpurascens LINK). Aan den zolderbalk in bussels
gehangen, met de bloemen omlaag, groeien ze liefelijk voort. Vgl. PAQUE, Volksn.; Volk en Taal,
II, 99; Nat. BL, II, blz. 176.
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Kruieknien, m. Akkerhanevoet (Ranunculus
arvensis L.). Vgl. krouieknien (i. v. KRAAIE).

I
I

Kruien, ww. Wordt niet gebezigd (ook niet de
afl. en samenst.). Zie een ander ww. KRUIEN,
boven, op KRUID.
Kruik, vr. Zie KRUIKE.

Kruike, vr. Mv. -n. Verkl. -kske (mv. -skes,
•skies). Kruik. 'n Steenie kruike.
Kruil, vr.; krnilen, ww. Bestaan niet in mijn
dialect.
Krnim, vr. Zie KRTJIME.

Kraime, vr. Zonder mv. Verkl. kruimele, kruimelenk (zie ald.). Kruim. De kruime van 't brood.
— Het beste. Hie es mee' de kruime weeg% Spr.
Eest de kruim opeten en dornor de koste (korste),
eerst het beste opdoen en daarna gedwongen zijn
zich met het slechtste te vergenoegen. Vgl. KORSTE. — Kracht. In da* bier ester (is er) of steekt
er kruime.
Kruimel, m. Zie KRUIMELE.

Kruimele, m. (niet vr.). Mv. -Is. Verkl. -Ike
(mv. -Ikes, -Iktes). De eind-£ valt dikwijls weg.
Werpt die kruimels broo' veur d'hinnen. CV. J.
Ned. Wdb.
Kruimelenk, m. Zie KRUIMELING.

Kmimeling' (uitspr. kruimzlenk), m. -lengen.
Verkl. gewooD, -lenkske (mv. -skes, -skies). Ester
(is er) nog brood? Neen 't9 geene kruimelenk
meerf De kiekes pikken de kruimelenkskies op,
In dat huis en gaat er gee' kruimelenkske ver loren, er gaat niets verloren, men is er zeer spaarzaam. CV. J. CL (Bijv.). K I L . Ned. Wdb. kol. 406.
Krmn, vr. Zie KRUINE.

Kruine, vr. Mv. -». Verkl. ~ke. Kruin. De
kruine van de pastere. De kruine dra(g)en (of
hen, hebben), priester zijn.
— Afl. Kruinen, bedr. ww.: iemand kruinen,
hem de kruin scheren; hem tot priester maken.
Hie es al lange gekruind.
Kruipen, onz. st. ww. Verv. : kroop, gekropen. Met hen (hebben) en zijn. 'k Hé (heb) geloope(n), gegaan en gekropen. Z' es deur d'ha(g)e
gekropen. Wdb. — Kruipen gelijk 'n slekke,
traag voortgaan (eig. en fig.). Da' werk en gaa'
nie' veuruit : 't kruipt gelijk 'n slekke. — In (of
uif 't bedde kruipen. Vgl. Ned. Wdb. kol. 417.
— F zij' kot kruipen, van honden. Ookfig.hetz.
als : in zijn schuip kruipen. — Va' schrik, va'
schoomf in e mollegat kruipen. Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 417. — Kruipen in, gaan in. In diene muur
kruipen der veel steenen. Der kruipt veel geld
in, veel geld is er toe noodig.
— Afl. Kruipenge, vr., kruiping (eig. en fig.);
— kruipere, m., persoon (man of vrouw) die
kruipt; — kruiperije, vr. — Samenst. Kruipin,
m., klein huisje, slecht hutteke; gemeen kroegje;
Ned. Wdb.; SCH; CV; D B ; R ; J ; CL (Bijv.).
— Kruipe-nor-dem-balke, kruipt-nor-dem-balke,
o.(?), volksnaam van den hemelsleutel (Sedum
maximum LINK en S. purpurascens LINK) : bossen van afgesneden stengeis, met de bloemen naar
omlaag aan den huisbaik gehangen, buigen zich
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KRUISEN
om en kruipen naar den balk toe; —kruiptdeur-d'ha{g)e, o.(?), alle kruipende onkruid dat
bij of onder hagen groeit : vooral aardveil (Giechoma hederacea L.); ook : klimopbladige eereprijs {Veronica hederaefclia L.) en gemeene wederik (Lysimachia nummularia L.); — kruiptin 't heu. m.(?), naam van den pink in een vingerrijmpje; zieEUlM.
KraiS, o. Mv. kruisen; verkl. kruiske (mv. -kes,
-kies). Het woord komt in zwang; kruiien is echter nog het gewone, vooral bij ouderen en ongeleerden. Zoo zegt men reeds : e kind e kruis
(bijna altijd kruiske) geen, een kruis maken op
zijn voorhoofd als het slapen gaat, vader of moeder
zeggen dan : God zegen' ou (u) en God bewaar
ou ; — maakt ou (u) e kruis (kruisteeken, meestal
kruiske); — over iet e kruis (of ekruiske) maken,
op (of over) iet e kruiske geén, er niet meer over
spreken, er niet meer aan denken, er niet meer op
rekenen, het als dood beschouwen; — 'n asschekruis (meestal -kruiske); — 't kruis van eere;
— ieder huis (veelal huiske) hee' zij' kruis
(kruiske); — 'n huis zonder kruis es 'n duvelshuis. Vgl. KRUISEN (waar men de samenst. vindt).

Kruisen (uitspr. kruispn, soms kruisie; vgl.
verken), o. Mnl. cruce. Mv. kruisens, kruisies.
Verkl. kruiske (mv. -kes, -kies; vgl. verken). Onz'
Heere stier/ an 't kruisen. Van een schijnheilige : hie zoo (zou) onz' Heere van *t kruise'
lezen. — lemand an 't kruisen doen, hem pijnigen, folteren. — Over kruisen (ook we\ over
kruis), kruis wijze. De beenen over kruise' le(gg)en.
I CV. DB. J. — Kruisbeeld. Op 'n kruisstrate
1 staat er dikkels e kruisen. 't Kruise' van den
torre. Tsuss(ch)en of onder de (zwarte) kruiskies
ti(gg)eni begraven zijn. Zwjjge gelijk e kruisie op
e graf, voortdurend zwijgen. Ze draagt e gauwie
(g >uden) kruisen (of kruiske, soms kruis). E wit
kruisen (veelal kruis) op degevelvan 'n huis.~—
I Kruisk'A-BC (soms kruisken-A-B-C), Eaam van
I zekere oude kinderboeken : op de eerste bladzijde
1 stond een kruiske. Vgl. Ned. Wdb., kol. 426. —
I Topspelterm. Kruisje op den grond met de top*
pinne gemaakt. Het kind dat zijnen legtop mag
opnemen, zet e kruiske daar waar zijn top lag; de
nieuwe verliezer moet op dat kruiske zijnen legI top leggen. Vgl, Folk en Taal, III, 78. — De
I kruisens, speelphase van het kaitsslaan (zie ald.).
I De kaitssla(g)ers zijn in de kruisens, als ze, na
den kaits weggesmeten te hebben, onder het van
put verwisselen, de kaitsstokken gekruist op den
I grond leggen; ze houden alsdan de hånd (soms den
I voet) in den put en wachten op den toegeworpen
I kaits, die zij met hånd (of voet) wegsmijten; daarna
1 grijpen ze haastig hunnen stok en verwisselen nogI maals van put. Dit wordt driemasl gedaan. Gebeurt
het met goeden uitslag, dan zijn de kaitssla(g)ers
uit de kruisens. Vgl. DK CoCK en TEIRLINCK,
Kinderspel, III, 51.—- Mulderswoord. Het midden
van de kruisplate (zie ald.) : de stake staat in
't kruisie. — Wagenmakersterm. 't Kruise' van
't zothoofd (zie ald.), kruisvormig deel waarop
het bovenste van 't zothoofd draait. — Kruisk(e)
over Jt bloed. Als de kinders eenen appel tegen
eene peer vermangelen, bezegelen zij de veiwisseling met een kruis dat zij met de verwisselde
|
voorwerpen rcaken, en ze zeggen : kritisk' over
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't bloed; van al ze leven nie were te doen : ik nor
den hemel en gij nor d'helle! (Aldus te Zottegem). — Vgl KRUIS.

— Afl. Kruisen, ww., (zie ald.). — Samenst. In
den vorm kruis- (nooit kruise{n)-). Degebruikelijkste volgen hier : kruisafdoenenge, vr., kruisafneming; — kruisbalke, m.; — kr tiisbane, vr.; —
kruisbeenen, ww., de beenen kruisen; DB; —
kruisbo{g)ene, m., kruisboog; — kruis dag, m. :
me zijn in de kruisda(g)en; — kruisdra{g)en,
o. : Jezuus viel onder 't kruisdra{g)en; —
kruisdra{g)enge, vr; — kruisdreve, vr., twee
gekruiste dreven • — kruiseegden, ww,, het land
eerst in de lengte, dan in de breedte eggen; —
kruisgebed, o., gebed dat men geknield leest met
uitgestrekte armen en opgeheven voorarmen; «»»
kruisgewijze, bw., kruiswijze; — kruiskasijne, vr.,
kruiskoziju; — kruislatte, vr., bij de wevers hetz.
als Uiimeleere (zie ald.); — kruislievenheere, m.,
kruisbeeld; mv. -heers : op kruisstraten staan
der kruishevenheers; — kruisnette, vr., kruisnet; — kruisplantenge, vr., het plechtig planten
van een kruis als de missie wordt gepreekt; —
kruisplatei vr., muldersterm : de twee balken die
een kruis vormen en op de vier teerlingen van den
molen rusten; de naam van elken balk is plate; de
bovenste heet boveplate, de onderste onder plate ;
— kruisrechienge, vr., kruisrechting; — kruissteke, vr, kleermakersterm : kruiselingsche steek;
— kruisstrale, vr.; — kruisvadere, m., kruisvaart, vr., schoolsche woorden; — kruisverband,
o., kruisverbinding; vgl. CV {Bijv.)\ — kruisweeg (sch. e), m., kruisweg; gewoon : afbeelding
(in de keik) van den lijdensweg van Christus :
ne kruisweeg doen; de veertien stasies van de
kruisweeg ; — kruiswe(g)ele, m., kruiswe(g)elenk, m., gekruist voetpad; — kruiswerk, o., weverswoord : Volk en Taal, V, 99-100.
Kmisefieks, o. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes,
•kies). Fr. crucifix. Kruisbeeld. SCH. CV. J.
't Wordt enkel gezegd van kruisbeelden die men
in huizen ziet en verdraagbaar zijn.
Kruisen, bedr. zw. ww. Verv. : kruistege,
gekruist. Met hen (hebben). Wdb. — Pijnigen,
folteren. Ge zoodt (zoudt) gij iemand kruisen.
Ned. Wdb.
— Afl. Kruisenge, vr., kruisi^ing : de kruisenge van Onz' Heere.
Kruishautem (uitspr. kruis~aut*m. met hoofdt.
op au), o. Gerceente. Zie PLAATSNAMEN.
Kruisie, o. Zie KRUISEN.
Eraisigen, ww. Wordt niet gebezigd.

Kruiskesdag, kruiskiesdag, m. Aschwoensdag. §cn(Bijv.). CV. J.
Kruisnotte, vr. Zorder mv.; zonder verkl.
Soort van gom of sapuitslag van kerse-, krieke- of
pruimeboomen. Het zal wel een verkserde uitspraak van krouisnotte ( = kraaisnotte) zijn. Zie
dit laatste bij DB.
Sruit, o. Wordt niet gebruikt (ook niet de
samenst.). Men zegt POER (zie ald.).

1

en fig.: slecht gaan. Zijn zake' sprengen op krukken. De weereld spreng-t op krukken, het gaat
hier al zeer zonderling toe. — yt Es in dat huis
zoo vuil da' g' er mee' geen krukke 'n keunt
deure sprengen, — Onz' Heere (of Sente Pieter)
zal der zijn krukke tsuss(ch)en (of i(n)) steken,
Ons Heer zal er tusschen komen, zal 't doen veranderen, zal 't doen beter worden. 'k Hé altijd
eerlijk g'handeld en toch en ga' 'k nie' veurenuit, mor 'k hope dat er Sente Pieter zijn krukke
zal tsusse' steken. — Spotnaam. Iemand die op
krukken gaat. Leeft Krukke nog?
— Samenst. Krukamme of krukhamme, vr.;
zie HAMME; — krukappele, m., kruk met appel
(van een deur).
Krul, m. (niet vr.). Mv. -len. Verkl. krulleke
(mv. -kes, -kies). Het eenmaal kruller). De bolle
maaktege meer as éene krul. — Van eenen varkens- of hondestaart. Onzen hond hee' ne stert
mee ne schoone krul. Strikvraag : Hoeveel krulle'
zijn der in ne rechte verke(n)sstert ? Geen enkel,
ånders zou hij niet recht zijn. Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 477. — Versierende bocht van het schrift.
Zijn handteeke' staat in ne schoone krul. Hie
maakt schoone krullekies. — Ziekte van planten,
wier bladeren omkrullen. De krul is in de pato(dd)ers. De pezerikken hen (hebben) de krul
(ziekte veroorzaakt door Exoascus deformans
LAD,). De krul maakt }t vlas kapoot. Vgl. J.
Ned. Wdb., kol. 481.
Krul, bn. In het volgende raadsel van de harige
ripsene (rups) is krul bn. (vgl. Ned, Wdb., kol.
482):
Der wandelt e vaintse lankst den dijk,
Mee' zijn oogskies kijker en kijk,
Mee' zijn haarkies kruller en krul,
Mee' zij' mondse smuller en smul;
G' en zilten (zult hem) nooit ontmoeten
Al wandelen op zijn voeten.
Krulandievie, m. Andijvie met gekrolde bladeren.

I
j
I
1
j

Krulbaard (uitspr. -bort), m. Gekrulde baard;
—• persoon die zuik een baard heeft. DB.
K r u l M l e , vr. Mv. -n. Verkl. -ke (nnv. -kes,
-kies). Speelool aan de eene zijde plat, aan de
andere afgerond. De krulbolle krult as men er
mee speelt. De vloerbolle, dat es 'n klaine krulbolle : mee' de krulbolle spelen ze buiten, mee' de
vloerbolle binnen op de vloer. — Vgl. KRULLE.
— Afl.; samenst. Krulboldere, m., die met de
krulbolle speelt; — krulbollenge, vr., daad van
bollen ; prijsbolling : 't es hier krulbollenge veur
ne korentekoeke; — krulbolspel, o., het spel met
krulbollen; de plaats waar men er mede speelt.
Krulhaar (uitspr. -aar met zovl. lange a), o.
Zonder mv. Wdb. Spr. Krulhaar, dul haar.
Zie DUL.

i

K r u k , vr. Zie KRUKKE.

Krakke, vr. Mv. -n. Verkl. krukske (mv.
-skes, -skies), Wdb. — Op krukke' sprengen, eig.

K1RULLE

I

Krulhoofd (sch. o), o. Zie KRULLEBOL.
Krulle, *r. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies),
Kru), tiaatlok die gekruUl :s. Der kruipt 'n krulle
van onder her 'ntuitse. Zijn haar es i' krullen. —
Soms van schavelin^en. 't Fapeurke viel op
'n krulle die im brand schoot. 'n KrulV haut.
Kwelspreuk die snel en eenige malen achtereen
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moet worden uitgesproken : de katte krabt de
krulle' van den trap. Zie D E COCK en TEIRLINCK,

Kinderspel, VIII, 191. — Gekruld lint. Veelal
va^Xf rulle (zie ald.) : f rullen en krullen. ~ Zie
KRUL.

Krullebol, m. Mv. -len. Verkl. -leke (mv. -kes,
-kies). Daarnaast KRULLEKOP, KRULHOOFD. Wdb.

Hie hee' ne schoone krullekop. Smijt da' krulhoofd (of diene krullebolt krullekop) butten.
Krnllekop, m. Zie KRULLEBOL.

Krullen, onz. bedr. wed. zw. ww. Verv. :
kruldege, gekruld, Wdb. — Hie krult hem van
depijne, van dezeere. Hie krult hem va' la{ch)en.
— Van de krulbolle. Die bolle krult le vele, te
lettere (luttel). — Zijnen neuze krult va' piezier; ook bedr.: hie krult zijnen neuze.
Krulsala (uitspr. sa met korte a en zonder
hoofdt.), vr. Sla (ook wel andijvie) met gekrolde
bladeren. Krulsala es dtfijnste.
Krulstert, m. Krullende staart; — dier met
krullenden staart (verken, hcnd). DB. Ned. Wdb.
Krankel, m. Zie KRUNKELE.
Krunkele (uitspr. gewoonlijk kreunk-, soms
krunk-), m. Mv. -Is. De eind-* valt dikwijls weg.
Kronkel. De beke maakt kreunkel op kreunkele.
De kreunkels van toebakdomp.
Krunkelen (uitspr. gewoon kreunk-, soms
krunk), onz. bedr. wed. ww. Verv. : kreunkeldege (krunk-), gekreunkeld (-krunk-). Met hen
(hebben). Kronkelen. Wdb. De beke kreunkelt
tsuss(ch)en de boomen. De sliender kreunkeldeg'
in 'tges (gers). De bane kreunkelt sti/f. Mie krunkelt her van de pijne, van de zeere. — Niet
oprecht zijn of handelen. Ge moet rechtuit zijn
en nie kreunkele, zilde.
— Afl. Kr{e)unkelachteg9 bn. : 'n krunkelachUge beke; — krie^unkelderije, vr., onoprechtheid : 't es hier al konkelfoes en kreunkelderije ;
— kr(é)unkeleere, m., iemand die niet oprecht
is; — kr{e)unkelenge, vr., krunkeling; Ned.
Wdb.; geen kreunkelenge' maken, oprecht zijn.
— Samenst. Kr(e)unkelbane,\r., kr{e)unkelstrate,
vr., kr{e)unkelweeg, m., kronkelbaan; —kr(e)unkelieweunkelie, bw., daarnaast kr(e)unkeldeweunkele, krom en slom, in talrijke bochten of kronkels : }t beekske Hep kreunkelieweunkelie.
KUj m. Mv., ongewoon, kuuts. Verkl. kuutse.
Fr. cu. Daarnaast KUTIE. Aars, achterste (meestal
van kiaderen). Da' manneke viel op zijne ku.
'k Zal ekik ou (u) op ou (uw) kuutse geén (geven).
— Uitsteeksel van den top, rechtover de pinne.
Nen top op zijne ku doen drouien.
Kubbe, vr. Wordt niet gebruikt.
Kuch, m. (niet vr.). CV. J. Wdb. Ne kuch
geén (geven).
Kuchen, onz. zw. ww. Verv. : kuchtege, gekucht. Met hen (hebben). Wdb. Kuimen en
kuchen. Da' kucht en kriept de g'heelen dag.
Kla(g)en en kuchen. Kuchen en zuchten.
— Afl. Kuchere, m., man of vrouw die kucht
en kreunt: zij' wijf es ne lastege kuchere; —
kucherije, vr., het kuchen : 'k ben die kucherije
beu. — Samenst. Kuchkerte, -konte, vr., kuchende

—
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vrouw; — kuchkloot, m. : leeft den auwe kuchkloo' nog?
Kudde, Tr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Wdb. — Mee kudden, mee' g'heel kudden, zeer
veel bijeen. Dor loopen hazen, patrijzen, fezante'
mee kudden. — 'n Kudde patrijzen, zeer gewoon : een schaar samenlevende patrijsen.
Kudden, onz. zw. ww. Eene kudde vormen.
De zwaalms kudden, de zomer es veurbij. Ned.
Wdb., kol. 404. DB. T. R. Mnl. Wdb. KIL.
Kuidele, kuiel, m. Zie KUIÉLE.
Kuiele (uitspr. ui zonder /-klank), m. Mv. -Is.
Eig. kuidele (mnl. cudele). De eind-<? valt dikwijls
in de uitspr. weg. Voederkuil, fr. silo. Ne kuiel
pato(dd)ers. Ze doen de beeteraven, de wortels,
de ropen (iapen) in ne kuiele. — Groot en lang
net, dat aan twee staken is vastgemaakt en waarmede de visschers de heele Schelde afsluiten. Mee'
de kuiel viss{ch)en. Vgl. J (KUIL). B.
— Afl. Kuielen, bedr. zw. ww. : in eenen voederkuil doen; pato(dd)ers, beeteraven, wortels
kuielen; met den kuiele visschen.

Kaieren, ww.; kuif, vr.; kuifcen, o.; kail,
m. Worden niet gebezigd (ook niet de afl. en
samenst.).
Kuim, m. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Het eenmaal kuimen (zie ald.). Ze Het, ze gaf ne
kuim of twiee. — Gekuim. Vader krijgt nen
ordege (aardigen) kuim; diene kuim en es nie'
goed, 't zoo (zou; keune slicht uitdrouien.
Kuimen, onz. zw. ww. Verv. : kuimdege, gekuimd. Met hen (hebben). Met een korten ademtocht een kort geluid in de keel teweegbrengen.
Men kuimt om iets uit de keel te jagen, om
iemand zachtjes te roepen of te verwittigen, om
iemands aandacht te wekken. De beteekenis is
bijna dezelfde als die van kuchen. DB. — Van
iemand die geweld doet om zijn gevoeg te doen :
Wie zit er op 't ver trek azoo te kuimen. — Ook
van iemand die geweld doet om iets (een kruiwagen b. v.) voort te stooten, om iets zwaars op te
heffen, enz. — Zacht en droevig zuchten, kreunen,
kermen. Sieska en doet anderst niet as kuimen.
Zuchten en kuimen; kuimen en kuchen ; kriepen
en kuimen; kuimen en kla(g)en; krempen en
kuimen. — Vgl. Ned. Wdb. OUD., Bijdr. KlL. T.
— Afl. Kuimachteg, bn.: moeder werdt kuimachteg; — kuimere, m., man of vrouw die veel
klaagt en kreunt: kuimers en hé (hebben) geen
zeere; Mie de kuimere; — kuimerye, vr. : het
(herhaald) kuimen. — Samenst. Kuimkerte^
-konte, vr., vrouw die veel kuimt; — kuimkloot,
m. : zwijgt, lastege kuimkloot!
Knip, vr. Zie KUIPE.

Kuipe, vr. Mv. -n. Verkl. kuipke (mv. -kes,
-kies). Mnl. cupe. Kuip. Wdb. — Dor es vlees in
de kuipe, daar is voorraad en geld, daar is weistand. — Vat waarmede men aal naar den akker
draagt. Zie ZEEKKUIPE. — Vat waarin men den
drank der koeien dcet. Zie DRANKKUIPE. —
(Schertsend) predikstoel. De paster gaa' nor zijn
kuipe. — Kuip waarin de molenaar het meel doet
dat hij schept. — De kuipe van de loopere. Zie
STEENKUIPE. — Cylindervormig houtwerk dat de
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putmakers gebruiken als zij een en steenput maken.
De kuipe helet de grond in te schijten. — De
kuipe van de kerke, van 'n kapelle, de binnenruimte. DB. — De kuipe van }n doorp, van
'n gemeente, de plaats waar de kerk staat, en de
omgeving. In tegenstelling met uitkant (zie ald.).
— Roo' kuipk{i)es, o. mv., de schoonste heidebloem, de dopheide {Erica tetralix L.). Aldus op
de noordelijke dialectgrens (Asper, Volk en Taal,
II, 100).
— Afl. Kuipen, ww. Zie ald. — Samenst.
Kuipband, m., hoepel rond eene kuip; — kuipijs,
o., bomijs; — kuipke-steken, kuipstekent ww.,
zie ald.
Kuipen, onz. zw. ww. Wdb. Her broere kuipt,
doet den kuipersstiel. Ook zelfst. Hie doet het kidpen. — Soms bedr. Vlees kuipen, het in de kuip
leggen. — Kuipen, intrigeeren, is niet bekend.
— Afl. Kuipere, m. Zie ald.

kuist herren nest niet, het is een vuile, onzindelijke vrouw. — Uitdrinken. Zij' glas kuisen. Afeten. Hie ka' zijn talloore kuisen. — Gemeen en
plat. Kuist mijm broek, mij3 gat, mijn konte,
mijn hielen, mijm botten, enz., loop heen, laat
mij gerust. Ge meugt mijn kerte kuisen, zilde.
Vgl. KUSSEN.

— lemand kuisen, iemand veel doen verliezen
(in spel b. v.); hem foppen, bedriegen. Z' hen
hem dor ne keer schoone gekuist. Gekuist zijn,
alles verloren hebben; gefopt zijn. Iemand iet
kuisen, iemand iets onaangenaams doen; hem een
poets bakken. Vgl. DB.
— Slaan, drijven. Iemand op strate kuisen,
hem op straat werpen. Kuist de zatterik uit den
huize. Ze kuisen er ons van deure. Is wellicht
kuizen, « dat weinig bekend was en met kuischen
verward werd ». Ned. Wdb., kol. 534.
— Onz. Zuiver worden. De koe be$int te kuischen, na het kalven. Ne kelder en kuist nie' gemallek. DB.
— Afl. Kuisch, m.; zie ald.; — kuis(ch)achteg,
bn. : da* wijf en es nie kuisachteg; — kuis(ch)elijk, bn., kunnende gekuischt worden; J.; —
kuis(ch)enge, vr., het kuischen; — kuis(ch)ere,
m., man of vrouw die kuischt. — Samenst. Kuiskerte, -konte, vr., vrouw die (al te veel) kuischt.

Kuiper, m. Zie KTJIPERE.

Kuipere, m. Mv. >rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
•rkies). De eind-* valt dikwijls weg. Kuiper. Wdb.
— Familienaam : D E CUYPERE.

— Afl. Kuiper ije, vr. : Sies doet de kuiper ije;
hie heet (heeft) 'n schoon kuiperije. — Samenst.
Kuipersaloom, o., zie ALOOM; — kuipetsambacht,
o.; — kuipersgeree' schip, o., kuiper s ger ieve, o.,
gereedschap van eenen kuiper; — kuiper shomere,
m., hamer; — kuiper shaut, o.; — kuipersstiel,
m.; — kuiperswerk, o.; — kuiperswenkele, m.,
werkplaats van den kuiper,

Kuisen, ww. Zie KUISCHEN.

Kuit, vr. Wordt niet gebezigd.
Kuits, ra.; kuitsen, ww. Zie KUTS, KUTSEN

Kuipke-steken, onz. ww. Daarnaast soms
KUIPSTEKEN. Mannenspel. De loopende of rijdende speler moet, met een langen stok, in eene
opening, die onderaan een kuip vol water is, steken, op gevaar af de kuip te doen omkantelen en
het water over 't lijf te krijgen. 't Es keeremes en
ze zille kuipke-steken. — Ook als o. nw. Ze zijn
an 'i kuipke-steken. — Vgl. Ned. Wdb.; T E R j
Gouw, Volksv er maken (waar men het ook tobbe- \
spel heet).
I
Kuipsteken, ww. Zie KUIPKE-STEKEN.

Kuis, vr. Is in mijn dialect onbekend.
Kais, m. Zie KUISCH.

Kuisch, bn. (rein). Wordt niet gehoord.
Kuisch (uitspr. kuis), m. Zonder mv. Verkl.,
ongewoon, kuiske. Schoonmaak. 't Es zondag
keermesse, we zijn an de groote kuis. Tsaterdaas
es 't de klaine kuis. 't Es kuis vanda(g)e. Vgl.
SCH. CV. Ned. Wdb., kol. 528.
Kuischen (uitspr. soms met ch, meestal kuisdn), bedr. onz. zw. ww. Verv.: kuistege,gekuist.
Met hen (hebben). Reinigen (dat men nooit gebruikt). 't Huis kuisen. Ze kuist de kassen. De
stove, de flesse' kuisen. Zij' wijf en doe' niet
(niets) as schuren en va(g)en en kuisen. Wasschen
en kuischen. — Schoene' kuisen, ze poetsen. —
Vis kuisen, het ingewand uit den visch halen. —'t Land kuisen, het zuiveren van onkruid. —
Boome' kuisen, het dorre en slechte hout wegnemen; snoeien is wat ånders. — Zijnen nest kuisen, zijn huis reinigen. Al die verhuist, moe'
zijnen nest kuisen. Ze doe' gelijk d'honden, z' en

KULT-DEN-BOÉR

(ook de afl.).
Kul, m. (niet vr.). Het kullen (bedriegen). Ik
em bé (ben) veur de kul niet. — Flauwe kul
(flauwe praat) verkoopen. SCH. CV. Ned. Wdb.
— Zatte kul, dronkaard. CV. C L {Bijv.). —
Onnoozele, sempele, domme, dwaze kul van ne
vaint. Vgl. CLAES, Lijst KU.
Kulie (uitspr. met hoofdt. op ku), m. Mv. kuliets. Verkl. niet in gebruik. Meerkoi (Garrulus
glandarius L.). Vgl. Ko olen (bij KlL. en DB.)
en 't laatste deel van meerÆø/ (hierover FRANCKVAN WIJK). Jk Wete ne kulie weunen. Zoo dom,
dwaas, sempel as ne kulie, zeer dom. — Dwaas,
onnoozel mensch. Diene kulie en kan nie' zwij(g)en. 't Es nen domme kulie van ne vaint. Hij
en zij' wijf, 't zijn twie sempel ku liets.
Kullen, bedr. zw. ww. Verv, : kuldege, gekuld. Met hen (hebben). Bedriegen, foppen. Is
niet plat. G' en zilt mij nie meer kullen. — Tergen. Kobe kan iemand kullen! Blijfde mij azoo
kullen, 'k zal kaa' wer(d)en. — Kult dem boer.
Zie ald. — Vgl. DB. CV. SCH. K I L . CLAES,

Lijst Kil. M. J. Ned. Wdb.
— Afl. Kul, m., zie ald.: — kulachteg, bn. : ge
zij' zoo kulachteg van den ave(n)d; — kuldere,
m., man of vrouw die kult; — kulderije, vr. :
't en es mor kulderije; — kulienge, vr., het kullen. — Samenst. Kulkerte, -konte, vr., vrouw die
fopt of tergt; — kulkloot, m. : Sies de kulkloot
ez weer bezdg; — kulstert, m., iemand (man of
vrouw) die gaarne tergt.

I

Kult-den-boer (uitspr. dim), m. Bedriegerij,
fopperij. 't Esne kult-dem-boer. 't Was va' kultdem-boer. Vgl. J (i. v, KULLEN). CV (Aanh.).
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KUNDIG

— I )0 —

Kande, vr.; knndig, bn.; kunne, vr. Niet in
gebruik.
Kunnen, ww.; kunst, vr. Zie KEUNEN, KEUNSTE (ook de afl. en samenst.).
Kup pen, o. Houten vaatje waarmede men, na
het karnen, de boter kneedt, er net water uit perst.
Zie Folk en Taal, VI, 69.
Kurasse, vr. Niet gewoon. Kuras.
— Afl. Kurassier, m. ruiter; raanwijf. 't Es
ne kurassier van e wijf. Ned. Wdb.
Kure, vr. Kuur. In : 'n kure doen, fr. faire
une cure. Zie Ned. Wdb., kol. 624. — Parochie,
gebied waarover de zorg van eenen pastoor zich
uitstrekt. Dat es 'n goe' kure; zij brengt veel OD.
Vgl. Mnl. Wdb.
Kur(i)ejeus(ch); kuriens, bn. Z. KURIEUSCH.
Kurieusch (uitspr. kuriejeus, kurdjeus, met
hoofdt. op eus), bn. bw. Trapp. van vergel. :
kurieuscher{e), kurieust. Eigenaardig, merkwaardig. 't Was kurieus om ziene, 't Zijn dl kurien*
sche (soms kurieuze) dengen. — Nieuwsgierig,
't Es ne g'heele kurieusche (soms kurieuze)
mains. G' em meugt zoo kurieus nie' zijn, mij'
manneke. Zij' wijf werdt alle da(g)e kurienschere. ft Es ne kurieusche mostor(d)pot, een buitengewoon nieuwsgierig mensch (man of vrouw).
— Afl. Kurieuschaard (uitspr. -ort)9 m.,
nieuwsgierige (man of vrouw) : Mie de kurienschord staat te loeren ; — kurieuschhied, soms
kurieuzeghied, vr., merkwaardigheid : er es 3n
kurieuschhied te ziene; nieuwsgierigheid : uit
kurieuschhied doe' ze datte ; — kurieuzetait, vr.,
merkwaardigheid; nieuwsgierigheid; — kurieuzestee, vr., vervorming van fr. curiosité, volksetymologisch in verband gebracht met stee, stad :
hetz. als kiekkasse (zie ald.), barak waar men door
vergrootglazen merkwaardige dingen (zichten,
branden, moorden, enz.) te zien krijgt: as 't keeremes es, staat er 'n kurieuzestee op de Plootse
(plaats).
Kurk, o. vr. Men zegtjlokkaut

(zie ald.).

Kurketrekker, m. Niet in gebruik. Zie AFTREKKERE.

Kurt, bn. bw. Trapp. v. vergel. kurter(e),
kur(t)st. Mnl. curt. Kort. Wdb. — Van zaken.
'n Kur te broek, die enkel tot de knieén komt.
Hie draagt nog 'n kurte broek, hij is nog een
kind, handelt nog als een kind. — Kurte kausen :
de mans dra(g)e kurte kausen, de vrauwe' lange.
— Kurt haut, kur(t) vlees, hout, vleesch met
korte vezels. — Kurt mes, mest dat kort stroo
heeft, dat bijgevolg goed verteerd is. CV. T. J. —
Kurten drank, kurt nat, sterke drank (j ene ver,
enz.). CV. T. — Kurte steel (van vruchten).
't Zij' kurte stelen, het zijn vruchten (appelen,
peren, enz.) met korte stelen. Bepaaldelijk : kurte
steelk(i)es, o. mv., soort van roode, zure, late krieken. — Kurte wa{g)ene. Zie KURTEWÅGENE. —
't Es dl te kurt of te lank, het is nooit gepast.

VglJ.
— Van personen. Kurt va' memorie zyn, niet
onthouden, gemakkelijk vergeten. DB. R . J. —

KURT

Kurt va* stof zifn, opschietend, opbruisend zijn.
Men zegt ook : hie es zoo kurt as kaf. DB. CV. R .
— Van tijdsbepalingen. Hoe auwer da' ne
mains werdt, hoe kurter de jare' zijn. Rond
Nudag (Nieuwjaarsdag) zyn *t kurte da(g)en,
z' en gaa' mor open en toe. — Kurte maand,
gewoon, kurt maandeke, Februari. — Kurte
pijne (of zeere), kortdurige pijn. 'k Hé (heb) liever
de kurte pijn{e) as de lange. Vgl. J. — Kurten
aserne, korte adem. Spottend : hie es van de
kurten asem dood. Zie ASEME. — Kur(t) spel,
eig. spel dat kort van duur is. Kur(t) spel mee
iemand (of iet) maken, met iemand (of iets) spoedig gedaan maken. As ge niet en zwifgt, zal ek
kur{t) spel mee ou (u) maken. Toe, jongies er es
apprense va' re(g)en, laat o ns mee 't koore kur(t)
spel maken. Ook : mee iemand (of iet) kurt werk
maken. CV. T. J. — Kurte memorie, slecht
geheugen. Z' en kan niet (niets) onthauwen,
z' hee' zuk 'n kurte memorie. — Kurt en goed.
Wa' da' ge dor zegt, es kurt en goed.
— Als bw. Te kur(t) bollen, niet ver genoeg
bollen. Worom boldegij altijd te kurt ? Ook : ge
zijt te kurt. Tot iemand die te kur(t) bolt, zegt
men schertsend : ge zijt te kur(t) veur e jaar;
men doelt op het jaar uitstel dat een loteling verkreeg, indien hij te kort was om soldaat te zijn. —
Fig. Te kur(t) bollen, te kort schieten, het doel
niet bereiken. Hie paist mee Trezeke te trauwen,
mor hie zal wel te kur{t) bollen. — Te kur(t)
kommen, niet toekomen, niet genoeg hebben.
'k En hé (heb) geen stoffe genoeg om da' kleed te
maken, 3k komme 'n elle te kurt. As 't jaar om
was, zag 'k da' 'k te kurt kwam. — Te(g)en
iemand te kur(t) kommen, voor hem moeten onderdoen (in spel, gevecht, werk, enz.). DB. C V. R . —
Kur(t) keeren, van voerlieden; zie KEEREN. —
Het kurt maken of trekken : spoedig gedaan maken : maakt dat dor ne keer kurt, zille; snel weggaan of -sluipen : astie (als hij) mij zag, trok het
hie kurt; snel sterven; — ook : het mee iemand
(of iet) kurt maken of trekken, hetz. als : er kurt
spel mee maken; zie boven. — Kurt
zitten,
geen geld, geen bestaansmiddelen hebben : 'k en
kan hem nie betalen, 'k zitte 'm beetse kurt. J.
— Iemand kurt hauwen (houden), vgl. V D ;
wed. : hie hauwt hem kurt, hij houdt zich koes,
stil; hij laat iets uit behoedzaamheid; vgl. DB.
CV. R. — Snel, gauw. Hie werdt kurt ziek. Hie
zal kurt orm (arm) werid)en. — Kurt af, Z\&
beneden. — Kur(t) bij, dicht bij. Ze weunt hier
kur(t) bij. Er kur(t) bij zijn : er dicht bij zijn
(eig. en fig.); zeer oplettead, spaarzaam zijn :
g' en zilt hem nie' bedrie(g)en, hie es er te kur(t)
bij; vgl. CV. J. — Kurt te(g)en, dicht tegen.
Zijn huis staat hier kurt te(g)en. — Beeterave'
kurt doen, het bovenste deel met de bladeren afsnijden en den wortel in den grond laten. — Kur(t)
malen, fijn malen. DB. J. — Kur{t) g'halsdzijn%
opbruisend zijn, licht boos zijn.
— Zelfst. m. : ne kurten, een korte man; —
vr. 'n kurte; — o. e kurt. — In 't kurt, binnen
kort. 'k Zal hem in 't kurt ne keer bezoeken. CV.
J. — let in 't kurt en in 't lank vertellen, met
al de bijzonderheden.
— Afl. Zie de volgende woorden. — Samenst.
Kurtafi bw., kortaf (zie VD); kurtaf zijn, spijtig,
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KURIEGARDE
bitsia zijn; T: - kur(t)by', kurtte(g )en, zie boven;
- kurtg'aremd, kurtg'ormd, bn., kortarmig ;
- kurtgawi-eg, bw, kortweg; - kurtdureg,
bn, kortstondig, wat niet lang duurt ; - kurt..
fleurieen, ww., kortwieken; - kurtgebeen:d,
bn. kortbeenig; - kurtgebekt, bn., kortbekkig ;
- kurtgebroekt, bn., met korte broek; - kurtgenekt, bn., kortnekkig; - kurtg'halsd, ?n"
zie boven; - kurtg'hoornd, bn., korthoornig :
die koe es kurtg'hoornd/ - kurtgeneus~, bn.,
kortneuzig; - kurtgepoot, bn., kortpootig ; kurtgerokt, bn., met korten rok; - kurtgestert,
bn., kortstaartig; - kurtgesteeld, bn., met korten steel : ne korpandu es kurtgesteeld,· kurtweeg, bw., kortweg,

Kurtegarde, vr. Kortegaard, Fr. corps de
garde. In de Kurtegarde, naam eener herberg te
Eename.

Kurtelenge, bw. Kortelings, binnen kort,
'k Zal kztrtetenge kommen.

Kurten onz. bedr. zw. ww, Verve : kurttege,
gekurt. O~z. Met zY'n. Korter worden; - in-

krimpen, verminderen. \V db. 't ~Verk '" k~r(t)
niet : mee' diene re(g)en en kurt er nzet, (nle~s)
op Jt land. - Baten, helpen, Hem raa geen,
hem uermanen, hetn kasty"e1'l, Jt en kurt amaal
ntet 't es al bater an de galge. 't En ester nie
mee'gekurt. cv, SCH. J. - Bedr. Met hen (h.ebben). 'V db. De zaz"le(n) kurten, de zeilen zwichten. Ook zonder seilen : kurten. 111ulder, ge
moet kurten. - Beeterave(n) kurten, ze kurt
doen; zie hoven op KURT.

Kurtewaen(e), kurtewagen, m. Zie

KURTE-

WAGENE.

KurteWa(g)6n(e) [uitspr, kurtJwa(g)ana met
zovI. lange a), m, Mv. -nSf Verkl. -wa(g)entse,
-wo(g)entse (mv. ·tses, -tsz"es). Eig. krodew~gen,
kordewagen,. volksetymologische ~ervormtng ;
korde is korte, kurte geworden. Krul:wa~eD." ..il!ee
de kurtewa(g)e rfjen. - Spr. De ltelae r1Jd~ op
ne kurtewa(g )ene, de liefd,~ is niet standv.~stlg :
de kruiwagen valt, bij het rlJden, gemakkehJk om
en werpt aldus zijne vracht op den grond; ?ok de
Hefde wordt licht weggeworpen. - Op zemand
zijne kurtewa(g)e meu(g)e zitten., zijn vrien.d
zijn. VgI. ]. - Ne kurtewa(g)en z(n)vetten. lIe
INVETTEN. - Zeven (in het kaartspel): naar den
vorm van het kaartenbeeld.
- Samenst. Kurtewa(g)enbak (uitspr. ..;Jm-),
m. bak van eenen kruiwagen; - kurtewa(g)enbo;r (uitspr. -Jm-), m" kleine "boer, die als eenig
voertuig den kruiwagen gebrulkt; meestal sehertsend; - kurtewa(g)espeur, 0., spoor van e~nen
kruiwagen; - kurtewa(g)e,,!treme, v:., krulwagenberrie; - kurtewa(g)ewzel, 0., krulwagenrad.
Kurtinge (uitspr. -engJ), vr. Zonder mv. K~r
tinge Wdb. - Vermindenng (van werk). Jt Raznt
te vele, dor en es geen kurteng op Jt veld. Kurtenge maken, gedaan maken; weggaan of
-sluipen. - Vgl. KURTEN.
Kurtmaandeke, o. Februari.
Kurtmalen, ww. Zie op KURT.
Kurtrijk, O. Stade Zie PLAATSNAMEN. -

KUTTE
schertsend tot iemand die (ongepast of veel)
k meene gebruikt; of die (altijd) zijne meening
wil doen aannemen, Oak : Meene' ligt tierre tia'
Kommen (hetgene niet geographisch juist is) en
dichte bij Kurtr!ik.
J

Iurts [uitspr, kur(t)s), bn, Is niet verouderd.
Zie VD : sorts. Meestal gevolgd van dornaar of
naardien. Kur(t)s dornaar kwamp hie my" spreken, Kur(t)s naardien toastie (washij) dood. Mnl.
Wdb.

cv.j,

Kurts (uitspr, kur(t)s), vr, Veelal in 't my. :
kur(t)sen (soms kur(t)se(n)s). Zonder verkl. Mnl :
curts en curtse. Koorts. Hie ligt mee' de kur(t)e
sen. Jt Z!j' ka' kur(t)sen. De kur(t)sen eten her
op. De roo' kurses. De polderkur(t)sen. - De
kur(t)sen afbenden. Zie AFBENDEN.
Kurtte, vr. Zonder mv, Mnl. corte. Kortheid
(dat men niet bezigt), De kurtte van J t leuen,
Naar zy'n kurtte (korte gestalte) t' eurdeelen,
Kurzel, bn, ZieKUZZELE.
Kurzele (uitspr. kuzz;;la), bn,

De eind-e valt
dikwijls weg. Korzelig, korzel ; opschietend, lichtgeraakt, G' em meug(t) zoo kuzzel nie' zfjn. Mnl,
corsel. KIL.
- Te Elst is een oude herberg In den Kurzel
(uitspr, kuzzaIJ), m.; niemand weet nog te zeggen
wat dit uithangteeken beteekent. Staat dit mannelijke naamwoord in verband met bn, kurzele?

Kurzelon (uitspr. kuzz(}IJn), bedr. zw, ww.
Verve : kuzzeldege, gekuzzeld. Met hen (hebben),
Is het W. verwant met het vorige KURZEl(E)? Of
moet men het schrijven zonder r en brengen tot
Mnl. kuse (ndl. kuis, knuppel, knots), ndl, kuzzen,
slaan (waarvan het een frequentatiefzou zijn : kuz"zelen)? Slaan, drijven, Iemand er uan deure
kuzzelen. Kuzzelt ze mor op strate! Iemand

lJuz'tekuzzelen, ajkuzzelen, enz.

Ius, m. Mv. -sen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kzes).
Daarnaast, gewoon, SMAK. Het wordt Diet veel
gebruikt. Gee' mi.i e kuske. De kus van Dzudas.
KU8sen, bedr. zw _ ww. Niet zeer gewoon.
Wdb. Kussen e1t lekken. - Spr. De Uejd' es
blend, zaz'dem boer, en hz'e kustege Jt gat va' zy"J
verken. - Zi.in hand (veelal haindse) kussen,
dankbaar, tevreden zijn. Hie en hee J Inor vyf
frank boete? flie mag zy'n haz'ndse kussen. V gl.
HAND. Verachtende uitdrukking. Kust mij'
gat, my'm broek, my'm botten, my'n kerte, enz.
Vgl. KUISCHEN. Ge meug(t) mfjn hiele' kusse,
zz'lde!
- Aft. Kussere, m., man of vrouw die (veel)
kust. - Samenst. Kust..mijJ-gat, m., kust..mq"nklooten, ro., verachtelijk mensch (niet van vrouwen; vgl. Ned. Wdh., kol. 608).

I{ussen (uitspr. kussen,. gewoon kussie), o. ?vIv.
kussens, kussz'ets. Verkl. kuske, soms kussentse.
\Vdb. - Kantkussen. Ze zit veur her kussen de
g'heelen ,lag.
- Samenst. KusseJlawijne, vr., sloop. SCH.

J.

Kust,

vr. Onbekend in mijn dialect (ook de
samenst.).
Spr.

Ku rtrijk en Ngt nz"e'vcrre va' Meenen, zegt men

Kutie, m. V gl. KU (waarvan het een soort augmentatiefis; Zle KI. en Vormt.). Aars. lemand

KUTS
op zijne kutie geen. Den top drouil op zijne
kutie% ni. op het puntje dat tegenover de pinne
staat.
Kuts (uitspr. kuts, gewoonlijk kuits), m. Mnl.
cuts. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). lemand
die van hoeve tot hoeve, van dorp tot dorp, van
markt tot markt gaat en boter, eieren, konijnen,
kalveren, koeien, kiekens, enz. aankoopt en het
gekochte op zijne beurt verkoopt. Ne koopman es
meer as ne kuits. SCH. DB. J. Ned. Wdb. Log.,
Wdb.
Kutsen (uitspr. kuts9n, gewoonlijk kuits9n),
onz. zw. ww. Verv. : ku{i)tslege% geku(i)tst. Met
hen (hebben). Het beroep van kuts (zie ald.) uitoefenen. In iet kuitsen. Zij' vader kuitst in de
konijnen, in d'aiers, enz. SCH. DB. J (waar het
bedr. is). Ned. Wdb. — Er van deure kuitsen,
wegloopen. Van 't een doorp nor 't ander kuitsen, van 't een dorp naar 't ander loopen als een
kuts.
— Afl. Ku(i)tsenge, vr., het kutsen; — ku(i)U
serije, vr.: hie doet 'm beetse kuitserye.
Kuulpa, m.; ktmlture, vr. Zie op CUL-.
Knur, vr. Zie KURE. •— Kuur, streek, grap,
luim, wordt niet gebruikt ; toer is het gewone
woord.
Knus, tusschenw. Uitroep om een dier (hen,
duif, enz.) te verjagen. 'k Dee* kuus kuus, en de
vo{g)el vloog weeg.
Kunatos, m. Zie CUSTOS.

Kuzzele, bn., m.; kuzzelen, ww. Zie KURZELE, KURZELEN.

Kwaad, bn.; o. Zie KAAD (ook de afl. en sam.).
Kwaal, vr. Zie KWALE.
Kwaart, o.;kwaartier, o. Zie KAART, KAAR-

TIER (ook de afl. en samenst.).
Kwabbe, vr. Zeer ongewoon. Het gewone w.
is kwdbbele (zie ald.).
Kwabbel, m. Zie KWABBELE.

Kwabbele, m., Mv. 4s. Verkl. -Ike (mv. -lkes%
*lkies). De emå-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Kwab. Der es ne vette kwabbel onder her kinne.
DB. Ned. Wdb., kol. 665. KIL. Mnl. Wdb.,
kol. 799 (i. V. QUABBELEN).

—- Afl. Kwabbelachteg, bn. : kwabbelachteg
vlees; kwabbelachtegem buik; — kwabbelderije,
Vr., kwabbelenge, vr., wat kwabbelt, kwabbig is;
vettig, lillend vleesch : dat en es gee' vlees, 't en
ts mor kwabbelenge; geet (geeft) die kwabbelderije mor an de katte: — kwabbelen, ww. (zie
a ld.). — Samenst. Kwabbelbuik, m., dikke, vette
buik; dikbuikige persoon : diene kwabbelbuik en
kan albij nie meer gaan; — kwabbelgat, o., dik
gat; dikke vrouw : Triene, da' kwabbelgat; ook
kwabbelkerte, -konte, vr.; — kwabbelkinne, vrM
kwabbige kin; iemand met zulke kin : die kwabbelkinne van e wijf; — kwabbelkloot, m., dik
mensch; — kwabbelmuile, vr., kwabbelsmoel, m.,
dikke, vette smoel; persoon met zulken smoei :
>k gaf nem 'n keez' (slag) op zijne kwabbelsmoel.
Kwabbelen, onz. zw. ww. Verv. : kwabbeldege, gekwabbeld.Mei hen (hebben), Lillen, wag.
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KWANSELEN
gelen van vetheid.Z^'^w buik kwabbelt van 't vet,
*n Kwabbelende kinne.
Kwaitsen, ww, Zie KWEITSEN (ook de afl.).
Kwak (met gerekte a)f tusschenw. Wdb. Kwak
kwak! doen de puien en d'een(d)en. — Nabootsing van het geluid van iets dat breekt. Kwak, de
stok breekt.
Kwak (gerekte a), m. Het eenmaal kwakken
van kikvorsch of eend. Der es *n eende: *k hoore
ne kwak. Ned, Wdb. — Het geluid van iets dat
breekt. De deure gaf ne kwak en ze laggebroken
op de vloer. let mee ne kwak (een kwakkenden
slag) breken. Van iets dat in valt, inzinkt. 't Huis
gaf ne groote kwak en 't viel in.
Kwak (gerekte a), m. Soms (echter niet gewoon)
voor jenever. Veur de kwak zijn, gaarne jenever
drinken. — Borrel. Verkl. -ske. Schenkt me nog
e kwakske. CV. J. Ned. Wdb.
Kwak9 vr. (vaartuig, nachtreiger) zijn onbekend
in mijn dialect.
Kwaken, ww. Wordt niet gebezigd (ook niet
de afl. eo samenst.). Zie KWAKKEN.
Kwakkel, vr. Zie KWAKKELE.

Kwakkele (gerekte a), vr. Mv.-ls. Verkl. -Ike
(mv. -Ikes, -Ikies). De eind e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Kwakkel. Wdb. 'k Hoore 'n kwakkele. — Leugen. Vgl. fr. canard% Kwakkels ver~
koopen. Ge schiet kwakkels. Ze maakt hem 'n
kwakkel wijs. CV. J. Ned. Wdb (< in Zuid-Nederland *).
Kwakken (gerekte a), onz. bedr. zw. ww.
Verv.: kwaktege,gekwakt. Onz. Met s^Vz.Invalleu,
inzinken (met geluid, geraas). De zolder kwakteg'
op de vloer. —Met geluid breken. Hie sprank op
de tafele, mor ze kwakteg' i'stikken (in stukken),
— Van kikvorschen, eenden. Wdb.
—Bedr. Met hen (hebben). Met eenen kwak doen
vallen, breken. De wendkwaktege de muur op de
grond. Vgl. G.
Kwakzalve, vr. Kwakzalf. Turdegij (durft gij)
die kwakzalvebe&gen?

Kwakzalvere, m., kwakzalver; kwakzalverye, vr., kwakzalverij. Zie Ned. Wdb.
Kwal, vr. o. Bestaat niet in mijn dialect (ook
niet de afl. en samenst.).
Kwale (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -n.
Mnl. quale. Kwaal.Wdb.ifø hee' weer her kwale.
Kwalyk, bn. bw.; kwalykte, vr. Zie KALIJK,
KALIJKTE.

Kwaliteit, vr. Zie KALITEIT.
Kwalsteren, ww. Z. KWELSTEREN (ook de afl.).
Kwansel, m. Zie KWANSELE.
Kwansele, m. Mv. »Is. Verkl. ongewoon. De
ein<a-<? valt dikwijls weg. Zwalp. 'k Kreeg ne
kwansel water i' mij' gezichte. — Kleine hoeveelheid. Ze staat dor nog mee ne kwansele, een
weinig schuld. — Fiauwe kost. Dat en es mor
gemeene kwansele. — Slecht volk. 't Es kwansel
va' volk. — Vgl. DB.
Kwansélen, bedr. onz. zw. ww. Verv.: kwanseldege, gekwanseld. Bedr. Zwalpen. De wend

KWANSUIS

— I?

kwanselt *t water van de vijvere. — Eenig vocht
storten door het vat te bewegen. Ge kwanselt 't Mer
op de vloer. — Onz. Sterk heen en weer bewogen worden. De melk kwanselt in den eemere. —
Broddelen, knoeien. Dat en es nie werken da' ge
doet, 't es kwanselen. — Vgl. DB. CV. J. Ned.
Wdb (« in Z.-Nederland »).
— Afl. Kwanselachteg, bn., knoeiensgezind;
DB;—kwanselenge, kwanselderije, vr., het kwanselen (van vocht); knoeiwerk; — kwanseleere,
m., man of vrouw die broddelt, — Samenst.
Kwanselkerte, -konte, vr., knoeister; — kwanselkloot, m., knoeier; voddeman.
KwansilSj bw.; kwant, m. Zijn onbekend in
mijn dialect.

Kwart, o.; kwartier, o.; kwartieren, ww.
Z. KART (KORT), KARTIER (KORTIER), KORTIEREN.

Kwartel, m. Wordt n4 gebezigd. Z. KWAKKELE.
Kwarts, o. Behoort niet tot de volkstaal.
Kwast, m. (knoest, bos). In mijn dialect onbekend.
Kwastj m. Mv. -en, Wdb. — Vroolijke snaak;
spotvogel; losbol; zwierbol; doorbrenger; verkwister. Sies es ne leutege kwast. 't Es ne kwast
die mee iederee' lacht. De kwast verdoet het dl.
Vgl.

SCH.

DB.

CV.

R. J. Ned.

Wdb.

STOETT,

Spr.
Kwast en, onz. zw. ww. Zwieren, zuipen, doorbrengen. SCH. DB. Dat es zuipen en kwaste'
zonder ophauwen.
— Afl. Kwasterije, vr., brasserij.
Kwatertempere (uitspr. met zovl. lange a), m.
De eind-* valt dikwijls weg. Mnl. quatertempere
(naast andere vormen). DaarnaastKATERTEMPERE.
Quatertemper. Wdb.
— Samenst. K(w)atertemperdag, m.; k(w)ater*
temperweke, vr.
Kwee, vr. Niet gebezigd. Zie KWEEPEERE.
Kweek (sch. e), m. Zonder mv.; zonder verkl.
Duiven hauwe' (houden) veur de kweek, niet om
er mede te spelen. Hoe es 't mee* de kweek? Hoe
is het met de kinderen? Wdb.
Kweek, vr. (plant). Wordt niet gehoord.
Kweeken (sch. e), bedr. zw. ww. Verv.: kweektege, gekweekt. Met hen (hebben). Wdb. — Spr.
Ze kweeke' gelijk de konijnen, ze brengen veel
kinderen voort. — Opvoeden, grootbrengen. G' en
verstaa' niet (niets) va' kinders kweeken. Zwijgt,
g' en zij nog nie' gekweekt, of: g' en zij' nog
mor gekweekt / Ned. Wdb (c thans nog in ZuidNederland >).
— Afl. Kweekachteg, bn. : de mains{ch)en en
zij* zoo kweekachteg nie meer; — kweekere, m.:
— kweekenge, vr, kweekerije, vgl. Nåd. Wdb. —•
Samenst. Kweekbakf m.; — kweekkasse, vr.; —
kweekmeerie, vr., merrie die men houdt om er
veulens van te krijgen : ons schoone kweekmeerie
es dood; — kweekperd, o., paard dat kweekt.
Kweeken (sch. e), onz. zw. ww. Luid snateren, babbeien, kweken. Ze kawetterdegen en
kweektegen. Ze zijn dor an 't kweeken.

—

KWELME

— Afl. Kweekachteg, bn.; — kweekenge, vr.,
kweekerije, vr., het kweken (van personen); —
kweekere, m., man of vrouw die veel snatert en
met lawaai spreekt.
Kweelen, ww. Onbekend in mijn dialect (ook
de afl. en samenst.).
Kween, vr. Zie KWENE.
Kweepeere (de eerste e zachtl., de tweede sch.),
vr. Mv. -n. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). Kweepeer.
— Afl.; samenst. Kweepeerenboom (uitspr.
-rpm-), m.; kweepeereleere, m.*, — kweepeerendzulai, m., kweemoes.
Kweitsen (uitspr. kwaitspn), bedr. wed. zw.
ww. Verv.: kwaitstege, gekwaitst. Met hen (hebben). Kwetsen (dat men soms hoort). lemand
kwaitsen. 'k Hé (heb) mij gekwaitst. Wdb.
— Afl. Kwaitsenge, soms kwetsenge, vr.; —
kwaitsure, soms kwetsure, vr.
Kwek (uitspr. met gerekte e, als fransch é)9
tusschenw. Nabootsing van het geluid van de
eend. Kwek kwek, doen d'een(d)en. — Ook zelfst.,
m., het eenmaal kweken der eend. }k Hoordege
de kwek van d'eende.
— Afl. Kwekken (gerekte ?), onz. zw. w w . :
d'eenden waren an 't kwekken. Vgl. J.
Kwelen, ww. Onbekend in mijn dialect,
Kwellen, bedr. zw. ww. Verv. : kweldege,
gekweld. Met hen (hebben). Wdb. lemand dringend uitnoodigen, aanzetten. Ze kweldege' mij om
nog nen dag of twiee te bly ven, mor 'k en koest
niet. Zet ou (u) an tafel mee ons en en laat ou (u)
nie kwellen. G' em meug(t) mij nie langer kwellen, 'k en kan toch nie meegaan. CV. J. Ned. Wdb
(« gewestelijk nog bekend >).
— Afl. Kwelachteg, bn. : Wijf, ge *m meugt
zoo kwelachteg nie* zijn; — kweldere,m., iemand
die kwelt; — kwelderye, vr., kwellenge, vr^ dringende uitnoodiging : worom die kwtllenge? ik en
ete toch niet; 3n kwelleng an 't herte; vgl.
Ned. Wdb. — Samenst. Kwelkerte, -konte, vr.,
vrouw die lastig valt, tergt; — kwelkloot, m.,
gewoon kwelstert, m., plaagstaart.
Kwelm, m. Zie KWELME.
Kwelme, kwelleme, m. Mnl. quelm. Zonder
mv.; zonder verkl. Grondlaag, waaruit water
welt; (soms) het grondwater zelf. Vgl. Ned. Wdb
(« in Z.-Nederl. »). KIL. DB. SCH. CV. J. JONGENEEL. SNELLAERT, Bijdr. Kortryk.

— Afl. Kwel(le)machteg, bn. : de grond es
hier kwelmachteg; —- kwel{lé)men, onz. zw.
ww. : de grond kwelmt hier, bevat grondwater
en waggelt als men er op gaat; 't kwellemt hier.
— Samenst. Kwel{le)mare, vr., ader van grondwater : snydt die kwelmare mor af; — kwelmerde, vr., aarde met grondwater; — kwel(le)m»
geur, o., slijk dat met den kwelm opkomt; —
kwelmgrond, m., grond met zulk water : ge
bauwt op kwelmgrond; — kwel{le)mland, o. :
J
t es nat land, 't es kwellemland; — kwel(le)mwatere, o., grondwater; — kwel(le)mzand% o.,
zand dat met den kwelm opkomt,
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Kwelsteren, onz. zw. ww. Verv.: kwelsterdege, gekwelsterd. Met hen (hebben). Daarnaast,
soms, KWALSTEREN. Langdurig kwijnen en ziekelijk zijn. Da' maisk' es al lange ziekelijk, es al
lang an 't kwelsteren. Kwijnen en kwelsteren.
DB.
— Afl. Kwe Ister achteg, kwalsterachteg, bn. :
't es al ejaar da' ze kwelsterachteg es; — kwelstereere, kwalstereere, m., man of vrouw die
kwelstert : zij' wijf en kan hem nie' veel halpen,
't es ne kwelstereere; — kwelsterenge, kwalsterenge, vr. : die kwelsterenge duurt al twie
jaar. — Samenst. Kwelsterziekte, vr., kwijnziekte,
langdurige ziekte.
Kwendel, vr. Is in mijn dialect onbekend.
Kwene, vr. Mv. -n. Mnl. quene. Verkl., ongewoon, kweentse. Vgl. kwijnen. Verdrietig, lastig,
altijd klagende en treurende vrouw. 't En es mor
f
n kwene. 't Was 'n kween en 'n kriepe. Die
leeleke kwene. Die auw kwene was stijf lasteg.
Vgl. SCH. G. CV. J. K I L . Ned.

Wdb (KWEEN).

Zwentie, m. Zie KWINTIE.
Kweste, zelden kwestie, vr. Mv. ongewoon.
Wdb. Dat en es de kweste niet. — Ellipt., als bw.
Misschien niet, het is niet zeker, het is te zien of,
kwestie en estie nie dood. Kwest en es 't geenen
dief. Kweste zal 'tde naaste weke goe' were zijn.
SCH. CV. CL (Bijv.). DB. J. Ned. Wdb («in Z.Nederl. »). — Der en es geen kwestie (of kwest)
af, ellipt.: geen kwest af, of : geen kweste! Gaat
hie er mee trauwen? Geen kweste! — Twist,
ruzie. Kweste maken. Kweste zoeken, stoken.
Kweste krij{g)en. I{n) kweste li(gg)en, g'rakent
vallen. Vgl. Ned. Wdb.
— Samenst. Kwestemaken, o. : hie was veur
f
t kwestemaken; zoo ook : kwestestoken, kwestezoeken, o.; — kwestemakere, kwestestokere, kwestezoekere, m. : zet da' kwestemakerk' an de
deure; — kwestemakerije, -stokerye ^ ~zoekerije,vx.
Kwets, vr. (pruira). Is niet bekend.

Kwetsen, ww.; kwetsenge, vr.; kwetsure,
vr. Zie op KWAITS-.
Kwetteren, ww. Zie KAWETTEREN (ook de afl.

en samenst.).
Kwezel, vr. Zie KWEZELE.

Kwezele, vr. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
4kies). De emd-<? valt dikwijls weg. Kwezel. Wdb.
Kwezel(ke) bi/' gebrek an ezel(ke), van een meisje
die kwezel is omdat zij geenen man vindt.
— Afl. Kwezelachteg, bn.; — kwezelderije, vr.,
kwezelatij; — kwezeleere, m., kwezelaar; — kwezelen, ww. : da' maiske kwezelt. I' zijnen auwen
dag begint hie te kwezelen. — Samenst. Kwezelgat, o., -kerte, -konte, vr., vrouw die kwezelt; —
kwezelkloot, m.; — kwezel(s)manieren, vr. mv. :
manieren van kwezels.
Kwidam, m. Bestaat niet in mijn dialect.
Ewiebuus (uitspr. met klemt, op kwie), m.
Mv. -busen. Verkl. -ke (mv. -kes, *kies). Kwibus.
't Was ne kwiebuus van nejongen, van ne vaint.
— Soms van vrouwen. Zy' wijf en es mor nen
domme kwiebuus.

KWIKKEN

Kwieskwas, m. Mv. -sen. Verkl. ongewoon.
Reduplicatie van kwas(t)? Drinkebroer. Zit de
kwieskwas weeralin d'herberge? — Gek, onnoozel mensch. Hie en heet (heeft) de vijve niet, 't en
es mor ne kwieskwas van ne vaint. — Vgl. DB.
J (met and er beteekenis); ook Ned. Wdb.
— Afl. Kwieskwassen, onz. w w , drinken, zwelgen, zuipen. DB.
Kwijl, vr. onz. Wordt niet gebezigd (ook niet
de afl. en samenst.).
Kwijnen, onz. zw. ww. Verv. : kwijndege,
gekwijnd. Met hen (hebben). Wdb. Kriepen en
kwijnen.
— Afl. Kwijndere, m., man of vrouw die
(weg)kwijnt; — kwijnenge,\r.
Kwijt, bn. Zie KWIJTE.
Kwijte, bn. Mnl. quite. Zonder trapp. v.
vergel. Wdb. — Kwijte (of kwijters) zijn, niets
meer schuldig zijn. Me zij{n) kwijte of kwijters,
we moeten elkander niets meer. — lemand iet
kwijte schelden, het hem kwijtschelden. VDW. —
Dobbel of kwijte (zelden kwijters) spe len (of
doen), kwijt of dobbel spelen {Ned. Wdb.). —
lemand kwijte (niet kwijters) spelen, zich van
hem (heimelijk) ontmaken. Ze was a} mij geplakt,
'k en koest ze nie kwijte spelen, Vgl. J. CV
(Aanh.). Ned. Wdb («in Z -Nederl.»).
Kwijten, bedr. st. ww. Verv. : kweet, gekweten. Met hen (hebben). Vervullen, volbrengen.
Zijn plichte(n) kwijten. DB. CV. J. CL (Bijv.).
Ned. Wdb (c in N.-Nederl. weinig meer in gebruik »). K I L .
— Afl. Kwijtenge, vr. : wilde mij kwijtenge
geen (geven) ?
Kwijters, bn. Zie KWIJTE.

Kwijteschelden, WW.

Z i e KWIJTSCHELDEN.

Kwijtschelden, bedr. sch. st. ww. Daarnaast,
gewoon, KWIJTESCHELDEN. Zie

KWIJTE.

Mnl.

quite scelden.
— Afl. Kwijtscheldenge, vr. (niet kwijtescheU
denge).
Kwik (gerekte 1), m. (niet o.). Niet zoo gewoon
als KWIKZELVERE (zie ald.).

Kwik (gerekte 1), m. Hetz. als Ndl. kik in : noch
kwik noch mik geen. Zie MIK. — Van iets dat
breekt. 't Glas brak mee ne kwik.
Kwik, bn. (vlug). Onbekend in mijn dialect.
Kwikkel, m. Zie KWIKKELE.

Kwikkele (gerekte T), m. Mv.-ls. Verkl. ongewoon. De emd-e valt dikwijls weg. Staat in * erband met het vol gen de KWIKKELEN, omslaan.
Eig. een zonderling gaande, een waggelende persoon; een vieze kwant. Es de kwikkel werekom"
men ? 't En was mor ne domme kwikkel van ne
vaint.
Kwikkelen, ocz. zw. ww. Omslaan (van iets
dat staat). De tafel zal kwikkelen. Het gewone
woord is echter KWIKKEN.
Kwikken (gerekte 1), onz. bedr. zw. ww.
Verv. : kwiktege, gekwikt. Onomatopoétisch :
van kwik (zie ala.). Vgl. KIKKEN (in de Wdb.).
Met hen (hebben). Daarnaast, min gewoon, KWIK-
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KELEN. Onz. Van staande voorwerpen. Omslaan.
Die kasse en staa' nie' vaste genoef, ze zal wel
ne keer kwikken. — Verroeren, in : ik en tos(t)
(durfde) noch kwikken noch mikken. — Er en
valt hier niet te kwikken of te kwakken, niet
tegen te spreken.
— Bedr. Met eenen kwik breken. Ge zilt de
pikkel van de stoel in twiee kwikken.
KwiJfstaart, m. Wordt niet gehoord; men
zegt WIPSTERT (zie ald.).
Kwikwedit-kwikwedat, tusschenw. Geroep
van de kwartels.

I

Kwispelen, onz. zw. ww. Verv.: kwispeldege,
gekwispeld. Met hen (hebben). Wdb. Den hond
kwispelt mee' zijne stert. — Kwispelend gaan.
Den hond kwispelt over de strate. — Er van
deure kwispelen, eig. kwispelend weggaan (van
een hond b. v»); wegsluipen : as tie mij ziet, kwispelt hie er van deure.
— Afl. Kwispelachteg, bn.; — kwispelenge,
vr. : den hond es blije dat hie her ziet, 'k zie 't a'
zijn kwispelenge. — Samenst. Kwispelstert, mM
kwispelstaart; hond ; vleierig kind, meisje, jongen,
persoon.

Kwikzelvere, o. Kwikzilver.
Kwinkeleeren, ww.; kwinken, ww.; kwinkslag, m.; kwint, vr. Zijn hier onbekend.
Kwintie, m. Mv. -tiets. Vgl. Ned. Wdb., kol.
814. Daarnaast, soms, KWENTIE. Onnoozele,
droeve jongen. t En es mor ne kwintie. Zwijg,
gieen domme kwentie, Droeve kwintie toch!
Vgl.J. CV. CL {Bijv.).

Kwist(e), vr. In : te kwiste, te loor. Dor gaat
het dl te kwiste. SCH DB. CV. CL {Bijv). J.

Kwcrt, o.; kwortier, o.; kwortieren, ww.
Zie op KORT-.

Kwiskwas, m. Zie KWIESKWAS.

Kyrie (klemt, op ky en met zachtl. e), m . ;
ook : kyrie eleison, m. Ne kyrie zengen. CL

Kwispedoor, o. Wordt niet gebezigd.
Kwispel, m. Zie KWISPELE.

LAAI

Kwispele, m. Mv. -Is. De eind-<? valt dikwijls
in de uitspr. weg. Kwispel. Wdb. — Staart. Den
hond hee ne schoone kwispele. Fig. Ze smijt
overal herre kwispel tsuss(ch)en, ze komt overal
sprekende tusschen; ze bemoeit zich met alles.

I

(Bijv.).

L
L (uitspr. elh of h\ vr. Mv. elhn of h's. Zet
dor 'n kleine h. 'n Groot elle. In da' word kommen der twie ellen.
La (uitspr. met korte a), vr. Mv. las of lats.
Muzieknoot. Wdb. — De la geen, den toon geven, het haantje-vooruit zijn. Triene moet altoos
de la geen.
La (korte a), tw. Zooveel als Fr. Uens, tenez!
Ge zij' zct, la! Ik lach ou uit, la! — Een of meer
malen herhaald, drukt het verwondering uit. La
la la la la ! Wie zoo' (zou) da' gepaisd hen ? —i
Vervangt ook elk liedje waarvan men wel de
zangwijze, echter de woorden niet kent.
La (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. la?n.
Verkl. lake (mv. -kes, -kies). Lade. Wdb. De la
van de kasse, van de tafele, van de lesseneere. —
Spr. In de boveste la U{gg)en of gelozeerd zijn, de
lieveling, de begunstigde zijn; gaarne gezien worden; voordeel genieten. Z' es er meestesse, ze
ligter in de bovenste la. — In d'onderste la
li(gg)en of gelozeerd zijn, niet gaarne gezien worden; verstooten worden; niets te zeggen hebben.
Mijm broer es thuis dem baas, ik lig er in d'onderste la. — In 'n la opgekweekt zijn, nooit iets
gezien hebben, gansch onervaren zijn door gemis
aan doelmatige opvoeding. Da' manneke zalslicht
varen, 't es in 'n la opgebrocht. — Vgl. SCHUIVE.
— Bakje met eene schuif, waarin de kinderen
hun schoolgerief(boeken, pennen, enz.) legden;
het had in de onderste vooruitspringende plank
eene opening, waarin eene koord (soms een riem)

werd gsstoken; door middel van dit touw werd
de la aan de hånd of op den schouder gedragen.
Veur dat er lesseneers waren gengen de kinders
mee 'n la nor de schole. De la wierdop de kniens
gelaid, en azoo koesten z' in de kaheer of op de
schouide schrijven. De la en werdt nie meer
gebezegd. — Weverswoord. Zie Ned. Wdb. De
enkel la heeft maar een schietspoel, de sprenkla
(springlade) heeft er meer. Vgl. VAN KEIRSBILCK,
Timm., i. v. WEVERSLADE.

— Samenst. Labak, m., weverswoord: uiteinde
van de la, waarin de schietspoel, na haren loop,
te rechtkomt;— labalke, m., balk waaraan de
weverslade haugt; — labane, vr., zie BANE; —
lag-roeve, vr., groeve in de onder la, ook in de
u per la, waarin de schenen van het riet gevat
zijn; — lapijl, m., elk der twee rechtstaande houten waarmede de la aan den labalke vasthangt.
Laag, vr. Zie LAGE.
J&aag, bn. Zie LEEGE.

Laai (uitspr. loui; vgl. kouiz, moui9n, toui,
enz.), bn. Trapp. v. verg. : louier{e), louist. Lui.
Loui zijn. Ne louie keerele, ne louien duvele.
Mie es 't louiste wijf van de weereld; 't en es
mor e loui gat. — Spr. Loui zweet es gauwe
gereed. Loui, lekker en vele meu(%)en, dat zijn
drij dengen die niet en deu(g)en. Vgl. J.
— Afl. Louiachteg, tot luiheid geneigd; J; —
loueghied, vr., luiheid; — louerik, m., luierik; —
louieriken (uitspr. 'ikkdri), ww., luieriken; —
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louiord, m., luiaard; — louiordije, vr., luiaardij,
— Sam. Louigaweeg, louiweeg (met sch. e)9 bn.,
op luie wijze; J.
Laai, vr. (vlam); la an, vr. (weg). Worden niet
gebruikt (ook niet de afl.).
Laan, ww.; laars, vr.; laat, bn. Zie LADEN,
LEERZE, LATE.

Labbekak (hoofdt. op lab), m. Mv. -ken.
Verkl. -ske (mv. -skes, •skies). Benauwde, vreesachtige kerel; schuchter men sch. Ned, Wdb. J.
CV. SCH. DR. O. OUD., Bydr. Sies en es mor ne
labbekak van ne vaint. De labbekak uithangen
ofspelen.
— Afl. Labbekakken, ww., enkel in den inf. :
den labbekak uithangen; — labbekakkenje, vr.,
het labbekakken. Ned. Wdb. CV.
Labberdaai (uitspr. labbdrdoui)y m. Mv. ongewoon. Kaaksmeet. 't Gaf hem dor ne labberdoui
of twiee. DB.
Labberdoui, m. Zie LABBERDAAI.

Labboon, vr. Onbekend in mijn dialect. Men
zegt PERDEBOONE.

Labeur (korte a, hoofdt. op beur), o. Zonder
mv. Omwerking van den grond met den ploeg,
omploeging; in 't algemeen : bebouwing van den
grond. Al de boeren zijn an 't labeur. Da' kailand es va' moeilijk labeur. DB. J. Ned. Wdb.
Labearen (korte a, hoofdt. op beu), onz. zw.
ww, Verv. : labeurdege, gelabeurd. Met hen
(hebben). Bepjoegen, omploegen; land bebouwen,
bewerken. De grond es te nat; 'tengaa' niet om
te labeuren. — Soms bedr. Land labeuren. — Vgl.
Mnl. Wdb. DB. CV. SCH. JONG. Ned.

Wdb.

— Afl. Labeurdere, m., (werk)man die labeurt;
— labeurenge9 vr., hetz. als labeur (zie ald.). —
Sam.: labeurgrond,m.,labeurland, o., bouwgrond,
bouwland; — labeurperd, o., (zwaar) landbouwpaard, ploegpaard : gelijk e labeurperd, hevig;
kuimen, werken, zweeten, enz. gelijk e labeurperd; vgl. CV. J. Ned. Wdb. Mnl. Wdb.
Lacet (uitspr. lassee, see met zachtl. e en den
klemt.), m. (niet o.). Mv. lasseets; verkl. lasseetse
(mv. -tses, -tsies). Fr. lacet. Snoer. De lasseets
van de schoenen. — Ook wel : lint als boordsel
onderaan den rok of de broek, of als galon op de
stof gelegd.
Lach, m. Zonder mv. Verkl. : lachske. Wdb.
— Zijne Lach maken, doen alsof men lachte. Ze
wilt herre lach maken, mor in her hert es ze
kaad. — Spot. De lach van de mains(ch)en. Vgl.
Ned. Wdb. (c in Vlaand.»).
Lachen (uitspr. la'm ; de ch wordt zelden
uitgespr.), onz. st. ww. Verv. : loech, loe(g)en;
gela(ch)en. Zelden zwak : lagdege (uitspr. gewoonl. la'degd) niet la{ch)tege. Vgl. Ned. Wdb.
— La{ch)e gelijk ne zot, nen dommerik, nen
dwazerik, nen onnoozelen ; gelijk 'n dom verkie,
'n dwaas kalf, 'n dom kieken, enz. : dwaas
lachen. — La(ch)en dat hie schokt, da' zijnem
buik wa(gg)elt, onmatig lachen. — Hem kreunkelen van 't la\ch)en; ook (veelal van vrouwen) :
her bepiesen, bezeeken van t la(ch)en. — La(ch)en
op iemand, hem toelachen. — Tot een weenend

LAFLEUR

kind : Lacht ne keer op da' duitnke. Vgl. Ned.
Wdb.
— Schertsen, spotten. Ge lacht zeker mee mij?
Mee iet la{ch)en. ft En es nie om te la(ch)en da'
*k het ze(gg)et het is zeer ernstig wat ik zeg.
La(ch)en op kante (of op zije) : 't wordt gezegd
als het iets zeer ernstigs geldt en er niet hoeft
gelachen of gespot te worden. Va' la(ch)e komt
er kweste, gespot teelt twist.
— Afl. Lach, m. (zie ald.); — lachaard(uitspr.
lachort), m., in : zijne lachord maken, doen alsof
men lachte; vgl. schreemord, jankord; — lach'
achteg (uitspr. soms zonder ch), bn., lachziek;
spotziek; — lachere (uitspr. gewoonlijk zonder
ch\ m., lacher; spotter, schertser : 'k zal ekik da'
la(ch)erke 'n rammelenge geén; la(ch)ers zij'
gauwe kaad.
— Sam. Lachdengen, o. (zonder mv.), iets
waarmede men lacht, iets belachelijks, onernstigs :
't en es gee' lachdengen; Ned, Wdb : lachedingen (• in Vlaand. >); — lachmort, vr., lachmarkt,
scherts, tergspel: *k zai 't veur 'n lachmort; van
hier : lachmorterije, jokkernij; vgl. Ned. Wdb.
CV. DB. SCH. J . T ; — lachmuile, vr., spottend
mensch : 'k en kan die lachmuile nie' verdra{g)en; ook : lachkloot, m., lachkerte, lachkonte, vr. (enkel van vrouwen); — lachspel, o.,
gekheid, spotternij; Ned. Wdb. J. CV. Loguela,
9,83.
Ladder, vr. Wordt niet gebezigd. Zie LEERE.
Lade, vr. Zie LA.
Laden (uitspr. laan, eenlettergrepig, met zovl.
lange a), bedr. zw. ww. Verv. : laattege (met
verkorte zovl. lange a)% gelaad (nooit geladen of
gelaan); het ww. is dus heelemaal zwak. Gelaatte (niet gelaadde) kerre, wa(g)ene, een gelsden kar, wagen. — Gelaad zij{n) gelijk ne muilezele (nen ezeh, e perd), zeer geladen zijn. — Fig.
(Goedy wel, zwaar) gelaad zijn, dronken zijn. CV.
J. Ned. Wdb, — Van vruchtboomen : gelaad
zijn, veel vruchten dragen. DB. CV. Ned. Wdb.
— Volk laan, volk opnemen in een rijtuig. CV.
-—Afl. Laelijk, bn., laadbaar; — laere, m.,
lader; in 'tbijzonder : werkman (meestalde voerman) die op wagen of kar staat en er het koren of
het hooi laadt; — laenge, vr., lading : 'n goe
laeng hen, dronken zijn.
Lae, vr. Zie LAGE.

Laf^ bn., bw. Trapp. v. verg.: lafer(e), lafst.
Wdb. Ne laffe keerele. Lafwere, zwoel weder.
— Afl. Lafaard (uitspr. laffort), m.; — laforderye, vr., lafheid; — laf te, vr., zwoelheid; DB.
— Samenst. Lafherteg, bn., lafhartig; — lafherteghied, vr., lafhartigheid; — lafhertegord%
m., lafhartigaard.
Lafenesse, vr. Zie LAVEN.
Lafleur (uitspr. met klemt, op fleur), m. Mv.
-s. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Slimme deugniet,
bedrieger, dief. Sies es nen eeste lafleur. J. —
La Fleur was een vermaarde beurzesnijder en
dief van Parijs. Zie zijne geschiedenis in : Legende
ofte Historye Vande snoode practijcquen / ende
de behendige listicheden der Dieven, blz. 339-352
(Leyden, 1640).

LAGE

— IC

Lage fuitspr. gewoonlijk lad, met zovl. lange
a), vr. Mv. la[g)en. Verkl. laagske (mv. -skes,
-skzes). Laag, fr. couche. 'n La(g)e steenen, haut,
schooven. De andere bet. zijn hier onbekend.
LagO (uitspr. met korte a en hoofdt. op go),
tw. Daarnaast LAHO. Het geroep der koeiwachters. Lago lago roepen ze nor elkaar.
— Afl. Lagoen, ww., of lahoen, zulk roepen
der koeiwachters : hoort de koeiers in de mee${ch)e mor lagoen.
Laho (uitspr. met h), tw.; lahoen, ww. Z. LAGO.
Lai, vr.; laidsman, m.; laie, vr. Zie LEI,
LEIDSMAN, LEIE.

Lak, m. (niet o.). CV. R. J. Mee lak e pak
toeze(g)elen. Ne stok lak. Wor es de lak ? Hie es
op. — Lakske, o., ouweltje. DB. SCH., Bijv. J.
Lake, vr. Zie LEEKE.

Laken (uitspr. met zovl. lange a), o. Mv. lake(n)s,
lakies. Verkl. laakske (mv. -skes, -skies). Vgl.
VERKEN. Wdb. — In een kinderrijmrje : Wie
heet (heeft) er da' laakske geweven? ne ?na'
(man) va'

Gent. Zie APPELTAARTE. — Van

't zelfde laken 'm broek (van vrouwen : ne rok
of e kleed) krij\g)en ; ook : iemand van 't zelfde
laken 'm broek (of ne rok, e kleed) geén ; of:
iemand uit 't zelfde laken 'm broek, enz. snyen.
Vgl. Ned. Wib. STOETT, Spr. J. — Stuk lijnwaad zooals het op bepaalde lengte en breedte
wordt geweven. De wever trekt mee' zif laken
nor Ronse. E lake van tsesteg ellen. Vgl. DB.
Ned. Wdb. — Beddelaken. Al 't laken tot hem
(zich) trekken, alles of schier alles wat moet verdeeld worden, voor zich nemen. Onder de lakies
gaan of kruipen; hem (zich) onder de lakies
drouien of steken : in 't bed gaan. J. — Onder
'tgroe' (groen) lake li(gg)en, op 't kerkhof liggen. J. — F (in) slichte lakies zitten, li{gg)en of
steken, in slechten to^stand (door ziekte, gebrek
aan geld, enz.) verkeeren. J. Ned. Wdb.
— Het raadsel van den htmele, de zonne, de
mane, de sterren :
E laken da' men niet en ka} vauwen
E licht da' men niet en kan a{n)schauwen,
Nen appel die men niet en ka' schellen,
En geld da' men niet en kan tellen.
— Afl. Lakenie, bv., lakenen : ne lakenie jas.
— Samenst. De n valt gewoonlijk weg : lakefabrieke, vr., lake fabrikant, m.; — lakemort,
vr., lakenmarkt;— lakesnijere, m., lakesnijerswenkele, m.; — lakewevere, m., lakeweverije, vr.
Laken (uitspr. met zovl. lange a), vr. Z. LEEKE.
Laken, ww. Bestaat niet in mijn dialect.
Lakken, bedr. zw. ww. Verv.: laktege, gelakt.
Met hen (hebben). Wdb. Nem brief lakken.
Laks, bn. Is hier niet bekend.
Lalier (uitspr. met korte a en den hoofdt. op
lier), m. Mv. -s. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Laurier (waaruit het, door dissimitetie, is ontstaan).
Dor stond ne schoone lalier.
— Samenst. Lalierblad, o., gewoon : lalierblare, vr.; — lalierboom, m.; — lalierstruik, m.;
— la liertak, m.

—

LAMIJNE

Lam, o. Mv. lammers. Verkl. lammeke (mv.
•kes, -kies). Wdb. — 'tLam Gods (uitspr. gouts),
Agnus Dei. Spr. Van 't Lam Gouds gesle{g)e
zijn, van de hånd Gods (waarvan het een vervorming is) geslagen zijn. Vgl. Ned. Wdb (« in
Vlaand. »). — Jong eener geit, daarnaast GEETELAM. CV.
— Afl. Lammeren, ww. (van schapen, geiten,
soms van vrouwen, ook van brakende personen).
— Samenst. Meestal in den vorm lammer-,
soms -lams. Lamshoofd, o., lamskop, m.; —
lammergebleet, o.; — lammerstert, m., staart
van een lam; Timotheegras {Phleum praten se L.);
— lammerstert ges, o., grås dat hoofdzakelijk uit
lammerstert bestaat : lammerstert ges es van
't beste; — lammerstertheu(i), o., hooi voortkomende van zulk grås; — lamsvelt o., soms
lammervel; — lammervlees, o., soms lamsvlees; — lammerwulle, vr., soms lamswulle.
Lam, bn., bw. Trapp. van verg. : lammer(e),
lamst. Wdb. — Zelfst. m. : lammen; — vr. :
lamme; — o. : lam; — mv. der drie geslachten :
lamme.
— Afl. Lammeghied, vr., lamheid, eig. en fig.:
ze vergaa' va' lammeghied; — lammerik, m.,
persoon die lam is, eig. en fig.
— Samenst. Lambeen, o., persoon met een lam
been; — lammen-orme, m., persoon met eenen
lammen arm : Mie de lammen-orme was dood;
— lamme-poot, m., hetz. als lambeen. Vgl. Ned.
Wdb.
Lama (de twee a's kort, hoofdt. op la), m.
(niet vr.). Mv. -ts. Behoort niet tot de eigenlijke
volkstaal.
Lamanteeren, ww. Zie LAMMENTEEREN.

Lambiek (hoofdt. op biek), m. Brusselsche biersoort. De lambiek es stijf sterk. — Mv. -en. Glas
lambiek. 'k Dronk er drij lambieken. — Vgl.
CV. J. Ned. Wdb.
Lamere (uitspr. la met korte a, me met zachtl.
e en den klemt.), vr. Mv. -n. Verkl. -meerke (mv.
-rkes, -rkies). Klappei, babbelkous. K I L . SCH.
CV. R. J. CL., Bijv. Ned. Wdb (c in Z. Nederl.»).
't Es 'n leeleke lamere van e wijf.
Lameren {la met korte a, me met zachtl. e en
dan klemt.), onz. zw. ww. Verv. : lameerdege,
gelameerd. Met hen (hebben). Klappeien, veel
babbelen, den tijd met praten verbeuzelen. Zij'
wijf en werkt niet, z' en doe' niet as lameren.
K I L . SCH. CV. R. J. CL., Bijv. Ned. Wdb :
lameren kan eene afl. zijn van lamere, « maar
ook het omgekeerde kan het geval wezen ».
— Afl. Lameerachteg, bn., babbelziek; — lameerderije, vr., het klappeien; — lamerenge, vr.,
het lameren. — Samenst. Lameer huis, o., lameerkot, o., huis waar veel gelameerd wordt; — lameergat, o., lameerkause, lameerkerte, lameerkonte, Vr., vrouw die veel lameert; — lameerkloot, m., man die veel lameert.
Lamfer, m. o. Wordt niet gebezigd in mijn
dialect.
Lamijne (uitspr. met korte a en den hoofdt. op
mij), vr. Mv. -n. Verkl. -ntse of -neke. Vrouw die
traag en koorrig spreekt en handelt. 't En es mor
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*n lamijne van e wijf. J. DB (LAMEINE). Ned.
Wdb (LAMEINE, doch in al de aangehaalde voorbeelden met ij).
— Afl. Lamijnachteg, bn.; — lamijnderije,
vr.; — lamyneg, bn. : die lamijne ge Mie; —
lamijnen, ww., zooveel als fr. lambiner, waaruit
het kan ontstaan zijn : mb wordt mm (zie SALVERDA DE GRAVE, Fr. Woorden, blz. 249). —
Samenst. Lamijngat, o., lamijnkerte, lamijnkonte, vr., vrouw die lamijnachtig doet; — la*
mynkloot, m., man die traag spreekt en handelt.
Lammenteeren (uitspr. lamm?nterdn, te met
zachtl. e en den klemt.), onz. zw. ww. Daarnaast, zelden, LAMANTEEREN. Lamenteeren. Wdb.
Schreemen en lammenteeren. Roepen en lam*
menteeren.
— Afl. Lammentas(i)e, vr.; — lammenteerderet m.; — lammenteer derye, vr.; — lammenteerenge, vr.
Lamoen, o. Wordt niet gebezigd in mijn dialeet. Vgl. TREME.
Lamoer, vr. Naar Fr. l'amour. Zonder mv.
Schertsend: liefde. Hie es veur de lamoer. 't Es
bij her altijd vieva lamoer.
Lamp, vr. Zie LAMPE.
Lampe, vr. Mv. -n. Verkl. lampeke (mv. -kes,
~kiss). Mnl. lampe. Lamp. Omsieekt de lampe.
Wdb. — Olie in de lampe doen, eten. Dat es
olie i' mijn lampe, dat is koren op mijn molen.
Ned. Wdb (c in Zuid-Ned.»).
~ 't Raadsel van de lampe (vgl. J ) :
E manneke zonder kop,
't Eet zijn ai(g)en dorms (darmen) op.
— Samenst. Lampeglas, o.; — lamplucht, o.,
lamplicht; — lampolie, vr.; — lampewieke, vr.
Lampetkanne, vr. Lampetkan.
Lampetten (uitspr. met klemt, op pet), onz.
zw. ww. Verv. : lampettege, gelampet. Met hen
(hebben). Overmatig drinken; zuipen. Lapipetten, dat es zijnem besten stiel. SCH. CV. J. Ned.
Wdb (« in Z.-Nederl. >). Vgl. fr. lamper en, in
Ned.

Wdb., LAMPEN.

— Afl. Lampettenge, vr., het overmatig zuipen ; — lampettere, m., drinkebroer.
Lampionk (onk met den klemt.), m. (niet vr.).
Mv. ~s. Verkl. -ske, -skes, -skies). Lampion. Modem. Roo' lampionks hongen boven de deure.

Lamprei, o. (jong konijn); lamprei, vr. (prik).
Zijn onbekend in mijn dialect.
Land) o. Mv. >en. Verkl. -eke (mv. -ekes, -ekies).
Wdb. Belgie en es mor e klai' landeke. — Land
noch zand hen, geen grond bezitten. CV. R. —
Land in de lucht hen, eig. geen land bezitten;
fig. pochen, snoeven. Es ze rijke? Jaas, z' hee'
veel land in de lucht! — Meneere va' Zonderland (of va' Gee'land), spottend : van iemand
die den heer uithangt en eigenlijk niets bezit.
— Hettegij land verkochtf Deze schertsende
vraag wordt gesteld aan iemand die al te mild
handelt; niet spaarzaam is; te zeer op zijn
gemak leeft; te lui is, enz. — Land meten,
dronken voortwaggelen (omdat een landmeter
yan den eenen kant van het te meten land naar
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den anderen gaat). — Land achter ^enen akkervruchtnaam heeft twee bijzondere beteekenissen :
i° land dat goed geschikt is om de vrucht te telen :
dat es goe' klaver land; 20 land dat de vrucht
heeft opgeleverd : ge moet torve (tarwe) zouien
op klaverland.
— 't Land uit zijn, eig. uit het land zijn; fig.
verloren zijn (in spel b. v.); te niet zijn; gestorven zijn. Vgl. Ned. Wdb. CV. — Iemand in e
land brengen, wor geen huizen en staan (of wor
geen mains(ch)en en weunen), hem ten onder
brengen. J.
— Land, sant (of sand, zand), enz. Handspelletje. Zie FLITTERE.

— Afl. Landen, ww. (zie ald.)); — landerije,
vr., veelal in *t mv. : in Vlaanderen zijn der
schoon lander yen.
— Samenst. De gebruikelijkste zijn : Landaloom, o., landbouwerstuig; — landauwe (hoofdt.
op au), vr., veelal in 't mv. : landauwen, landouwen; — landbane. vr., veldbaan; — landbauw
{-schole, vr.), m., landbauwerije,\x., landbauwere,
m. {landbauwersaloom, o., -ger ee'schip, o.,
•gerieve, o.); — landbode, m., naam van een
bekend landbouwtijdschrift; — landboek, m. (niet
o.), kadastraal boek : op 't gemeentenhuis ligt er
nen auwe landboek; — landdag, m., het w. komt
in gebruik : ne vlooms{ch)e landdag, een vergadering van Vlaamschgezinden; — landdeken, m.: de
paster va' Ronse was landdeken (uitspr. lanttekm)\ vgl. Ned. Wdb., Mnl. Wdb.; — landdief
(uitspr. lanttief), m., iemand die land steelt; —
landdief te, vr., landdieverij; — landai(g)eneere,
m., landai(g)endom, m.; -— landgeree'schip, o.,
landbouwgereedschap; — landgescheed, o., landscheiding; vgl. Mnl. Wdb; — landhure (uitspr.
lanturd), vr.; — landketene, vr., zwaar ijzeren
tuig, hoofdzakelijk bestaande uit ketens : men
trekt het over land en meersch om ze effen te leggen, om de molshoopen open te breiden, enz.; —
landkorte, vr., landkaart; — landloopere, m.,
landlooperije, vi.; — landlos, m., losweg; —
landlucht, m.; — landmate, vr.; — landmetere,
m. (fig. : hie es landmetere, hij is dronken, ook :
hie hee' zijn ekzomme veur landmeter gedaan); —
landmetenge, vr., landmeterye, vr.; — landpacht,
m. (niet vr.); — landpale, vr.; — landrente, vr.;
— landstreekte, vr., landstreek; — landverhuizere, m., landverhuizenge^ vr.; — landvruchte,
vr.; — landweeg (met sch. e), m., landweg; —
landwe(g)ele, m., landwe(g)elke9 o., landwe(g)elenk, m., landpad; — landwerk, o.; — landzwenge, vr., zwenge die men aan eggen, duvels,
enz. hangt en die over het land sleept. — Een
enkele maal in den vorm lan(d)s- : lan(d)sman,
m., Wdb. : dat es nevieze lan(d)sman, het is een
weinig te betrouwen kerel.
Landen, onz. zw. ww. Verv. : landdege
(uitspr. landæg?),geland. Met hen (hebben). Wdb.
leverst geland kommen, ergens geraken, ergens
binnenkomen. Ze kwampen in de Zwane geland,
ze kwamen in de herberg De Zwane.
— Met het land aan iets palen. Me landen an
de strate, Hie es an de beke geland. — Sies es
geland an Tonie, zijn land paalt aan dat van
Tonie. Zie DB. i. v. GELAND. Mnl

Wdb.

LANDORIOM

— igg —

Landoriom (met hoofdt. op do), m. (niet vr.).
Landorium.
Lane (uitspr. met zovl. lange a), vr. Zonder
mv. Eene goede grassoort, de kropaar [Dactylis
glomerata L.). In die wee staat er veel låne. Bij
DB is låne het riet (Arundo phragmites L.).
— Samenst. Laneges, o., kropaargras; —
lanezaad, o.
Lang (uitspr. lank), bn. Trapp. van vergel. :
langerie), lankst. Wdb. — Zoo lank as 'n gareperse, as 'n gouiperse (gaai-), as 'n hoppeperse,
(van personen) zeer lang en mager. Langen orme,
lange arm. Ook, persoon met eenen langen arm :
Jan de Langen Orme. Spr. Ne langen orm' hen,
veel te zeggen hebben, veel invloed hebben. —
Langen bord (baard). Ook : persoon met eenen
langen baard. — Langen dorme, lange darm. Ne
langen dorm' hen, veel kunnen eten. — Lank
haar, lang haar. Ook, persoon die lang haar
draagt : smy't da' lank haar de deur uit. — Lang
gat. Spr. let mee e lank gat doen, iets met tegenzin doen. J. — Langen hals. Ook : persoon met
eenen langen hals. — Lange kinne. Ook: persoon
die eene lange kin heeft: Zwijgt, lange kinne! —
Lange leppe, lange lip. Ook : persoon die een
lange lip heeft. Mie de lange lepve was dor ook.
~- Lange muile. Z' heet (heeft) 'n lange muile,
ze spreekt kwaad. Ook: persoon die kwaadspreekt;
'k zal die lange muile ne keer 'n rammelenge
geén. — Langen neuze. Ook : persoon die eenen
langen neus heeft. — Lang oore, lange oor. —
Lange stert, lange staart. Ook, dier met eenen
langen staart: Wor es onzen hond, de lange stert?
— Lange tonge. 'n Lange tong' hen, praatziek
zijn, kwaadsprekend zijn. Kwaadspreker (of
-spreekster) : Tieste de lange tonge kwamp er
tsussen. Ook : naam van een der langbladige wilgesoorten ; veelal in 't mv. De lange tonge[n) zij'
goe' wissen> Er zij' roo en witte lange tongen.
— De lange bane, de lange weeg, eig. en fig.
Den ovekaa(t) schuift de zaak op de lange weeg.
Ned. Wdb. — Lange jaren, veel jaren. Wensch :
leeft nog lange jaren! CV. — Lange perse,
lange stake, lange stok. Ook : persoon die zeer
lang en mager is. Triene de lange perse komt
ginter af. — Lange rope (rape), naam van den
middelvinger in een vingerrijmpje. Zie DUIMKE.
Elders ook lange loewie (= persoonsnaam Louis)
geheeten. — Lange stelen, mv. : soort van krieken
(ook wel peren) met lange stelen; in tegenstelling
met kurte stelen. — Lange sleep, van vrouwekleed; fr. longue traine. Van hier het spreekw. :
die 't lank heet (heeft), laat 't lank hangen, die
veel wint of bezit, mag er naar leven, mag veel
verteren. DB. J. Ned. Wdb («Zuidnederl. (ook hd.)
zegsw. >). Ook : die 't lank heet, laat 't lank
hangen, en die 't langer heet, laat 't slcpcn; of :
die 't lank heet, laat 't lank hangen, zai den
duvel, en hie liet zijne stert slepen. — 't Lankste
koordek' hen, voordeel hebben, in den besten
toestand verkeeren. Het lankste koordeke trekken,
tot het laatste oogenblik wachten. CV. DB. Ook :
zoo lang mogelijk leven. J. -— Te lange leste, eindelijk. Vgl. Ned. Wdb.
— Lank is het bn„ lange het bw. Zie LANGE.

LANGTE

Langde, vr. Daarnaast, zeer zelden, LANGTE
(uitspr. lanktd). Lengte (dat het oudere langde
verdrijft en vervangt). Dat huis hee' vijf meters
in de breedde en tien in de langde. Vgl. Mnl.
Wdb (LANGEDE).

Lange, bw. Trapp. van verg. : langerie),
lankst. Lange is de oudere vorm (zie Ned. Wdb.).
't Es lange leen. Hoe lange nog? Zoo lange.
Dat duurt te lange. — Het lange trekken, veel
tijd aan iets besteden. J. Ook : lang leven; daarnaast : het lang' hauwen (houden). Dienen auwe
pee trekt het nog lange. Moeder es stijf ziek en
z' en zal 't nie lange meer hauwen. 'k Ben nog
gezont, en 'k wil 't 't lankst meu[g)elijk trekken. Ook van fortuin : zal 't de wmkelier nog
lange trekken ? — Al lange, reeds lang. Z' es al
lange dood. — I(n) lange, sedert lang. Dal en
hé 'k i' lange nie' gezien. Ook wel in den toekomenden tijd. Dat en zal i' lange nie' meer gebeuren. — Van over lange, sedert lang. Da' weetek
van over lange. — Lanks (of lankst) om betere
(schoondere, ziekere, enz.), des te beter, hoe langer
hoe beter. Ook wel voorafgegaan door al of va'
(van). De zieke wierd lanks om slichtere. De
wend es va' lankst om s terkere. Ge zilt lankst
om meer verliezen. 't Gaat al lanks om betere.
Vgl. Ned. Wdb., kol. 1047. — Spr. Lankst leeft,
al heeft. DB.
Langen, bedr. onz. zw. ww. Bedr. Lengen (dat
het gewone woord wordt), verlengen, langer maken. Weverswoord : aan eenen gebroken draad
een lengsel knoopen; vgl. Volk en Taal, VI,
blz. 115. — Langer worden. Asdeda(g)e langen,
ze strangen, de koude wordt strenger. In 't Iange(n) van de da(g)en.

Langen-bord, m.; lang-gat, o.; lang-haar,
o.; langen-hals, m.; langen-dorme, m.; langekinne, vr.; lange-leppe, vr.; lange-loewie, m.;
lange-muile, vr.; langen-neuze, m.; langenorme, m.; lange-perse, vr.; lange-rope, vr.;
lange-stake, vr.; lange-stelen, m. mv.; langestert, m.; lange-stok, m.; lange-tonge, vr.
Zie op LANG.

Langdnrig, bn. Wdb. >n Langdur ege ziekte.
Langet, vr. Wordt niet gebezigd.
Langkant (uitspr. lank-), m. Bobyn of drom*
waarvan de draden dienen om te langen (zie ald.)é
Langs (uitspr. lanks), bw. vz. Zie LANGST.

Langshenen, langshenent (uitspr. lanks-),
bw. Zie LANGSTHENEN(T).

Langst (uitspr. lankst), bw. vz. Daarnaast
LANGS. Langst. Wdb. Lankst de beke. — Lankst
de gemakkelijke kant ietpakken, aan den gemakkelijken kant (of zijde). Eig. en fig. — Lankst
achtere, lankst binnen, lankst vcuren, enz., van
achter, binnen, enz. Vgl. Ned. Wdb. — Lankst
hier en lankst dor, altijd en overal. Zie Ned,
Wdb.

Langsthenen, langshenent (uitspr. lankst-),
bw. vz. Langshenen. Den haze Hep langsthenent
dem bos.
Langte (uitspr. lanktd), vr. Zie LANGDE, ook
Ned. Wdb. en Mnl Wdb.

LANGZAAM

—

Langzaam (uitspr. lanksaam met zovl. lange
a, gewoon lanksom), bn. bw. Mnl. lancsam, -som.
Wdb. Ze sterft lanksom.
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Lank, bn.; lanks, lankst, bw. vz.; lanks(t)henen(t), bw., vz.; lanksom, bn. bw.; lankte,
vr. Zie LANG, LANGS(T) (ook de afl. en samenst.).
Lank, vr. Zie LANKE.
Lanke, vr. Mv., gewoon, tanken. Mnl. lanke.
Lank.TVfø/. Wdb. De koe her lanken. 'k Paktege
Mie ne keer in de lanken. K I L . SCH. DB. CV. J. G.

I
I

Låns, vr. Zie LANSE.

Lanse, vr. Mv. -n. Verkl. -ske (mv. -skes,
•skies). Mnl. lance. Låns. Wdb. Hie stak mij mee
zijn lanse. — Lanse Kriestie. Z. LANSE-KRIESTIE.
Lanse-kriestie (hoofdt. op kries), vr. Zonder
mv.; zonder verkl. Soort van plant, adderstong
(Ophioglossum vulgatum L.). Lancea Christi in
middeleeuwsch latijn. Het volk kent nog den
naam, doch niet meer het kruid; dit is overigens
een zeldzame varensoort.
Lansier (hoofdt. op sier), m. Mv. -s. Verkl.
*he (mv. -kes, -kies). Wdb.

L&nteéren, lanteern, soms lanteer(e)ne
(hoofdt. op tee en sch. e), m. (niet vr.). Mv. -s.
Verkl. lanteereke (mv. -kes, -kies). Mnl. lanterne
en lanteerne. Lantaarn. — Raap, hol gemaakt,
waarin een kaarsje brandt. De jongies maken ne
lanteeren en zetten hem op ne muur om de
mains(ch)e schou (vervaard) te maken. — Van
een persoon : 't es ne qrooten lanteeren en e
klai' lucht, het is een pochhans. Vgl. Ned. Wdb.
— Samenst. Lanteereman, m.; mv. -s; lantaarnaansteker. Bekend dansdeuntje :
Jantse kom{t), Jantse kom(t),
Jantse de lanteereman,
Vroeg en laat
Op de straat
Om te zien hoe alles gaat.
Lantoer(e)nblaren {bla met zovl. lange a), vr.
mv. Zeer waarschijnlijk ontstaan uit KANTEER(E)NBLAREN (zie ald.). Plantnaam : i° gemeene akkerkool (Lampsana communis L); 2° Look-zonderlook {Alliaria officinalis ANDRZJ.).

i
I

I

Lanteereschijve, vr. Mv. -». Elk der twee
schijven van aen lantaarn van den molen. Vam
boven en van ondere, an de lanteern, li(gg)en de
lanteereschijven.
Lantere, m(?) : het geslacht blijkt niet. De
eind-d valt dikwijls in de uitspr. weg. lemand
lanter spelen, zijn deel van het maal gedurende
zijne afwezigheid opeten. En komt niet te late;
anderst spelen z'OU{VL) lantere. — Zonder twijfel vindt deze zegswrjze haren oorsprong in het

Lap, tusschenw. Daarnaast LAPPE. Uitroep ter
nabootsing van het geluid door eenen klap voortgebracht. Lap, zaize, en ze smeet de talloor op de
grond. Lappe/ en hie kreeg 'n kaaksmete dat hie
welduust keeskies (kaarsjes) zag. Vgl. Ned. Wdb.
(« in een deel van Z.-Nederl. »). — Vanhier waarschijnlijk (zie Ned. Wdb.): lap, m., klap, slag (met
hånd, met een voorwerp). 'k Gaf hem ne lap of
drij op zijne smoel. Ze paktege 'n latte, en gaf er
hemne ferme lap mee.
Lap, m. Mv. -pen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Slecht, nietswaardig persoon (man of vrouw). Zij'
wijf en es mor ne lap. Em betrauwt die twie
lappen niet. — Dronkaard, Diene lap zit altijd
in d'herberge. — (Soms) een mensch zonder karakter. Pier es negoeé'lap van ne mains. — Vgl.
CV. Ned. Wdb.
— Als tweede lid vormt het een aantal namen,
waar het de beteekenis van nietswaardig persoon
of dronkaard heeft: bier lap, dzenuiverlap, smeerlap (of behoort dit tot lap, doek ? zatlap, zuiplap, enz.
Laplander(e), m. Mv. -rs. De eind^ valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand uit Lapland. —
Deugniet, schelm, landlooper. SCH. DB. CV. J.
M. CL., Bijv. Ned. Wdb.
Lappen, bedr. zw. ww. Verv.: laptege, gelapt.
Met hen (hebben). Wdb. 't Lapt zij* zelve (of
zijn ai(g)e zelve), van iets dat zichzelf, zonder tusschenkomst, goedmaakt, dat vanzelf geneest; dus
zooveel als : het is zonder belang, het is eigenlijk
niets. — 't Eene lapt 't andere, het eene compenseert het andere, het eene weegt tegen het andere
op; fr. ily a compensation. — Kwelspreuk. Men

lanterspel (zie LANTEREN).

Lanteren, onz. zw. ww. Verv. : lanterdege,
gelanterd. Met hen (hebben). Kaartspel, lanter«
luien (zie dit in Ned. Wdb.). Lanteren es e geldspel. Over vyfteg jaar em meer wierd het vele
gespeeld; nui nie meer.
— Afl. Lantereere, m., persoon die lantert, —
Samenst. Lanterspel.

LAPPEN

LaPjtn.Mv.-^«. Verkl. -ke(mv. -kes,-kies). Wdb.
Lappen en sleuren, lappen en leuren. — Beter
ne (leeleke) lap as e (schoo') gat. J. CV. — Ne
zieken ne lap zetten, hem voor eenigen tijd (doch
niet gansch) genezen. J. — Het breede gedeelte
van de schoenzool. Vanhier : op de lappe(n) zijn
(of gaan, loopen), van de eene herberg naar de
andere gaan, zwieren en zuipen. Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 1090. — Een stuk leder dienende tot dracht.
DB. — Kwelspreuk. Zegt drij keers rap achtereen : roo leere lapke! — Tong, meestal lapke :
her lapke slaat altijd; zijne lap en staa' nie
stille; vgl. Ned. Wdb., kol. 1090; het raadsel van
de tonge : e roo lapke da' va' z' leven nie stil en
staat. — Bijnaam, spotnaam. Z' heeten hem
Speeke, mor 't es ne lap. Vgl. beneden LAPNAAM.
— Afl. Lappen (zie ald.). — Samenst. Altijd in
den vorm lap-, Lapdief, m., spotnaam aan kleermakers gegeven : lappendief;. — lapmande, vr.,
lappenmand; van personen : in de lapmande
li(g$)en, ziek zijn (niet veel waard zijn); uithangteeken : in de Lapmande (welbekende herberg te
Eine); — lapmeetse, o., lapmetere, vr.; lappeetse,
o., lappetere, m. : persoon die den eigenlijken
peter of de eigenlijke meter bij den doop vervangt;
vgl. Ned. Wdb., kol. 1092; — lapnaam (uitspr.
•noom met zachtl. o), m., bijnaam; vgl. Ned. Wdb.,
kol. 1092; DB; J ; — vanhier : lapnomen, ww.,
iemand ne lapnoom geven; lapnomere, m. : de
smed moet iederee' lapnomen, Jt en es mor ne
leeleke lapnomere.

I

moet snel, eenige malen, uitspreken. Roo leer lapt

LAPPEN
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rap. — Fig. Iemand lappen, hem (echter niet
gansch) genezen, opknappen. Vgl. Ned. Wdb.,
kol. 1095. Tonie en es nie' genezen, hie en es mor
gelapt.
— Afl. Lappere, m., lapper; kleine poelsnip
{Gallinago gallinula L.)j D B ; — lapperije, vr.,
pJaats waar gelapt wordt: draagt de schoenen nor
de lapperije; het gelapte werk; knoeiwerk; vgl.
Ned. Wdb. — Samenst. Lapleer, o,, leder waarmede gelapt wordt; — lapzak, m. Zie Ned. Wdb.
Het woord komt voor in het refrein van het welbekende lied Van 't looze Vissenertje: Meey
zijne lapzak, mee' zijne knapzak; doch de origineele bet. ging te loor.
Lappen, bedr. zw. ww. Verv. : laptege, gelapt. Met hen (hebben). Klappen geven, slaan.
DB. CV. J. Ned. Wdb. — Ook wel, slaan in
het algemeen : Er op lappen. Iemand buite
lappen. Er hem (zich) deure lappen, er zich
door slaan (eig. en fig.). lemand deure lappen,
hem door slaan verdrijven. Jet in twiee lappen. Water op de grond lappen. Het iemand
lappen, iemand slaag geven; hem erg bedriegen;
hem foppen; hem veel doen verliezen (in spel
b. v.). — Er iemand i(n) lappen, hem foppen. —
Schieten. 't Es ne goee ja(g)ere, nen eeste gouischuttere : hie kan 't er op lappen. Ook in bolspel, enz. gebezigd. — let in de panne lappen,
eig. iets in de pan slaan of doen b. v. eiers. Fig.
iets bederven : 't werk genk goe' veuruit, ?nor
Sies hee 't, deur zijn dommeghied, Uelek in de
panne (ook wel in de pot) gelapt. 't Es dl in de
panne gelapt, het is al mislukt, verdorven. —
Iemand in de panne lappen, iemand foppen,
bedriegen, of althans in een neteligen, onaangenamen toestand brengen. — In de keel slaan, dus :
drinken of eten. In de kele lappen. Hie lapt het
dl i' zijn kra(g)e, zijm ma{g)e, zijne smoel, zijm
muile, zijm botten; en, platter : i' zijn konte,
zijn kerte, zijn klooten. Ook wel : in 't gootse
(gaatje), in 't vel lappen. Volksdeuntje : als een
persoon (b. v. Pier) drank ten beste geeft, dan
zingen de drinkebroers:
't Es va' Pier zij' vootse (vaatje),
Lapt het in ou (uw) vel,
Lapt het in ou gootse,
Lapt het in ou vel9
Wantge meugt het, ge meugt het,
Lapt het in ou vel^
Wantge meugt het wel!

Lardeeren, ww.; lariks, m.; l a m , vr.;
lasch, m. Worden niet gebezigd (ook niet de afl.
en samenst.).
Larier (hoofdt. op rier, la met korte a), m.
Mv. -s. Laurier. Vgl. LALIER, LAURIER.

Lasee, lassee (zachtl. e), m. Zie LACET.
Last, m. Mv. -en. Verkl. niet in gebruik. Wdb.
— Last verkoopen, lastig zijn, moeilijk zijn. CV.
R. J. — Last lijen, moeite kosten. CV. J . —
Moeilijk, lastig mensch. Zwijgt, leeleke last! CV.

R.J.
— Soms gebezigd voor : ende van de zaile. Zie
ENDE. In deze bet. o. Het last van die zaile moe'
vernuud (vernieuwd) wer{d)en. Vgl. LASTBALK,
Ned. Wdb., kol. 1118.

LATEtf

— Afl. Lasteg, bn. bw., zie ald.; — tastegord,
m., lastigaard, lastig mensch. — Samenst. Lastverkoopere, m., iemand die een ander last aandoet, CV.T.J
(Aanh.).
Laster, m. Zie LASTERE.
Lastere, m. Zonder mv. Zonder verkl. De
eind-é? valt dikwijls in de uitspr. weg. Laster. Wdb.
Z' es gekondeneerd veur lastere.
— Afl. Lasteren, ww.; — lastereere, m., lasteraar; — lasterenge, vr., lastering.
Lastiek, m. Soms gebezigd voor ELASTIEK. Zie
ald. J. — Vanhier het bn., lastieken, lastiekie :
dat es goe lastiekie stojfe.
Lastig (uitspr. lastdeh), bn. bw. Trapp. v.
vergel.: lasteger{e), lastegst. Wdb. — Het lasteg
hen, het moeilijk, druk hebben. Vgl. Ned. Wdb.
kol. 1139. — Knorrig, gemelijk. CV. J. — Gestoord, gram. Nie lasteg te wer{d)e, zille, Sies,
CV.J.
Lat, vr. Zie LATTE.

Late (uitspr. met zovl. lange a), bn. bw. Trapp.
v. vergel. : later(e), laatst (fr. le plus tard) en
lest (fr. le dernier). Tien uren, dat es }t laatste
da* ge meugt kommen. Sterven, dat es 't leste
da' ka' kommen. — Wdb. Ge spreekt te late*
Laat op 'tjaar. — Weten hoe laat het es, bekeven
of berispt worden; gefopt, bedrogen worden; veel
verliezen; slaag krijgen. Vgl. Ned. Wdb., kol. 859.
C V . J . — Te late kommen, niet slagen. Da' ge
mij niet en haadt (hadt), ge zoodt (zoudt) dikkels
te late kommen, het zou u dikwijls mislukken, ge
zoudt dikwijls bedrogen zijn. — In 't late, op een
laat uur. Ge komt altoos in 't late. Op een laten
tijd : 't Vriest in de Maie, in 't late. Vgl. Ned.
Wdb., kol. 858. — Als iemand vraagt: hoe laat
es 't, antwoordt men schertsend : zoo laat as
gisteren deestijd of hoo(g)en tijd om ou (u) te
beteren. J {Aanh.). — Spr. 't En es nooit niet te
late. Beter laat as va' z} leven niet. 't Es te late
de putte gevuld as 't kalf verdronken es. 't Es
te late de pap (of de melk) geroerd astie a'gebrand es. Later (ook laters) es dikkels te late,
uitstel is vaak verlies. Vgl. Ned. Wdb., kol. 860.
— Zie hier ook LEST, LATERS.

Laten (uitspr. met zovl. lange a), bedr. wed. st.
ww. Verv. : liet, gelaten. Met hen (hebben).
Wdb. — Bedr. Water laten, pissen; ook wel met
een bezitswoord : 'k moete mij' water laten* —
Iemand laten, hem bloed laten. — Land, 'n huis
laten (gaan, varen), ze niet meer in pacht of huur
willen. — Ellipt. Ereenen (ni. eenen wind, eenen
vloek) laten; ook wel: er eene(n) late{n) kommen^
vlie{g)en, schieten; en : er eene{n) laten dat
't klettert. — 'k Late dor, zooveel als : niet
gesproken van. 'k Late dor zijn giereghied*
'k Spreke van hem alleene, 'k late dor zijn vrauw
en kinders, 't Huis alleen es tien duust frank
verkocht, 'k late dor meubels en ahorn.
— Soort van kinderlatijn. Verstadegij datte .»
laattielatoe? \ Beteekent : laat die la (lade)
toe. Vgl. D E COCK en TEIRLINCK,

KinderspeL

VIII, 207.
— Wed. Zich gelaten, gebaren. Hie liet hem
ziek. K I L . J. Mnl. Wdb.

LATERS

—

— Modaal hulpww. Laat ons (nooit laten wij)
vertrekken. Laat me (nooit ik) doen, enz. Vgl.
Ned. Wdb., kol. 1157.
— DOEN, LATEN. Zie DOEN.
— Afl. Latenge, vr., bloedlating; groot verlies : 't es 'n ferme laienge; iemand 'n latenge
geén; vgl. DB. CV.
Laters, bn. Daarnaast LATERE. Me zillen over
die zake laters ne keer spreken. J.
Latijn (la met korte a, tijn met den klemt.), o.
Zonder mv.; zonder verkl. Wdb. —• Latij' spreken, een onverstaanbare taal, een brabbeltaal
spreken. Vgl. Ned. Wdb. — Zif latijn, zijne
kunst, zijne kennis, zijn verstand. Leverst zij'
latijn i'steken. Al zif' latijn en kan hem nie
halpen. Vgl. J. T. Ned. Wdb.
— Afl. Lalijns{ch) : de Latijnsche tale.
Latoen, o. Niet bekend in mijn dialect.
Latte? vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Lat. Wdb. Er zij' geklove latten en gezaagde
latten. De latten op 'n dak. De latte van dem
bo(g)ene. 'n IJzerie latte, — Spr. Van de latte
krij{g)en, van den stok krijgen. — Er zij' latten
an 't huis, er zijn personen (meestal kinderen)
die niet mogen hooren wat men zegt. DB. CV.
R. J. Ned. Wdb. — Dun, lang mensch. CV. Ned.
Wdb.
— Samenst. Latteklievere, m.; — lattewerk,
o., latwerk; — latteza(g)ere, m. Eenmaal in den
vorm lat': latijzere, o., latvormig ijzer, Vgl. Ned.
Wdb.
Latuw, vr. Wordt niet gebruikt. Zie SALA.
Laurier (hoofdt. op rier), m. Mv. -s. Verkl. -ke
(mv. -kes, -kies). Daarnaast LAUWERIER, LARIER,

LALIER. Wdb.
— Samenst. Laurierblad, o., gewoon laurierblare, vr.; — laurierboom, m.; — laurierstruih,
m.; «— laurier tak, m.
LauWj bn. bw. Trapp. v. vergel. : lauwer(e).
lauwst. Wdb. Lauw watere; e lauw bad.
— Afl. Lauweghied, vr., lauwheid, lauwte (dat
men ook gebruikt).
LanWer, m. Wordt niet gebezigd.
Lauwerier, m. Zie LAURIER.
Lava, vr.; laveeren, ww.Worden niet gebruikt.

Lavai, m.; lavaien, ww.; lavaiere, m. Zie
op LAVEI, enz.

Lavei (uitspr. lavai, la met korte a en vai met
den klemt.), m. Zonder mv. Nachtjacht, wildstrooperij. In de geijkte uitdrukkingen : op lavai gaan,
of loopen, of zijn, of ziiten, of H(gg)en, op strooptocht zijn. Op lavai zitten (of li(gg)en) wordt ook
gebezigd voor : loeren. Vgl. DB. SCH. J. Ned.
Wdb.
Laveien (uitspr. lavaipn;\g\. LAVEI), onz. zw.
Verv. : lavaidege, gelavaid. Met hen (hebben).
Des nachts zonder ?erlof jagen; stroopen. SCH.
DB. J. Log., Wdb. Ned. Wdb.
— Afl. Lavaiere, m., wildstrooper.
Lavement (uitspr. la met korte a, soms met
zovl. lange a, ment met den klemt.), o. Mv. -en.
Wdb. lemand e lavement zetten.
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Laven (uitspr. met zovl. lange a), bedr. zw.
ww. Verv. : laafdege, gelaafd. Met hen (hebben). Wdb. Ne stervende laven, zijn mond met
nat bevochtigen.
— Afl. Lafenesse (zovl. lange a, klemt, op nes),
vr., lafenis : tot lafenesse van de geloovege zielkies /vgl. Ned. Wdb; Mnl: lafenesse.
Lavendel, vr. Wordt niet gehoord.
Lavessche (uitspr. la met korte a, ves met den
hoofdt.; men hoort ch), vr. Lavas (Levisticum
officinale KOCH). Ned. Wdb. heeftook den vorm
LAVESCHE, Mnl. Wdb. den vorm LIVESSCE; fr.
livéche. De wilde lavessche (d. i. de beekpunge)
is gemeender as de lavessche. — Zie nog KlL. J
(LAVESSEKRUID) ; DB (LAVASSE).

Lavoor (uitspr. la met korte a, voor met sch. o
en den klemt.), m. (nooit o.). Mv. -s; verkl. -ke
(mv. -kes, -kies). Uit fr. l'ivoire. Min gewoon :
ivoor. — Gewoon : marbel van wit porselein of
geleierwerk (ook wel van glas). Der zij' g'heel
witte lavoors, lavoors mee roo of blauw strepen^
glazie lavoors. De kinders spele mee' geweune
morbels, mee knikkers, mee lavoors. Wie geet
(geeft) er mij vier morbels veur da' lavoorke ?
Vgl. SCH. DB. J. Ned. Wdb.
— Afl. Lavoor en, gewoon lavoorie, bn., van
ivoor.
Lawaai, o. Wordt niet gebezigd; men zegt
LAWIJT.

Lawijt (uitspr. la met korte a, wijt met den
klemt.), o. Zonder mv.; zonder verkl. Lawaai.
Ned. Wdb. De uitspr. laat niet toe laweit (men
zou lawait zeggen) te schrijven. 't Was e lawijt
van al de duv els. Lawijt maken. 't Es e groo'
lawijt in e klai' strootse (straatje), veel geschreeuw
en weinig wol. —- Ook van hevige kleur. Her
klee' maakt te veel lawijt. — Soms van een
beslagmaker. Smijt da' lawijt an de deure.
Zwijgt, groo' lawijt! — Vgl. SCH. HFFT. DB.
CV. J. CL., Bijv. Ned. Wdb.
— Samenst. Lawijtmakere, m., persoon (man
of vrouw) die lawijt maakt : zijn vrauw en es
mor ne groote lawijtmakere; —- lawijtmakerije, vr.
Lazerre (uitspr. la met korte a, zer met den
hoofdt.), vr. Zonder mv.; zonder verkl. Daarnaast
LIEZERRE, LUZERRE, Luzeme. Dat

es schoone

lazerre. De liezerr' en es deesjaar nie' vele werd.
Luzerre zouien.
— Samenst. Lazerregrond, m., grond die geschikt is tot de luzerneteelt; ook : grond waar
luzerne heeft gestaan; — lazerrejaar, o., jaar dat
veel luzerne oplevert; — lazerheu of -heui, o.,
hooi van luzerne; — lazerreklavere, vr., hetz. als
lazerre; — lazerreland, o., hetz. als lazerregrond;— lazerrestruik, m., eig. luzerneplant;
ook : luzerneveld; en, land waar luzerne gestaan
heeft : ge moet torve (tarwe) zouien op lazerrestruik; — lazerretijd, m., tijd van het jaar dat de
luzerne het schoonst staat; — lazerreveld, o.; —
lazerrezaad, o.
Laznur, o. Bestaat niet in mijn dialect.
Leb, vr.; ledebraken, ww. Worden niet gebezigd in mijn dialect.

LEDEN
Leden (uitspr, leen, eenlettergrepig met zachtl,
e), verleden dw. van het niet meer gebruikte
ly'den, voorbijgaan. In N oord-Ned. : geleden.
Hoelange was 't leen? ev. R. CL., Bijv. Ned.

wu,

Leder, 0.; ledig, ww.

Zie LEER, LEEG (oak de

aft. en samenst.].

Ledikant, o. Wordt niet gebruikt. Vgl. EZELE.
Lee (uitspr. met zachtl. e), vr. Mv, leen, ook
weI Ieens. Daarnaast gewoon LENE, mv .. lenen,
MnL lede, Scharnier, hengsel van deur of venster,
Vgl. Ned. Wdb. (c in Z.-Nederl. »).

Lee (zachtl. e),

vr, Enkel in 't mv.j leen (zie

ald.).

Lee (scherpl. e), m. Mv. leeen, Verkl. leeke, gewoner leeuwke (mv. -kes, .,kies). Leeuw (dat men
soms hoort). Wdb.
Leed (uitspr. met sch. e), bn, Bestaat enkel nog
in de uitdr. :het es mij leed, het berouwt mij. Vgl.
Ned. Wdb.
Leed [sch. e), o. Zonder mv.; zonder verkl.
W db. - Last, moeilijkheid. Mee ons ziek 1JZoederk' hemme tiee] lee' g J had. Ge zitt leed hen om
da' werk te doene. Da J brengt veel last en leed.
Ned. Wdb (<< in Z,-Nederl. '1;). Loq., Wdb.

ev.

Leeden

(uitspr. leen, eenlettergrepig en met
sch. e), bedr. wed. zw. ww. Mnl. leeden (naast
andere vormen). Ven·.: leeddege (uitspr. leetttJg;;
met verkorte sch, e), geleed. Met hen (hebben),
Leiden. W db. Iemand leen, hem leiden waar men
wil; dus : met hem doen wat men wil, Ook wed. :
hie laat hem leen; en : geleed wer(d)en. - Met
overdrijving : temand an e strood (of: an e vort
strood) leen, Ge kezcnt diene jongen an e vort
stroo' leen, ge kunt hem leiden en misleiden, hij
beeft geene wilskracht. - Geleed zijn, hetz. als :
van den alf geleed zy·n. Zie ALF. Gisteren ave(n)d
was ek ge ieed.
- Van dieren, Naar (of nor) dem beer, dem
bok, den hengst, de stier leen of doen, laten dekken. - Fig. Van menschen : foppen, bedriegen.
ZJ hen hem nor deln bok gedaan. G J en zilt 1ny'
nor dem beer nie leen. Hie kan iemand no r de
stier daen. Deze uitdrukkingen met beer en bok
zijn zeer gewoon.
- Een paar malen hoort men lalden, nl. in het
Onze vader: en laidt ons niet im bekoreng (doch
dit behoort niet tot de eig. volkstaal), en in de
samenst. laidsman (zie ald.).
- Aft. Leee"lijk (uitspr. met y'), bn. : die koe en
es nie leee'lg'k. - Samenst. Leeband, m., leiband;
- leeboom, m., leiboom, DB; - laidsman, m.
zie aId,
Leefte, yr. Niet gewoon. Levensmiddelen, voar..
raad. DB.
Leeg (uitspr. met zachtI. e), bn. bw. Trapp. v.
verge!. : leger(e), leegst. W db. - Niet drachtig,
gust. ~n Lege koe, I n lege veeze (vaarze). ev. T.
R. J. Ned. Wdb (<< in Z.-N"ederl. »). - Leeg uren,
ledige tijd. Lezen en schry'ven, dat doe J k i~ mg'1/,
leeg uren. - Zegsw. Hie en kan Jt glas nie' vul
of nie leeg zien, hij drinkt vee!. - Lege vaten (of
tonnen, of, soms, kannen) klenken het meest,
dwaze menschen praten het meest. Vgl. J.

LEEKETISSE
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- Aft. Leefaard z, ald. - legen, ledigmaken;
.I'

ledig worden. Wdb. Leegt ou (uw) glas. D'herberge begint te legen, de drinkebroers gaan
weg; leeete, vr., zie ald. - Samenst, en
konpelingen. De gebruikelijkste zijn [vgl, Ned.
Wdb.) : leegblijuen : z!in huis blg/t leeg : leegbranden " de stove was leeggebrand,o lee,Rdess(ch)en, door dorschen ledigmaken : me
zillen de schure leegdess(ch )en; - leegdoen : de
kasse leegdoen,. - leegdrenken, ledig drinken; leegeten .' al die kinders ete gauwe de vleeskuipe
leeg,. - leeggaan, lediggaan; vanhier : leeggangere, m., lee5'gangerlj'e, vr.; - leeggieten : de
kanne was leeggegoten,. - leeggraken, lediggeraken; - leegkommen, Iedigkomen : - leegkoteren : de pype leegkoteren~' - leegkry"Cg)en: z' en
zillen de kann.e nie leegkrY'en,· - leeglaten :
I n
huis leeglaten/ - leegloopen, leegloopere,
leeglooperY'e,. - leeglutten: ze zal die dzenuiverfless(ch)e wei leeglutten,· - leegmaken,· leegnypen .' ne citroen leegnypen,. - leegpessen,
ledigpersen; - leegpolnpen~' - leegrooken; leegschenken; - leegscheppen; - leegschutten,
ledigschudden; - leegsmooren,o - leegstaan; leegtappen,· - leegzitten,,' - leegzui(g)en,. leegzuipen, ledigdrinken.

Leeg, bn. bw. lie LEEGE.
Leegaard (uitspr. leegort

met zachtl, e), m.
Mv. -so Verkl. -eke (mv . . kes, -kies). Ledigganger;
luiaard (man of vrouw): Triene, de leeleke leegord! KILo DB. SCH. - Juk, houten draagtuig,
waarmede men twee emmers draagt, Daarnaast,
soms, JOK, m. ~t Maisie (meisen) droeg twie melkakers mee ne leegord.

Leege (uitspr. leeg, soms leeg», met sch, e), bu.
bw, Trapp. v , vergel. : lee(g)er(e) , leegst. Laag.
Wdb. SCH. ev. DB. T. R. J. KIL. - Lee(g)e
staan, van barometer, thermometer. Den thermometer komJ lee(g)e. - De boter staat, k01nt
lee(g)e, de prijs is laag, daalt.
- Afl, Lee(g)en, ww., lager maken : ge moet
die stelloudze (stellage) lee(g)en~' lager worden:
Jt water leegt~· - leegte, vr., laagte : Kobie
weunt in de leegte.
Leegte (uitspr. met zachtl. e), vr > Zond~r mv.;
zander verkl. Ledigheid. De leegte van' n tonne,
van J n huzs. Ze sterft va' leegte, van luiheid.
Vgl. Ned. Wlb.
Leek, m.

Wordt niet gebezigd (oak miet de

samenst.).

Leeke (uitspr. met sch. e), Yr. Mv. -n. Verkt :
leekske (mv. -skes, -skies), Daarnaast, zelden, LAKE,
LAKEN. EcheI. Zet op die zweeroudze drg'leeken.
Vgl. Ned. Wdb: LAAK (II).
Leeketisse (sch. e), vr. Mv. -no De zovl. uitspraak laat toe te schrijven LIKKETISSE. Hagedis
(Lacerta vivzpara L.). De leeketzsse~ zijn nogal
gemeene. - WateIsaiamander, gesIacht Triton
(vooral T. alpestrz~' LAure 7~ punctatus DAUD.).
In de vy'ver zz'tten der leeketzssen, - Vervormi ng
van hagedzs (misschien wei onder den invloed van
het vorige leeke). Zie FRANCK-VAN \VIJK; J
(LAKEDIS, LAKETIS, LAKETISTE, LAKKETISSE).

LEELIJK
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Leelijk (uitspr. leehk met sch. e), bn. bw.
Trapp. v. vergel. : leeleker, leelekst. Wdb. —
Zoo leelek as nem beer, as nen duvele, as ne marteko; ook wel : leelekem beer, leehken duvele,
leeleke marteko, leelijk mensch. — Zoo leelek as
de dood. — Van vrouwen : zoo leelek as 'n hekse;
as 'n tooveresse, as 'n leeketisse; ook : die leelek
hekse, die leeleke tooveresse of leeketisse* dat leelijk vrouwmensch. — Te leelek om 't helpen donderen, om veur den duvel te dansen, om dood te
doene. — Zoo leelek da' g' er zoodt (zoudt) af
weegloopen. — Vgl. Ned. Wdb. SCH., Bijv. CV.

Leer (uitspr. met zachtl. e\ o. Zonder mv.
Verkl. ~ke. Leder. Wdb. — Zoo sterk, zoo toui
(taai) as leer. — Lederen riem, waarop men scheermessen wet. Spr. Van 't leer (ook wel : va' leer)
krij{g)en, slaag krijgen; gefopt, bedrogen zijn;
verliezen (in spel b. v.). Ook : iemandvan ('£) leer
geén (geven)
— Afl. Leeren, leérie, bn., lederen : leérie handschoenen of wanten. — Samenst. Leérhandele,
m.; — leértauwere, m., leértauwerije, vr,

R.T.J.

Leer (uitspr. met sch. e), m. (niet vr.). Zonder
mv. Het leeren. Bij ne schoenmaker op de leer
zijn. Goe' va' leere zijn, goed, gemakkelijk leeren : da' mannek' es goe' va' leere; ook : kaa'
(kwaad) va' leere zijn. — Voor leer, vr., regel
van gedrag, zegt men leerenge. Zie ald.

— Leelek denk, leelijk ding; hatelijk, onfatsoenlijk meisje. — Er leelek a(n) zijn, erg bedrogen,
gefopt zijn, veel verliezen (in spel b. v.).
— Leelek kijken, kwaad, boos kijken. CV. —
Leelek doen. 7AZ DOEN. — Leelek zien : i° boos,
kwaad kijken; 2° geen gezonde kleur hebben, er
leelijk uitzien.—Leelek klappen, spreken, ze(gg)en:
vuilen klap vertellen; vloeken; 'k en ben der nie'
geerem bij : hie klapt te leelek. — let leelek
vra(g)en, iets zonder manieren vragen.
— In hooge mate, als bw. 't Es leelek vele,
zeer veel. Leelek diere, erg duur. Sies was leelek
zat, zeer zat. Vgl. Ned. Wdb., Jol. 1254.
— Afl. Leelijkaard (uitspr. leehkort), m., leelijkerd; — leelijkheid (uitspr. leehkiet), vr.; —
leelijkte(uitspr. leehktd), vr., leelijkheid; DB; J.
Leelne (uitspr. met zachtl. e), vr. Zie LELEN.
Leem (uitspr. met sch. e), m. (niet o.). Zonder
mv. Zonder verkl. Wdb. CV. T. R . Het gewone
w. is KLEEM (zie ald.; ook de afl. en samenst.).

Leem (zachtl. e), vr. Zie LEME.
Leen (zachtl. é), verl. dw.; leen (sch. e), ww.
Zie LEDEN, LEEDEN.

Leen (sch. e), m. Mv. -en. Wdb. — Nie' veur
de lee{n) zijn, niet graag iets te leen geven. — let
in de leen hen, kry\g)en, iets te leen hebben of
ontvangen.
Leen (zachtl. é), vr. mv. Niet leens (als Ned.
Wdb. schrijft). Het enk. lee wordt niet gebruikt.
Lenden. Zeer in de leen. E verschot in de leen. —
Dat hangt i' mijn leen, eig. : ik voel het in de
lenden; fig. : ik heb er het voorgevoel van. Het
honk i' mijn leen dat er 'n ongeluk gebeure
moest. DB. J. R . CV. T. — Zijn leen aan iet
le(gg)en, er zich op toeleggen, met ijver er aan
werken. DB.
Leenen (sch. é), bedr. zw. ww. Verv.: leendege,
geleend. Met hen (hebben). Wdb. — Leenen es
kostelijk, men krijgt gewoonlijk het geleende niet
terug. Ook : geleend en komt nie were. — Leene
kweekt vi)'anden; of: vriend in 't leenen, vijand
in 't weregeen (wedergeven). — Leenen es scha
of schande; en het volk verklaart de zegswijze :
gede (geeft ge) te vele were, }t es scha; gede te
lettere, 't es schande.
— Verzachtend : stelen. Z' hé (hebben) van den
nacht ons kiekies geleend. DB. J.
— Afl. Leen, m. (zie ald.); — leenachteg, bn.,
geneigd tot leenen (in de beide beteekenissen); —
leendere, m., leener; — leenenge, vr., leening.
Leep, bn. bw. Bestaat niet in mijn dialect (ook
niet de afl. én samenst.).

Leer, vr. Zie LEERE.

Leere (sch. e), vr. Mv. -n. Verkl. leerke(mv.
~kes, -kies). Ladder. 'n Dobbel leere. Zie LEEDER
in Ned. Wdb. — Mee' de leer uitgaan, 's nacht s
uit stelen gaan. CV. DB. — Leerke staan ; men
zegt wel meer : sUune staan. Zie STEUNE. — De
leer optrekken, eig.: wordt gezegd van iemand
die de door hem gebezigde ladder, waarmede hij
hooger geraakte, optrekt en aldus anderen dwingt
beneden te blijven;fig.: allen te boven gaan. DB.
— Ook hetz. als fr. tirer l'échelle. Nui meu(g)eme
(mogen we) de leer optrekken, nu is 't gedaan,
nu mogen we zwijgen, nu hoeft niets meer bijgevoegd te worden, nu is 't wel! B. v. Sies vertelt
een groote leugen, de aanhoorders zeggen lachend :
Nui meu{g)eme de leer optrekken! — Seffes
(gauwe, rap) op de leere sprengen of zijn, kort
van stof zijn. DB. — Van de leere vallen, fig.,
zooveel als : {mee' zij' gat) in 't water vallen. —
Hoo(g) op d? leere zitten, een hooge plaats bekleeden. Ge keunt het a' zijm maniere wel zien dat
hie hoo(g) op de leere zit. — Weverswoord. De
leere is een dubbele kambalke, waarvan de twee
stijlen door dwarshouten vereenigd zijn. De leer
es vandoene veur 't kruiswerk, Volk en Taal,
V, biz. 100.
— Afl. Zie GELEERD. — Samenst. Leerboom,
m., daarnaast leerstijl, m.; — leerhaak, m.; —
leersporte, vr.
Leere, m. Zie LEGERE.

Leeren (sch. e), bedr. zw. ww. Verv. : leerdege, geleerd. Met hen (hebben). Wdb. — lemand
leeren, hem bekijven, bestraffen, 'k Zal den deu(g)enie' ne keer gaa' leeren! — Dat zal hem leeren, dat zal hem eene les zijn. Dat zal hem leere
zoo koppeg zijn. Vgl.]. — Te leere{n) gaan, de
les in de Christelijke leer volgen. CV. J.— Hoo(g)e
geleerd zijn. Zie GELEERD.
— Onderwezen worden. Rekenen en leert nie'
gemallek. Vgl. CV.
— Afl. Leer, m. zie ald.; — leerenge, vr., leer,
les : dat zal hem 'n leerenge zijn ; bepaaldelijk,
catechismusles : ons Mieke gaat al nor de lee~
renge; DB. CV. J.; — leerlenk, m., leerling. —
Samenst. Leergank, m.; — leergast, m.; — leergeld, o.; — leerjaar, o.; — leerjongen, m.; —
leerknecht, m,; — leermeestere, m., Uermeestesse,
vr.; — leermaiske, o., leermeisje; — leerschole,
vr.; — leertijd, m.; — leervlucht, vr., leerende

LEERZE

—

vlucht voor jonge reisduiven; deze moet men leeren naar hun kot terugkomen; men vervoert ze
eerst naar eene wijk, die niet al te zeer verwijderd is van het duivenhok; vervolgens naar verder
afgelegene plaatsen. Men zegt leervluchten
in
tegenstelling met prijsvluchten
(zie ald.).
L e e r z e (uitspr. leez? met sch. é), vr. Mv. -«.
Mnl. leerse. Verkl. leezeke, soms leeske (mv. -kes,
-kies). Laars. W d b . — In de Lee(r)ze9 verspreid
uithangteeken. — Kinderlust. Leeze(n) maken>
met blokken of schoenen in de sneeuw loopen en,
door drukken en stampen, onder de zool een dikke
laag krijgen. Komt, me gaan ons ne keer leeze
maken.

Vgl.

D E C O C K en T E I R L I N C K ,

VI,

blz.

250. — Glas. Hie pakt 'n goe leeze. Gee' mij nog
e leezeke. 'n Leez' ophen, eene laars aanhebben.
Zie Ned. Wdb. — Maag. Hie giet (lapt, smijt,
enz.) het al i' zijn leeze (ook wel in 't mv. :
leezen). Zijn leeze vullen, Vgl. Ned, Wdb.
— Gaten i' zijn leezen hen (hebben), arm zijn.
Welbekend refrein :
Hie hee' gaten in zijn leezen
Van e vuistse
groot!
— Samenst. Leezemakere,

m.

L e e s t (sch. e), m . (niet vr.). D B , C V . T . R . J.
L e e u w (sch. e), m. Daarnaast, gewoon, L E E .
Zie ald.
— Afl. Leeuwinne
(klemt, op in)y vr. — Samenst. Leeuwejonk, o., mv. -jongen; — leeuweklauwe, vr. (niet m.).

Leeuwerker, m. Zie LEEUWERKERE.
L e e u w e r k e r e (uitspr. met sch. e en hoofdt. op
leeu), m. Mnl. leewerke (naast anciere vormen).
Mv. -rs. Verkl. -rke (mv, -rkes, -rkies). De eind-f
valt dikwijls in de uitspr. weg. Leeuwerik. Hie
zengt al, de leeuwerkere. — Kindergeloof. De
leewerker gaat in de wolken drenken, — Volksmeteorologie. 't Zal goe' were zijn, de leeuwerker
gaat op. — I(n) Februwarie klemt de leeuwerker
ne ploegstert
hoo(g)e.
— Samenst. Leeuwerker sai, o., ei van eenen
leeuwerik; — leeuwerkersjonk,
o., mv. -jongeji;
— leeuw er ker smuite, vr.; — leeuwerker snest,va.
(niet o . ) ; — leeuwerkerspoot,
m., leeuwenkspoot; gewoonlijk i n ' t mv. :
leeuwerkerspooten,
soms voor : riddersporen ; fr. pied d'alouette; —
leeuwerker szank, m., leeuwenkszang.
L e e v e r g e m (uitspr. leev?rgem, lee met sch. e),
o. Dorp bij Zottegem: Leeuwergem. Zie PLAATSNAMEN. — Spotnaam : de {Leevergemsche) Rotzakken. — Leevergem-paddeges
(paddegers). Zie
SENTE-GOOREKS.

L e e z e (sch. e), vr. Mv. -n. Daarnaast, gewoner,
SPEUR. Wagenslag. Mnl. Wdb {leise, lese). K I L .
S C H . D B . C V . — In de leeze blyven, den goeden
weg volgen, in *t goede spoor blijven. — Uit de
leeze graken (of loopen, gaan), het goede spoor
verlaten.

Leeze, vr. Zie LEERZE.
Leger, m. Zie LEGERE.
L e g e r e (uitspr. le(g)prp), o. Mvs. -rs. Verkl.
-rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-<? valt dikwijls in
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de uitspr. weg. Leger. *t Was e leger van hon»
derd duust man. yt Le(g)er van nen haze.
— Samenst. Le(g)erdokteur, m., le(g)ermeestere,
m., geneesheer toegevoegd aan een leger.
L o g g e n (uitspr. le(gg)c?n, de g valt dikwijls
weg), bedr. wed. zw. ww. Verv. : lai. gelaid.
Met hen (hebben). W d b . — Bedr. (of schijnbaar
onz.). Beesten in de mees (meersch)
leigg)ent
beesten in den meersch laten, dag en nacht, om
ze vet te krijgen. De kop (of 't hoofd) in de
schoo(t) le(gg)en, zich onderwerpen ; den moed
verliezen. Z' hee' lange gestreen, mor nui legt ze
de kop in de schoot.J. — Betalen. Le(gg)e lijk de
kiekies, veel betalen. — Van hen nen. Beste (bersten) van 't le(gg)en, een dik opgezwollen gat
krijyen door het vele leggen. Die hinn' es geboste
van 't le(gg)en, doe' ze mor dood. — 'n Dzakke
le(gg)en, een platte dzakke (zweep) met drij of
meer strengen maken. — Pato(dd)ers
le(gg)en,
ze als plantsel in de voren leggen.
— W e d . Zich ziek te bed leggen. De ziekt' es
in dat huis, en moeder heet (heefi) her gelaid.
Hie lai hem gisteren, en hie en zal nie meer
opstaan, — Top- of marbelspel. Zijnen top (of
marbel) op den grond leggen en er de andere
medespelers laten naar kappen (of schieten). Wilt
hie hem nie le{gg)en, hie en zal nie meer ?neespelen. J. T . R . CV {Aanh.). — Den top legt hem,
als hij, al draaiende, met zijn hout bijna tegen
hånd of grond komt. De pinne van nen top die
hem legt, staat in eene schuinsche richting. Den
top legt hem, als hij gaat ophouden te draaien.
Een kind, dat eenen draaienden top op de hånd
heeft, kan hem dwingen hem te le\gg)en ; daartoe
geeft het aan de hånd eerst eene draaiende beweging, die zich aldra aan den top overzet en deze
legt hem : de speler doet zulks om te hauten
(zie ald.).
— Afl. Legachteg, bn. : Tiest en es nie legachteg, hij betaalt niet gaarne; — le{gg)engei v*->
legging ; — le(gg)ere, m., iemand die legt, betaalt :
wie es de le(gg)ere? wie is de betaler? — Samenst.
Leghinne, vr., leghen; — legmees, m., meersch
waarin men beesten legt : de legmees en werdt
nie' gemomd; — legiijd, ir., tijd dat de hennen
leggen; D B ; C V ; R ; — legtop, m., slechte top,
dien de kinderen op den grond leggen en waarnaar de anderen kappen.
L e i , vr. (schalie). W o r d t niet gehoord; men
zegt SCHOULDE (zie ald.).
L e i , vr. (waterleiding, enz.). Is niet bekend in
mijn dialect.
L©i (uitspr. lai), o. Zwing. In : der de lai, zwing
voor drie paarden. Zie ook VEURLAI.

Leiden, ww. Zie LEEDEN.
Leidsman (uitspr. laitsman,
niet
leetsman),
m. Mv. -mans (nooit lieden of lien). W d b . Vgl.
LEEDEN.

L e i e (uitspr. laip), vr. Riviernaam : Lei.
L e t , m. Mv. -ken. Verkl., gewoon, -ske (mv.
•skes, -skies). Lik. Den hond gaf mij elekske. —
K u s . 'k Gaf her e lekske. Da' maisk' es te vele
veur de lek. Zie LEKKEN.
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Lek, m. Drop; het afdruppen. VD. CV. Er
•valt ieverst watere : 'k hoore de lek.
Lek, m. Mv. ~ken. Verki. -ske (mv. -skes, -skies).
Slag met de zwaaiende hånd5 slag in het algemeen.
lemand ne lek geén. Hie kreeg e leksk' of twieé\
en dormee zweeg hie. — Verlies. Ne ferme lek
hen, een groot verlies hebben. DB. J. — Vermaning, beknibbelicg. Hie kreeg ne lek in de teqewordeghie' van alkendeen. — Het w. scnijnt,
voorai in de eerste bet., een onomatopee te zijn.
Zie toch LAK (I) in Ned. Wdb en LIK bij VD.
Lek (uitspr. lek of hk), vw. Zie LIJK.
Leken, ww. Wordt niet gebezigd. Z. LEKKEN.
Lekken. bedr. onz. zw. ww. Mnl. lekken,
Verv. : lektege, gelekt. Met hen (hebben). Likken.
Wdb. Den hond lekt. — Zoenen. Kussen en lekken. Lekken en smakken. C V. T. J. — De perse
(de gouiperse lekken), van gaaischutters : niets
geschoten hebben. Ook wel, eenvoudig : lekken.
't Was gistere schietenge, en }k hé gelekt, 'k hé
de perse gekkt. De uitdr. beteekent nog : niets
hebhen, niets krijgen. In den tombela hemme
(hebben we) de perse gelekt. Nor de doo' van
Tante en heet (heeft) hie nie meegedeeld : hie
het3 gelekt. — De bolle lekt het stekske, ze raakt
aan de stekke; mor }t Hillegem em meugde dat
nie' ze(gg)en : ge zoodt (zoudt) er 'n rammelenge krijen. Zie beneden LEKKERE. — Het tegen
elkander spelen (bollen, b. v.) van twee of meer
verliezers om te weten wie het gansche verlies
alleen moet betakn. Willeme lekken ? J.
— Afl. Lekkenge, vr., het likken ; het zoenen ;
— lekkere, m. Zie ald.
Lekken, onz. zw. ww« Verv. : lektege, gelekt.
Met hen (hebben). — Leken (dat men niet hoort):
de tra?ie lekken over zijn kaken.
Lekken. onz. zw. ww. Slaan met de hånd;
slaan in het algemeen. Tonie lektege nor mij, mor
hie en getaaktege mij niet.
Le*ker, m.; bn. Zie LEKKERE.

Lekkere, m. Mv. -rs. De eind e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Likker; zoener. De leeleke lekker van nen hond! Mie de lekkere! — Iemaiid
die, op eene gaaischieting, niets heeft afgeschoten;
daarnaast PERSELEKKERE. — lemand die, bij eene
uitdeeling, uitloting, erfdeeling, enz. niets heeft
gekregen. 'k Meendege mee te deelen, mor 'k bé
(ben) lekkere. — leder der verliezers die voor
*t gansche geiag spelen. — Spotnaam. Hillegemsche lekkers. Hillegem is een kiein dorp bij Zottegem. De inwoners staaD, te recht of te onrecht,
bekend als dom. Zoo vertelt men dat er eens op
den kerktoren grås groeide. Toen d'Hillegemsche
dat gewaar werden, sloegeu ze raad om te weteu
wat hun te doen stond. Eu wat deden ze? Ze
namen een koe met het zeel rond den hals en
eenigen die op den toren zaten, trokken ze met
dat zeel in de hoogte : de koe zou het grås wel
opeten ! Maar de koord neep haar de keel toe en
vooraleer zij aan het grås kwam, stak ze de tong
'n elle lank uit den mond, want ze kon niet meer
ademen. En de omstanders riepen blijde : hijkt, ze
lekt al, ze lekt al! Doch een oogenblik daarna
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was het beest dood! Sedertdien heeten de inwoners van het dorp : de Lekkers, d' Hille gemsche
Lekkers. As ge t' Hillegem komt, en spreekt nooit
va' lekken of va' lekkers : ge zoodt (zoudt)
'n ra?nmelenge krijen! Zie PLAATSNAMEN.
Lekkere, bn. bw. Trapp. v. vergel. : lekker.
der(e), lekkerst. Lekker. Wdb. — Met minachting en ironisch ; Zijne lekkere zeune, zijn slimme
zoon! — Zelfst. m. : ne lekkeren, een lekker
mensch; ook ironisch : een fameuze, ni. een
domme, dwaze; 'tes ne lekkeren die da' broddelwerk hee' gedaan; vr. 'n lekkere; o. e lekker (van een kind b. v.). — Lekkere kloot, lekker
mensch; — lekker kerte, lekker konte, lekker
vrouwmensch.
— Afl. Lekker g'hied, vr., eig. lskkerigheid, (al
te groote) kieskeurigheid wat het eten betreft;
ook : lekker te, vr.; — lekkernije, vr. — Samenst.
Lekkerbek, m.; — lekkerbete, vr., lekker stuk
(eten); — lekkerkoeke, m., peperkoek : lekkerkoeke kappen^ zie KOEKKAPPEN; — lekkermuile,
vr., lekker (al te kieskeurig) mensch.
Lekt-mijnen-baard (uitspr. lekt-mijmm-bort).
Het geslacht blijkt niet. Het es lekt-mijnem-bord,
het is buitengewoon goed. Ook wel: 't es iet va(n)
lekt-mynem-bord. — Daarnaast: lekt-mijn-leppe,
lekt-mij'-lepke. Vgl. DB. CV. J.
Lekt-myn-leppe, lekt-my'-lepke. Zie LEKTMIJNEN-BAARD.

Lel, vr. Wordt niet gebezigd.
Lelen, vr. Zie LELENE.

Lelene (uitspr. lehm), vr. Mv. lelens, ook
lelies. Verkl. ongewoon. Daarnaast LEELNE. De
eind-* valt dikwijls in de uitspr. weg. Lelie. Witte
lelens, de gewone soort, Lilium candidum L.
Roo lelens, al de roodbloemige soorten, als L.
bulbiferum L., L. croceum CHAIX. Blauw lelens,
Iris germanica L. Geleve lelies, Iris pseudoacorus L. Omgekeerde lelens, de soorten met
omgerolde bloembladtipjes, als L. bulbiferum L.
— Samenst. Leles-, leliesblare, vr., bloemblad
eener lelie. Me' steekt de leliesblaren op olie-vande-li/ve en me' legt z' op wonden, verzweerengen,
enz.; legt op die zweeroudze 'n lelesblare.
Lellen. ww. Wordt niet gehoord.
Leme (uitspr. lem?)9 vr. Mv., zeer gewoon, -n,
Verki. ongewoon. Houtachtig, zeer breekbaar
deeltje van den gedroogden vlasstengel, dat op
den grond valt als men zwengelt. Mnl. Wdb. KlL.
SCH. DB. J. — Leme(n) streu{i)en : als een
getrouwde man (of vrouw) met een andere vrouw
(of man) ongeoorloofde betrekkingen heeft, zoo
strooit men, in eenen nacht, tusschen de woningen
der schuldigen, eene ro te lemen, die aidus den
gemeenschapsweg aanwijzen : Sies hee mee Triene
te doene, en 't volk hee' van den nacht lerne'
gestreuid. Vgl. DB. J.
Lemmen, ww. Behoort niet tot mijn dialect.
Lemmer, m. Zie LEMMERE.

Lemmere (met gerekte e), m. (niet o.). Mv. -rs.
Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-* valt dikwijls weg. Lemmer. DB. CV. J. — De lemmer
van 'm meulenasse, elk van de ijzeren driekantig
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latten die op de as liggen en het verslijten beieiten. D B . CV. J . Volk en Taal, I I I , blz. 137.
— Samenst. Lemmerband,
m., ijzeren band die
over de lemmers 1 an de meulenasse ligt. CV. D B .
L e m m e r e , m. Zonder mv. Belemmering (veelal
van de borst). D B . Mnl. Wdb. K I L .
L e n d e , vr. (lichaamsdeel). W o r d t niet gebezigd. Men zegtLEEN, mv. Zie ald.

I

I

LEPELE
L e n k , vw. Gelijk (zie ald.). 't Was iet lenk ne
veu(g)ele. Hie es zat lenk 'm beeste. Lenk
of'tes,
fr. soit. Z' es lenk weeral ne keer dwaas. Sies en
speelt lenk nie mee? Vgl. D B : LIJNK.
L e n k e , vr Mv. -n. Verkl. >kske (mv. -kskes,
-skies). Link. W d b . G' het (hebt) de koe mee' de
zweepe gesle(g)en. de lenke' staan in her vel.
L e n s , vr.; bn. Dit w. bestaat niet in mijn dialeet (ook niet de afl. en samenst.).

L e n d e , vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -Mes).
Mni. lende. Linde. Men onderscbeidt : de vette
lende {Tilia grandifolia
E H R . ) en de ma(g)er
lende (T. parvifolia
E H R . ) . Veur
d'afspannenge
de Kroone stond er 'n hoo{g)e lende. — In de
Lende, in 't Lendeke, verspreide uithangteekens.
— Afl. Lenden, lendie. bn., linden : lendie
haut. — Samenst. Lendeblad, o., zeer gewoon :
lendeblare, vr.; — lendeblomme, vr. : thee va'
lendeblom?nen;
— lendeblommenthee,
m.; —
lendeboom, m . ; — lend&schusse, vr., lindenschors;
— lendentak, m.; — lendeweverke, o., soms lendewevere, m., soort van vogeltje (misschien Hypolais icterina ViEiLL,); vgl. lindepiepe,
lindetjiepe
bij D B ; vooral lintenweverj,
en linnenwever C V .

L e n t , o. Mv. -en. Verkl. leentse (met zachtl. e),
mv. -tses, -tsies. Lint. W d b . E zijie (zijden) lent.
Lenten en frullen.
De ma7i es veur de peentsies
(pintjes) en de vrauwe veur de leentsies.
— Samenst. Lentpapier,
'pampier, o., papierstrook die met het lint der mutsenmaaksters is
opgerold en bclet dat het lirt aan zijn eigen raakt;
—- lentwoorme, m., lintworm ; mager mersch.

Lone, vr. Mv. -n, soms leens. Daarnaast LEUNENGE, soms LEUNE. Leuning. De lene van de
stoel. De lene van de steegere (molentrap). Mnl,
Wdb. K I L . S C H . D B . C V . T . R . B. J.

L e n t e r e n , o r z . zw. ww. Veiv. : lenterdege,
gelenterd. Met hen (hebben). Daarnsast FLENTER E N . Talmen; traag werken: lui zijn. W d b . Ge
moet werken en azoo nie lent er en.
—• Afl. Lenterachteg,
bn.; — lenterderije, vr.;
— lentereere, m., man (ook vrouw) die lent er t;
— lenterenge, vr.— Samenst. Lenterkcrte,
-konte,
vr., -gat, o., vrouw die len ter t; — lenterkloott
m., man die lentert.

L e n e , vr. Daarnaast, min gewoon, LEE. Mv. -n.
Scharnier. An de deure, de vaister zijn der lenen.

Vgl- J.
Lene, vr. Persoonsnaam : Magdalena. — Lamlendige, traag sprekende en handelende vrouw.
f
n Lene van e wijf. 'k En kan die lene nie lijen.
L e n g , vr. (viscb); l e n g , o. (strop). Bestaan niet
in mijn aialect.
L e n g d e , vr. Soms gebruikt voor LANGDE. Zie
ald. en Mnl. Wdb.
L e n g e l e n g e n , ww. Bellen. Wie ester azoo an
't lengelengen ?
L e n g e l e n g e l e n k , ni. Geklingel eener bel. Er
es iemand in de wenkele, ik hoore ne lengelengelenk. Lengelengelenk!
ze bellen.
Lengelengelenk
doent bellen.
L e n g e n , o r z . bedr. zw. w w . Daarnaast soms
LANGEN. Verv. : lengdege, gelengd. Onz. Met
zijn. Langer worden. As de da(g)en leginnen le
lengen, beginnen de nachten te strengen. Mee
Nudag zijn de da(g)egelengd,
wat da' nen hond
over ne stichel sprengt, dus eigenlijk zeer weinig,
ni. een hondesprong. — Bedr. Met hen (hebben).
Langer maken. W d b . Mnl. Wdb.
— Afl. Lengsele, o., ler>g?el; — lengte, vr.: het
woord verdringt meer en meer langde en lengde.
L e n g s k e s , l e n g s k i e s , bw. Allengskens. Daarnaast : va' levgskes, va' lengskies. 't
Werdt
lengskies kaud. De gezondhie' zal va' lengskies
werekommen.
Va' lengsk{i)es zou wel een volksetymologische vervormirg van allengskens
kunnen zijn.
L e n i g , bn. bijw. W o r d t Diet gebezigd (ook
niet de ati.).

L e n t e , vr. fr. printemps,
Het w. komt in gebruik. H e t gewone w. is echter nog uitkommende(n).
L e n t e , vr. Traag en talmend vrouwmenseh ;
lui vrouwmensch. Die lente van e wijf! Vgl.
LENTEREN. D B ,

Lep, vr. Zie LEPPE.
Lepel, m. Zie LEPELE.
L e p e l e (uitspr. lepdh), m. Mv. -Is. Verkl. 4ke
(mv. -/kes, -Ikies). De eind-e /alt dikwijls in de
uitspr. weg. Nen hau t ie (houten) lepele; nen tenie
(tinnen), nen ijzerie lepele. — Mee' de lepel kweeken. zonder moedermelk opbrengen. D B . — Mee'
de lepel gekweekt zijn, wel kunnen eten. D B . —
Zijne lepel neerle{gg)en,
wcegle(gg)en,
weeggeu(i)en, weegsmijten, weegwerpen, sterven. —
lemand op de lepel scheeren, zie D B . J . — Hie
en hee' geene lepel om uit t' eten, hij is doodarm.
J . — Schei tsend : glas. Gce' mij nog ne lepele. —
AU' uren ne lepele, ordonnantie van den geneesheer. Ook : alie uren moet men een glas bier
nemen. Ook : all' halv' uren [alle kortiers, enz.)
ne lepele. Ook gezegd van traagsprekende personen. Vgl. J . — Oor, oorschelp. De lepels van nen
haze. An iemand zijn lepels trekken. Iemand bij
de lepels pakken, eig. en fig. (hem vermanen,
berispen, bestraflen). — H e t raadsel van het mollegat :
Ge ketint het mee ne lepel overdekken,
En honder[d)per(d)en
en keuiien 't nie'
[vertrekken.
— Afl. Lepeleere, m., bewaard in den familienaam : De Lepeleire;
— lepelen, ww., eten;
goed eten; drinken; C V . — Samenst. Lepelblad,
o., meestal in ' t mv. lepelblaren, waterwegbree
(Ahsma plantago L.), naar de lepelvormige bladeren; D B ; C V ; Volk en Taal, II, blz. 172;
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daarnaast lepelkruid, o.; — lepelhaut^ o., hout
waarvan men lepels kan maken; D B ; spr. : al
haut en es gee' lepelhaut, van alle hout en kan
men geene pijlen maken; D B ; —
lepelmande,
vr., veelal in 't verkl. : lepelmandeke,
mandje
waarin men de lepels legt; — lepelsteel, m.
L e p p e , vr. Mv. -n, Verkl. -pke (mv. -pkes,
-pkies). Mnl. leppe naast lippe. Lip. W d b . Onderste leppe; bove{n)ste leppe. — 'n Leppe maken
(trekken, zetten), pruilen; ook wel : 'n vieze,
ordege ( = aardige) leppe maken. CV. T. R . E n :
zijn leppe laten hangen. J . — Zijn leppen optrekken, walg voor eten of drinken gevoelen en toon e n ; zeer misnoegd zijn. As ge van
dzuz\n)
spreekt trekt hie zijn leppen on. — Op zijn leppe
bijten, zich inhouden (van gramschap, van lachen).
— Het lag op mijn leppen, ik was op het punt het
te zeggen. D B . CV. — Persoon, die eene dikke
of zonderlinge lip heeft. Die {dikke) leppe!
Zwijgt,
(groote) leppe! — Vrouw die veel babbelt. 't Es
'n leppe. Die staute leppe l — Het raadsel van
den hangele, fr. crémaillére:
't Hangt in huis
en 't hee 'n zwarte leppe.
— De leppe van 't ende, het deel vsn het ende
(zie ald.) dat in den assekop van den molen komt.
— Samenst. Lepwegge, vr., wegge die tegen de
leppe van ft ende zit: 'n lepwegge komt los.

Leppen, ww.; lepperen, ww.; leproos, bn.
W o r d e n niet gebezigd.
Les,

vr. Zie LESSE.

Les, o. Mv., ongewoon, -sen. Verkl. -ke. Lisch;
vooraL de Carex-sooitzn ; niet Iris
pseudo-acorus
L . In onze mees (meersch) staa' veel les. De
blare' va' les snif en. — Ook wel het blad alleen :
'k trok e les af en 'k snee mij V mijn hånd. D B .
Vgl. LISCH in de

Wdb.

— Afl. Lesling (uitspr. -lenk), m., lijnvormig
blad der gramineeén en cyperaceeén; DB. —
Samenst. Lesgrond, m., lesland, o., grond, land
waar veel les groeit; dus : slecht land; — lesmees,
m., meersch waar veel les staat; zure, slechte
weide.

Lesch, o. Zie LES.
L e s s c h e n (uitspr. gewoonlijk met ch), ww.
W d b . Zijmn dust (dorst) lesschen.
L e s s e , vr. Mv. -n. Verkl. -ske (mv. -skes, -skies).
Mnl. lesse. Les. W d b . — lemand de lesse spelten, iemand de les lezen. Ook : iemand de lesse
geen of veurele(gg)tn.
— Zijn lesse keunen, eig.
zijn les geleerd hebben en ze kunnen opzeggen j
rig. weten wat men zeggen moet (b. v. als getuige
in een proces). — 'n Lesse krij(g)en of hen, berispt,
vermaand w o r d e n ; een groot verlies ondergaan;
altijd met de bijgedachte dat het gebeurde tot les
of leering zal dienen. — Hauwt (houdt) die lesse'
veur ou (u), laat al dien raad, laat mij gerust.
— Afl. Lesseneere, m., lessenaar. — Samenst.
Lessegeendere, m., iemand die gaarne de leermeester speelt en daardoor onaangenaam wordt.
L e s t , bn. bw. W d b . — Lest, laatst, zie
onderscheid op LAAT. — Lest lacht, best lacht.
ook : die 't leste lacht, zal 't beste la(ch)en. —
leste zijn de beste en d'eeste zijn de beesten.
BEEST. — ft Lest eurdeel, het laatste oordeel.

het
J ;
De
Zie
Hie
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zal in 't lest eurdeel nog te late kommen, hij
komt altijd te laat. CV (Aanh.). — Op het leste
zijn of lt{gg)en, op het punt zijn te sterven; op
het punt zijn arm te worden. — Op her leste zijn,
van dieren en menschen, op het punt zijn te bevailen. — Op zijn leste beene{n) loopen, zeer ziek
zijn (alhoewel men toch nog kan uitgaan); ook :
op zijn leste voeten, i' zijn leste schoene{n) loopen.
Fig. : zeer slechte zaken doen en op het punt zijn
arm te worden. Men zegt ook : zij' leste liekske
(liedje) of klauske zengen. — 't Leste koordeke
trekken, op het punt zijn te sterven, of arm te
worden.
L e s t m a a ] (zovl. lange a)t bw. Laatstmaal.
L e t , o. Mv. ongewoon, -ten. Lid. D B . CV
(LIT;. Wdb. — Men hoort ook lid, mv. leden, in
den zin van : lid eener maatschappij, en in de
samenstelling eerelid; doch deze vorm is modern
en behoort niet tot het eigenlijke dialect. — Halmknoop. D B . — Vinger- of teenbeentje; ook een
der arie vinger- of teendeelen. Ze was e let van
herre venger kwijte. Den duim en hee mor twie
letten. Vgl. K I L . DB. C V . J (Aanh.). — Lidmaat, deel van het lichaam. D B . — Graad van
verwantschap. Ze zij' famield' in 't derde let. DB.
L e t , m(?); enkel in 't verkl. : laitse, zonder
mv. H e t eenmaal letten, dus : oogenblik, beetje,
weinigje. Wachte laitse. D B .
L e t s , m. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Daaruaast LITSE, vr. Mnl. letse, litse. S n o e r ; —
snoerstrik. Vgl. S C H . K I L . D B . J . Mnl.
Wdb.
— Een der touwtjes die het zeilkleed aan 't ende
vastmaken.
L e t t e e k e n (tee met sch. e), o. Litteeken. W d b .
L e t t e n , bedr. onz. onp. zw. w w . Verv. : leU
g -> gelet. Met hen (hebben). Bedr. Beletter.
W d b . — Onz. Acht geven. W d b . — Toeven. Ge
moet ou (u) haasten en nie letten. Zonder
letten,
zonder verwijl. K I L . S C H . D B . J. — Onp. Met an.
't En zal der nie a' letten, het zal er niet van
afhangen. DB. J.
— Afl. Letsele, o., beletsel; — lettere, m.,
opletter; toever.
ie e

L e t t e r , m.; bw. Zie L E T T E R E .
L e t t e r e , b w . Zonder trapp. v. vergel. De eind-^
vaii QiKWijis in de uitspr. weg. Eig. lettele,
littele,
luttei met dissimilatie. Vgl. Mnl. Wdb. K I L . D B .
S C H J. Letter werken en vele drenken en duurt
nie lange. Letter of vele. Letter of geen, zeer
weinig.
L e t t e r e , vr. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). Mnl. lettere. De eind-<? valt dikwijls in de
uitspr. weg. Letter. W d b . Geen letter
geleerd
zijn, gansch ongeleerd zijn. Geen letter izeunen
zoo groot as 'n huis, as 'n kerke, as 'n schuurdeure. — Op de letter spreken, naar de letter
sprekea, de beschaafde taal spreken. — Kop of
letters, kruis of munt. — Vgl. D 8 . C V. J .
— Samenst. Lettergietere,
m.,
lettergieterije^
vr.; — lettergreep, vr., schoolsch woord ; — let
terkasse, v r . : in die schole waster (was er) 'n let
ter kasse; — letterzeitere,
m., letter zetterije, vr

LEU
Lell, m. Daarnaast LEUr. Eligius. Zie PERSOONSNAMEN. Sente Leu. Leu (of Sente- Leu) vieren,
den I D December vieren. De smeds en de meest

ambachtsmans vieren nog Serite-Leu,
-AB. Leuen, leuien, ww., Elooidag vieren :
op die gemeente leuen ze ferme : - leucre,
leuiere, m., persoon die leu(iJt : de leuiers
wer(d)e zat ; leui:"nge, ieuienge, vr., het
leu(i)en. - Samenst. Leu(z')dag, m., Ie December; - leu(z)messe, vr., plecntige mis op Leu(i)dag : de leu(i)ers betalen de leu(£)messe; leu(i)tafele, vr., feestmaal op Elooidag voor de
leu(l'}ers: Wor es )t leu(i)tafele? In den Ankere.
Er zijn derteg leuers an de ieutafele.

Lenene, vr. lie

LEUGENE

(ook de aft. en

samenst.).

Leugen, yr. Zie LEUGENE.
Langene [uitspr. leu(g)JnJ),

vr. I\Iv. leu(g)ens,
-es, gewoon -ies, soms -tets. Zonder verkl. De
eind-e valt dikwijls weg. Leugen. W db. - Van
d' eeste hu(g)en nie' dood, nie' gestoorven, nie'
geboste z!in. - I n Porte [rotte] leu(g)ene, een
erge leugen. J t Zy'n al uorte leu(g)ies da' z' ou
(u) wy·smaakt. - )n Leu{g)e lie(g)en, liegen. Leu(g)ens verkoopen. - Iemand n leu(?")en ophangen. - Hie stenkt nor de leu(g)es, hij iregt
veel, - Mee 'n leu(g)en an de taaarhie' kommen,
lieven om aan de waarheid te geraken. - 't Es
'n hleu(g)en om beter sunile, - Ne gJheele zak
(of g'heel zakken) leu(g)ies, zeer veel leugens. Dor gaa' veel leu(g)ens in ne zak, eer dat hz"e vul
es. - Van len leu(g)ene kommen der twiee' (of
meer of vele). - Van hoore ze( l{g)e eommen de
leu(g)ies in Jt land. - Ultroep. En geen leu(g)ens,
zilde! het is de waarheid. - Vgl. DB. ev. T. J.
_ Aft. Leu(g)enachteg, bo. : iemand leu(g)enachteg maken, loochenen wat iemand beweert; leu(g)eneere, ffi. : vorte leu(g)eneere, groote leu ..
genaar; leu(g)enesse, vr., leugeuaarster.Samenst. Leu(g)emete, vr., vrouw die erg liegt;
SCH. DB; J; - leu (g)eschoIe, vr., huis (plaats)
waar veel wordt gepraat en gelogen; de smesse
was ~n leuig)eschole; nor de leu(g)eschole geweest
hen, erg kunnen liegen; - leu([f)entale, vr. j leu(g)ezak, m., groote leugenaar (van menschen,
boeken, gazetten). Gazetten e'n abnanakken, dat
zfj~ leu(g)ezakken.
Leugegem, o. Ingebeelde dorpsnaam. Va'
Leugegem zijn, liegen. Te Waregem gebeurd en
te Leugege1n verteld. - Leupegem, gemeente bij
Oudenaarde, wordt (likwijlS schertsend tot Leugegem vervormd. - V gl. J.
Leui, m.; Ienien, ww.; Ieniere, In.; lenienge,
I

vr.; leuidag, m.;
vr. Zie op LEU.

leuimesse,

vr.;

lenitafele,

Lenk, bo. Bestaat niet in mijn dialect (ook niet
de ati. eu samenst.).
Leune, vr. Soms gehoord voor leunenge, lene
(zie ala.). De leune van den trap. DB. ev. T. R.J.
Lennen,

ooz. zw. ww. Very. : leundege, ge.
leund. Mel hen (hebben). W db. Te(g)en de 1nuur

leunen.
- Aft. Leunenge, vr.·, leuuing : de leunenge

van ne stoel.

LEUZIG
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Iieunk. m.;
(en de afl.).

Lenpegem,

leunken, ww.

Zie LUNK, LUNKEN"

o. ZiePLAATSNAMEN. -

De

naam

worut uikwijrs schert-end vervormd tot Leugegf; ilZ
en Leutegem. Zie ald.
1

Leur, Yr. In : te leure, tot verlies. Spr. Zeure(n)
komt te ieure, wie zeurt (aaszak speelt, bedriegt)
verliest tach.

Leure, vr, Mv. -n. Verkl. ongewoon. Vod.
Gepaarde ww. : lappen en leuren : scheuren en
leuren, Geleurd en gescheurd zifn, van eenen
persoon : kleeren dragen die maar gescheu rde
vodden zijn. _. Deugniet, kapoen, De smed en es
mar 'n leure. Vgl. DB.

J.

Leuren, onz.

zw. ww. Verve : leu rdege , geleu rd. Met hen (hebben). Trekken, sleuren. Leuren en sleuren, G) em meugt mee' die kleeren

azoo nie leuren, Ge leurt er mee. -

Mee e kind

ieuren, het zorgeloos en ruw voorttrekken; er
mede ronddrentelen. - Met e maisee ieuren, er
op ruwe, onzedelijke manier mee te werk gaao, of
er mee van den eenen kroeg in den anderen zwiereno - VgL KIL. SCR. ev. J.

- Aft. Leurdere, m.: - leurenge, Yr. : leureng'e
mee' garen, enz.; leurenge mee e kind, mee e
maisee. - Samenst. Leurdengs, 0., leurdengen,
0., leurderswaren; ook : leurgoed, o.

Leus,leuze, vr. Wordt niet gebezigd.
Leute, vr. Mv. en verkl. ongewoon. Vreugde,
plezier. Leute maken. Z~ hee' veel leute. Veur de
leute zijn. Zfjn leut' in iet hen (hebben). Hoe

meer zotten hoe meer leute. Uit leufe vechten 1)/
spelen, vaor de prete J. - Grap, spel. t En was
mar )n leute, Jten was nz'e'gemeend. DB. J. SeR.
- A.ft. Leuteg, bn. bw.; - leutegord, m., pIezier:g mensch. - Samenst. Leutemakere, m.,
vroolijk gezel; - leutemakeryOe, vr.: va) leufe1nakery'e kOlnt er dikkels ruize.
J

Leutegem, o. Ingebeelde plaatsnaam. Va' Leutegem z!jn, een plezierige kerel zijn. - Soms
scnertsend vaor Leupegem, gemeente bij Oudenaarde.

Leuteren, ww.,

waggelen. Men zegt gewoon-

lijk louren. Zie ald. (ook de aft en samenst.). Talmen. W db. In deze bet. altijd leuteren (nooit

loteren).
- AB. Leuterachteg, bn., talmachtig; - ieutereere, m., man (of VIOUW) die talmt; - leutere n/{e, vr., het talmen. - Samen~t. Leutergar, 0.,
leuterkerte, -konte, vr., talmster; - leuterklof.,1t,
m" talmer.

Leuven,

o. Zie PLAATSNAMEN.
Aft. Leuveneere, m., Leuvenaar; - Leuvens(ch). bn., van Leuven : op z!i J Leuvens, naar
Leuvensche manier; - Leuvensch (uitspr. LeuviJns), m. (niet 0.), soort van bleek, schuimend
bier. Zijde veurde Leuvens? Vgl. VD. J.
-

Leuzig (uitspr. leuzJch), bn. bw. Trapp. V.
vergel. : leuzeger(e), leuzegst. Lui, vadslg'
te
gelijker tijd vuil. E leuzeg wgj. KIL. SCH. DB. J.

en

YD. CV (Aanh.).
- Aft. Leuzegord, ill., luiaard; vadsig, vuH
mensch; - leuzeghied, vr., lui- en vadsigheid,
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Le ven, onz. zw. ww. Verv. : leefdege% geleefd.
Met hen (hebben). Wdb. — Leve gelijk 'ni beeste,
e verkie, nen hond, (zeer) slecht leven. — Leve
gelijk ne vis in 't watere, goed, onbezorgd leven.
— Uitroep (ter bevestiging). Zoo waar as 'k leve !
— Ne mains en ka' van den hemelschen dauw
nie leven, bij kan niet leven zonder eten en drinken. — Ge moet leven en late leven, men moet
ook goed jegens een ander zijn, doogen dat hij
ook leeft. — In iet leven, er vreugde, voldoening
in vinden. Hie leeft er in, in iemand te pla(g)en%
Ook wel zcnder in : hie leeft as hie iemand kan
den duvel andoen. — In dat doorp leven ze, daar
leiden zij een vroolijk leventje, daar is het niet
doodsch. — Middelen van bestaan hebben. Z' heet
e klai' fortuuntse, ze ka' leven. — Mee iemand
(of iet) leven, er ruw mede omgaan, er slecht mee
leven of handelen. Kijkt hoe de katte mee* de muis
leeft. Hie leeft mee zij' wijf gelijk de katie mee'
de muis. Hie slaat en stampt zijnen hcnd: 't en
es nie' gepermeteerd mee 'm beest azoo te leven,
Mee her kind en leeft ze nie' goed. Es 't azoo
da' ge mee' de boeke' leeft! — Mee' 'n vrauwe
leven, er ongeoorloofde betrekkingen mee hebben, er mede wonen. — Zich bewegen (van hout,
kwik, grond, enz.). Haut leeft lange. De kwelme
leeft; kwik leeft. — Vgl. Mnl. Wdb. VD. KlL.
DB. CV. T. R J .
Leven, o. Mv. leve{n)s. Verkl., ongewoon,
leveke. Genitief in : Boom des leve{n)s (z. BOOM).
Wdb. — E leven hen (of leen, leiden) gelijk nem
baronk, nen heere, ne keunenk, ne prins, een zeer
goed leven hebben. — Eleven hen (of leen)gelijk
'm beeste, nen hond, e verkie, een slecht leven
leiden. — Zoolang aster leven es, ester hope. —
Leven om leven. Veelal met vechten, strij{d)en,
doen. De twie zatteriks vochte leven om leven,
d. i. totterdood.
— Va' mij (of mé) leven (va' zij', van her,
van ons, enz.), ooit, Ix.jamais. Hette dat van ou
(uw) leve gezien? Met niet beteekenen die uitdrukkingen : nooit. Dat en hoorde van ou (uw)
leven nie meer. — Va' zij' (of ze, of veelal z')
wordt voor alle personeD gebruikt. 'k En hé zukken denge va' z' leven nie' gezien. M' en zillen
't va' ze leven nie meer hooren. En gade va' z'
leven nor Brus el nie meer? Zij en gaa' va' z'
leven nie uit. — Van valt dikwijls weg : wie koest
dat z' leve paizen ? As ek hem z' leve te(g)enkomme, sla 'k hem dood. Dat en hee' z' leven
niet te ziene geweest. — Men voegt véor leven
soms grondeg, eeuweg : wie hee' dat va' zij'
grondeg lcve?i hoore ze(gg)en ? 'k En zal 't mijn
eeuweg leven nie meer doen. — Vgl. SCH. DB.

CV.T.RJ.
— A(J) z' leven. Zie AL.
— Geraas, lawaai. Leven hauwen (houden).
Leve maken. 't Was e leve van al de duveIs!
Wa' leven hen ze dezen nacht g'hauwen! VgJ.
Wdb.
— Samenst. Levensdag, m., veelal in 't mv. :
*da{g)en. Dat zcl mij berauwen al mijn levensda(g)en; — levenhauwere, levemakere, m., geraasimker (man of vrouw) : smy't die levenhauwers op strå te; Triene de levenhauwere; —
fcvenskruzd, o., het gemeene vlaskruid (Linaria

LEZEN

vulgaris L.); aldus te Asper (Volk en Taal, II,
blz. 172).
Levend, be3r. deelw. (als bn. bw.). Zonder
trapp. van vergel. Wdb. Der en was geen levende
ziele. Ook wel : Der en was gee' levend herte,
er was niemand. Soms : Der en was gee' levend
hert of ziele. — Mee' zij' levende lijf en ziele,
met lijf en ziel. 'k Pakteg' hem mee' zij' levende
lijf en ziel op, en 'k smeet hem te(gyn de muur,
— Levend biestse (beestje) of levende vlees, top
die staat te draaien. Nor 't levende vlees ka-p^en.

VglJ.
Levendig (vnfspr. Iev9nd9ch), bn. bw. Zonder
trapp. v. veigel. Wdb. — Levend. Gee' levendeg
herte, geen lev endege ziele, gee' levendeg hert
of ziele, niemand. Zie LEVEND. J.
Lever, m. Zie LEVERE.
Levere (uitspr. Iev9rd), m. (niet vr.). Mv. -rs.
Verki. ~rke (mv. >rkes, -rkies)."De eind-é? valt
dikwijls in de uitspr. weg. Mnl. levere. Lever.
'k Ete geere levere. Zware levere, echte lever;
lichte levere, longen : de lichte lever zwemt in
't water boven, de zware lever gaat ondere. »—
Nen droo{g)e lever hen (hebben), veel drinken. —
Zijne lever doe' zwemmen, of: drenken dat de
lever zwemt, overvloedig drinken. — let op de
lever hen, op het hart. Dat ligt al lang op zijne
levere. — let op de lever kry\g)en, berispt, bekeven worden ; beleedigd worden. Sies kreeg ewat
op zijne levere. Iemand iet op zijne lever geen.
Als iemand een erge berisping of eenen grooten
hoon wordt aangedaan, hoort men wel den uitroep : En dat op zijne levere! -— Vgl. DB. CV.

T. R. J.
— Afl. Leverachteg, bn.; Wdb. — Samenst.
Leverkwale, leverziekte, vr.
Leveren, bedr. zw. ww. Verv. : leverdege,
geleverd. Met hen (hebben). Wdb. Geleverd zijn,
of verre genoeg geleverd zijn, bedrogen, gefort
zijn; verloren zijn (in spel b. v.). Fijn, goed,ferme,
schoone geleverd zijn. En doe mee' de keerelgeen
ajfeerens, anderst zijde schoone geleverd.
— Afl. Leveransie, vr., leveransier, m.; —
leverenge, vr., het leveren; het te leveren : leverenge doen, ontfangen; de lev erenge laat te
wains(ch)en.
Lezen, bedr. onz. st. ww. Verv. : las, gelezen.
Met hen (hebben). Wdb. — Op 't veurhoofd
lezen : als zeer kleine kinderen iets misdaan hebben, dan lesst men dit, zeer traag en met den vinger, op het roorhoofd. G' het (bebt) het wel
gedaan, want 't staat op ou (uw) veurhoofd te
lezen. — Messe lezen, de mis doen zonder zang of
muziek; messe zengen, mis doen met zang en
muziek; messe doen is de algsmeene uitdrukking.
Van hier : geleze messe, gezonge messe. — Van
honden : op de achterpooten staan. Onzen Azor
ka' schoone lezen% CV (Aanh.).
— Bidden. Veur iemand lezen, voor het goed
of de zaligheid van iemand bidden. Op de kniens
lezen. Mee d'orms (armen) omhoo(g)e lezen. —
Bitten en lezen of lezen em bitten. Dat en doet
anderst niet (niets) as lezen em bitten. — Onz'
Heere van 't kruise lezen, veel, doch schijnheilig
bidden. — Raadsel van den biechtstoel; 't Es
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*n huis va God geprezen, der werdt rneer i' gevloekt as gelezen, men biecht er altijd het slechte.
— Men zegt toch : God bidden, nen hailegem bidden, (niet lezen); vasten em bidden; laat o ns

L i c h t , bn. Klaar, helder. In ; het es
dag, het is klare dag. J .

bidden.

L i c h t e (uitgespr. met gerekte i), bn. bw. Trapp.
v. vergel. : lickter(e), lich{l)sl. W d b . Vgl. Mnl.
Wdb. Zoo licht as e pluimke. — Lichte
levere,
Zie LEVERE, — 'n Lichte tuite, lichtvaarciig
vrouwmensch. — Lichte getrauwd
es lichte berauwd. — E licht hert en treurt niet. — Zijn
lichte schoenen anioen (antrekken), zich spoeden.
— Licht over ietgaan (of stappen), weinig Deling
aan iets hechten. — Vgl. J.
— Afl. Lichtekes, lichtekies, bw., lichtjes; —
lichten, ww ; — lichtenge, vr., lichting; — lich*
tere, m., zie ald.
— Samenst. Lichtverdeg,
bn., -hied, vr., lichtvaardig, -heid; — lichtzinneg,
bn., lichtzinneg*
hied, vr.

Zie BIDDEN. Vgl. S C H . DB.

J.

— Onz. Gelezen worden. Die gazelle
leest
gemallek, 't zijn klare letters.
— Afl. Leesachtig (uitspr. lezachtdch), bn., houdende van lezen; — leesbaar (uitspr. met zovl.
lange a), bn., daarnaast zeer gewoon, leeslijk
(met ij) : zij' geschrift
>n es nie leeslijk; —
lezenge, vr., lezing; het lezen (bidden) der gebeden
voor overiedenen; dit wordtluidop gedaan, bij het
lijk, des avonds, door al de geburen : de zen ave(n)d,
va' zeven tot achte, es 't lezenge ; — lezere, m.,
persoon (man of vrouwj die (veel) leest; men hoort
soms lezeresse, vr., leesster. — Samenst. Leesboek,
m. (niet o . ) ; — leesgat, O., leeskerte, -konte, vr.,
vrouw die veel leest; — leeskloot, m., man die
veel leest; — leeszale, vr.

lichten

L i c h t , bn. Zie L I C H T E .

Lichter, m. Zie LICHTERE.
Lezer, m. Zie LEZERE.
L e z e r e , m. Mv., zeer gewoon, -rs. Verkl. -rke
(mv. -rkes, -rkies). D e eiui-£ valt dikwijls in de
uitspr. weg. Soort van slechte, kleine, ronde pruim.
De lezers zij' zoo groot as ne morbele,
blauwtrood of blauwtzwart gelijk de sleepruimen% — Ik
weet niet of het w. tot lezen moet worden gebracht : de lezers zijn maar zoo groot als de
pasternosterbollekens waarop men leest?

Liber, bn. Zie LIBERE.
Liberaal (uitspr. liebaraal, raal met zovl.
lange a en den hoofdt.), bn. T r a p p . v. vergel. :
lieberaalder(e),
lieberaalst. W d b . De lieberale
partije.
— Afl. Lieberaliesme, lieberaliesmuus, o., liberalisme.
Liberaal (uitspr. z. 't vorige w.), m. Mv. -ralen.
Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). W d b . De lieberale
zijn ondere, zijm boven.
Llberater(e) (uitspr. Uebjrat9r9 met zovl. lange a), m. Mv. -rs. D e eind*£ valt dikwijls in de
uitspr. weg. Spotnaam voor : liberaal.
Libero (uitspr. liebjrz), bn. Trapp. v. vergei.
lieberder(e), lieberst. F r . libre. Vrij. Los en liebere. J.
Liberteit (uitspr. liebartait met hoofdt. op
lait), vr. W d b . Fievan de liebertait! — Boom
van de liebertait, fr. arbre de la liberté, vrijboom
(zie ald.).

Lichtere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-<? valt dikwijls in de uitspr. weg.
Doodkist. SCH. D B . J .
— Afl. Lichter en, bedr. ww., in de doodkist
d^en : es den dooen al ge lichter d? — licht er enge,
vr., het lichteren. — Samenst. Lichterberd,
o.,
hetz. als kisteberd'. Zie ald., i. v. KISTE.
L i c h t m e s s e (uitspr. lich{l)messi),
vr. M n ' ,
lichtmesse. Lichtmis. Mee Lich(t)messe, te Lichtmis. — Volksmeteorologie. Mee (of te)
Lichtmesse valt de snee op ne worme (warme) steen,
het kan nog wel sneeuwen, maar de gevallen
sneeuw smelt snel. As te Lich(t)messe de zon op
de mesboek schijnt, 't es 'n teeken dat de wenter
verdwijnt.
L i c h t v a t (uitspr. met syncopeering en assimilatie liffiat, kiemt. op Hf), o. Mv. lijf atten (alhoewel mv, van vat vaten is). Verkl. lijfootse (met
zachti. o), mv. -ises, -tsiss. Hanglamp. Z ' en hee*
geen twie lijf atten. Rankt 't lijf at an de na(g;ele.
— Sameast. Lifathaak,
m., haak van het
lijf at; — lifatolie,
vr.; — lijfatpanne,
vr., de
weinig diepe pan of vat van het lijf at; — UjfaU
wieke, vr.
Lid, o. Mv. leden (niet leen noch leen). Zonder
verkl. Medeiid van een genojtschap. Zijdegij lid
van 't guldene f Der zijn derteg leden in o ns
maatschappife.
Zie LET. — Lid, deksel, bestaat
niet in mijn dialect.
L i d m a a t , o. W o r d t niet gebezigd.

Lichaaill (uitspr. met zovl. lange a), o. Wordt
weinig gebezigd (ook niet de afl. en samenst,). H e t
gewone woord is lijf.

L i d w o o r d , o. Soms lidword.
taal der schx>i. De es e lidwoord.

L i c h t , o. Mv. -en. Verkl. ongewoon : lichlse
of lichteke (mv. -kes, -kies). Daarnaast, gewoou,
LUCHT. Licht klhjkt meer of min schooisch; men
zegt echter steeds lijf at ( = licht vat, niet lujfat uf
luchtvaf) en Licktmesse (nooit Luchtmessé). W d b .
Licht omsteken. E klai' licht in ne groote lanteerene (z. ald.). In iemand zijne lichte
staan.

bu ; liebertait, vr. Zie LIBERAAL, LIBERATERE,

Zie L U C H T .

— Samenst. Lichtbak, m., zie luchtbak; —
lichtmesse, vr., zie ald.; — lichtvat, o., zie ald.

Behoort tot de
Vgl. WORD.

Lieberaal, m. bn.; lieberatere, m.; iiebere,
LIBERE, LIBERTEIT.

L i e d , o. Wordt zeer weinig gebrulkt; men
bezigt het verkl. lieken (ei^. lied(e)ken) en dezes
verkl. liekske. Het mv. liederen hoort men nooit.
Zie LIEKEN. I n lieds(i)esbo^k, lieds{i)tsmakere en
lieds(i)eszangere
heeft men het verkl. liedje
(uitspr. lieds9).
L i e d k e n (uitspr. liekdri), o. Zie H E K E N .
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LIEDSESBOEK

Liedsesboek, liedsiesboek, m.(nieto). Mv.
-en. Daarnaast LiEK(ijE:siiOEK, LIEKSK(I)ES-. Liederboek.
Liedsesmakere (ma met zovl. lange a), m. Mv.
-rs. Daarnaast L I E D S I E S M A K E R E ,

LIEKSK(I)ES- en

LIEKIESMAKERE. D e eind-<? valt dikwijls weg.
Liedjesdichter. Sadones va' Giezeberge was ne
liedsiesmakere. Zie LIED.

LIEKEN
Liefhebbere (uitspr. liefebfor? met hoofdt. o p
lief), m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. ~rkes, -rkies).
De eind-é? valt dikwijls in de uitspr. weg. Liefhebber. W d b . — lemand die uitmunt. 't Was ne
liefhebber mee' de bolle, mee' den
håndbogene.
Op de gouiperse ben ek ne liefhebbere.
— Afl. Liefhebberye, vr.

Lief, o. Zonder mv., zonder verkl. Lief en leed
(niet gewoon). Gee* lief zonder leed, geen vreugde
zonder droefheid. J .

L i e g e n (uitspr. Ue{g\dn), onz. st. w w . Verv. :
loogi gelo(g)en.
Met hen (hebben). W d b . —
Lie(g)e gelijk nen almanak, 'n gazette, erg liegen. Lie(g)e gelijk nen duvele, ne keltere, nen
tandentrekkere,
ne zakdra(g)ere.
Lie(g)e gelijk e
perd. Hie liegt dat hie blauwt of zwart of scheel
ziet; ze liegt da' z' het zelve gelooft, dat er de
brokken afvlie(g)en (of afsprengen); ge liegt dat
ge stenkt, zweet, be(r)st; ze lie{g)en dat
'tkraakt,
dat 't i' geene groote kom en kan, en dergelijke
zegswijzen meer. — Hie heet (heeft) 'm patent'
om te lie{g)en, hij staat bekend als een groot leugenaar. — Spr. Op de meulen en in de smesse
lie(g)en ze veur zesset daar waar veel menschen
komen, wordt veel gelogen. — Die ia' verre
komt, mag stijf lie(g)en, — Er om lie(g)en. Ge
liegt er omme, fr. vous en avez menti. — Er a(n)
lietg)en, er van afhangen. K l L . Mnl. Wdb. —
Missen, falen. Dat en zai nie lie{g)en} h e t zai
waar zijn. — Bloed en liegt niet, het bloed verloochent zich niet (in goeden of kwaden zin). Zij'
vader hee' gestolen, hij hee' gemoord : bloed en
liegt niet. — Vgl. S C H . D B . C V . T . R . J .
— Samenst. Liegbeeste, vr., persoon die veel
liegt; zoo ook : liegmuile, vr., liégsmoel, m.,
liegtote, vr.; enkel van mannen : liegkloot, m.;
enkel van vrouwen : lieggat, o., liegkerte,
liegkonte, vr.

Lief, o. Mv. lieven. Verkl. lieveke (mv. -kes,
•kies). Geliefde. Sieska es zij' lief. Miek' her lief
es vertrokken. — Spr. An ieder va' zijn vengers
han^t er e lief, al de meisjes zien hem gaarne.
Mij' lieveke zoete. W d b .

L i e k a l i e k a l o m m e (de heffingen op lie en lom).
In : liekaliekalomme spelen (of doen), neusdoekje
spelen. D e spelende kinderen vormen een kring
en het kind dat er an is, gaat of loopt er rond
al zingende (soms zingen al de medespelers):

Liefdadig" (uitspr. -dad?ch met zovl. lange a),
bn. W d b . Dat es ne liefdadege
mains.
— Afl. Liefdadeghied, vr., liefdadigheid.

Liekaliekalomme,
Kijkt er niemand
omme?
De klippel die valt,
De klippel die valt!

Liedseszangere, liedsieszangere, m. Mv.
-rs.

Daarnaast L I E K ( I ) E S Z A N G E R E ,

LIEKSK(I)ES-.

De eind-é? valt dikwijls weg. Liedjeszanger. Zie
LIED.

Lieen, ww. Zie LIEGEN.
Lief, b n . bw. Trapp. v. vergel.: liever(e)) liefst.
W d b . — Onze lieve Heere. daarnaast Ons lieven
Heere, verkl. Ons lieven Heerke, zie ook L I E V E N H E E R E ; — Onze lieve Vrauwe, daarnaast Ons
lieve Vrauwe, gewoon Ons lie' Vrauwe, verkl.
Ons lieve Vrauwke en gewoon Ons lie' Vrauwke; zie ook L I E V R A U W E . — Lieve kinders, bevoorrechte kinderen. Z' hee lieve kinders. De
dood en kent geen lieve kinders, voor de dood is
iedereen gelijk.
— Lievere en liefst zijn ook de trappen van
geer{e)ne ; 'k ete liever hespe, en 't liefste rijs~

pap. Vgl. VD.
— Liefkomt
nog achter het zelfst. naamw. Dat
es mij' kindeke lief. Wor es mi}' wijveke lief?
Komtalhier,
moederlief. Zwijgt toch, man lief.
Vgl.J. V D .

L i e f de, vr. Zonder mv.; zonder verkl. W d b .
Lief de veur (niet tot) het geld; lief de veur zijnen
evennaasten. — Volkszeg. Och, wat es de lief de
toch 'n ordeg (aardig) denk, liefde is vaak onverklaarbaar. — De liefd' es blend, zai dem boer}
en hie kustege 't gat va' zij' kalf (of verkie).
Ook : de liefd' es blend, zai dem boer, en hie
kustege zij' kalf deur 'n doorenha(g)e. Vgl. J .
C V . — Mee liefde en koopte (koopt ge) geem
botere, men leeft niet alleen van liefde. — Wilde
catechismus. Wat es de liefde? Ne struik andiefde. Zie BEROUW.
— De talrijke samenstellingen, bij V D aangegeven, zijn hier onbekend.
Liefelijk (uitspr. met ij), bn. W d b . Ne liefelijke vaint.
— Afl. Liefelijkhied, vr.
L i e f g e t a l l i g (uitspr. -tech), bn. Lieftallig. Dat
és 'n liefgetallege
bazinne.
— Afl. Liefgetalleghied,
vr.

Liefhebber, m. Zie UEFHEBBERE.

Dit laatste schijnt te wijzen op een klippel,
waarmede men den speler, die zich vangen liet,
afroste; thans is de klippel een neusdoek geworden. Wilierne ne keer liekaliekalomme
spelen ?
Vgl. D E C O C K en T E I R L I N C K ,

Kinderspel.

L i e k e n , o. Eig. liedken, verkl. van lied. Mnl.
lieken (naast andere vormen). Mv. liekes, liekies.
Verkl. liekske (mv. -skes, -skies). Lied (zonder het
bijdenkbeeld van verkleining). Dat es e g'heel
schoo' lieken. Liekies kan ze mee' de macht. Op
iet ofop iemand e liekske makeit. — Altijd 't zelf
ste (of 't auw) liekske zengen, altijd hetzelfde zeggen. — Van iet e lieke maken, er altijd op terugkomen. — E lieke zonder ende, iets dat lang duurt
of verveelt. — Da' liekske moet uit zijn, dat spel,
die handelwijze, dat zeggen, enz. moet ten einde
zijn, gedaan zijn. — 'k Hé da' lieksk'
nogg'hoord,
ik heb dat nog hooren zeggen. Ook : ik kan da'
lieke vam buiten. — Dat es 'n ander lieken, dat
is (heel) wat ånders. — lemand een {ånder) liekske
leeren, hem eenen anderen dans leeren. — Schoon
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liekskies en duren nie lange, wat schoon en goed
is, is gauw voorbij. — D'auw (oude) liekes zijn de
heste (of deschoonste), de oude manier is de beste.
— De kurtste liekskies zijn de beste (of de schoonste), wat niet lang duurt, verveelt niet. — Bie en
zal zij' liekske nie lange meer zengen; zij' liekske
en zal nie lange meer duren; zij' liikske' es uitgezongen; vgl. DEUN. CV. J .
— Samenst. Liek(i)esboek, lieksk(i)esboek, m.,
liederboek; — liek(i)esmakere, lieksk(i)esmakere,
m>, lied jesdich ter; — liek{i)eszangerey lieksk(i)eszangere, m., liedjeszanger.

— Samenst. Lievenheereblomme, lievenheerk(i)esblomme, vr., lievenheereblommeke, liévenheerk(i)esblommeket o., meestal in 't mv., guichelheil (Anagallis arvensis L.) : de Hev enheerkiesblommekies zij' schoone rood en groeien in 'tveld;
men zegt ook : lievenheerekruid, lievenheerk(i)eskruid, vgl. Volk en Taal, I, blz. 90; — lievenheereteenen, m. mv., veelal in 't verkl. lievenheereteentjes (uitspr. -tienises, -tientsies), o. mv.,
zonder enk., de standelkruiden der weiden (vooral
Orchis latifolia L. en O. maculata L.): naar de
teenvormige uitsteeksels der knollen.

Liekeur, o. Zie LIKEUR.
Liekske, o. Zie LIEKEN (ook de samenst.).
Liemenade, vr.; liemiete, vr. Zie LIMONADE,

Lievranwe, vr. Verkl. Lievrauwke. Onze lieve
Vrouw. Lievrauwke zoete zal der veure zeurgen.
— Mv. -«; -wkes of-wkies. Lievevrouwebeeld. Op
de schauwe stond er e schooi Lievrauwke, Op de
verkoopenge wer{d)en er twie Lievrauwe' ver~
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kocht. — Vgl. LIEF.

Liende, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kies, -Mes).
Daarnaast, soms, LIENIE. Linie, lijn. Fr. ligne.
Trekt 'n Hende. — Voor (lijn die men met den
ploeg trekt). Spr. Ge moet op ou (uw) Hende ry en,
ge moogt niet op mijn gebied komen. Eig. en fig.
— Lengtemaat. Tien lienden es nen duim {te
Genti2 lienden).

— Samenst. Lievrauwebiestse, o., mv. -tsest
-tsies, lieve-vrouwen-beestje; men zegt meer :
piempompoolie (zie ald.); — lievrauweblomme,
vr., meestal in 't mv. -n, groote madelief (Leucanthemum vulgare DC.) : in de tnees(ch)e'
(meerschen) groeien der veel lievrauweblommen ;
ook : vlambloem {Phlox paniculata L.); aldus te
Asper, omdat men ze strooit in de processie van
O. L. Vrouw-Half-Oogst(F<?tø en Taal, II, 100);
— Lievrauwendag, m., elke feestdag van O. L.
Vrouw; — Lievrauwemaisen, -maisie, o., maagd
(meid of meisen) die in de processie het Lievevrouwebeeld helpt dragen : de lievrauwemaisies
zijn in 't wit gekleed; — Lievrauwemesse, vr.,
mis ter eere van O. L. Vrouw.

Lienie, vr. Zie LIENDE.
Lier, vr. Zie LIERE.
Liere, vr. Mv. en verkl. ongewoon. Lier. Wdb.
Op zijn liere spelen, weenen, huilen. Ook : zijn
liere zetten. Da' kind zet weeral ne keer zijn
liere. DB. — De samenstellingen zijn niet in
gebruik.
Liere, vr. Buik, balg. Zijn liere vullen. I' zijn
liere gieten, lappen. lemand iet op zijn liere
geén, hem een rammelin g geven; hem berispen;
hem foppen, bedriegen; hem veel doen verliezen. DB.
Lies, vr. o. Wordt niet gehoord. Vgl. toch

Lievree (vree met zachtl. e en den hoofdt), m.
Zie LIVRET.

Liezebette, vr. Vrouwennaam : Elisabeth. Zie
PERSOONSNAMEN. — Vrouw (met minachting).
Die domme, dwaze, onnoozel, sempel Liezebette,
Mie es 'n kurieusche Liezebette. Ook wel zonder
adj. : die Liezebette liet de melk ambranden (aanbranden).

LIESCHE.

Liesche (uitspr. met ch), vr. Lies, fr. aine.
DB. Hie kreeg 'n steek in de liesche.

Liezerre (klemt, op zer) vr. Luzerne. Zie LA-

Lieswegge, vr. Molenaarsterm. Wegge tusschen pestel en assekop.
Lietannie, lietenie, vr. Zie LITANIE.
Lieter(e), m. Mv. ~rs. Verkl. -rke. De eind-*?
valt dikwijls weg. Liter. Wdb. E lieterkepakken,
wel drinken. — Bekend referein : van tiet om tietom tieterke, schenkt mor nog e lieterke. 't Es bij
hem altijd van tietom tietom tieterke, schenkt
mor nog e lieterke, hij drinkt gaarne een glas.
— Afl. Lieterjlessche, vr., flesch van eenen
liter inhoud. J .
Lieveke, o. Zie LIEF.

ZERRE (ook de samenst.).
Liffat, o. Zie LICHTVAT.

Lievekes, lievekies, bw. Liefjes. Ge moet
lievekies zijn.
Lieven, ww. Believen (dat het gewone woord is,
zie BLIEVEN). Wa' Heft er ou (u) ? Mnl. Wdb. J.
Lieven, beminnen, is niet in gebruik.
Lievenheere, m. Verkl. lievenheerke. Onze lieve Heer. Lievenheerke zoete. — Mv. -rs. Kruisbeeld. Op den hoek van de strate stond er ne
lievenheere. Ge moet veurbij drij lievenheers, —
Vgl. HEERE, LIEF.

i
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Liflaffen, ww. Wordt niet gebezigd (ook niet
de afl.).
Liggen (uitspr. li(gg)zn), onz. st. ww. Verv. :
la8-> Se^S)en'
Me* hen (hebben) en zijn. 'k Hi
lang in 't bedde gele(g)en. Dat huis es gestaan
en gele{g)en op de Roovost. Wdb. — Niet (niets)
late H(gg)en as al dat te zwaar of t' heet es,
een dief zijn. — Zoo ziek zijn dat men gedwongen
is in bed te blijven. Es moeder ziek? Of ze ziek
es! Ze ligt al drij weken. De ziekt es in huis, 'en
er H(gg)en er viere. Wie ligt ere ? — Van soldaten : in garnizoen zijn. Mijne zeune ligt f Antwerpen. Wor ligt Tieste? Van studenten : ergens
ter schole zijn. Hie ligt te Leuven. De paster en
de meester staan ieverst, mor z' en li{gg)en niet.
— Van hazen. 'k Wete nen haze li{gg)en, 'k zal
hem 't avend ajlappen. — Van bier, wijn of
anderen drank. Da' bier moe' nog twie maand
li(gg)en, men mag het voor dien tijd niet tappen.
Flauw bier en Åan nie li(gg)en9 het blijft niet
goed, het moet seffens afgetapt woiden.
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— lemand h\gg)en hen, eig. in het worstelen
iemand op den grond krijgen; fig. iemand overwinnen (in spel b. v.); iemand schadeloos raaken; iemand foppen, bedriegea. Hie hee mijferm
li(gg)en. — Het li(gg)en hen, geld hebben. Gok :
gefopt, bedrogen zijn; verloren zijn (in spel b. v.);
ziek zijn; zat zijn; zot zijn.
— Met an. An den deel li(gg)en, er ven. Ze
li(gg)en an de rijstpap, ze eten rijstpap. Me
la(g)en an de wijn, we dronken wijn. Ze li(gg)en
an e kaa' werk, ze zijn bezig met een kwaad werk
te doen. An de boete li{gg)en, aan de boet zijn. —
Er a(n) H(gg)en, aan een werk zijn; vechten,
kijven; drinken, zuipen; eten.
— Met in. I(n) lijke li(gg)en, gestorven zijn. In
de herre H(gg)en, in de kar gespannen zijn (van
mensch of dier). Er i(n) li(gg)en, in het bed, in
het graf, enz. liggen.
— Met mee. Hebben. Ons zog ligt mee tien
vi(gg)ies. De meerlaan ligt mee vier aiers} mee'
vier jonkskies. Me li(gg)e mee' de wentere, mee'
den deu(i), mee' 't schoo' were, enz. Mee' de
schyven, de duiten, 't geld li{gg)en. Mee' den
deel H(gg)en, den deel geérfd hebben; vgl. an den
deel H{gg)en, boven. Ze ligt mee' de ziekte, mee'
de mazelen, enz. — Met een verl. dw. heeft li{gg)en
mee de beteekenis van zijn mee. Hij ligt mee' zij'
wyf gekuld, hij is er meegekuld. Hie ligt mee'
die koe bedro{g)en. Ze zal mee' da' klee{d) gefopt
li(gg)en. — Eli. er mee li(gg)en ; rijk zijn; de
winst van 't spel hebben, enz.
— Met onder, Eli. Er onder li(gg)en, onder
de lakens liggen; op het kerkhof liggen, dood zijn.
—Met veuren.Er goed{oi slicht) veure li{gg)en,
gaed (of slecht) v6or iets staan. In t'eeste van ons
hauwelijk hemme nogal gesukkeld, nui li(gg)em'
ergoe' veuren, nu is onze toestand goed.
— Li(gg)en wordt overtollig gebruikt om het
liggen van het bedoelde voorwerp aan te wijzen :
hie hee' zijn kofer vul geld H(gg)en; ge zilt veel
boeken in huis li(gg)en hen*
— Vgl. SCH. DB. CV. J.
-—Afl. Li(gg)ere, m., ligger; groote ton die,
met drank gevuld, moet liggen : er zijn azijlli(gg)ers, bierli{gg)ers, wijnli(gg)ers; de onderste molensteen, die niet draait, dus onbeweeglijk
ligt; vgl. J ; — H(gg)enge, vr., ligging. — Samenst.
zijn mij niet bekend.
Ly, vr. Is niet bekend in mijn dialect (ook niet
de samenst.).
Lyber, bn. Zie LIJBERE.

Lijbere, bn. Labber, frisch, koel (van wind,
van lucht, van kleederen). De eind-£ valt dikwijls
weg. Komt onder de lende, 't es hier zoo lijbere.
Nem blauwe kiel, dat es lijber as 't worm (warm)
es. — Het w. is hetz. als fr. libre*
Lyden (uitspr. li/m), bedr. onz. st. ww. Verv.:
ik lee, ge leedt, hie lee, we leen. Met hen (hebben).
Wdb. Lijegelijk ne mar teleere, gelijk de zielk(i)es
in 't va(g)evier. let of iemand keune lijen, mogen
iijden.
— Afl. Lij{d)en, o.; Wdb.; — lij{d)ere, m.,
lijder.
Lyden, ww. Voorbijgaan. Enkel het verl. dw.
geleen* gewoon leen (eenlettergrepig, zachtl. é) is
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in gebruik. 't Es te minste tien jaar leen* Hoe
lange was

'tgeleen?

Ly en, ww. Zie LIJDEN.

Lyf, o. Mv. lifven. Verkl. lijveke (mv. ~kes*
-kies). Lichaaai. Wdb. G'heel mij' lijfdoe' zeere.
— Lijf om lijf'vechten, om het leven vechten. —
Mee lijf en ziele. Zie VD. Iemand mee lijf en ziel
oppakken, hem geheel van den grond opheffen,
opnemen. 'k Pakteg' hem op mee lijf en ziele, en
'k smeet hem op de strate. — Iemand te lijve
gaan, hem aanvallen; iemand te lijve willen.
Vgl. VD.
— Op iet lijf hen, op iets erg belust zijn; het
gaarne en met ijver doen; iets met lust en genoegen uitvoeren. 'k Mag mor(g)en nor de keeremesse gaan, 'k hedder lijf op. Ons Sieske gaa'
nor 't konkoers veur de scholen, hie heet (heeft) er
toch zukke lijf op. Vgl. HERTE : hert op iet hen*
— De romp. Wdb. — Hst raadsel van de keese
(kaars) : Wie heet (heeft) er e vet lijf en nen
droo(g)en neuze?
— Baarmoeder, De koe steekt her lijf af ze
duwt een deel er van naar buiten.
— Vrouwenkleeding : soort van jakje dat borst
en rug bedekt. Vooral in Jt verkl. : lijveke. E
wullie lijveke. Ook : bovendeel van een vrouwenkleed; da' lijf es te breed. — Het raadsel van de
roo krieke (of roo keeze = kers, of roo pruime) :
E schoo' wijveke, mee e roo lijveke; hoe auwer
(ouder) da' wijveke wierd, hoe schoonder da' lijveke wierd. — Van eene zwarte kriek, kers of
pruim heet het : E schoo' wijveke, mee e zwart
lijveke, enz.; — van eene gele pruim : E schoo
wijveke, mee e gelef lijveke, enz.
— Lijf van d'asse, het dikke, middelste deel,
tusschen de twee armen.
— Afl. Lijveg, bn., daarnaast, gewoon, zwaarlijveg. — Samenst. Lijfluis (Pediculus vestimenti
LEACH), vr., in tegenstelling met kopluis; —
lijfrente, vr.; — lijfrok, m. (niet vr.), kleedingstuk dat men op het (bloote) lijf (meestal onder
het hemd) draagt : ne flannellie lijfrok.
L y k , o. Mv. -en* Verkl. -ske (mv. -skes, -skies).
Wdb. — I(n) lijke h{gg)en, afgelegd zijn. DB. J .
— Afl. Lijkachteg, bn. bw. : de klokke luidt
lijkachteg, zegt het bijgeloovig volk als het meent
dat het geluid zonderhng klinkt en een dood voorspelt; — lijken, ww., zie ald. — Samenst. Lijk'
biddere, m., lijkbidder : e gezicht hen (hebben)
li/k ne lijkbiddere, een bleek en bedroefd gelaat
hebben; lijkbiddersgezichte, o.; — lijkdeure, vr.,
middeldeur eener kerk, die in vele dorpen enkel
geopend wordt om een lijk in of uit de kerk te
laten; CV. DB. J; — lijkdienst, m.; — lijkdra(g)ere, m.; — lijkgat, o., ingang van het kerkhof,
langs waar men de lijken op het kerkhof draagt;
— lijkhekken, -hekkie, o., hek van het lijkgat; —
lijkkaleur, o., lijkkleur.
Lyk (uitspr. lijk, lek, hk), ww. Gelijk. Hie
zuipt lijk e verkie. Hie es lek weeral ne keer zat.
Z' es hk of ze sempel wierd. Zie GELIJK.
Lijken, bedr. zw. ww. Verv.: lijktege, gelijkt.
Met hen (hebben). Afleggen. Iemand lijken. Ze
ligt al gelijkt. Mnl. Wdb. K I L . SCH. CV. R. J .
VD (« Zuidn. »).
— Afl. Lijkere, m., iemand die lijkt.
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Lijken, ww. Gelijken. Wdb. — Betamen. Dat
en lijkt hem niet. — Lijken, gelijkmaken, lijken,
de zeilen brassen, zijn hier onbekend.
Lijkteeken, o. Daamaast het gewone LETTEEKEN. Litteeken. DB,
Lijm, m. (niet vr.). CV. J. R. JONG. Zonder
mv.; verkl. ongewoon. Wor es de lijm? Hiestaat
op de stove.
— Afl. Lijmachteg, bn.; — lijmelijk, bnM wat
kan gelijmd worden; — ly men, ww.; — lijmere,
m.; — lijmerye, vr., het gelijmde : die lijmerije
'n deugt niet. — Samenst. Lijmare, vr., korenaar
met lijm bestreken : mee lijmare(n) vangen ze
veu(g)els; ly mare' le(gg)en9 eig. en rig. : ze legt
lijmaarkies, ze wilt Fons vangen; — lymbustele,
m., verkl. lijmbustelke, o., lijmborstel; — lijmpanne, vr.; — lympot, m.; — lijmstok, m., verkl.
gewoon -stokske, lijmstang, lijmroede.
Lyn, vr. Zie LIJNE.

Lijne, vr. M?. -n. Verkl. lijntse (mv. -ises,
-tsies). Lijn. Wdb. Ze vissche mee 'n lijne.
Lyne, vr. Persoonsnaam (zie ald.). — Traag en
sulachtig sprekend of handelend vrouwmensch.
't Es 'n lijne van e wijf. DB. CV.
— Lijnachteg, bn., als eene lijne : ze spreekt
zoo lijnachteg.
Lyns, m. Te Asper hetzelfde als LOENZE (zie
ald.). Volken Taal, IV, blz. 163.
Lynwaad, o.; lynzaad, o. Zie LIJWAAT, LIJZAAD.
L y s t , vr. Zie LIJSTE.

Lyste, vr. Mv. *n. Verkl. *ke (mv. -kes, -kies),
Lijst. Wdb.
Lyster, vr. Zie LIJSTERE.

Lystere, vr. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes9
•rkies). Mnl. lijstere. De eind-é? valt dikwijls weg.
Lijster. Wdb. De lijster zengt; Pier-Pier-Lowie.
— Dobbel lijstere^ de grootste lijstersoorten (vooral
Turdus pilaris L.).
— Samenst. Lijster hane, m., mannelijke lijster :
de lysterhane zengt; — lijstersnest, m . ; —
lijsterstrop, o.; — lijsterszank, m.
Lijve, vr. Olijf. Enkel in : olie van de hjve9
olie van å'dlyve, olijfolie.
Lijwaat (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder
mv.j zonder verkl. Met eind-/ (niet d) te schrijven
ter wille van bn. lijwaten, lijwatie,
— Afl. Lijwaten, gewoner lijwatie, bn.: e lijwatie hende. — Samenst. Lijwaa(t)fabrieke, vr. ;
lijwaa(l)fakriekant, m.; — lijwaa{t)getauwe, o.,
kloek en zwaar weefgetouwe (uit de laatste helft
van de i8 e eeuw); zie Volk en Taal, IV, blz. 86;
— lywaa(t)koorde, vr., koord, waarop men gewasschen linnen (ook wel ander goed) te drogen
hangt; — lijwaa(t)mande, vr., groote mande,
waarmede men nat of droog linnen verdraagt.
Lijzaad (uitspr. met zovl. lange«), o. Zonder
mv.; zonder verkl. Lijnzaad. SCH. DB. CV. J.
— Samenst. In den vorm ly'ze-: lijzekoeke, m.,
lijnkoek; — lijzemeel, o., lijnmeel; — lyzolie, vr.,
Hjnolie; — lifzepop, m. (niet vr.), pap van lijn-
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meel : legt lijzepap op zijnem buik ; — lijzepoer,
o., lijnmeel.
Lik, m.; likken, ww. Zie LEK, LEKKEN.
Likalikalomme, Zie LIEKALIEKALOMME.
Likenr (uitspr. liekeur met hoofdt. op keur),
o. (niet vr.). Mv. gewoon -en. Verkl. -ke. Dat es e
goe* likeur. Ltoopman i' likeuren.
— Afl. Likeurachteg, bn., op likeur gelijkende;
van likeur houdende. — Samenst. Likeurfabrieke,
vr.; — likeurfabriekant, m.; — likeurjlessche,
vr.; — likeur glas, o., verkl. -glazeke; — likeurkoopman of likeurmarsank, m.; — likeurmaggezijn, o.; — likeursmaak, m.; — likeurverkoopere, m.
Likketisse (uitspr. met gerekte ?), vr. Zie LEEKETISSE.

Lil, o.; lillebeenen, ww.; lillen, ww. Bestaan
niet in mijn dialect.
Limiete (uitspr. liemietd met hoofdt. op mie^vr,
Limiet, grens. Hie weunt op de limiete van de
gemeente.
Limoen, m. Niet bekend.
Limonade (uitspr. na met zovl. lange a en den
hoofdt.), vr. Daamaast LIEMENADE. Drank van
wijn, citroenen en suiker. Op de keeremesse dr*n*
ken de rijke boeren, in den tyd, ne kom liemenade
in al d' herbergen. Vgl. VD.
Linde, vr. Zie LENDE (en de samenst.).
Lmgelingelink (uitspr. Ieng9lengdlenk\ bw.
Voor het geluid der bel. Zie LENGELENGELENK.
— Afl. Lingelingelingen, ww. Zie LENGELBNGELENGEN.

Liniaal, vr. Wordt niet gebezigd; men zegt
REGELET (zie ald.).

Linie (uitspr. lienie met hoofdt. op lie\ vr. De
gewone vorm is LIENDE (zie ald.).
Link, vw.; linke, vr. Zie LENK, LENXE.

Linker, bn.; links, bw.; linkseh, bn. Worden
niet gebezigd. Zie SLENK (ook de afl. en samenst)'
en SLENKS.

Linnen, o. Behoort niet tot de volkstaal. Zie
LIJWAAT (ook de afl. en samenst).

Lint, o. Zie LENT (ook de samenst.).
Linze, vr. Wordt niet gehoord.
Lip, lippe9 vr.; lisch, o. Zie LEPPE en LES
(ook de afl. en samenst.).
Lispelen, ww.; lispen, ww,; lissen, ww. Bestaan niet in mijn dialect.
List, m. (niet vr.). Mv. »en. Ongewoon. Wdb.
Dat was ne list.
Litanie (uitspr. lietannie, lietanie met hoofdt.
op nie), vr. Mv. -nieé'n. Wdb. Geklaag, gezanik
(met de bijgedachte van langen duur of herhaling).
Es die lietenie nog nie} gedaan?
Liter(e) (uitspr. lietpr^)), m. Zie LIETERE.
Litse, vr. Zie LETS.
Litteeken, o. Zie LETTEEKEN.

Lirrei, o. Wordt niet gebezigd.
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Livree, m. Zie LIVRET.

Livret (uitspr. lievree, vree met zachtl. e en den
klemt.), m. Mv. -vreets. Gedragboekje (van eenen
werkman); trouwboekje.
Lizerre (klemt, op zer), vr. Zie LAZERRE.
Lob, vr. Zie LOBBE.

Lobbe, vr. Mv. -n. Kraag van omhoogstaande
pluimen onder den snavel van sommige duiven.
'n Duive mee lobben, fr. pigeon cravatté (of
iaboté). Vgl. J.
Lobbe ren, bedr. onz. zw. ww. Verv.: lobberdege, gelobberd. Bedr. Met hen (hebben). Laten
vallen door slordig, onachtzaam werken, eten of
drinken. 't Veld ligt vul koorene; g' em meugt
dat azoo nie lobberen. Kole' lobberen op de vloer.
Zijn tete' lobberen op de kleeren. Da' kind en
doe niet (niets) as lobberen. — Onz. Met zijn.
Door slordigheid, onachtzaamheid vallen. Rijpe
torve (tarwe) lobbert lichte. Wie heet (heeft) er
meel geschept? 't Es overal gelobberd. — Vgl.
LOBBEREN in de Wdb. en bij SCH. CV. J.
— Afl. Lobberachteg, bn. : rijp kooren es lob'
berachteg; — lobbereere, m., persoon die lobbert : de lobbereere besmaiert de vloer mee
kolen ;g' en zij' mor ne leeleke lobbereere, g' en
keunt nog nie eten lenk of 't zij' moet; — lobberenge, vr., daad van lobberen : kijkt ne keer,
wa' lobberenge; het gelobberde zelf: roopt (raapt)
die lobbereng op. — Samenst. Lobberkerte, -konte,
vr., vrouw die lobbert; — lobberkloot, m., persoon die lobbert.
Lobbes, m. Wordt niet gebezigd. Vgl. LOEBAS, LOEBEN, LOEBIE.

Lochtenk, m. Zie LOCHTING.

Lochting (uitspr. lochtenk), m. Mv. -en. Verkl.
lochtenkske (mv. -skes, -skies). Mnl. lochtinc. Hof
(moes-, bloem-, fruithof). Gaat in de lochtenk om
ne struik paraie. Der staa' schoone blommen in
onze lochtenk. In de lochtenk groeien der kriekeleers. K I L . SCH. DB. J.
— Afl. Lochtmgen, onz. zw. ww., in den hof
werken, inzonderheid in het voorjaar : 't Weer es
al goed om te lochtengen. Mnl. Wdb. — Samenst.
Lochtenkbedde, o., aangeaard bed, fr. bilion;
\ wordt ook gezegd van akkers (die nochtans geen
lochtingen zijn); — lochtenkblomme, vr., hofbloem; — lochtenkdeure, vr., -deurtse, o., hofdeur(tje); — lochtenkerde, vr., tuinaarde; — lochtenkfielette, vr., tuinviooltje; — lochtenkgrond,
m., tuinaarde : dat es goee lochtenkgrond; —
lochtenkha(g)e, vr.; — lochtenkhekken, gewoon
•hekkie, o., tuinhek; — lochtenkkoorde, vr., lang
touw dat men gebruikt om hofkruiden (b. v. koolen) in rechte lijn te planten, of om den grond met
de spade rechtlijnig af te steken; fr. cordeau; —
lochtenkland, o., land tot eenen hof geschikt; —
lochtenkpoorte, vr., verkl. gewoon, -puurtse,
tuinpoort; — lochtenkplante, vr., hofplant; —
lochtenkpoot, m. of lochtenkvoet (uitspr. -foet)t
ra., groote breede voet : zwijgt gij dor, mee ou
(uw) lochtenkpooten; — lochtenkstoel^ m., tuinstoel; — lochtenkweeg, m., lochtenkwe(g)ele, m.,
lochtenkwe{g)elke, o., lochtenkwe(g)elenk, m.,
lQchtenkwe(g)eknk$ke% o., tuinweg, tuinpad \ —
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lochtenkwere, vr., goed, malsch lenteweder dat
het lochtengen toelaat; — lochtenkwerk, o., lochtenkwerkere, m., tuinwerk, tuinarbeider.
Lodder, m. Niet in gebruik; ook niet de afl.
(behalve lodderachteg) en de samenst.
Lodderachteg (uitspr. loddarachtdch), bn.
bw. Lodderlijk. E lodderachteg maiske. Ze kan
toch zoo lodderachteg kijken.
Loebas (uitspr. met klemt, op loé), m. Mv.
-sen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Lomperd; boerenkinkel; groote dommerik. Leeleke loebas. Hie
en hee' gee' verstand, 't en es mor ne loebas. SCH.
CV. DB. M. J. VD (LOBBES).

— Samenst. Loebasmanieren, vr. mv., domme,
onbeleefde manieren.
Loeben, m. Daarnaast, zeer gewoon, LOEBIE.
Mv. loebe(n)s, loebies of loebiets. Lomperik; dommerik; wildvent; slechtaard; zatlap. Zwijgt, gf en
zij' mor nen domme loebie. Worom looptegij te(g)e
mij, leeleke loeben? Maiske, wacht ou (u) van
diene loebie, hie en es niet te betrauwen. Smijt
de loebie de deur uit. J.
—Samenst. Loebes- oiloebie(t)smanieren,vi. mv.
Loebie, m. Zie LOEBEN.
Loeder, m. Zie LOEDERE.

Loedere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). Daarnaast LOER. De eind-é? valt dikwijls
weg. Boosaardige vent; lomperd; eerlooze kerel;
boef. Het woord drukt de grootste verachting uit.
De loeder heet (heeft) da' maiske bedro(g)en.
Zuipen en vloeke gelyk ne loedere. 'k En wille
niet da' ge mee' diene loeder van ne vaint uitgaat. 't En es mor ne vuile loer. Mnl. Wdb. CV.
DB. R . J. Vgl. FRANCK-VAN WrjK.

— Samenst. Loedersmanieren, vr. mv., zeer
gemeene manieren.
Loef, vr. Zeemansterm. Niet in gebruik (ook
niet de afl. en samenst.).
Loefer, m. Zie LOEFERE.

Loefere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
•rkies). De eind-d valt dikwijls in de uitspr. weg.
Lomperik; dommerik. Dat es ne loefer van ne
vaint. 'k En hé (heb) geen trauw in diene groote
loefere.
Loeien, ww.; loensch, bn. bw. Zijn niet in
gebruik.
Loensebal. Daarnaast LOETSEBAL. Enkel in :
't Was va' loetsebal, va' loensebalt het ging er
wild toe.
Loenze, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Luns, asspie. 't Wiel loopt over zijn loenze^ het
wiel draait los en de wagen valt dus. Ook fig. :
't gaat over zijn hout. Ook wel zonder wiel :
'tgenk over zijn loenze.
— Samenst. Loenzegat, loensgat, o., spiegat
van de as.
Loer, m. Zie LOEDERE. VD. Mnl.

Wdb.

Loer, m. (niet vr.). Het loeren. Op de loer ziU
ten of H(gg)en. Wdb.
Loerelaai, loerlaai (uitspr. -loui), m. Daarnaast KOERLOUI (z. ald.). Luiaard.

LOERELOUI
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— Afl. Loer(e)louien, ww., luilakken. DB.

Loereloui, loerloui, m.; loerelouien, loerlouien, ww. Zie LOERELAAI, enz.

Loeren, onz. zw. ww. Verv. : loerdege, geherd. Met hen (hebben). Wdb. Op iemand, op
iet loeren.
— Afl. Loer, m., zie ald.; — loerderije, vr., het
loeren; — loerder e, m.; — loerenge, vr.
Loet, vr. (werktuig). Niet in gebruik.
Loete, vr. Mv. -n. Nuk, gril, kwade luim. Mie
krijgl her loeten; z' es in h$r loeten. Vgl. SCH.
DB. CV. CL. J.
— Afl. Loetachtig, bn. : z' es stij'f loetachteg,
nukkig, grillig.
Loeten, m. Zie LOETIE.
Loetie, m. Eig. LOETEN; zie Kl. en Vorml,
Mv. loeties, loetiets. Zonder verkl. Dwaaskop;
lomperik; zeer dom mensch. Leeleke loetie. De
loetie hee weeral ne keer 't werk verbroddeld.
DB. K I L . Mnl. Wdb (LOETE, LOETEN).

Loetsebal. Zie LOENSEBAL.
Lo6ven, ww. Niet in gebruik.
Loewie, m. Louis. Zie PERSOONSNAMEN. —
Lange loewie, middelvinger (St. Martens-Lierde,
Volk en Taal, II, blz. 46).
Lof, m. Zonder mv.; zonder verkl. Wdb. Ai(g)e
lof stenkt, vrende lof blenkt, eigen lof stinkt,
vreemde lof blinkt. J. — Afl. en samenst. niet (of
zeer weinig) in gebruik, behalve loven (z. ald.).
Lof, o. Zonder mv. Verkl., ongewoon, -ke.
Godsdienstoefening die 's namiddags of 's avonds
wordt gedaan. Naar 't lof gaan. 't Lof doen
(van den godsdienstbedienaar). 't Lof zengen.
Vespers mee lof. Vgl. VD.
Log, bn.; vr.; — loge, m., logée, vr. Zrjn niet
in gebruik.
Logeeren (uitspr. lozewn, soms met fr. g,
hoofdt. op ze en met zachtl. é), onz. bedr. zw. ww.
Wdb. Hier lozeert men te voet en te perde. In
den hondgelozeerdzijn.
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Zie HOND.

Logement (uit lozdment, hoofdt. op ment;
soms met fr. g), o. Mv. -en. Wdb. Dat es hier e
goe' lozement.
-» Samenst. Lozementhauwere, m., logementhouder.

Logen, vr.; logenstraffen, ww.; logger, m.
Niet in gebruik.
Logiest (uitspr. loziest, hoofdt. op ziest, soms
met fr. g), o. Logies. DB. CV. R . J . Mnl. Wdb
(LOGIJST).

Lok, vr. (haarlok). Wordt niet gebezigd.
Lokaal (uitspr. met zachtl. o en zovl. lange a,
hoofdt. op kaal), o. Mv. -kålen. Verkl. -ke. Wdb.
Veieenigingslokaal.
Lokares, m. Zie LOKARIS.

Lokaris (uitspr. lokards met zachtl. o, ka met
zovl. lange a en den klemt.), m. Houten winkelmeubel met vele bakken en bakjes. Ne lokares
koopen, zetten. Voor de etym. vgl. met ndl. LOKET.

Lokemotieve (hoofdt. op tie)f vr. Lokomotief.
Loke-Paschen (uitspr. met zovl. a en gewoonlijk met ch\ m. Eig. loken {beloken) Paschen. Ik
zal mee Loke-Paschen ou (u) komme goeen dag
ze(gg)en.
Lokeren, o. Stadsnaam. Zie PLAATSNAMEN. —
Va' Lokere kommen, een hoogen hemdsboord
dragen : te Lokeren zijn er veel bleekers. Vgl. J.
Lokke, vr. Mv- -n. Verkl. lokske (mv. -skes,
•skies). Dot. Het gewone w. is LUTTE (Z. ald.).
Vgl. DB. SCH. J. VD.
Lokken, bedr. zw. ww. Verv.: loktege, gelokt.
Met hen (hebben). Wdb. lemand nor d'herberge
lokken.
Lokken, onz. zw. ww. Verv.: loktege, gelokt'.
Met hen (hebben). Zuigen (aan de borst). K I L . J.
Da' kind loopt al en 't lokt nog. Lokken en luU
ten. — Al zuigende drinken. An deflessche lokken. SCH. DB. — Drinken. Sieska kan ewa*
lokken l
— Afl. Lokkere, m., zuiger; drinker, zatlap;
vgl. mammelokkere. — Samenst. Lokkebrood, o.,
lokbrood : lokkebroo' smijten of werpen, eig. en
fig.: hie zoo (zou) geere mee Mieke vrijen, en hie
smijt nogal veel lokkebrood, mor 't en zal nie
lukken; — lokkemamme, vr., borst der zoogende
moeder; dot; tot iemand die redeneert als een
klein kind : g' het (hebt) zeker nog 'n lokke*
mamme?
Lol, m.; lollen (van katten), ww. Worden niet
gebruikt (ook niet de afl.).
Lollepot, m. Mv. -ten. Verkl. -poutse (mv.
•tses, -tsies). Wdb. De lollepot en werdt nie> vele
meer gebezegd.
Lom, vr. (duikerhoen). Is niet in gebruik.

Lombaardsch (uitspr. lombors of loombors
met hoofdt. op lom; men hoort ch v6or 9), bn.
Wordt gezeid van alles wat, in zijn soort, groot
en zwaar is. Lombor(d)sch hinne9 groot slag van
hennen; Lombor(d)sche kiekies; Lombor(d)schen
hane. Lombor(d)sche noten zijn de grootste hazelnoten; zie LOMBEIER-, BOMBEIERNOTE. — Zelfst.
'n Lombor(d)sche, vr., eene groote, lompgebouwde
vrouw, fr. virago. — Vgl. Mnl. Wdb. K I L . CV.
J. Ned. Wdb. i. v. LAMBERTSCH. VD (LOMBARDSCH).

Lombaiernote, vr. Zie LOMBEIERNOTE.
Lombeiernote (uitspr. lombaidrnotd), vr. Mv.,
gewoon, -n. Grootste, gekweekte hazelnootsoort.
Men zegt wel meer bombaiernote, soms Lom*
bor[d)sche note.
Lombor(d)scli, bn. Zie LOMBAARDSCH.
Lommer, m. Zie LOMMERE.

Lommere, m. (niet o. vr.). Mnl. lomre, Zonder
mv. Verkl. ongewoon, -rke. De eind-<? valt dikwijls in de uitspr. weg. Lommer. Wdb. In de lommer zitten. In 't lommerke was het goed, —
Men zegt wel meer SCHUIVE (Z. ald.).
— Samenst. Lommerhuizeke, soms -huiske, o.,
zelden lommerhuis, o., priéel; — lommerkant,
m., zijde van eenen akker die belommerd is; J.
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Lomp, bn. bw. Trapp. v. vergel. : lomper{e),
lompst. Wdb. Sies es ne lompen duvele. Zoo
lomp as 'm beeste, zeer lomp. Zoo lomp as 'n koe,
as e kalf as nen osse, as e verkie, as nen ezele,
as 't perd va' Kristuus, as 't achterste van e
verkie. Zoo lomp as nem blok. Te lomp om veur
den duvel te dansen, om 't halpen donderen. Hie
es te lomp om doodte doene, Lompe kerte, konte,
lomp vrouwmensch; lompen duvele, lompe beeste,
lompen ezele, lomp kalf, lompe kloot, lompe persoon. — Vgl. CV. J. — Lomp, vr., vod, lomp, o.,
suikerbrood, zijn hier onbekend.
— Afl. Lompachteg, bn. bw. : ge komt zoo
lompachteg af; —- lompeghied, vr., lompigheid,
lompheid; — lomperik, m., lomperd; — lompte,
vr., niet zoo gewoon als lompeghied. — Samenst.
Lompgaweeg (sch. e), lompweeg, bw., op lompe
wijze. J.
Lompe, vr. (niet m.). Mv. -«. Daarnaast LONTE.
Lomp (Lota vulgaris Cuv.). Mnl. Wdb, KIL. |
SCH. DB. CV. J.
I
Long, vr. Niet in gebruik. Zie LONGERE.
Longer, m. Zie LONGERE.

Longere, m. Mv., gewoon, -rs. Mnl. longere
(naast andere vormen). Verkl. ongewoon. De
eind-tf valt dikwijls in de uitspr. weg. Long. Zijn
longers zij' ziek.
— Samenst. Longerziekte, vr. : de longerziekte
van de koeien.
Lonk, m.; lonken, ww. Worden niet gehoord.

i

Zie LUNK, LUNKEN (ook de afl. en samenst.).

Lont, vr. Zie LONTE.

Lonte, vr, Mv, -». Lont. Wdb. Ik gerieke
lonte, ik vermoed onraad.
Ldnte, v. Soort van visch. Zie LOMPE.

I
I
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koeien rapen te eten geven. Loof gieten, de rapen
met beer begieten. — Loof op stam, groeiend
loof. Verkoopenge va' loof op stam. Men zegt
ook : loof te velde.
— Afl. Loofachteg, bn. : al de koee' zij' loofachteg (uitspr. loovachfoch). — Samenst. Loof
blare, vr., raapblad; — loofbotere, vr., boter die
de koe in den looftijd geeft; — loofgelent, o., de
bladeren van de rapen; — loofgrond, m., grond,
waar loof heeft gegroeid; grond geschikt tot rapenteelt; — loofjaar, o., jaar dat veel rapen oplevert; — loofland, o., hetz. als loofgrond;
looflijstere, vr., soort van lijster, die 's winters
loof eet: Turdus iliacus L.; — looftijd, m., tijd
van het jaar dat er loof is; — loof vore, vr., zeer
ondiepe voor, die men met den ploeg trekt en
waarin men loof zaait; van hier, loof voren, ww.,
zulke voren in het land trekken : ge moet 't land
loof voren; es 't stoppelland al geloofvoord? —
loof veld, o., veld met rapen; — loofwere, o.,
goed weder voor rapen; — loofzaad, o., raapzaad.
Looge (uitspr. loo[g)d met sch. o), vr. Zonder
mv.; zonder verkl. Loog. Wdb. ~ Flauwe, slechte
koffie. DB.
Looi, vr.; looien, ww. Niet in gebruik (ook
niet de afl. en samenst.).
Look (sch. o), m, (niet o.). Zonder mv.; zonder
verkl. Wdb. Look riekt stijf — Spr. Er es look
in de mees (meersch), er is gevaar, wees voorzichtig, er zijn personen aanwezig die 't gezegde
met mogen iiooren. DB. CV. J .
— Afl. Lookachteg, bn. — Samenst. Lookreuk,
m.; — looksmaak9 m.
Loom, bn. Niet in gebruik.

Loombor(d)sch (zachte o), bn. Zie LOMBAARDSCH. Loombor(d)sch kinne; loombor(d)schen hane, enz.
Loochenen (uitspr. gewoonlijk looamn met
sch. o), bedr. zw. ww. Verv. : loo(ch)endege,
Loon (sch. o), m. (niet o.). Zonder mv. Verkl.
geloo{ch)end. Met hen (hebben). Wdb. Vgl.
luuntse. Wdb. — Loon nor werken, loon naar
AFSTRIJEN. — Zij* word loo{ch)enen, zijn woord
werk. VD. De loon achterhauwen, het loon ontniet gestand blijven. — Zijn auwers, zijn kin- I houden. — Spr. Luuntse komt om zijm buuntse9
ders loo{ch)enen, ze niet willen kennen, erkenloontje komt om zijn boontje. J.
nen, ze verloochenen. — Zijn auwers nie keune I
— Afl. Loonen, ww., Wdb.: Godzalt 'tou (u)
loo(ch)enen, er zoo goed op gelijken dat men ze
loonen, \ wordt gezegd door bedelaars, als ze iets
niet verloochenen kan; zoo ook : zijn kinders,
ontvangen; ook door kerkmeesters die in de kerk
zym broere', zij' zustere nie keune loo(ch)enen. I met de schaal rondgaan.
— God loo(ch)enen9 God verloochenen. Ook :
Loop (sch. o), m. Zonder mv. Verkl. -ke. W d b .
God en zij' gebod loo{ch)enen, — De bane
— Zijne loop halen (soms, nemen of pakken),
loo(ch)enent Zie BANE. — In het kaartspel. Niet
zijnen aanloop nemen. Om eene krachtdadige weivolgen als men volgen kan en moet, fr. renoncer.
gering uit te drukken, zegt men : 'k zal myne
Hetz. als VERTIJEN, VERTIJKEN.
loop halen! Hie vraagt mij 'n leenenge : 'k zal
mijne loop halen! Te gauwe zijne loop halen, te
Lood, o. Zie LOOT (ook de afl. en samenst.).
vroeg iets aanvangen en daardoor niet slagen, fr.
Loods, m. (zeeman), vr. (hut). Niet in gebruik.
faire unfaux départ. — Op loop zijn (ofgaan),
Looé, vr.; looenen, ww. Z. LOOGE, LOOCHENEN.
op den loop zijn; ook : op zwier zijn. — Loopke,
Loof (sch. o), o. Zonder mv. Verkl. -ke. De I o., kleine afstand. Van hier tot Elst en es 't mor
e loopke. — Vgl. SCH. DB. CV. R. J .
bet. loover, fr. feuillage, is onbekend. Collectief :
— De loop %an e geweer; mv. -en. Wdb. Het
rapen. 't Loof staat op 't veld nog. Dat es schoo' I
geweer zelf, in : twieloop.
loofke, Loof zouien, rapen zaaien. Loof dunnen,
de overtollige plantjes wegnemen. Loof trekken,
Loopen (sch. o), onz. st. ww. Verv. : Hep,
rapen uittrekken. Loof braken, de grond tusschen
geloopen. Met hen (hebben) of zijn. 'k Hé veel
de rapen breken. Loofzetten, de rapen op behoorgeloopen, 'k zweete. 'k Ben om den dokteur geloolijken afstand zetten door de overtollige plantjes I pen. Wdb. — Loope gelijk nen haze, nen hert,
uit te trekken of uit te krabben. Loof geén, de I e ree; loope gelijk e perd, gelijk e koerseperd;
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gelijk nen hond, nen hazewend, zeer hard loopen. II
— Loope gelijk 'n hinne die moe' le(gg)en of die
'n ai (ei) opheet (opheeft), verlegen, beteuterd, ongerust loopen. — Loopen em brakken; loopen en
drillen; loopen en kaitsen. — Er loopen, le ven.
Hie en zal der nie lange nie meer loopen. — Er
een (ni. een kind) loopen hen, een onecht kind
hebben. Z' en gedraagt er nie' goed9 z' heet
(heeft) er al twiee loopen, — De zole(n) van de
schoene loopen om iemandplezier te doene, gaarne
iemand dienst bewijzen. — Hie milt al loopen en
hie en kan nog nie' gaan, hij wil iets doen dat
hij nog niet kan doen. — Late' loopen da' loopty
van iemand die de pis, de drekstoffen niet meer
kan ophouden, zoo veel als fr. : étre, devenir gdteux, 't En zal mee hem nie lange nie meer
duren, hie laat loopen da' loopt.
— Met achter. Achter iemand loopen, altijd
bij hem willen zijn; zijn volgeling, zijn sleepdradrager zijn. Tonie loopt achter Boer Peeters gelijk
'n hondeke. — Achter e matike loopen, trachten
met haar verkeering aan te knoopen. Ze loopt
achter Emiel. Zoo ook : achter iemand zij' gat
loopen. — Achter iet loopen, het trachten te bekomen. Hie loopt achter da' plootseke (plaatsje). —
Tot iemand die iets vraagt en wien men het niet
zeggen of geven wil, roept men : loopt er achtere!
Zie ook ER.
— Met bij. Bij iemand loopen, om hem iets
(dienst, geld, enz,) te vragen. G' em meugt zoo
gauwe bij den dokteur nie loopen.
— Met buiten. Ge loopt er buiten, ge dwaalt,
ge hebt het mis.
— Met deur(e). Deur moor (modder) en deur al
loopen, door dik en dun loopen. — Er deure
loopen, er deure gaan; er van deure loopen. Zie
DEURE.

— Met in. In iemand zijne wteg {zijm bane)
loopen, een ongemak, eene belemmering voor
iemand zijn. F zijn leste schoene loopen, zeer ziek
zijn.
— Met mee. Mee iemand loopen, er altijd bij
zijn; (liefde)betrekkingen met iemand hebben.
Hie loopt mee} da' getrauwd wijf. Mee e maiske
loopen. — Mee iet loopen. Wdb.
— Met naar (nor). Nor iemand loopen, in de
richting van iemand loopen; naar zijn huis loopen.
— Loopt nor den dzantere, nor den duvele, nor
de klooten, nor de knoppen, nor de mane, loop
heen, laat mij met vrede.
— Met om(me). Om den dokteur, om de paster
loopen, hem gaan roepen, halen. Loopt er omme,
ga hem halen.
— Met op. Op zij' leste loopen, niet lang meer
leven, zeer ziek zijn. Ook : op zijn leste beenen
(pikkels, voeten) loopen.
— Met te(g)en. Er te{g)e loopen, er tegen
vliegen : gestraft, veraaaand, berispt worden; geiopt, bedrogen worden ; verliezen (in spel b. v.),
— Met van (af). Van dem berg loopen, den
middelmatigen ouderdom overschreden hebben.
'k Loope dem berg af, 'k ben de tsesteg veurbij.
— Er af loopen, in dwaling verkeeren.
— Van tram of trein. Den tram zal in dit en
e jaar alhier loopen. — Gaan (van kinderen). Ons
manneke kan al loopen. — Drevelen, drillen
(meestal van vrouwen). Hie en moest va' gee'
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maisk* hen, da* vele loopt. — Etteren. Die wonde,
da' gat, die zweere loopt. — Molenaarsterm. Zie
beneden loopstok.
— Vgl. SCH. DB. CV. J.
— Afl. Loopachteg, bn., van vrouwen : drilachtig; — loopend, bn., zie ald.; — loopere, m.,
zie ald.; — loopenge, vr., zie ald.; — looperije, vr.,
geloop : 't was 'n looperye veur de plootse
(plaats) va' meestere. — Samenst. Loopgat, o.,
loopkerte, -konte, vr., loopstert, m., vrouw die
veel drevelt; — loopijzere, o.; mv. >ijzers : hoefijzer voor loop- of rijpaarden; het is lichter en
kleiner dan het ijzer voor trek- of werkpaarden; —
loopketene, vr., keten aan de windas van den
molen vast en die dient om den molen te keeren;
— loopstok, m., ieder der twee stokken die zich
links en rechts van het hangelhout bevinden; het
zijn steunhouten; als men den molen wil keeren,
moeten zij het eerst loopen, d. i. van plaats veranderen.
Loopend (sch. 0), bn. Wdb. — Loopende me~
tere, bij de maat der lengte, zonder dikte of
breedte. Iet bij de loopende meter koopen. DB.
CV. J. — Loopende teerenge, vr., vliegende tering. DB. —^ Loopende wendt wind die gedurig
verloopt. Loopende wend es staande were. DB.
CV. J. — Loopende wonde, etterende wonde.
Ook : loopend gat, loopende zweere, enz. DB.
Loopengø, vr.; looper, m. Zie LOOPINGE,
LOOPERE.

Loopere (sch. o), m. Mv. -rs. De tmå-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Looper. Wdb. —
Loopjongen. J. — Iemand die met reisduiven
loopt. J. — Vrouw die drevelt en drilt: Mie en es
mor ne loopere; loopster is niet in gebruik. —
Jong verken onder de zes maanden. SCH. DB.
J.R.
Loopinge (uitspr. loopengd met sch. o), vr.
Zeer gewoon. Looping, geloop. Wa' veur 'n loopenge was 't dor! 't Es zondag loopenge, wedstrijd in het loopen. Trauweny da' vraagt veel
loopenge.
Loor, vr. Niet in gebruik. Zie LEUR.

LOOS, bn. bw. Enkel in de volgende beteekenissen. 'n Looze note, een ledige noot. Looze nest,
I nest door een vogel begonnen doch dat hij, om de
een of ander reden, niet voortbouwt: de zwartekop
I maakt dikkels ne loozen nest. Loospoer, buskruit
j zonder kogel of zaad. Mee loos poer schieten.
DB.J.
I
Loot, vr. (twijg). Niet in gebruik.
Loøt (sch. o), o. Zonder mv. Lood. Zoo zwaar
as loot. Loot an (of in) de beenen (of in de schoenen) hen (hebben), met moeite kunnen voortgaan;
zat zijn. — Bepaaldelijk : een dikke looden plaat
die men onder het koud ijzer legt, als men hierin,
met den doorslag, een gat wil slaan. In al de
smessen ester e loot. — Schietlood. Fig. Uit zij'
loo' zijn, uit zij' loo' gesle(g)e zijn, onthutst zijn.
J. SCH. DB. R. — Verkl. luutse (mv. -tses, -tsies),
ioodje. VD. Der en es gee' luuts' an de velo.
— Afl. Looten, lootie (niet looden, looen), bn. :
'n lootie buize. — Samenst. Loo'gietere, m.;
I loo'gieterije, vr.; loo'wit, o.
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Lootje (uitspr. lootsd met zachte o), o* Zie LOT,
waarvan het het verkl. is.
Loover, o.; loozen, w . Worden niet gebezigd.
Looze (sch. o), vr. Mv., -n. Het gewone w. is
LONGERE (z. ald.). Loos, long. Het op de loozen
hen, zieke longen hebben. Vgl. K I L . SCH. DB.
CV.J.
Lor, vr. Vod. Niet in gebruik. Zie LEURE.

Lorejas; gewoon loriejas (hoofdt. op lo), m.
Mv. -sen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Deugniet,
schelm, schobbejak. Onze knecht was ne loriejas
van ne vaint. Smijt da' lorejask' an de deure. —
Voor de etym. zie VERCOULLIE. Vgl. SCHOBBEJAK

en : SCH. DB. CV. J. VD.
— Afl. Lorejassen, loriejassen, ww., schelmsch
bedriegen. De keerel hee' mijferm g elorie jas t,

Lorkeboom, m.; lorre, vr.; lorren, ww.;
lorrendraaien, ww.; lorrie, vr.; lors, vr.; lorSøn, ww.; los, m. (dier). Zijn in mijn dialect onbekend.
LOS, m. Mv. -sen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Weg, langs waar men op en van een bebouwd
veld kan komen of rijden, langs waar men lossen
kan. De los es geweunelijk nen erdeweeg. Smalle
los9 breee los. Dat es e Mai' loske. Onze los es
i9 stikke' (in stuk) gereén. Vgl. LOSSEN.
Los, bn. bw. Trapp. v. verg.: losser(e), lost.
Wdb. Mijnen tand es los. Er es 'n vijze los, hij
is een weinig zinneloos; hij handelt dom. — Los
zijn, eig. niet gebonden, niet gevangen zijn; fig.
wild en woest zijn. Kobie es weeral ne keer los,
— Loszinnig. Losse kop, lichtzinnig mensch. Z' es
toch zoo los in 't spreken. Hie em mag zoo los
niet te werke gaan.
— Los vormt een groot getal werkwoorden, ni.
koppelingen, die onzijdig of bedrijvend zijn.
* ONZIJDIGE WERKWOORDEN. Vervoeging met

zijn. Typen : losgaan, loskommen. De gebruikelijkste zijn : losbotsen (uitspr. -boutspn), botsende
losgaan : de vijze van de kerre boutst los ; — losbreken, V D ; ook bedr.; — losdaveren : de steene
zij' losgedaverd; — losdeuen, losdeuien, losdooien, VD : de grond was losgedeuid; — losdrouien, losdraaien, V D ; ook bedr.; — losgaan,
V D ; — losgeraken, gewoon losgraken, loskomen : de koe zal nog losgraken ; hie es gekondeneerd veur twinteg jaar9 mor hie zal nog losgraken; de vijze geraaktege los; — losgroeien,
al groeiende loskomen; — loshangen, van haar
b. v. VD ;— loskeunen, ellipt., kunnen loskomen :
den hond en koest nie los; — losklabetteren, met
geraas loskomen : de blafeture zal nog losklabetteren; ook bedr.; — losklakken, met eenen
klak (slag) loskomen : }k hoore de deure die losklakt; ook bedr.; — loskluitsen, -klutsen : de
pikkels van de stoel zij' losgekluitst; ook bedr.;
— loskommen, loskomen (van menschen, dieren
en zaken), VD; — loskwakken, hetz. als losklakken ; ook bedr.; — loskwikken,åoor om te kwikken
losgaan; — losli(gg)en : den hond lag los; —
losloopen, VD; — losloteren, door loteren loskomen : de na(g)el es losgeloterd; ook bedr.; —
losluitsen, -lutsen, door lutsen losgaan : deur de
wend luitst de vaister los; ook bedr.; — los-
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meu(g)en, ellipt., mogen loskomen : mag den
doghond los ? — losmoelen, ellipt. : 't perd moe'
los; — lospardaffen, -pardoefen, met eenen pardaf (slag) loskomen : de koorde pardaftege los ;
ook bedr.; — lospellen : zij' vel pelt g'heel los;
ook bedr.; — lospoefen, met eenen poef loskomen : de deure poeftege los; ook bedr.; — losrainen, -re(g)enen, door regen loskomen : al die
jonge plante' zij' losgeraind; — losrammelen,
hetz. als losdaveren; ook bedr.; — losrosten, losroesten, VD; — losrotelen, rotelende loskomen :
de grendel rotelt los; ook bedr.; — losscheen,
door vaneen te scheiden loskomen; — losscheuren, door scheuren loskomen; ook bedr.; vgl.
VD; — losschieten : de grendel schoot los; ook
bedr.; VD; — losschijten, door inzakken loskomen : al de steene van de muur schijte los; —
losschokken, door schokken losgaan : al de na(g)els
van de kerre zij' losgeschokt; ook bedr.; — losslaan, VD : de deure daver de lange, en de grendel sloeg los; ook bedr.; — lossmakken, door
eenen smak (slag) loskomen; ook bedr.; — lossprengen, losspringen, VD : den hond es losgesprongen ; ook bedr.; — losstaan : al mijn tande
stonde los; V D ; — losvallen, door vallen loskomen : de planke' zij' losgevallen ; — losvlie(g)en,
met snelheid loskomen : den hond vloog los ; ook
bedr.; V D ; — losvorten, door rotten loskomen :
de poorte was losgevort; — losvriezen, VD; —
loswouien, loswaaien, VD; — loswiepelen^ loswiepen, door waggelen loskomen : de boome ware
losgewiepeld; ook bedr.; — loszakken, door inzakken loskomen; — loszitten, VD ; — loszwakken, met eenen zwak loskomen : de vijze van de
feture zwaktege los ; ook bedr.
** BEDRIJVENDE WERKWOORDEN; vele zijn

ook WEDERKEERIG. Vervoeging met hen (hebben). Typen : iemand of iet losdoen, losmaken.
De gebruikelijkste zijn : losbaffen, losslaan ; —
losbijten: nen tand losbijten ; den hond beet hem
(zich) los; — losbollen, door bollen losmaken :
z' hen de stekke losgebold; — losbooren, losboren,
V D ; — losbotsen (uitspr. -boutsen), door botsen
losmaken : de deure losboutsen; — losbroddelen,
door knoeien losmaken : hie en kan de knoop nie
losbroddelen ; — losbreken : planke(n) losbreken,
V D ; ook onz.; — losbuis(ch)en : de vaister losbuis{ch)en; — losdansen, dansende losmaken :
ze danst her schoene los; — losdess(ch)en, losslaan ; — losdauwen, losduwen; VD; — losdoefen, losslaan : de wend doeft het hekkie los; —
losdoen: ne knoop losdoen; VD. J.; — losdrouien,
losdraaien; V D ; ook onz.; — losdrummen, door
drummen (zie ald.) losmaken : ze drummen 't lattewerk los; — losduvelen, al knoeiende losdoen :
da' kind duvelt dem brai los; — l°sfiggelen, -jikkelen, slecht lossnijden; — losjlansen,
-jlikken, -foefelen, slecht los- of uiteendoen : e
slot losfoefelen; — losfribbelen, -vribbelen :
'n koorde losfribbelen; — losfrompelen, frompelend losmaken; — los/rotten, wrijvende losdoen : zefrot her tande los; — losfruten, -fruutselen, loswroeten, VD : ge fruutselt mijn haar
los; — lo s gespen, VD; — losgeuen, -geuien,
losgooien, V D ; — losgieten, door gieten losmaken : ze giet al de blomme los; — losgrendelen,
V D ; — losgraven, VD; — loshaken, V D ; —
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loshauwen, loshouden: z' em mag herre zeune
nie loshauwen ; den hond loshauwen; — loshalpen, loshelpen, V D ; — loshen, loshebben : 'k en
koest de grendel nie loshen; — loshoeksten, loshoesten, VD; — loskammen : 't haar loskammen; — loskappen, loshakken: steene loskappen;
J ; — loske{g)eleni losslaan; — loskeuteren, loskoteren, al koterende losmaken : hie zal zijn tanden nog loskoteren; — losk labetteren, met geraas
losmaken : de wend klabettert de blaffeture los ;
ook onz.; — losklakken, met eenen klak losslaan:
ze klaktege de grendel los; — losk loppen, VD ;
ook onz.; — loskluitsen, -klutsen : de sporie van
de stoel loskluitsen; ook onz.; — losknabbelen,
loskna{g)en, losknainzen, losknainzelen, losknauwen, loskneuzelen, knabbelende losmaken : de
ratte keunen 't dl losknabbelen; — loskneutselen,
losknutselen, losknoefelen, knutselende, knoefelende losmaken; — losknoopen, V D ; — losknoppen, ontknoppen; CV. J ; — loskoopen, VD;
— loskrabben, -krappen, -krabbelen, door krabben losmaken, loskomen; — loskrij(g)en, V D ;
— loskwakken, met eenen kwak losslaan; ook
onz.; — loslappen, losslaan; — loslaten, VD :
laat hem (mor) los, laat hem (maar) begaan; SCH.
CV. R. J ; er eene(n) loslaten, ni. eenen wind,
eenen vloek; CV ; — losle(gg)en : legt den hond
los; — losloteren : ze lotert her tanden amaal
los; ook onz.; — losluitsen, -luisen, losloteren;
ook onz.; — losmaken, V D ; — losmoos(ch)en,
slecht losmaken : de tande losmoos{ch)en; e pak
losmoos{ch)en; J; — losnijpen, losduwen; — lospalodderen, lospalullen, knoeiende losdoen; —
lospardaffen, -pardoefen, met geweld en geraas
losslaan; ook onz.; — lospeensen, met de vingernagels losnijpen; — lospellen, pellende losdoen :
't vel lospellen ; ook onz.; — lospeuteren : e pak
lospeuteren; —- lospikken, VD; — lospoefen,
met eenen poef losslaan : de deure lospoefen;
ook onz.; — losprossen, knoeiende losmaken; zoo
ook : lospruitsen, -prutsen; — losrammelen,
door rammelen losmaken : de wend rammelt de
grendel los; — losreeken, losharken, V D ; —
losrijen, rijdende losdoen : de kassysteene zijn
amaal losgereén ; — losroefelen : e pak losroefelen; — losroeien, losgooien; — losrotelen,
door rotelen losmaken : den hond rotelt zijn kete
los; ook onz.; — losscharten, krabbende losmaken; — losschieten, V D ; ook onz.; — losschokken, door herhaalde schokken losmaken : laat de
stoel staan,ge schokt al de pikkels los ; ook onz.;
— losschuiven : schuift de grendel los; ook onz.;
— losschuppen, schoppende losslaan; — losschuren : de steene van de vloer losschuren ; — losschutten, losschudden, V D ; — losslaan, VD; —
lossmakken, met eenen smak lossmijten : de wend
smakt en smythet hekkie los; — lossmijten, VD;
— lossnijent VD; — lossnoeren : snoert ou (u)
schoene los; — lossnokken, meer lossnukken, met
korte beweging losrukken : het perd snukt den
toom los; ook wed.; — lossprengen, losspringen,
door springen losmaken : het perd sprank al de
steene los; ook onz.; — losstampen : de rui(n) hee'
zijn ijzers losgestampt;— lossteken : past op,ge
zilt d'ha(g)e lossteken; — losstooten; de koe stoot
her hoorens los; — lostemmeren, lostimmeren,
VD; — losterten, losmaken door treden ; — los-
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teuteren, lostoefelen, broddelende losdoen: waarom toefelde da' pak los f — lostrampelen, lostrappelen, lostrappen, VD; — lostrekken, VD; ook
wed. : 't perd heet (heeft) hem losgetrokken; —
lostreutselen, -trutselen, -truutselen, knoeiende
losdoen : ge 'm meugt da' slot nie lostreutselen;
— lostrommelen, losslaan; — lostsoefelen, losbroddelen (zie boven); — losva{g)en, al vegende
losmaken : moeder hee* de vloersteene losgevaagd; — losveunken, met geweld losslaan; —
losvijlen, door vijlen losmaken; — losvijzen, losschroeven ; — losvleuenf -vleuien, met geweld
losslaan : de stoorm heet (heeft) 't amaal losgevleuid; — losvrengen, loswringen, VD; — losvrijven, al wrijvende losdoen : ge vrijft al de
tande los; — losvrengen,loswringen \ge 'm meugt
die spille nie losvrengen; — losvroeten, loswroeten, VD; — loswendzn, loswinden, VD ; — loswerken, VD; — loswerpen, losgooien; — loswetten, door wetten losmaken : den hecht van e
mes los wetten; — loswiepelen, -wiepen, door
waggelen losmaken : ze zal da' boomke loswiepelen ; ook onz.; — loswoelen : de mol heet (heeft)
de grond losgewoeld; — losza(g)en, V D ; —
loszetten : de vijze loszeiten ; — loszwakken, met
eenen zwak losmaken; ook onz.
Lossen, onz. bedr. zw. ww. Verv. : lostege,
gelost. Met hen (hebben). Wdb. E schip lossen.
Ne wa(g)en heu lossen. — Gee' word lossen,
niets zeggen. CV. T. J. — Zij' water lossen, loozen. Ook wel schijnb. onz. : 'k ga ne keer lossen.
Ne wend lossen, eenen wind laten. K I L . CV. J.
— Op en van eenen akker komeu (met karren,
wagens, enz.). Ge keunt alhier lossen. Ook van
het land zelf: da' land lost al hier.
— Afl. Lossere, m., losser; — lossenge, vr.,
het lossen, lossing; ook van land : da' land en
hee' geen lossenge. — Samenst. Losbane, vr., losweeg, m., hetz. als los (zie ald.).
Lot, o. Mv. loten. Verkl., gewoon, lootse (met
zachtl. o; mv. -ses, -sies). Wdb. 't Lot valt altijd
op Dzonas. — In }t lot vallen, in de loting vallen. VD. CV. DB. J. Zoo ook : uit 't lot vallen,
een goed nummer trekken. Veur zij' lot opgaan
of optrekken, soldaat worden omdat men een
slecht nummer heeft getrokken. Me' koest (kon)
ook veur 't lot van 'n ander opgaan,
— Lootse trekken, fr. Urer å la courte-paille;
elders strooke (of struutse) trekken. Zie STROOD.
Lootse heeft hier de bet. van strootje, dun stokje
dat als te trekken lot moet dienen. Der zij' zooveel lootsies as trekkers. Wie 't langste lootse
trekt, es verliezere. Me zille lootse trekken om te
ziene wie datter betale moet.
Loten, onz. bedr. wed. zw. ww. Verv. : loottege, geloot. Met hen (hebben). Wdb. Onz. Ze
lote vanda(g)e. — Bedr. let loten, iets door het
lot krijgen. — Wed. Er hem i' loten, er hem uit
loten, een slecht of goed nummer trekken. Ook :
Er in, er uit geloot zijn.
— Afl. Lotelenk, m., loteling;— lotenge, vr.,
loting; lotenge heeft ook de bet. van tombola :
f
k hé 'n schoon panduul in de lotenge gewonnen ; — lotere, m., loter; van hier lo tersdag : in
de lotersda(g)e werdt er veel gevochten; —
loterije, vr. — Samenst. In den vorm hot: loot-
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<&£• (uitspr. loottach), m., lotdag; daarnaast gewoon lotersdag.
Loteren, onz. bedr. zw. ww. Verv.: loterdege,
geloterd. Ålet hen (hebben). Met eene zaak als
onderwerp. Leuteren, loszitten,waggslen. De deure
lotert stijf. — Met eenen persoon als onderwerp.
An iet loteren: g' em meugt an dienen tand nie
loteren. — Mee iet loteren : den hond lotert
mee' zijn kodde. — Zelden bedr. : de katte lotert
herre stert. — Vgl. Mnl. Wdb. SCH. KiL. DB.

CV.J.
— Afl. Loterachteg, bn.: de vaister es loterachteg; — lotereere, m., iemand die lotert; ook
iets dat lotert : trekt diene lotereere van nen
tand mor uit; — loterenge, vr.: 7 was g'heel
den nacht 'n lotereng an de poorte.
Loto (uitspr. met de twee ø's zachtl.), m. (niet o.).
Verkl. lotootse. Lotto. Wdb. Ze spelen ne loto.
Willem' e lotootse doen? Z' en hé (hebben) geene
loto, ni. alles wat noodig is tot het lottospel.
— Samenst. Lotobolleke, o., lottoballetje; —
lotokorte, vr., lottokaart; — lotonumero, m.,
lottonummer; — lotospelyo., lotospeeIdere, m.
Louter, bn. Niet in gebruik (ook niet de afl. en
samenst.).
Loven, bedr. zw. ww. Verv. : loofdege, geloofd. Met hen (hebben). Iemand loven, hem
prijzen. Prijzen en loven, loven en prijzen. God
loven. Looft den Heere. Geloofd zij DzezttusKriestuus. — Spr. Looft den dag as tie veurbij
es, roep geen mosselen eer gij aan wal zijt. DB.
Loze, vr. Mv. -n. Geen verkl. Vuil, slordig
vrouvvmensch. G' en het (hebt) va' z' leve zuk
*n loze van e wijf gezien. Vgl. lose, loosse, zeug
en hoer, in Mnl. Wdb., kol. 810.
Lozeeren (uitspr. zee met zachtl. e en den
hoofdt), ww.; lozement (klemt, op ment), o.;
loziest (klemt, op ziest), o. Zie LOGEEREN, LOGEMENT, LOGIEST.

Lubben, m. Mv. lubbe(n)s. Daarnaast LUBBIE,
mv. lubbie(t)s. Sul, sukkelaar. 't Was ne goee
lubben; ne lubbie van ne vaint. Vgl. LOBBE,
LOBBES, VD.
Labben, ww. Niet in gebruik; men zegt SNIJEN
(z. ald.).
Lubbie, m. Zie LUBBEN.
Lucht, m. Mv. ongswoon. Verkl. luchteke.
Wdb. — De lucht overtreki, de lucht betrekt.
Fig. : er is ruzie, twist op handen. Daarnaast : er
hangt 'n donderweer in de lucht. — Der en was
gee' wolksk' in (bij VD : aan) de lucht. — As de
lucht i(n)valt zijn al de veu(g)els (of musschen)
dood (of gevangen); 't wordt schertsend gezegd
tot iemand die veel of onmogelijke onderstellingen maakt en dikwijls 't woordje as bezigc. Zie
STOETT, Spr. CV. J. — Uit de lucht vallen of
ttit de lucht gevalle kommen, van niets weten,
zich onwetend gebaren, onthutst zijn. CV. J. —
Zoo hoog as de lucht, zeer hoog. Tot an de lucht.
zeer veel (in de kindertaal). Hoeveel ziede mij
geeren? Tot an de lucht, zegt het kleintje. —
'k Moet ('k wil) in de lucht vlie(g)eni as 't nie
waar en es, soort van wensch dien men gebruikt
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om iets te bevestigen. — De tonne lucht geen,
het zwikje lossen. DB. — Geur, reuk. Da* vlees
hee* ne vuile lucht, — Op iet lucht hen, er zin
op hebben, er op geluimd zijn, hat begeeren. Dor
staa' schoon krieken9 'k hé der lucht op. Vgl.
Mnl. Wdb.
— Afl. Luchten, ww., verluchten; rieken. Wdb.
Vgl. GELUCHTEN. — Samenst. Luch(t)bal, m.; —
luch(t)gat, o. Wdb.
Luchtj o. Mv. -en. Verkl. -eke (mv. -ekes,
•ekies), soms luchtse. Vgl. Mnl. Wdb., kol. 862.
Licht (dat men soms ook gebruikt). Lucht omsteken, licht ontsteken. — E klai luchtek' in ne
groote lanteerene. Ook : ne groote lanteere mee
e klai' lucht. Zie LANTEEREN(E). — In den
datief : in iemand zijne luchte staan, het licht
beletten tot iemand te komen. Fig. iemand benadeeligen, schade toebrengen. Hie staat i' zijnen
ai(g)e luchte. DB. J. Gaat uit mijne luchte. —
leverst lucht i(n) (of deure) zien, middel of
mogelijkheid zien om iets te verrichten. DB.
— Afl. Luchten, ww. : Iemand luchten, met
licht naast hem staan of gaan; hem lichten; —
luchtere,m., iemand die licht.— Samenst.Luch{ty
bak, m., houten bak met een lichtje : de lavaiers
hen dikkels ne luch[t)bak; vgl, J. CV.
Luchtgeest (uitspr. luch(t)cheest met sch. é),
m. Mv. -en. Geestige kerel; plezierige vent. DB.
Lucifer (uitspr. lusiefer, lussfer met hoofdt.
op lu), m. De hoofdduivel. Zoo zwart as Lusdfer.
— De bet. wrijfvuurhoutje is hier onbekend.
Lui, bn. Zeer zelden gebruikt : e lui wijf, ne
luie keerele. Het gewone woord is LOUI (zie LAAl).
Luiti\e), bn. bw.; luiden, ww. Z. LUIE, LUIEN.
Luie, bn. bw. Trapp. v. vergel. : luierie),
luidste. Luid. 'n Luie stemme. Mee 'n luie kele
roepen. De klokke gaa} luie, ze klinkt luidt. Z' em
mag zoo luie nie klappen.
Luie, vr. Luiwerk van den molen. Meey de
luie ne zak optrekken.
— Samenst. Luiasse, vr., luiaske, o., de as van
het luiwerk; — luihuizeke, o., rooruitspringeni
kapje, boven en voren aan den molen : 't luiaske
komt er in; — luikoorde, vr., luizeel, o., luitouw.
Luien, onz. bedr. onp. zw. ww. Verv. : luittege, geluid. Met hen (hebben). Luiden. Wdb.
Vgl. KLEPPEN. —• Onz. Ze luie{n) veur de messe,
veur de vespers. Ze luien over nen dooen. —
Bedr. De klokke luien. — Onp. 't Luidt acht
uren in de wentere, ne(g)en liren in de zomere :
men luidt de klok te acnc ure, te nsgen ure om de
inwoners aan te manen de herberg te verlaten en
naar huis te gaan. 't Luidt ellef uren, des voornoens, om de veldarbeiders aan ts kondigen dat
de middag nadert. 't Zal op zijnen torre luien,
hij zal berispt, bekeven, gestraft worden.
— Trekken, in : luien en trekkent luien en
sleuren.
— Afl. Luienge, vr., luiding; — luiere, in.,
luider, klokluider; weverswoord : snukker; an de
luier hangen, weven; Folk en Taal, VI, 99. —
Samenst. Luigeld, o., mnl. ludegelt: geld dat de
klokluider trekt voor zijnen arbeid.

LUIER
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Luier, m. (klap); luier, vr. (luur). Zijn niet in
gebruik.
Lui er en, onz. zw. ww. Verv. : luier dege,
geluierd. Met hen (hebben). Freq. van hnen,
trekken. Herhaaldelijk trekken, sleuren. Kijkt
hoe da' ze mee 't zeelan de koe trekt en luiert. —
(Door trekken) ineenwarren : de gewone beteekenis. G' em meugt dat heui azoo nie luieren. Vanhier : dooree{n)luieren, inee(n)luieren, verluieren.
— An. Luierenge, vr., het luieren; — luiereere,
m., iemand die luiert.
Luif, luifel, vr. Niet in gebruik.
Luifer, m. Zie LUIFERE.
Luifere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De tmå-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Fijnaard; slimme fielt; geheime bespieder. Mee
lutfers en kan ek nie omme. G' en zif mor ne
leeleke luifere. De luifer van ne vaint. Vgl. Mnl.
Wdb : LUFER. SCH. DB. D. J. Hier LOEFERE
(evenwel met andere beteekenis).
Luik, o. Stad. Zie PLAATSNAMEN.
— Afl. Luikeneere, m., Luikenaar; — Luiksch,
bn. 't Es 'n Luiksche, eene vrouw van Luik.
Luiksche schellenk, m., een schelling die 6 stuivers gold. Luiksche smeerel, m., soort van duif
met krommen bek. Luiksche snol, m., slag van
duif insgelijks met krommen bek, doch zwaarder
en grover dan de vorige soort.
Luik, m. Lukas. Zie PERSOONSNAMEN. —
Volkszeg : Sente Luik komt mee 't leste graan
op zijnem buik% op St.-Lukasdag (18 Okt.) wordt
het laatste graan gezaaid; ook : Sente Luik doet
ou (uw) zouikleed uit.
— Samenst. {Sente) Luikkeeremesse, de St. Lucaskermis te Vloesberge (Flobecg); Waalsch ;
Ducasse de St. Luc.
Luik, vr. Niet in gebruik.
Luiken, ww. Sluiten. Wordt niet gebezigd,
tenzij in : Loke-Paschen. Zie ald.
Luiker, m. Zie LUIKERE.
Luikere, m. M/. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg.
Groot zakmes met houten hecht. Hie trak zijne
luiker uit en gaf Sies }n steke. Staat het w. in
verband met luiken, sluiten; of met mnl. luken,
een mes of zwaard trekken ? Vgl. SCH. J. DB.
Luilakken, ww.; luim, vr. Zijn niet bekend
in mijn dialect.

Luilekkerland, o. Ongewoon. Wdb.
Luimen, onz. zw. ww. Verv. : luimdege^
geluimd. Met hen (hebben). Heimelijk loeren,
bespieden; gluipen. Minachtende term. Hie zit
weer te luimen zonder e word te spreken. — Op
iet luimen, het trachten in bezit te krijgen, door
eenigszins heimelijke en huichelende manieren.
De katte luimt op de muis. Ge luimt al lange
genoef op da' maiske. — Er van deure luimen,
ook wel : deureluimen ; heimelijk wegsluipen.
— Sluimeren. 's Noenies luimt ze 'm beetse.
— Vgl. Mnl. røtø(LUMEN). K I L . DB.
— Afl. Luimenge, vr., luimerije, vr., het luimen \ — luimere% m., gluiperd, huichelende loer-

LUISTERVENKÉ

der : de luimer en was niet te betrauwen. —
Samenst. Luimkerte, luimkonte, vr., vrouw die
luimt; — luimkloot, m., man die luimt.

Luip, m.; luipaard, m.; luipen, ww. Worden
niet gebruikt (ook niet de afl. en samenst.).
Luis, vr. Niet luize. Mv. luizen. Verkl. luiske,
soms luizeke (mv. -kes, -kies). Wdb. 'n Luis kraken. Zoo orm (arm) as 'n luis, zeer arm. — Beter
'n luis in de pot as geey vet, beter iets dat niet al
te goed is, dan in 't geheel niets. — Gelijk fn luis
op ne kam, in een zeer hachelijken toestand. Hie
es zoo allendig as 'n luis op ne kam; hie ester
a{n) gelijk 'n luis op ne kam. Zoo ook : 't es
'n luis op ne kam. — Da' komt gelijk de luizen, d. i. vanzelf, ongevraagd. — Va' zijn ai(g)e
luize gebete wer{d)en, door zijn eigen schuid,
eigen fouten gestraft zijn. — Van de luizen opgete
zijn oiwer{d)en, doodarm zijn. — Meer luizen
hen asgeld, meer armoede dan weelde. — Ma(g)er
luizen, die bijten 't hartste ('t meeste, 'l ergste).
Vgi. VD. — Van iet luize kry\g)en, \ wordt
gezegd van iets dat erg verveelt of niet toegaat
zooals men \ verlangt. Van diene praat zode
(zoudt ge) luize krij(g)en. Ne mains zoo (zou)
luize krij{g)e van da' re(g)ewere. Da' werk en
gaa' nie' voort : 'k krijg er luizen af. — "7 En
zijn de luizen niet, 'tzijn de neten,hetis wel die
zaak niet, maar het trekt er toch op. — Vgl. SCH«
DB.CV.J.
— Verachtende term : persoon. 't En es mor
'n orme luis. Ge 'm moet mee hem niet i'zien,
't en es mor 'n luis. 't Zijn dl vrende luizen die
hier komme stelen. SCH. DB. CV. J.
— Okselscheut van de tabak. Ge moet die luizen uit den toebak doen. — Ook : alle uitspruitsel van de tabak. Toebak va' luizen en es nie
straf SCH. DB. J.
— Afl. Luisachteg, bn.; — luizen, ww., zie
ald. — Samenst. In den vorm luis-: luishond, m.,
luisbosch; — luishoofd, o., luiskop, m., luisbosch; ook deugniet : leeleke luiskop; — luiskam, m., luizenkam; — luiszak, m., zie ald.; —
luiszalve, vr., luizenzalf; — luisziekte, vr., luizenziekte. — Soms in den vorm luize(n)-: luizekraken, ww., ook o.; — luizekrakere, m., iemand
die luizen kraakt; ook : duim (in sommige vingerrijmpjes); — luizevangere, m.
Luise, vr. Mv. ongewoon. Zonder verkl. Lui,
vadsig vrouwmensch. 'k En hé (heb) nog geen
grooter luise gezien.
Ltristere, m. Ongewoon. Luister.
Luisteren, ww. Ongewoon. Het gewone Woord
is HOORKEN; zie ald. Nor iemand, nor iet luistéren, er den invloed van ondergaan. DB. CV. J .
— Luistere gelijk 'n venke, fijn klisteren.
— Afl. en samenst., ongewoon (buiten luister*
venke, zie ald.).
Luisterlijk (uitspr. met ij), bn. Schoon, prachtig, luisterrijk. 'n Luisterlijke renkstekenge (ringsteking). 't Was 'n luisterlijke feeste.
Luistervenke, vr. Mv. -n. Verkl. -venkske
(mv. -skes, -skies). Luisteivink. — Spr. Liever nen
dief an de klenke as 'n luistervenke. Mnl, Wdb%
CV. T. J.

LUISZAK
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Luiszak (uitspr. luissak), m. Mv. -ken. Verkl.
•ske (mv. -skes, -&£7£?).Luisbosch.Wdb.—Slimme,
heimelijke bedrieger. De leeleke luiszak hee mij
weeral ne keer bedro(g)en. — Zoo kontent, zoo
blije zijn as ne luiszak, zeer tevreden zijn. — Vgl.
Mnl. Wdb.Yi.\L,
Luit, vr.; luite, vr. (peer; lui vrouwspersoon);
luitenant, m. Bestaan niet in raijn dialect.
Luitsen, w ,

Zie LUTSEN (ook de afl. en

samenst.).
Luiwagen, ra. Niet in gebruik.
Luizen, bedr. onz. zw. ww. Verv. : luisdege,
geluisd. Met hen (hebben). Wdb. De duive
luist her (zich). — Af bidden. Ge luist mij den
appel uit de mond. — Afspelen. lemand al zijn
morbels uit de zak luizen. — Plunderen. lemands
bozze (beurs) luizen. — Toebak luizen, de luizen
afknijpen. — Vgl. VD. DB. J.
Lnizig (uitspr. Iuiz9ch), bn. Daarnaast, gewoner, LEUZIG. Zie ald. Vuil, vadsig. Vgl. VD. DB.
— Afl. Luizeghied, vr.; — luizegord, m.; zie
leuzeghied, leuzegord.
Luk, m. (niet o.). Mv. -ken. Verkl. -ske (mv.
-skes, -skies). Toeval, het eenmaal lukken. 't Es
ne luk. Den upperveu(g)el mee ne luk afschieten. Ge schiet twie gouien en 't zijn ook twie
lukken. let op ne luk doen, op e lukske koopen,
op goed valle 't uit. Zie LUKKEN. Mnl. Wdb. K I L .
CV.T.R.J.
Lukken, onz. onp. zw. ww. Verv.: luktege,
gelukt. Daarnaast, min gewoon, GELUKKHN. Onz.
Met hen (hebben). Slagen. Sies lukt, fr. ilreussit.
Hie zal gelukt hen. — Het lukken, slagen, het
treffen. Hie dee' ne wenkel open en hie hee1
't gelukt, zilde. M' hen 't gelukt mee ons koe,
mee ons pato(dd)ers, enz. — Met zijn (met eene
zaak als onderwerp). Zijn de torten (taarten), de
wafelsgelukt? — Onp. Met zijn. Zal 't lukken?
't Moe' lukken. — As 't lukt, zooveel als : als
't goed uitvalt. Indien iemand deze gewone uitdrukking gebruikt (in spel b. v.), dan antwoordt
men schertsend : As 't lukt, es alles meu{g)elijk;
of : as 't lukt, kan ne stier kalven {kan nen
henkst veulenen; kan nem beer vi(gg)enen> enz.);
of: as 't lukt, kan de lucht i'vallen. — Spr. Ne
keer lukt het al, eenmaal toch valt het slecht uit
en dan bekoopt men het voor al de ander keeren.
— Afl. Lukkere, m., persoon, wien alles lukt,
fr. chanfard, veinard : 't es zuk ne lukkere. —
Samenst. Lukbolle, vr., bol die bij toeval het doel
treft; — lukscheute, vr., schot (met pijl of kogel)
dat bij geval het doel treft : mee 'n lukscheute
sehoot hie twie gouien af; D B ; CV; — lukslag,
m., fr. coup de chance, de hasard; D B ; — lukstoot, m., stoot op biljardspel, die bij toeval goed
is; C V ; — lukwoorp, m., worp die bij toeval
treft: de Maine jo figen en kan nie' goe' werpen,
en toch wierp hie den appel af, 't was ne lukwoorp.
Lul, m. Zonder mv. Zonder verkl. Gebeuzel,
flauwe praat. 'k Em moe' van al diene lul nie'
veel hen (hebben). — Geknoei. Al wat hie doet,
en es mor lul. — Goesting. Op iemand, op iet
lul hen, — Hoop, goede moed. — Vgl. SCH. CV.
PB.J. Zie LULLEN.

LUTSEN
Lullen, onz. zw. ww. Verv.: luldege, giluld.
Met hen (hebben). Praten en babbelen. Ze verspeelt den tij' mee lullen. — Traag en slecht werken, knoeien. An iet lullen. Ge zij' weer ne keer
an 't lullen. — Op iet of iemand lullen, er goesting op hebben. — Vgl. SCH. DB. J. VD.
— Afl. Lulachteg, bn., praatziek; taimachtig;
traag, knoeierig; — lullenge, vr., lulderije, vr.,
gepraat, geknoei; — luldere, m., prater; knoeier.
— Samenst. Luikerte, lulkonte, vr., vrouw die
lult; — lulkloot, lulleman, m., man die lult.

Lumenasie, lumenase, luminasie, luminase
(hoofdt. op na en met zovl. lange a), vr. Illuminatie.

Lumme, vr.; lummel, m.; lunderen, ww.
Zijn niet in gebruik.
Lunk (uitspr. gewoonlijk leunk), m. Mv. -en.
Verkl. ske (mv. -skes, -skies). Lonk. 'k Rieskeerdege ne leunk of twiee. — Leunkske, lunksket o.,
sluimer. E leunkske doen 's noenies. E leunkske
pakken. Zie LUNKEN.

Lunken (uitspr. gewoonlijk leunkdn), onz. zw.
ww. Verv. : leunktege, geleunkt. Met hen (hebben). Lonken. Wdb. Da* maiske turt al ne keer
leunken, durft al eens naar eenen jongen kijken. —
Mikken. Schiete zonder lunken. Ge 'm moest mor
beter leunken. — Vgl. DB.
— Afl. Lunk, leunk, m., zie ald.; — lunkenge,
leunkenge, vr., het lunken; — lunkere, leunkere,
m.; zie ald.—Samenst. lunk-, leunkkerte oi-konte,
vr., vrouw die lonkt; — lunk' of leunkkloot, m.,
man die lonkt.
Lunker, m. Zie LUNKERE.
Lunkere (uitspr. gewoonlijk leunkzrj), m. Mv.
-rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-é? valt
dikwijls in de uitspr. weg. Lonker. Wdb. — Mikker. — Gewoon : gluiperd, heimelijke deugniet.
De leunker steelt al mijn appels. Em betråuwt
diene leunker niet. Leeleke leunkere! Z. LUNKEN.
Luns, vr. Men zegt LOENZE (z. ald.).
Lunteren, ww. Niet in gebruik.
Lupiene (hoofdt. op pie), vr. Mv. -«. Lupine.
VD. Der staat op da' veldgeleve lupiene.
Lurf, vr.; lurken, ww.; lust, m. Bestaan niet
in rniju dialect (ook niet de ad. en samenst.).

Lusefer, Lusiefer (hoofdt. op lu), m. Lucifer.
Lusefer es de grootsten duvele, de keunenk van
de duvels. — Leeleke lusefer, leelijk mensch.
Luster(e), m. Zie LUUSTERE.

Lutenant (hoofdt. op lu), m. Mv. -en. Luitenant. CV. J.
Luthere (uitspr. lutdr?\ m. Luther. — Groote
keuer. Zwijgt, g' en zij' mor ne luthere.
Luts (uitspr. gewoonlijk luits), m. Mv. »en.
Verkl. -ske (mv. -skes, -skies). Het eenmaal schokken (met stoel b. v.). 'k Gaf e luitsk' of twieé\
en 't keendse (kindje) s Hep. Zie LUTSEN.
Lutsen (uitspr. gewoonlijk luitsdn), onz. zw.
ww. Verv. : lu[i)tstege, gelu{i)tst. Met hen (hebben). Waggelen, zachtjes schokken. Met een persoon als onderwerp. An de deure lutsen. Da'
boomke staat al los en ge luitst er nog an. —•

LUTSEKAPOEN

-

Lutten, onz, bedr.

tanden die 'm beetse luitsen, De deure luitst
deur de wend. - Vgl. Mnl. Wdb, KIL. SCR.
DB. J. VERCOULLIE.
- Aft LU(i)tsenge, vr.; - lu(z")tsere, m. Samenst. Lu(i)tsekapoen, m., zie ald.
Lutsekapoen [uitspr, gewoonlijk lut'ts;J-). Zie

Lutte, vr. Mv. -no Verkl. luitse, soms lutteke.
Zuigdot. Da' kind es t' aud om nog ,n lutte
t' hen (hebben). - Sulachtig vrouwspersoon.
Vgl. LUTE in Mnl. Wdo, Die lutte 'Van e wfjf.

Luuks,

m. Zander mv. Luxe. Ze doe' groote

luuks. Der es 'Veelluuks in dat huz's.

Luur, Yr. Is niet in gebruik. Zie BEUNSELE.
Luuster(e), m. (niet vr.). Mv, -rs. Mv, -rke(mv.

Zwfjgt,sempellutte,domme lutte.tt Was'n zatte
lutte, "n dronke lutte, een vrouw die veel drinkt.
Vanhier : bierlutte, deenuiuerlutte, kaffielutte.

-rkes, -rkies). De eind-e valt dikwijls weg. Lustre.
Wor es de schoone iuustere i Hie es oereocbt,

Vgl. DB. ev. SeH.J.
Luttel, bw. Niet in gebruik. Zie LETTERE.

Luttemamme, vr,

zw. ww. Verve : luttece,

gelut. Met hen (hebben), OOZe Drinken (eig. zui2en). Lokken en iutten, An e fteske lutten. Mie
lut de g'keelen dag deure. - Soms bedr. Katfie
lutten;
- Afl. Luttenge, vr., het zuigen; het drinken; - luttere, m., zuiger; drinker. Samenst.
Lutkerte, lutkonte, vr., vrouw die drinkt; - lutkloot, m., drinkebroer.

BOONSTROOD.

-
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Met eene zaak als onderwerp, ' k He (heb) ttuie

Luw,

Borst der zoogende moeder,

bn,

Wordt

niet gebezigd (ook

niet

de afl.).

Ze gat her klnd'n luttemamme. VgI. LUTTEN,

Luerre, vr. Zie LAZERRE.

MAMME.

M
}I (uitspr. van dit letterteeken: emm» of 1ntJ),
Yr. Mv. emmen of me's. Zet er ueuren 'n groot

emmet

lIaag, yr. Zie MAGE. want) is niet in gebruik.

Maag, yr. (bloedver-

lIaagbitteren, m.; maagdrank, m.; maagkankere, m., enz. Zie op MAGE.
lIaagd (uitspr. met zovI. lange a), Yr. Ongewoon. Enkel in de uitdrukking: de Maagd Marza,
d' haz"lege Maagd, en dergelijke uitdr. - Het verkl.
madeke is in gebruik en heeft een beperkte beteekenis, Zie ald.
- Samenst, Maagdom, altijd m.; mv. -men,
Verkl. -meke (mv. -mekes, -mekiesJ. Zie Ned. Wdo.
Het w. is van algemeen gebruik.
Maai (uitspr, moui). m. M v. -en. Het eenmaal
zwaaien met de zeis. Hie gaf ne moui, en de kia-

'Ver lag dor schoon op de grond. Mee t£en mouien
6S al da' ges (gers) aft Zwaai: slag met
zwaaiende beweging (van arm, stok, zweep, enz.).
Ieder beweging
van het stijve been van iemand die maaibeen t.

Iemand ne ferme mou,," geen. -

Maaie (uitspr. mouz3), vr. Mv. -n. Verkl. mou£ke
(mv. -kes, -kies). Daarnaast :MAE. Made. Der zitte
mouien in d' hespe. Zie MADE (daarnaast llAAI)
in Ned. Wdb.; MAEYE in Mnl. Wdb.
Maaien (uitspr. mouz":Jn), bedr. ODZ. zw. WW.
Verv. : 1nouidege, gemouid. Met hen (hebben).
Bedr. Met de zeis afhouwen (b. v. gras, klaver,
luzerne, enz.). ' t Es goed om ges Ie mO'tden. Sies,

gaat )m lJeetse klaver mouien.

- Moulen, pikken. Men »undt met de zeis
(zazsene); men pikt met de pikke. Men moult het
ges (ge!.s), de klavere, ~e luserre, de snfjro(gg)e,
het sny'koorene,o men pikt bet graan als het rijp is
(nl, de torue, de ro(gg)e, de geeste, de schokkeloen
d' kavere). Wie moult, houdt de zeis met de twe~
handen vast; wie pz'l~t, houdt de pzlke met de
rechterhand, den pz'kkaak met de linkerhand va$t.
-

Onz. Maaibeenen, met een stijf been gaan,

Z&"m been es ouerreen, en nut"gaat ht"e at mouie«.
Hz'e mouit mee' zfj' slenk been. Vgl. Mnl. Wdh. J.
- Aft. MouilJaar (met zovl, lange a), bn., ook
mouz'/g"k, mouzelfjk (uitspr. met fj): bekwaam om
gemaaid te worden; , t ges es al mouzoaar,· de
klaver en es nie mou£lfjk, kan om een of ander
rede;D niet gemaaid worden; - mouzenge, vr., bet
maaien : mor(g)en es ' t fnouz'enge, morgen moet
gemaaid worden j vgl. Mnl. Wdb.,· - mouiere
m., niaaier, Wdb. (samenst. mouiersaloom, o.t,
mouz"ersgeree'schzp, 0., mouz'ersgerz'eve, 0., al wat
een maaier noodig heeft); persoon die maaibeent.
- mouzsete, 0., het gemaaide : hze en kan

nt;

mouz'en, kfjkt ne keer nor zij' mouzsele!
- Samenst. Mouibeen (sch. e), 0., been dat stijf
is en dus in 't gaan mou£t,o oak : persoon met
zulk been; vgl. Ned. Wdh. DB. ev. J.;- mouibeenen, ww., met een stijf been gaan; Ned. Wdb.
DB; - mouz'dag, m., dag waarop men maait·
Ned." Wdb : .'t es ne schoone mouzaag 'Vanda(g)e,~
mouzgers (ultspr. -ges), 0., gras dat gemaaid (dus
niet afgegraasd) wordt: verkoopenge 'Va' 1nou£.
ges,o.- mouz"geree'schz.p, 0., mout"gerzeve,

mouzaloo.m,

0.,

het gereedschap dat

t~t

0.,

maaien
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noodzakelijk i s ; — mouimaand, vr., maand
waarin gemaaid wordt : 'n schoone, 'n droeve
mouimaand; — mouimaksieme, soms -masiene,
vr., maaimachine; — mouimeersch (uitspr. -mees
met sch. e), m., meersch waarvan het grås wordt
gemaaid (niet afgegraasd); Mnl. Wdb.; — mouisezoen, o., mouitijd, m. Ned. Wdb.; Mnl. Wdb.;
— mouiweke, vr. : me zijn in de mouiweke; —
mouiwere, o . : 't es fijn en goe' mouiwere.
Maak (uitspr. met zovl. lange a), m. (niet vr.);
zie over 't geslacht Ned. Wdb. De broek es in de
maak nog. Vgl. CV. J.
Maaksel, o. Zie MAAKSELE.
Maaksele (uitspr. met zovl. lange a), o. Mv.
ongewoon, -Is. Zonder verkl. De zmå-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Maaksel. Wdb. Die kasse
was va' zij' maaksele. 't Es e mes maaksel van
ne mains (mensch), van 'n koe.
Maal, vr. Ongewoon. Keer (dat het gewone
w. is).
Maal, vr. Zie MALE,

Maal (uitspr. met zovl. lange a), vr. Plek (enkel
in : ijzermaal; zie ald.).
Maal (uitspr. met zovl. lange a), o. Eten. Dat
es e goe maal. Niet gewoon.
Maalde (uitspr. mouldi), vr. Mv. -n. "Wld.
•ke (mv. -kes, -kies). Malie. Wdb. De moulden in
'n nette. In de kause zijn der ook moulden.
'n IJzerie mouide van 'n ketene. De mouide van
*t leer (leder). Dat haut hee fn schoon mouide.
Mee mouide, in de richting der houtvezels; te(g)e
mouide. Ge moet 't haut mee mouide klieven.
Vgl. DB. CV. Ned. Wdb. K I L . Mnl. Wdb
(MAELGE).

Maalderije, vr.; maaldengs, maaldengen, o.;
maalgeld, o.; maalgoed, o.; maallijk, bn., enz.
Zie op MALEN.

Maaltijd (uitspr. met zovl. lange c), *r. (niet
fn*). Mv. -ty en. Wdb. Dat es 'n goe maaltijd.
Drij maaltijen op nen dag, dat es genoef. CV. J.
Maatt, vr. Zie MANE.

Maand (uitspr. met zovl. lange a, ook wel
mont), vr. (zonder eind-^). Mv. *en. Verkl. *eke
(mv. -ekes, -ekies). Wdb. *t Kurt maandeke (of
tnondeke), Februari. DB. Jå — Binst de maand
(mond), gedurende de maand : ge moet mij binst
de maand betalen. *— In de maand {mond), per
maand {mond) : ze wint honderd frank in de
mond. — In 'm maand {mond), als eene maand
voorbij is, fr. dans un mois. Ge moet in 'm maand
werekommen. — Deur de maand {mond), meer
dan een maand : vader es al deur de mond ziek.
— Over 'm maand {mond), eene maand geleden.
Over 'm maand es 't gebeurd. — Over de maand
(mond), meer dan eene maand. 't Es over de
mond da* zijn huis afbranddege.— Op'm maand
{mond), binnen den tijd van eene maand, in eene
maand. Ge keunt da' werk op 'm maand schoone
doen. — Maandioon. Hie verteerdege zijn g'heele
maand. J .
-*• Afl. Maandelijks, mondelijks (met y\ of

ook met d\ bw. bn. Wdb.

MAARTE

— Samenst. Maandgeld {mond-), o., geld dat
men maandelijks wint of trekt; — maandioon
(mond-), m. (niet o.), ook maandwedde {mond\ vr.
Maandag (uitspr. met zovl. lange a9 ook wel
mondach), m. Mv. -dazn. Verkl. -dagske (mv.
-skes, -skies). Wdb. — De maandag {mon-) vieren; ook wel : ne maandag (mon-) maken :
maandag houden of maken. Ook wel met ne :
't en gebeurt nie' vele da' 'k de mondag viere.
Vgl. Ned. Wdb. — 's Maandaas {'s mondaas),
daarnaast t's maandaas (t's mon-), dt's rnaan*
daas (pt's mon-), des maandags. Zie DA AG S.
— Samenst, Maandagen (uitspr. maan-, mon*
dam), onz. ww., maandag houden; — maandagmakere {mon-), m.; — maandagvierdere (mon-),
m.; — maandagvierenge {mon-), vr.
Maankop, m. Is niet in gebruik.
Maar, vr. Zie MARE.

Maar (uitspr. met zovl. lange a, ook zeer
gewoon mor), vw.; bw.; m. Wdb. — Maar, mor
vervangt altijd doch (dat niet gebezigd wordt). —
Wel. Wor weunde? Mor te Brakele. Nog gewoon. Zie Ned. Wdb. kol. 42, 5. — Als znw.
gebruikt is het altijd mannelijk : dor was ne
groote mor bij.
Maarke (uitspr. morkd), o., dorp; — vr. riviertje. Zie MORKE.
Maar sch alk, m. Wordt schier niet gebezigd.
Maart, vr. Zie MAARTE.
Maarte (uitspr. mortp), vr. Mv. -n. Verkl.
mourtse (mv. -tses, -tsies). Mnl. maerte. Maart,
dienstmeid. Ned. Wdb. 'n Halve morte, een
jonge dienstmeid, die maar half loon ontvangt.
'n G'heele morte. — In een kinderrijmpje : Hoe
heet zijm morte? Appeltor te. Zie APPELTAARTE,
Maarte (uitspr. mortp), vr. Mv. ongewoon -n.
Verki. ongewoon -ke. Mnl. maerte. Maand Maart.
Ned. Wdb. Dikwijls met lidwoord : de Morte,
in de Morte, enz. — Volksmeteorologie : Mørt
et 'n vuile lorte, Maart is eene vuile taart, in
Maart valt veel regen (en sneeuw) en heeft men
veel slijk en modder.
De Mort en es nooit nie' goed :
Ze werpt (smijt, geuit) den akkerma' snee i*
[zijnen hoed;
En toons komt Meneer den April (soms Aprul)s
En dendiene smijt hem g'heelegans vull
— Natte Morte — veel ges (gers, grås).
'n Droo{g)e Mort en ne natten April {soms Aprut)
Maken aldeschure vul;
Em Mai koel en nat
Vult het vat!
— De Morte moe' twalef zomersche (of schoon)
da(g)en hen (hebben). — Half Morte dooft vier
en licht uitH de stoof moet niet meer branden en
's avonds ontsteekt men geen licht meer. — De
noeners zeggen :
De Morte staat ewat,
Den April zit ewat,
De Maie ligt ewat
En de zomer rust ewat*

— Afl. Maartsch, zie ald.
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Maartscll (uitspr. mors), bn. Wdb. Morsche
buien. De Morsche dricht, de lentezaaitijd. —
Volksmeteorologie :
Morsche wend en Aprilsche re(g)en{e)
Brengen i' Maie de ze(g)en(e).

Maaschbol, m.; maaschnaalde, vr. Zie MASCHEN.

Maas, o. Niet Maze. Stroom. Z. PLAATSNAMEN.
Maas, vr. (oogje). Niet in gebruik.
Maasschen, ww, Zie MASCHEN.
Maat, vr. Zie MATE.

Maat (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv. maten
(nooit maats). Ongewoon. Makker, partner. Wdb.
B. v. in spel: mijne maat speelt slicht.
Maatschappye, vr. Mv.-w. Maatschappij. Wdb.
Macadam (uitspr. makkadam, makkddam met
hoofdt. op dam), m. Mv. -s. Macadam weg. Te
Bruse l zijn der veel makkadams. Vgl. Ned, Wdb,
— Samenst. Macadambane, vr., -strate, vr.,
-weeg, m.
Macaroni (uitspr. makkaronie, makkaronie,
makronie met hoofdt. op ro), m. (niet vr.). Wdb.
'k Ete geere makronie,
Machiechel. Enkel in 't verkl. machiechelke,
o. 't Komt voor, naast machochelke, in een bekend
deuntje van een kinderdansspel :
Va' wor komdegij getreden,
Machiechelke, machochelke?
Va' wor komdegij getreden,
Machiechelke ?
Zie daarover D E COCK en TEIRLINCK, Kinder-

spel, II, 285 en vgg., 319 en vgg., en vgl. Ned,
Wdb. i. v. MACHACHE. Zie hier MASIEFELE, MASOEFELE, PATSIEFELE, PATSOEFELE, PLATSIEFELE,
PLATSOEFELE.

Jffiachiel, m. Michiel. Zie PERSOONSNAMEN. —
Sente Machiel, aartsengel, den bestrijder en overwinnaar van den duivel. Vandaar : overee'komme
lijk den duvel en Sente Machiel, niet overeenkomen, twisten, strijden, vechten. J. — Spr.
Sente Machiel komt ?nee' zij' zouikleed an, men
zaait op St.-Michielsdag (29 Sept.). — Sente Machiels zomerke, de schoone dagen van einde September. — Verkl. Machielke. Kinderrijmpje :
terwijl moeder de handen van haar kindje rond
elkaar doet draaien, zingt ze :
Drouie, drouie, wielke,
T' avend komt Machielke,
En komt Machielke t' avend niet,
Hie en komt va' g'heel de weke niet.
Het schijnt een stuk van een oud spinsterlied
te zijn.
Machine (uitspr. masten? en, gewoon, maksiemd; zelden met fr. ch; hoofdt. op sié), vr. Mv.
•n. Verkl. -ke, soms -ientse. Wdb. Ze maakt uvanten op de maksieme. Boer Tieste mouit mee' de
masiene. Laat da} maksiemeke mor drouien,
m' en dzeneeren ons niet (bis), refrein van een
bekend volksliedje : laat ons maar plezier maken.
— De masiene drouit goed, de zaken gaan goed
vooruit.

MADELIEVE

— Afl. Machinist (uitspr. masieniestt niet mak"
siemiest), m. Ned. Wdb.
•— Samenst. Machinefabrieke {masiene-, maksieme-), vr.; — machinefabrikant {masiene-, maksieme-), m.
Machochel. Enkel in 't verkleinwoord machochelke, o. Z. MACHIECHEL. Vgl. SCH. DB. C V. J.

Macht, vr. Mv. ongewoon -en. Zonder verkl.
Wdb. — Hie hee macht gelijk nem beer, ne lee,
e perd; gelijk nen duvele; gelijk 'n reuze; gelijk
nem boom : hij heeft zeer veel macht; gelijk ne
puid, weinig. Vgl. J. — Hie en hee nie meer macht
as e klai kind. — Spr. De wil hen (hebben),
mor de macht niet, iets willen doch het niet kunnen doen. — Mee' de macht, in overvloed. Ned,
Wdb (< in zuidelijke gewesten »). DB. CV. T. R .
J. Deesjaar zijn der peere' mee' de macht. Geld
mee' de macht.
— Afl. Machteg, bn. bw. Wdb.: machteg vele,
zeer veel.
Madaalde (uitspr. madouldd, ma met korte
a; hoofdt. op doul), vr. Mv. -n, Verkl., gewoon, -ke (mv. -kes, 'kies). Ze droeg e madouU
deke van Ons-Lievrauwke %an Halle, Vgl. Kl, en
Vormleer.
Madame, vr. Zie MADAMME.
Madamme (uitspr. ma met korte a en dam met
den klemt.), vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Titel voor eene getrouwde vrouw van hoogeren
stand. De madamme van den dokteur. Vgl. Ned.
Wdb. C V. J. — De madamme spelen (of uithangen), fier zijn ; schoon gekleed gaan. — Spr. Vam
bove madam?ne, en van onder strontt van boven
schoon gekleed, en van onder zonder hemd.
— Afl. Madamachteg, als eene madam; —
madamme?i, ww., veel het woord madam bezigen : z' es toch zoo feer, en z' hee 't toch zoo
geeren da' ge madamt.

Maddelene, Maddelijne (hoofdt. op le, Uj),
vr. Magdalena. Zie PERSOONSNAMEN. — Bedrukte
maddele7ie of maddelijne, bedrukt, bedroefd
vrouwmensch. — Schreeme gelijk 'n maddelene,
veel weenen. J. — Vgl. MAGDALENA in Ned, Wdb.
en fr. MADELEINE .

Made (uitspr. mad met zovl. lange a), vr. Mv.
-n. Verkl. maaike (uitspr. mouika), mv. -kes, -kies,
Daarnaast MAAIE (uitspr. mouia). Da' vlees zit
vul maen, Zie hier MAAIE. Ned. Wdb (MADE).

Madeke (uitspr. met zovl. lange a), o. Verkl.
van Maagd. Mv., gewoon, -kes, -kies. Klein, in
't wit gekleed meisje dat in de processie gaat. In
den ommegank zijn der veel madekies en herderkies, Vgl. MATEKEN bij J.; MEEDEKEN bij SCH.
Madeklavere (uitspr. met zovl. lange a\ vr.
Daarnaast MATEKLAVERE. De eind-£ valt dikwijls
in de uitspr. weg. Jonge klaver, die nog niet maaibaar is. Nor de madeklavere komt d'eeste sneé,
Aldus in de noordelijke dialectstreek (Folk en
Taal, II, 220). Vgl. MA AD, MADE in Ned. Wdb,
Madelieve (uitspr. met zovl. lange a, met
hoofdt. op lié), vr. Mv. -n. Verkl., gewoon, -ke
(mv. -kes, -kies). Madelief. De kinders trekken
madelievekies.
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Madore (uitspr. op zijn fr., maderrs, der met
gerekte e en den klemt., ma met korte a), m.
(niet vr.). Madera, soort van wijn. Drenkt e glas
maderre. 'k En doe, 'k em mag hem niet.
— Samenst. Madéreflessche, vr.; — madére*
glas, o.; — mader esause, vr.
Maderre, m. Zie MADÉRE.
Madoulde, vr. Zie MADAALDE.
Ma§, vr. Zie MADE en MAGE.

Maér(e), bn. Zie MAGER(E).
Magazijn, o. Zie MAGGEZIJN.
Magdalena, vr. Zie PERSOONSNAMEN en hier
MADDELENE, MADDELIJNE.

Mage (uitspr. veelal ma9 met zovl. lange a)t vr.
Mv. -n. Verkl. maagske (mv. -skes, -skies). Mnl.
mage. Maag. Wdb. 'n Overlaste ma(g)ef 'n vuil
ma(g)et overladen maag, die de tong vuil maakt.
— De maag en trekt niet% men voelt geen eetlust.
— De ma(g)e keert, men voelt walging, men wil
braken. — De ma(g)e teert, zij verteert goed.
*n Dreupelke doet de ma(g)e teeren. — Da3 blijft
op de ma{g)e li(gg)en, dat verteert niet. Fig. : dat
is niet te verkroppen, niet te vergeten. CV. Ned.
Wdb. — Zijn oo\g)e zij' grooter as zijm ma(g)ef
van een gulzigaard (of van een kind) die de op zijn
bord genomen spijs niet kan opeten. — Da' valt
kaud (of koel of zwaar) op de ma(g)e, dat bevalt
in *t geheel niet. — let op de ma(g)e krij(g)en of
hen (hebben), bekeven, berispt worden; gefopt,
bedrogen worden; veei verliezen (in spel b. v.).
Zoo ook : iemand iet op de ma(g)e geén of drouien
(draaien) of le(gg)en of lappen. Tonie hee' dor
ewat op zijm ma(g)e kre[g)en. Toe, lapt heur dat
mor op heur ma{g)e/
— Samenst. Maagbitteren, m., maagbitter :
boonekampes maagbitteren; — maagdrank, m.,
drank die goed voor de maag is; — maagkankere,
m.; — maagkrampe^ vr., veelal in 't meerv. :
'k voele maagkrampen; — maagkwale, vr.,
maagziekte; •— maagpijne, vr.; — maagpille,
vr.; — maagpoeiere, o.; — maagteerenge, vr.,
verteiing; — maagtrekkenge, vr., kleine maagkramp; — maagzeere, vr., maagpijn; — maagziekte, vr.; — maagzuur, o., Ned. Wdb.
Mager, bn. Zie MAGERE.
Magere (uitspr. ma(g)9r9 met zovl. lange a)t
bn. Trapp. v. vergel. : ma(g)erder(e), ma(g)erst.
De eind«é? valt dikwijis in de uitspr. weg. Mager.
Wdb. — Zoo ma(g)er as 'n sprenkhane, as ne
spierenk, as ne rai{g)ere; — as 'n haut, as 't haut
van de galge, as ne stok, as 'm perse, as ne soU
ferstik, as ne graat. — Bie es zoo ma(g)er daf
g' er keunt deurzien (deurkyken)\ — Spottend :
zoo ma(g)er as nen auwen hane. Vgl. CV. J. —
Spr. Ne goeen hane moe' ma(g)er zijn, van een
gehuwd en mager mensch. — Ne ma(g)ere veu(g)ele, een kale heer die niets bezit. Ma[g)er veu\g)els vlie(g)e verre, kale vrijers gaan hun meisje
zoeken waar ze niet bekend zijn.J. — Ma{g)er
biestsz (beestje), eigenlijk : mager huisdier; hg. :
iets zonder veel waarde; iets zonder beteekenis,
zonder belang. Hette (hebt ge) roef? Neen ek,
}
t en es mor e ma(g)er biestse. 3t Es mee hem e
ma((r)er biestse, hij bezit niet veel. Vgl. hier BEEST. I

1

MAKELDERIJE

CV. Ned. Wdb. — Ma(g)er were^ schraal weder.
Ma(g)ere wend, schrale Oostenwind. DB. J . —
Ma(g)er weke, ma{g)eren dag, week waarin, dag
waarop men geen vleesch eten mag. CV. J .
— Verkleinvorm : ma(g)erkes of ma(g)erkies,
magertjes. Hoe gaat 't mee hem ? Stijf ma(g)erkies. Vgl. Ned. Wdb. PlANTIjN {magerkens).
— Afl. Ma{g)erachteg, bn. Wdb.; — ma(g)erte%
vr., magerheid (dat men niet gebruikt).
— Samenst. Ma(g)erman, z. ald.
Magerman (uitspr. ma(g)9r- met zovl. lange a),
m. Verspreide familienaam. In 't Zuie van OostVlaanderen zijn der nog Maghermans. — Spr.
Ma(g)erman es kok, van een schrale keuken. Vgl.
Ned. Wdb. DB.
Maggezyn (hoofdt. op zijn), o. Mv. -en. Verkl.
•tse (mv. -tses, -tsies). Magazijn.
— Afl. Maggezijnier, m., magazijnmeester.
Ned. Wdb (c alleen in Z.-N. >).
Magiestraat, o. Zie MAGISTRAAT.
Magistraat (uitspr. ma met korte a, -giestraat
met zovl. lange a en hoofdt. op de laatste lettergr.), o. Ongewoon. Overheid. Vgl. Ned. Wdb,
Magniefiekat, m. Zie MAGNIFICAT.
Magnificat (uitspr. magniejiekat met hoofdt.
op nie), m. (niet o). Wdb. — Fig. Ne magniefiekat
zengen, zeer verheugd zijn.
Magriete (uitspr. ma met korte a> grie met
den hoofdt.), vr. Margriet. Zie PERSOONSNAMEN.
— 'n Leeleke magriete, een Ieelijke vrouw. 't En
es mor 'n vuile magriete. }n Dulle magriete^
dolle, razende, kwade vrouw.

Mai, m.; maid, vr.; maier(e), m.; mains(ch),
m.; maisen {maisie), o.; maiske, o. Zie MEI, MEID,
MEIER(E), MEINS(CH), MEISEN, MEISKE ( o o k d e afl.

en samenst.).
Maies (uitspr. met korte a en klempt. op tes),
m. (niet vr.). Dat es schoone maies. Men zegt
ook : maies t, m., soms maies te, vr., ook Tuurksche torve ( = tarwe). — Maies voéren, mai's als
voeder aan de huisdieren geven (hetzij het graan,
hetzij de afgemaaide groene stengeis).
— Samenst. Maisboone, vi., daarnaast molesten maiesteboone, veelal in 't mv. -boonen, ook
wel in 't ,verkleinwoord -buuntses, -buuntsies%
het graan van mais; soms voor de heele plant
(gehoord te Elst).
Maiest, m.; mai'este, vr. Zie MAIES.
Maits, m. Zie MATCH.
Maitsen, ww. Zie MEITSEN, METSEN (ook de

afl. en samenst.).
Maizestait, vr. Zie MAJESTEIT.

Majesteit (uitspr. maiz9stait, hoofdt. op tait;
soms met fr. / ) , vr. Wdb. Zijm maizestait de
keunenk.
Majoor (uitspr. mazoor, ma met korte a, zoor
met zachtl. o en den klemt; soms met fr. j), m.
Mv. -s. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Wdb.
Makadam, m.; makkaronie, m. Zie MACA-.
Makelderije (zovl. lange a, hoofdt. op ry), vr.
Makelaardij. Ned. Wdb.

MAKELEN

Makelen, ww. Ongewoon, Men
MAKELEEREN.
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lie ald.

Makeleere (zovl. lange a, sch, e), m. Mv. -eers.
Verkt -rke (mv. -rbes, -rkies). Makelaar. \Vdb.
- Koppelaar (oak van vrouwen). Mie de makeleere.

Makeleeren (zovl,

lange a, sch. e), (meestal)

onz. zw, ww. Makelen.

Makrane (uitspr. ma met korte a, Era met
zovl. a en den hoofdt.), vr. M~. -n. Verkl. -kroontse (zachtl, 0.; mv, -tses, -tszes). leer klein (niet
grooter dan een cent) koekje, van suiker en meel
gemaakt, en op een blad papier vastgebakken. Van
fro macaron. E vel maeranen. Pier staa' (staat)
m ee mabranen, Gee' my"m mabrane, Dat Zy'1l
nog goe maeroontses, V gl. DB, J, en Ned. Wdb:
MAKARON, MAKRON.

Maken

(uitspr. met zovl. lange a), bedr, zw.
ww. Verve : maaktege, gemaakt. Met hen (hebben). W db. - Roef maken, de laatste der uitgedeeide kaarten omkeeren en aldus aanwijzen wat
troef is; oak, in sommige kaartspelen, uitspelen
en door de uitgespeelde kaart den troef aanwijzen. - Van iemand, van iet maken, er van houden. ' k Make veel van Tieste, Ze maaktege ueel
van de boeeen, Hie en zal van 't geld niet (uiets)
maken. SCH. DB. J. - Ook : er niets om geven.
Van h ier nor Gent es »erre, mor hz'e en maakt
er niet (niets) af: ' k Make veel ua' roo koolen. Van iet (iets) (geld) maken, er geld voor ontvangen,

Ge ziit van die appels meer as honder(d)frank
maben, Hoeueel gt!1de van de koe wel maken ?SCH.
J. - In iet maken, er in weten, er gevoelig aan
zijn. As zy" moeder stierf, maakteg' hie er veel
in. In niet (niets) maken. SCH. DB, T. R. J. ZOO
ook : dengen in iet maken. lie DINGEN. - Er
hem. (zich) tian deure maeen, wegkomen.-Er hem
deurt e) maken, ergens doorheen gaan. }k Maal:tege mij deur de klavere. Ook fig. As rnij'n auwers stierven, was de wenkel an }t slabakken ,.
mor ' k moest er mil toch deure maken. - Hem
(zich) dzkke maken, zich opblazen (van genoegeo,
van verwaandheid). As s' hem flait, kantie (kan
hij) hem dikke maken. - Er iemand a(n) maeen,
Zie AAN. - Zy'ne lach maken, veinzen te lachen;
zoo oak: gemaakte lach, Hie maakt manzeren,'
't zi/' gemaakte mal:ierkes. 't Was e gemaakt
spel, enz. - Van vogels. De meeze maakt, zij
begint haar nest te maken. In April maken de
veu(g)els. DB. - Schelen. Da maakt vele, lettere. Da' zal maken! Da} 1naaktege nog al z"et!
J

-
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DOEN, MAKEN. Zie DOEN.

-

Afl. Maak, m.; Z. ald.; - maaksele, Ot;
z. aId,; - makelg'k, bn., kunnende gemaakt of vermaakt worden: die broe~ en es nz"e meer makelijk,· Mnl. Wdb.,. - nzakement (hoofdt. op ment),
0., legaat : e makement 'van tien duus(t)frank, dat
es nog de nzoete (moeite) werd,' bij DB met ander
bet.; - makenge, vr., making; Ned. H/"db.,. makere, m., maker; Vol· db.; - 11Zakery'e, vr., rnakerij, plaats wa8r iets gemaakt of ,hersteld ,vordt :
de schoene zijn nog l'n de maker~i'e .. zenat de zetel
nor de 1naker!ie, de p?kkels z!;" kapoot ,. vgl. DB,
], iVed. f;Vdb.

Makkadam, makkedam, m.; makkaronie,
makkeronie, m. Zie MACADAM, MACARONI.
Makkandere(n), makkanders, vnw. 't \Vordt
weI eens gehoord voor : MALKANDERE(N), MALKANDERS.

Makkelijk, bn. Niet in gcbruik.
Makker, m. lie MAKKERE.
Makkere, m. ~Iv. -rs. Niet gewoon.

- Aft. Makraanachteg, bn., van makranen
houdende; - makranerije, vr., collectief, alles
wat den makraangast bij zich heeft : smij't de
keerel mee' zij'n maeranerij op strate.

- Samenst. llIakraangast, m., makraammarsank, m., persoon die op kermessen met makranen staat : de makraangaste komme van Heezele (Herzele, dorp tusschen lottegem en Aalst);
d' Heezelsche makraangasten ,. zie HEERZELE; makraankasse, vr., cylindervormige draagkas der
makraangasten : hie loopt mee J m makraaneas op
zy'ne ru(gg )e, hij gaat met makranen rand; - makraannzeulen(e) (uitspr.-kraa1Jzmeu-),tn.,soort van
rnolen - het is eenvoudig eene naald die boven
een ronde schijf draait - waarop men voor rnakrane n sueelt : de maeraamtneulene staa' vam
bouen op de maeraankasse ,. altemaits estie (is hij)
grooter as de kasse, en loons staat hie er neiJiest,·
- makraanvel, 0., vel papier met makranen ; men
zegt soms : makraanveste, VI., naar de makranen,
die er als knoppen op staan ; - makraanwyj,
vrou w die met makranen rondgaat.

0.,

Makreel,

m. Visch en naam zijn bij het volk

onbekend.

Maksieme, yr. Zie MACHINE en J (MAKSIEM).
Maksiemom (hooldt. op m01n), m. (niet 0.).
Zonder mv, Ret W. komt in zwang. Maximum.
HlJnderd - dat es ne groote maksiemom.

Mal, m. (patroon); mal, bo. (gek). Zijn

niet in

gebrulk.

Malaandig, bn. ZiekeIijk, deerlijk, teer. E
malaandeg kind. « Geh. S. M. Audenhove ).
zegt Loq., Wdb.lk ken dit W. niet, dat als een
vervorming van fro malade zal mogen opgevat
worden. Mnl. malatz"ch.
Male (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -n.
Verkl. nzaalke (mv. -kes, -kles). Nog altijd het
gewone w. voor : tesch of zak in een kleediu gstuk. Hze loopt alty'J mee' zij"n handen z" zg'm
malen, eig,; en fig. : hij loopt zander iets te doen_
Mij'm male was leeg-, ik bezat niets meer. Alk
veur zy'm male, elk zorgt voor zijn eigen zelf,
voor zijn belangen. Tesch of tasch worden
nooit gebezigd; naast male gebruikt men zak.
Malen (uitspr. met zovl. lange a), bedr. st. ww.
Verve : maaldege, gemalen. Met hen (hebben).
Wdb, - Kauwen. Ge moet 't tete' ~oe' 11Zalen.
SCH.
Ned. Wdb (<< nn nog beke~d 3». - Gemalen worden. Jonk kooren e1n maalt nie J gemal-

ev.

lek. CV.

- Aft. ltfaalZ,y'k, bn" maalbaar : die natte
torve (tarwe) en es nie maallY·k,· - maaldere,
m., per soon die maalt : de mulder en es nie alty'd
de maaldere, hij kan een knecht hebben, die
maalder is; - maaldery'e, VI., plaats waar met
J

Geze],

makker. W db. Te Ze(g)elsem waster ne persoon
die de lapnoom ha' va J Pie Makkere.
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stoom gemalen wordt : zijne zciin heet (heeft) 1
'n schoone maalderije; SCH, J; — maalsele, o.,
het gemalene; daarnaast gemaahele.
— Samenst. Maaldengs, o., maaldengen, o.,
maalgoed, o., wat moet gemalen worden : Doet
't maalgoe' nor de meulene; — maalgeld, o.,
wat men voor het malen den mulder betaalt;
vroeger : maalrecht, maalbelasting; Mnl. Wdb ;
maelgelt; — maalzoldere, m., het gedeelte van
den molen waar gemalen wordt; de mulder legt
en weegt er de zakken.
Malen, ww. (mijmeren, schilderen). Worden in
mijn dialect niet gebezigd.
Maleve (uitspr. mabv9 met zovl. lange a), vr.
Malve, maluwe. Het gewone w. is KAZEKES-,
KAZEKIESKRUID. Zie ald. Legt er op 'm plaaster
va' maleve.
Malie, vr, Zie MAALDE.

Ma-Lierde (uitspr. mallierdd, ma met korte a,
klemt, op lier), o. Dorp : St.-Maria-Lierde. Zie
PLAATSNAMEN. Men zegt zeer zelden : MariaLierde. Jk Hé (heb) die koe gekocht van eene va'
Mallierde, van een persoon van Maria-Lierde.
— Afl. Mallier(d)sch, bn. : op zij' Mallier(d)s,
naar de manier van de inwoners van Maria-Lierde; — ook zelfst. m. : ne Mal lier (d)schen, een
inwoner van dit dorp; 'm Mallier{d)sche, eene
vrouw van dit dor[>; — mv. : de Mallier{d)>che.
Malkandere(n), vnw. Zie MALKANDERS.

Malkander S, vnw. Daarnaast MALKANDERE,
MALKANDEREN, MALLEKANDERE, MALLEKANDEREN,

MALLEKANDERS,

MAKKANDERE(N),

MAK-

KANDERS. Elkander, malkander. Wdb. Ge moet
malkanders halpen. Ze doe' mallekanders den
duvel an. Ze maaktege malkandere vuil. Wbrom
em beminde mallekanderen niet? Vgl. Wdb.
Malkuus, m. Persoonsnaam (z. ald.). — Ongelukkige sul; sukkelaar. Ge zijt toch zuk nen
droeve Malkuus. Vgl. MALKUS in Ned. Wdb.
Mallekandere(n), mallekanders, vnw. Zie

Mamere {ma met korte a, me met zachtl. e en
den hoofdt.), vr. Mv., ongewoon, -n. Verkl., gewoner, -meerke. Zij' mameerke was stijf ziek. Vgl.
Ned. Wdb. SCH. R. J (Bijv.).
Mamme, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Mnl. mamme. Vrouwenborst. Wdo. Moeder geet
(geeft) her kind 'm mamme, ze laat het zuigen.
An de mamme lokken, lutten, zw{g)en.
— Afl. Mammen, zuigen. Ned. Wdb.
— Samenst. Mammelokke, vr., vrouwenborst;
zuigdot; — mammelokker{e), m., eig. borstkind;
naam van een gebouw te Gent : in den voorgevei
ziet men eene vrouw die haren opgesloten vader
de borst geeft; plant: doovenetel, vooral de witte
(Lamium album L.) en de purpere (L. purpureum L.) : aldus te Asper ( Volk en Taal, I, 90),
omdat de kinderen de bloemkroon uit den kelk
trekken en zuigen aan de kroonbuis, die eenig
honigvocht inhoudt; vgl. Ned. Wdb.; — mammeluite, vr., vrouwenborst; zuigdot; doovenetelsoorten; vgl. mammelokke, mammelokkere; daarnaast
mammeluiter{e) (dat ook borstkind beteekent),
m.; aldus te Zingem, op de noordelijke dialectgrens; — mammelutte, vr., vrouwenborst' zuigdot ; — ?nammehttter{e), m., eig. borstkind;
veelal gezegd van een reeds loopend kind dat nog
zuigt; doovenetel (aldus te Asper, Volk en Taal9
I, 90); — mammezui{g)er(e), m., eig. borstkind ;
ook spottend gezegd van een kinderachtige jongen,
en van een meisjesgek; ook doovenetel (aldus op
de noordelijke dialectgrens).
Mammezel, vr. Zie MAMMEZELLE.

Mammezelle (hoofdt. op zel), vr. Mv. -n.
Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Daarnaast, min gewoon, MAMZELLE. De eind-£ valt dikwijls in de
uitspr. w eg. Juffrouw, mamsel {Ned. Wdb.). Meest
met ongunstige opvatting; ånders zegt men eeffrauwe, eeffere, zie ald. Die mammezelle maakt
veel van herren neuze. Hie loopt te vele bij de
mamzellekies.
Mamore, mamorie (uitspr. ma met korte £7,
mo met den hoofdt.), vr. Memorie.
Mamzel, mamzelle, vr. Zie MAMMEZELLE.

MALKANDERE(N), MALKANDERS.

Mallen, ww.; malloot, vr.; malrove, vr. Worden niet gebezigd (ook niet de afl. en samenst.).
Mallierde, o. Dorp. Zie MA-LIERDE.
Malpost, m. Naar fr. malle-poste. Postkoets.
Veur ejaar of veerteg reed er ne malpost vam
Brakel nor Mallierde (St.-Maria-Lierde). Vgl. J .
Malsch (uitspr. måls, gewoonlijk met ch voor
een klinker), bn. Trapp. v. verg. : malschere,
malst. Wdb. — Zoo måls as botere, as 'n rope
(raap), as 'm mauter peere, as ne gezeue (gezoden) wortele, zeer malsch. — De zweere werdt
måls, zij wordt rijp, zacht. — Måls were, weder
dat doet groeien. J.
— Afl. Malscheghied, vr., malschheid.
Malt, o.; maltentig, bn.Worden niet gebezigd.
Maluwe, malve, vr. Bestaan niet in mijn dialect. Zie MALEVE.
Mam, vr. Zie MAMME.

Mama (uitspr. de twee G'S kort en klemt, op de
laatste lettergreep), vr. Mv. -fo. Verkl. -tse (mv.

MAN

-tses, -tsies). Wdb. Voorname burgerskinderen
zeggen mama; het gewone woord is moedere;
min deftig luidt mere en mamere.

j

Man (gerekte a), m. Mv. -7ien, -s (van gehuwde
personen, van voikeren: Duitsmans, Engelsmans,
enz.); — lieden, lui kent men niet (vgl. toch het
mv. der pers. vn. : woudere, goudere, enz., z.
Kl. en Vorml.), men zegt ma?is {voermans,
werkmans, temmermans). — Soms onverbogen
man : e leger van duust man. Z. b. v. Mnl. Wdb.
— De|genitief mans komt ook nog voor; zie beneden. — Verkl. manneke (mv. -kes, -kies). — De
tmå-n valt dikwijls in de uitspr. weg (assimilatie):
de ma' komt. Z. Kl. en Vor ml.
— Mensch. Wdb. Der en was geene man,
niemand. CV. — E manneke, veel volk; altijd in
het verkleinw. Op de keeremesse te Ronse zalder
e ?nanneke zijn! — G' en kent de man an de
kleeren niet, schijn bedriegt. J. — Ma?is genoeg
(of genoef), in den genitief : volk genoeg (mannen
en vrouwen). Ze zij' mans genoef om da' werk

MAN
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te docne.J. Ned. Wdb., kol. 171. Ook gezegd van
een enkel persoon die in staat is iets te doen. De
keerel es mans genoeg om zuk leelek werk uit te
steken.Vgl.Loq. Wdb (MANSCH). J. Zelfs van vrouwen. Zij' wijf es mans getioeg om mee da' kurtewa{g)evcer klaver nor huis te rijen. — Den auwe
man.

Zie OUDEMAN en Ned.

Wdb.

kol. 167. —

Ne man wordt dikwijls gebezigd voor men. Ne
ma' zoo (zou) paizen da' zukken dengen niet en
ka} gebeuren. Ne man ester g'heelaf gedaan.
— Volwassen mensch van het mannelijk geslacht. Wdb. — Ne ma' gelijk nem boom, een
sterk man; gelijk nem beer, e perd, een sterk
doch lomp man. — Gezaghebbend persoon. De
meester es ne man. Da' kind zal ne ma' wer{d)en.
DB. De ma' zijn, veel te zeggen hebben. J. Ook :
't manneke zijn. In dat huis em ben 'k 't manneke niet. CV. In ongunstigen zin : 't es 't manneke, 't es mij 't manneke, hij deugt niet. — 't Es
ne groote man in e klai' strootse (klein straatje),
een pochhans. R. — Van iemand e klai' (klein)
manneke maken, hem vernederen, hem bewijzen
dat hij niets is. Hie paist da' kaizers katte zijn
nicht es, mor 'k zal der ne keer e klai' mannek'
af maken. — Iemand e manneke min (of minder)
maken, iemand dooden. E manneke mi(n) zijn,
dood zijn, CV. T. R. J. — 't Schoo{n) manneke
spelen (of uithangen), zich verontschuldigen, zich
verschoonen. Gisteren en wildeg' hie mij nie
bezien, en nuikomt hie'tschoo' manneke spelen.
T. — De ma' van hierboven, God. J. — Er hem
(zich) man over zien, het kunnen doen. Keundegij
diene zak op hejfen? Neen ek, 'k en zie der mij
geene man overe. Ook : iemand meester zijn (in
gevecht, wedstrijd, enz.). Vgl. J. — De leste man
de zak (of zakske, of pak of pakske) opgeén, den
laatste blijven (in de herberg, in eene vergadering,
enz.). DB. CV. J. — Ne man op de ru(gg)e
dra(g)en (of hen), dronken zijn. — Kind, meestal
in ; t meerv. en met klain. De manne make zuk
lawijt. De klaim manne zillen ons nog zot ma*
ken. CV. Ned. Wdb. kol. 172.
— Hie es groo{t) man (soms met onbepalend
lidw. : e groo(t) man), hij is man van gezag, van
invloed (door verstand, betrekking, rijkdom, enz.);
*t es ne groote man, hij is groot van gestalte. Men
bedoelt niet zoo zeer den mensch die groot is, wel
de hoedanigheid^røøz!/ daarom is man hier grammaticaal onzijdig. — Zoo ook : hie es rijk man of
e ryk man, hij is rijk (ne rijke man is eenvoudig
een man die rijk is); — 't was e geestelijk man%
hie was geestelijk man ; — hie esgoe' man, hij is
een man, die met ons doet (kiest, heult), waarop
we mogen rekenen 5 ook : hij is welstellend; ne
goee man is een goedgeaard, braaf man; — soms
van vrouwen : ze was vies man, ze was viesgezind ; ne vieze man is een zonderlinge man en
kan niet van vrouwen gezegd worden. — Vgl,
met het onz, mensch in Ned. Wdb, kol. 550.
— In den vocatief (vriendelijk en gemeenzaam).
Wel) man toch, hoe keundedatpaizen?"Ja, man,
azoo ben ek gevaren. Soms na een eigennaam :
Wel, Tieste man, wie heet (heeft) er ou (u) azoo
afgeranseld? Ook wel gevoigd van lief (zonder
aan man de bet. echtgenoot toe te deuken) :
Zwijgt, man lief toch, en es ou (uw) vrauwe
dood? — Ook het verkleinwoord manneke wordt,

~

MAN

op dezelfde wijze, gemeenzaam of bedreigend
gebezigd. Es 't azoo da' ge werkt, manneke?
Fast op, Tieste manneke. — Vgl. J. en Ned. Wdb.
— Echtgenoot. Wdb. — Leve gelijk man en
wijf als gehuwde personen.
— Kameraad, maat (in spel). Sies es mijne man
(in kaart-, bolspel b. v.). Ze spelen drijman te{g)en
drij ?nan. — Ma' tnee, man die helpt of steunt
(in spel), medemaat. Daamaast meeman. Man
te(g)en, tegenstrever; daamaast te{g)e'man. Kobie
es ma' mee en gij zij' man te(g)en. — Ook, in
't algemeen, aan hanger. As 't kiezeng es, zijd'
altij' man te(g)en. Rekent op mij, 'k bé ma' meey
ik zal u volgen, met u doen, u ondersteunen, ik
zal uw man zijn. De matine van dem beur(g)emeester zy' geklopt. J.
— Tegenstrever, tegenstrijder. 'k Ben ouc
(uwen) man, ik durf tegen u opkomen, vechten;
ik heb geen schrik voor u. Turde (åmit ge) mijne
ma'zijn? Vgl. Ned. Wdb. kol. 173-74. CV.
— Plaatsvervanger (in 't leger). Ne ma' stellen
olkoopenNg\.T)ft. CV. J. Ned. Wdb. (<in Z.-N.»).
— De zwarte man, 't zwart manneke, de duivel. 't Zwart manneke zal hem kommen halen.
CV.
— Maniijk dier. Veelal in 't verkleinwoord
manneke. CV. J. Ned. Wdb. kol. 174. — Van
sommige planten. De vaareeke, dat es 't manneke
van d'eeke, en de moereeke, dat es 't wijfke. Vgl.
Ned. Wdb. kol. 174-75.
— 't Mannek' in de matte, ook wel: 't man*
neke mee zijm buidze, de maanvlekken. Zie
BUIDZE. — Manneke, geteekend, gebakken mannetje. E mannek' va' poter de. Da' kind maakt
geere mannekies. Schertsend, van schilders: Watten doet hie? Hie maakt mannekes.
— Raadsels. Het raadsel van de note:
E manneke mee' vier bientsies (beentjes),
In 'n hautie bakske,
Mee e groe{n) kazakske.
Het raadsel van den jongen met het ei :
Der loopt e manneke rond het land
Mee e kannek' al i' zijn hånd;
Hie en kan der niet uit drenken,
Of hie moet er e gat i' klenken.
Te Eine luidt het:
't Kwam der e mannek' op de bru(gg)e
Mee e kannek' op zijne ru(gg)e;
En hie moest er e goois' in klenken,
Of hie en koest er niet uit drenken.
— Afl. Manachteg, bn.; — mannelijk, bn.; —
vgl. Ned. Wdb.
— Samenst. i° In den vorm man- : enkel in de
koppeling manlief. — In den vorm mans-: mansarme (uitspr. *ormd), m. : dem boom was al ne
mansorme dikke; — mansbeen, o., Wdb.; —
mansborste (uitspr. -bostd), vr., mansborst; —
mansbroek, o.; — mansdikke, bn., van de dikte
van eenen man ; den appeleere was meer as mansdikke; — mansdikte, vr. : dem boom es va'
mansdikte; — manshand, o. (niet vr.) : e mans*
hånd lank ; 'k voeldeg' e manshand; — manshende, vr., manshemd j — manshoed, m.; —
manshoofd, o.; z. manskop ; — manshoø(g)e, bn.,
van de hoogte van eenen man ; de torve (tarwe)

MANCHETTÉ
groeit manshooe ; — manshoogde, vr., manshoogte; — manskause, vr. : zijn de manskausen
amaal gestopt? — manskeerele, vr. : Kobie es ne
ferme manskeerele; — manskleeren, o. mv.; —
manskloppere, m., blok voor mannen : de mansMoppers zijn hoo(g)er as de vrauwekloppers ; —
manskop : 'n rope (rape) zoo groot as ne manskop; — manslengde, vr., manslengte; — manslijf o. : der stond 'n eeke van de dikte van e
mansli/f; — mansloon, m., loon voor mannen :
ze wint dor ne mans loon; — mansnoom, m.,
mansnaam; — mansoore, vr.; — manspersoon,
m.; — mansschoen, m.; — mansstap, m., daarnaast mannestap; — mansstemme, vr., daarnaast
mannestemme; — mansvengere, m., mansvinger; — mansvuiste, vr. (niet m.) : pato{dd)ers
'm mansvuiste dikke. — 3 0 In den vorm manne(n)- : mannendrank, m. : dzenuiver, dat es
mannendrank; — mannekloostere, vr.; — mannekost : vet verkiesvlees es sterke mannekost; —mannemains{ch), o. (niet m.), manspersoon; gee'
mannemainS) niemand : dor en was gee' mannemains thuis; — manneplezier, o., mannen vermaak; — mannespel, o. : ke(g)elen es e mannespel; — mannestemmet vr., daarnaast mansstem*
me; — mannestap, m., daarnaast mansstap; —
mannevolk, o., mansvolk : ze loopt al achter
't mannevolk ; vanhier : mannevolkskleeren; —
mannewerk, o.: graven es mannewerk; — mannezot, m. : ons Mie es ne groote mannezotm —
40 Met het verkleinwoord, in den vorm manneke-,
mannekes-, mannekies- : manneke-pies, m., bekend Brusselsch fonteinbeeld (vgl. Ned. Wdb.
koJ. 181); ook, in de spreekwijze : manneke-pies
doen, pissen; 't beteekent nog : klein kind; da'
manneke-pies wilt al rooken ! — mannekes-, mannekieszot, m., meisje dat op jongens verzot is; J.
Manchette (uitspr. met fr. ch, of, zeer gewoon,
mansettd met hoofdt. op set), vr. Manchet. De
mansette' kommen op, beginnen gedragen te worden. Vgl. Ned. Wdb ; MANCHET.
Mand, vr. Zie MANDE.
Mande, vr. Mv. -n. Verkl. maindse oimandeke
(mv. -ses, -sies; -kes, -kies). Mnl. mande. Mand.
Wdb. — 't Es 'm mande zonder boom (of zonder
grond), het is een werk dat niet kan voleind worden, een werk zonder einde. Vgl. Ned. Wdb. kol.
184, waar de uitdrukking verkeerd wordt verklaard. — fm Mande wille vul pompen (of mee
water wille vullen), een onmogelijk werk willen
verrichten. — Deur de mande vallen, niet slagen,
mislukken. Hie begoest te zengen, mor hie viel
deur de mande. En doet dat niet, want ge zilt
leelek deur de mande vallen. Hie dee' zijn ekzomw^(examen), mor hie viel schoone deur de mande.
Vgl. SCH. DB. CV. J. Ned. Wdb. kol. 184.
— Mand die eenen hond of eene kat tot slaapplaats dient. Ned. Wdb. — Vanhier : bed. Sies
kruipt nor zijm mande, 'k Lig al lang in de
mande.
— Koppel, en samenst. Mandemaken, o. : hie
doet 't mande?naken; — mandemakere, m., mandenmaker; van bier : mandemakersaloom, o.,
»geree'schip, o., -gerieve, o.; mandemakersstiel,
m.; mandemakerswerk, o.; mandemakerswijme
of -ivisse9 vr., teen dienstig voor mandemakers
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(vporal Salix viminalis L.); — mandewenkele,
m., mandenwinkel; — mandewijme, -wisse, vr.,
teen waarvan men manden maakt.
Mandel, m. (hoop graanschoo ;en). Wordt niet
gebezigd; men zegt STUIK (zie ald.).
Mandnus, m. Amandus. Zie PERSOONSNAMEN
en hier MANTIE.

Mandement (hoofdt. op ment), o. Wdb. E
mandement van dem biskop.
Mane (zovl. lange a), vr. Mv. -n. Verkl. -ke
(mv. -kes, -kies); zelden maantse (uitspr. moontse
met zachtl. o). Mnl. mane. Maan. Wdb. De mane
schengt (schingt) (of ook wel schijnt). Zie SCHINGEN. 't Beteekent nog : hij is kaal. — Vulle mane,
volle maan. Spr. Ewezen (e gezicht) hen (hebben)
gelijk 'n vulle mane, een bolrond en vet aangezicht hebben. CV. T. R . J. 't Wordt ook
gezegd van een kaaikop : 't es al lange vulle
mane! — De nu mane, de nieuwe maan. —
Halve mane, halve maan. In d'Halve Mane, verspreid uithangteeken. 't Es halve mane, hij begint
kaal te worden. — Uit de mane vallen (of kommen), van niets weten; ook : zeer verwonderd
toekijken. En weettegij niet dat Triene dood es;
komdegif uit de mane? Ge staat te kijken azof
g' uit de mane gevalle waart. J. — Van iets dat
onmogelijk is : 't es zoovele meu[g)elijk as mee'
d'handen de mane taken {olpakkeri)* CV. J. —
In de mane% nergens. Zij' land ligt in de mane,
hij heeft geen land. — De rosse mane, de maan
van Maart. De rosse mane speelt her perten% —3
t Mannek' in de mane. Zie MAN en BUIDZE.
— Kinderrijmpje (?gl. Volken Taal, III, 139):
Moontse, moontse minne,
Staat op en laat mij binnen :
Mif moeder es dood,
Mij' vader es doodt
En 'k en hé gee' stikske brood.
— Elk der twee ringvormige (maan-), breedrandige, koperen of metalen stukken, die rondom
den nake van de meulestake tegen elkander draaien.
De onderste mane ligt vast op de stake; de boveste is aan den steembalke vastgemaakt. Vgl. CV. J
(Bijv.).
— Samenst. In den vorm mane{n) : manenblusschere (uitspr. man?m-), daarnaast maneblusschere; in 't mv. : mane(n)blusschers, spotnaam
van de Mechelaars; — maneklaar, bn., maneklaarte, vr. : 't en es niet donkere, Jt es schoone
maneklaar; 't gebeurdeg' in de maneklaarte;
— maneloop, m., maanoog (paardenziekte) : da'
perd heet (heeft) de maneloop ; ook wel van menschen gezegd; vgl. Loq., Wdb. — In den vorm
maan : maandag, z. ald.; — maaneklips, daarnaast maaneklieps, vr.; meestal zonder lidw.: 't es
vandae maaneklips ;—maanlicht, o., soms manelicht, en ook maanlucht, m.; vgl. LUCHT; —
maanrenk, m., ring rond de maan : ne maanrenk
veurspelt re(g)ene; — maansching (uitspr.
•schenk), m., daarnaast -schijn, m., maneschijn;
maanmaand; vgl. D B ; spr.: ne leege (lage) maanschenk es ne natte maanschenk, als de maan laag
bij den gezichteinder blijft, zal de maanmaand nat
zijn.
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Mane (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mnl. mane.
K I L . Nekhaar van sommige dieren. De ruin hee
'n schoo?ie mane. Vgl. Ned. Wdb. (« Het enkelvoud is in de gewone taal onbekend »).
Manege (uitspr. manezd, soms met fr. % ; hoofdt.
op ne), vr. Enkel in de volgende beteekenis :
draaiend tuig, dat door paarden op pachthoeven
wordt in beweging gesteld en waarmede men
ander tuigen in werking brengt; ook de plaats,
waar zulk tuig staat. Mee' de manezc do en ze de
desmasiene (dorschmachine) werken. Gaa' mee'
deper(d)e' nor de maneze. Vgl. Ned. Wdb.
— Samenst. Manezeperd, o., paard dat in de
maneze gaat.
Maneuvers (uitspr. ma met korte a, klemt.
op neu), vr. mv. Niet in 't enkelv. Van troepen.
De saldaten doe' maneuvers. 'k Zal nor de
maneuvers gaa' zien. Ned. Wdb : MANCEUVRE.
Maneze, vr.; manezeperd, o. Zie MANEGE.

Mangel, m. (gebrek); mangelen, ww, (ontbreken). Bestaan niet in mijn dialect.
Mangel, m. Zie MAN GELE.
Mangele, m. Zonder mv. De e'må-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het ruilen. 'k Em bé (ben)
veur de mangel niet. Zie MANGELEN.
Mangelen, bedr. zw. ww. Verv.: mange Idege,
gemangeld. Met hen (hebben). Daarnaast, gewoner, VERMANGELEN (Z. ald.). Ruilen. Willeme
mangelen? Ned. Wdb. («Thans nog gewesteiijk
b. v. in Brabant, in Zeeland, in Vlaanderen >).
Mnl. Wdb.
— Afl. Mangele, m., z. ald.; — mangeleer e,
m., ruiler; — mangelenge, vr., ruiling.
Manier, vr. Zie MANIERE.
Maniere (uitspr. met korte a en den klemt, op
nie), vr. Mv., gewoon, -n. Verkl., gewoon, -rke
(mv. -rkes, -rkies). Mnl. maniere. Manier. Wdb.
Op die maniere. Wildegij die manieren ne keer
laten? Wa' zijn dat veur manieren ? Bij maniere
va' spreken, verzachtende uitdrukking : 't en es
mor bij maniere va' spreken da' 'k dat azoo
gezaid hé (heb). Leeleke manieren; vuil manieren. G' het (hebt) manieren uit dem bos, ge zijt
ongemanierd. Manierkies maken, beslag maken,
bluf maken.
Mank, bn. bw. Zonder trapp. v. verg. Wdb.
Ne manken duvele, een mank persoon; verachtende uitdrukking. — Mank been, been dat mank
is : zij' vader heet (heeft) e mank been; ook, persoon (of dier) die mank gaat: da' mank been es
zat. Daarnaast, gewoon : manke poot, poot (been)
die mank is; persoon (of dier) die mank gaat. —
Manke Sies, Manke Mie, in een bekend kinderspel, het jongetje of het meisje dat de kreupele
verbeeldt. Wie zal der Manke Sies zijn? Vanhier : Manke Sies spelen; Manke Mie spelen.
Oostelijke dialectgrens. Zie D E COCK en TEIR-

LINCK, Kinderspel, I, 207 en vgg. — Zelfst.
gebruikt : manken, m.; manke, vr.; mank, o. :
't es ne manken, 'm manke, e mank (van een
kind, van een paard, enz.).
— Afl. Manken, ww.; zie ald.; — mankeghied,
vr.; zie ald.

— Koppeling. Mankepoot^ m. Zie ald«

~

MANTELE

Mankeghied, vr. Zie MANKIGHEID.
Mankeeren (uitspr. kee met zachtl. e en den
klemt.), bedr. zw. ww. Verv. : mankeer-dege,
gemankeerd. Met hen (hebben). Daarnaast (te
Oudenaarde b. v.) MANKIEREN. Wdb. — Den

traf (trein), den tram mankeeren. CV. R . J. —
Zeer gewoon : zonder mankeeren. Zilde kommen ?
Ja, zonder mankeeren. Zegt hem goeen dag, zonder mankeer e, zilde I — Der mankeert hem iety
hij is een beetje zinneloos.
— Afl. Mankeerdere, m., misser : (van eenen
jager b. v.) hie en schiet er va' z' leven nie op,
't en es mor ne mankeerdere; — mankeeriijk,bn.,
kunnende gemankeerd worden : schiet die bolle
weeg, z' en es nie mankeer lijk; — mankeer enge,
vr., missing.
Manken, onz. zw. ww. Verv. : manktege, gemankt. Met hen (hebben). Mank gaan. Ons koe
mankt. Ge mankt : doet de voe(t) zeere? Ze
manki er van deure. Wdb. KlL. SCH. DB. CV.
J. — Der mankt iet, er scheelt iets. — Al mankes
(eig. mankens), meestal : al mankes-ga-weeg, al
mankende, halfen half. Da' werk en deugt niet:
g'het (hebt) 't al mankes-ga-wehggedaan.
— Afl. Mankere, m., persoon (of dier) die
mankt.
MankepOOt, m. Mv. -en. Koppeling van manke
poot (zie mank en vgl. toch wat Ned. Wdb. kol.
210 schrijft). lemand die mank gaat. SCH. DB. J .
— Tergrijmpje :
Mankepoot,
Den duv el es dood,
Teur (ga) nor d'hell' om ou (uw) vesperbrood!
Mankes-ga-weeg. Zie MANKEN.
Mankieren, ww. Zie MANKEEREN.
Mankigheid (uitspr. mankdchiet), vr. Het
mank zijn of gaan. Da' perd en koest nie' voort
va' mankeghied. — Auw (oude) mankeghied,
veeartsterm, fr. vieille courbature. Onze ruin es
verre gezet: hie heet (heeft) 'n auw mankeghied.
Mankop, m. Is niet in gebruik.
Manlief, m. Vocatief. Ned. Wdb. Komt al
hier, manlief. — Ook wel in ander naamvallen f
Dat es mijne manlief. Ze spreekt altijd van herre
manlief. — De schrijfwijze man lief mag verkozen worden. Zie MAN.
Manna, o. Is bij het ongeleerde volk onbekend.
Mannevel (hoofdt. op man), m. Emanuel. Zie
PERSOON SN AMEN.

Mansette; vr. Zie MANCHETTE.
Mantel, m. Zie MANTELE.
Mantele, m. Mv. -Is. Verkl. 4ke (mv. 4ke$,
-Ikzes). De eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg.
Ze droeg ne schoone mantele» Wdb. — Onder de
mantele, in 't geheim. 9t Gebeurt er dl onder de
mantele.
— Samenst. Mantelkappe, vr., mantelkap, Ned.
Wdb; — mantelstoffe, vr., ook mantelgoed, o.,
stof waarvan men manteis maakt; — mantella*
ken, o., laken voor manteis; — mantelsnoer, o.,
Mnl. Wdb; — mantelzoom% m., ook mantel*
boordy m.

MANTEN

-
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Manten (uitspr. mantie), m. Zie MANTIE.
ffiantie (hoofdt. op man), m. Eig. manten
(z. KL en Vorml.). Amandus. — Puid, kikvorsch,
in een raadsel. Zie HALLE.
Maranta (uitspr. ma en ta met korte a, ran
metden klemt.); marante, tusschenw. Verbastering van Maria. Wel maranta toch! Dzeezes
maranta, hie es dood! Dzemenies marante! Ook
met van : Dzeezes, Dzeemenies va' Marante of
Maranta. Vgl. CV. T. R . J (MARANTEKA).

Marbel, m. Zie MARBELE.
Marbele (uitspr. morbdh), m. (nooit o,). Reeds
in 't mnl. marbel, maerbel. Zonder mv. Zonder
verkl. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg,
Marmer, soort van steen. Schoone morbele. In
dat huis es 't amaal morbele. Zoo effene, zoo
kaud, zoo hart as morbele.
— Marmeren knikker. Mv. -Is. Verkl. -Ike
(mv. -Ikes, -Ikies). Bruine, grijze morbels. Ne
glazie morbele. Ne witte morbel es ne lavoor. —
Mee' de morbels spelen. Loopt mee' de morbels
spelen, zegt men tot jongens die als groote menschen willen spreken of handelen. — Zijne morbel
uitde ronde (of uit d'o) trekken {pi pakken), niet
meer meedoen, eig. (in kinderspel) of fig. (zich
achteruit trekken). Mor as 'k zag dat 't op vechten uitliep, trok ek mijne morbel uit d'o. Vgl.
KNIKKERE. — *t Wordt ook gezegd van aile ronde
zaken die klein (als morbels) zijn : der en zijn
deesjaar geen schoone pato{dd)ers, 't en zif mor
morbels/
— Afl. Morbelachteg, bn., van morbels of
morbelspel houdende : da' mannek' es stijf morbelachteg; — morbelen, ww., zie MARBELEN; —
morbelen (uitspr. morb?lie), bn., van marmer : ne
morbelie vloer, trap, enz.
— Samenst. Morbelkaleur, o., marmerkleur; —
morbelpapier, o., marmerpapier; — morbelplate,
vr., marmerplaat; — morbelsoorte, vr., marmersoort; — morbelspel, o., spel met morbels; —
morbelzot, m., iemand die gaarne en veel met
marbels speelt.
Marbeleere (uitspr. morb9leerz met sch. e), m.
Mv. -leers. Iemand die marmerkleurig verft. 't Was
eene van de beste morbeleers die 'k gekend hé
(heb). — Iemand die met de morbels speelt. De
morbeleers hé (hebben) leute.
Marbeleeren (uitspr. lee met zachtl. e en den
klemt.), ww.; marbeleeringe, vr. Zie MARBEL E N , MARBELINGE.

Marbelen (uitspr. morbdhn), bedr. onz. zw.
ww. Verv. : morbeldege, gemorbeld. Met hen
(hebben). Bedr. Marmerkleurig verven, marmeren.
Wdb. Daarnaast morbeleeren. 't En es geene
morbelie muur, mor hie es schoone gemorbeld
(of gemorbeleerd). — Onz. Met de morbels spelen. Da' manneke zoo (zou) morbele van 's mor(g)ens tot snavies. Loopt (of gaa') morbelen, tot
een kind dat als een volwassen men sch wil spreken en handelen. Vgl. DB. J.
— Afl. Morbelderije, vr., het spelen met morbels : alle zonda(g)e was 't 'm morbelderije
zonder ophauwen ; -— morbeleere, m., zie MARBELEERE 5 — morbelenge, vr., zie MARBELINGE.

MARE

Marbelier (uitspr. morfølier met hoofdt. op
lier), m. Mv. -s. Gevormd naar fr. marbrier.
Marmerbewerker; marmerverkooper. De morbelier hee mij te vele gerekend. Vgl. met MARBELEERE.

Marbelinge (uitspr. morfølengp), vr. Zonder
mv. Het marmerkleurig verven. Daarnaast MORBELEREN GE. Ververe, die mor belenge zal schoone
zijn. 'n Leeleke morbelerenge. — Het spelen met
morbels. Op de speelkoer van de schole was
't 'm morbelengef
Marcfeand, m. Zie MARCHANG.
Marchang (uitspr. mar sank, klemt, op sank;
zelden met fr. ch), m. Mv. -ks. Verkl. -ske (mv.
-skes, -skies). Koopman. — Gewoon. Rondleurend
koopman. 'k Zal van de mar sank neusdoeke koopen. 'k Em betrauwe de marsanks niet.
— Afl. Marsangen (zelden marchangen met
fr. ch), onz. zw. ww., koophandel drijven : hie
marsangt in de botere, in de koeibeesten ; rondleuren : hie marsangdege mee kausen, goed, enz.
Marchank, m. Zie MARCHANG.
Marcheeren (uitspr. marserdn, se met zachtl. e
en den klemt.; zelden met fr. ch), onz. zw. ww.
Verv.: marseerdege, gemarseerd. Met hen (hebben). Het w. heeft al de gewone beteekenissen
van fr. marcher. Vader kan nog goe' marseeren.
Er van deure mar ser en, weggaan. Eer da1 ge
dor zijt, zilde nogal 'm beetse meu(g)e marseren.
Sieska doet herre ma' (man) marseren, zij is er
meester over. Zijn jongies moete marseren, moeten naar hem luisteren, ferm werken, enz. De zake
marseert, gaat goed vooruit. Vgl. Ned. Wdb. —
Ook van soldaten. Wdb.
— Afl. Mar seerdere (zelden met fr. ch), m.,
gaander. Ne goee marseerdere kan tien ure per
dag gaan.
Marens, m. Zie MARKUUS.

Mardeke (klemt, op de), mardekelenge; mardeme, mardemelenge; mardiéntere; marditte, mardittelenge; mardoeize, mardoeizelenge; mardoeze, mardoezelenge; mårdomme, mardommelenge; mardzee (sch. e),
mardzeete, mardzeetelenge, mardzeets ;
mardzie, mardziete, mardzietelenge, mardziets; mardzit (met korte i); mardzoe. Vloekwoorden; de gewoonste zijn : mardzee en de
afleidingen. Meestal die woorden schijnen me
verbasteringen van fr. mordieu (mar = mor,
mort) te zijn. Vgl. de vloekwoorden op akker-,
— Ze worden ook als zelfst. nw. m. gebezigd :
er ne mardzee op zeiten, vloeken.
— Afl. Mardzeeen, onz. zw. ww., eig. mardzee
zeggen; vloeken; zoo ook : mardommen, mardzieen, mardzitten. — Met die woorden en den
uitg. sch vormt men bn., die zooveel als vervloekt
beteekenen : de mardeekschen deu(g)eniet; de
mardommelengsch hekse; da' mardzeets wijf.
Mare (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -«•
Veikl. niet in gebruik. Mnl. mare. Maar, nachtmerrie. De mare komt 's nach(t)s en legt heur
op de mains die sloopt (slaapt). Van de mare
bereén : ze wierd alle nachte van de mare bereen.
De mare berijdt ook altemaits de per{d)en die
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's nach(t)s in de mees (meersch) blijven. Vgl. Mnl.
Wdb. Ned. Wdb (« ia Noord-Nederland thans
verouderd »). K I L . SCH. DB. CV. J. Het volk
vertelt nog maarsagen.
Mare (zovl. lange a)9 vr. Mv. -n. Verkl. niet in
gebruik. Nieuws, loopend gement. Wdb. Em
maakt er toch geem maar af, vertei het toch niet.
De mare Hep. Vgl. Loq., Wdb.
Marechaussee, vr. m. Het w. is onbekend.
Marel (vogel). Niet in gebruik.

MARKEEREN

Mariaadje (uitspr. mariedudzd, ma met korte
a, oudza met den hoofdt.), vr. (niet o.). Heer en
vrouw in éene hånd; kaartspelterm. 'k Hé (heb)
klavere mariedudze bezet. De mariedudze va'
roef. — Zeker bepaald kaartspel. Mariedudze
spelen. Mariedudze }n werdt nie' vele nie meer
gespeeld.
Marialyne, vr. Waarschijnlijk verkorting van
Maria-Madelijne. Marialijne laat de zonne schijnen, in een schommellied (z. BINGE-BONGE-BOLLE).
Marie, Mariea, vr. Zie MARIA.

Marelle (uitspr. ma korte a% rel met den
klemt.), vr. Meestal in 't meerv. -n. Verkl. -ke
(mv. -kes, -kies). Zwarte, zure kriek, in de Wdb.
morel geheeten. Zie dit laatste woord in Ned.
Wdb. Bij K I L . Cerasus apronianum, bij KiCKX
{Flora brux.) Cerasus amarella; dit laatste w.,
dat van ital. oorsprong is, zal wel de oorspronkelijke vorm zijn. Dal zij' schoone marellen.
Steekt die marellen op dzenuivere. Vgl. SCH.
K I L . C V. J. R (waar het een zoete kers is).
— Samenst. Marellenboom (uitspr. -hm-), m.;
murellekrieke, vr., hetz. als marelle; — marellekriekeleere, m.

Marie-Loewieze, Marie-Lowieze (hoofdt. op
wie), o. Daarnaast NUKERKE. Nieuw gestichte
parochie tusschen Ronse en Schoorisse. Zie

Marentak (uitspr. met zovl. lange a), m. Veelal
in '1 mv. : -ken. Verkl. niet in gebruik. Het w. is
in mijn dialect bekend, de plant niet (lk heb
ze nooit in mijn diaiectstreek gevonden).

Marionnette (uitspr. marieonnette, ma met
korte a, ?iet met den klemt.), vr. Altijd in 't mv.
-n. Marionet. Wdb. Op de foore waren der
marieonnetten. Vgl. Ned. Wdb.
— Samenst. Marieonnettespel, o.

Mareunk, Marunk, m. Marinus. Zie PERSOONSNAMEN.

Margariene (ga met korte a), gewoner margeriene, vr. Zonder mv. Zonder verkl. Wdb. In
die boter ester margeriene.
— Afl. Marga-, margerienachteg, bn. : de
boter smaakt margerienachteg.
— Samenst. Marga-, margerienebotere, vr.,
margarine.
Margree (uitspr. met sch. e\ margreetelénge,
tusschenw. Vloekwoord. Margree toch ! Wel
margreetelénge, wildegij ne keer zwij{g)en ? Vgl.
GREE en MARDEKE.

— Afl. Margreetsch, bn., vervloekt. De margreetschen deu\g)eniet trekt al mijn roozen af.
Margriete (klemt, opgrie), vr. Vrouwennaam.
Zie PERSOONSNAMEN. — }n Dulle Margriete,,
een razende vrouw.
Maria (uitspr. maried, de twee a's kort, hoofdt.
op tie; soms mar ja met hoofdt. op mar), vr.
Mv. -ts. Verkl. -tse. Daarnaast MARIE (verkl. -ke
en -tse; hoofdt. op rie), MIE (verkl. -ke, -tse). Zie
PERSOONSNAMEN. Z' heet Maried. Der zij' veel
Mariedts in de weereld. Mariedtse, komt alhier.
— D'hailege Maagd Maried. — In uitroepen :
Dzeezes Maried! Dzeemenies Maried toch! Dzee>
zes Maried de Moeder Gouds! Daarnaast MARANTA, MARIEKELA; Z. ald. — Mie, vrouwspersoon in 't algemeen. Ons Sieska es 'n vieze Mie.
— Mie-gemak. Zie ald.
— Samenst. In veei samenst. met Maria vervangt iruv! dit door Lievrauw{eri), Ons-Lievrauw(en) : Ålariablomme is Lievrauwb lomme ; Maria-alt aar is Lievrauwenautaar ; Maria-Hemelvort is Ons-Lievrauw-Hemelvort, enz. Zie ald.

PLAATSNAMEN. — Ook vrouwennaam. Zie PERSOONSNAMEN.

Mariekela (de twee a's kort, klemt, op rie),
tusschenw. Ver vorm ing van Maria, in zeker uitroepen. Dzeezes Mariekela toch. Dzeemenies
Mariekela, es moeder toch dood? Vgl. J.
Marieonnette. vr. Zie MARIONNETTE.
Marieoudze, vr. Zie MARIAADJE.

Marja, vr. Zie MARIA.

Marjanne (hoofdt. op jan), vr. Vrouwennaam :
Marie-Anne. Zie PERSOONSNAMEN. R . J. —
Vrouw. Die leeleke Marjanne 'n doe' niet (niets)
dat deugt. }n Vieze Marjanne.
— Refrein van een bekend volkslied :
Laat da' poutse (potje) morgedekt,
Marjanne, Marjanne, Marjanne,
Laat da' poutse mor gedekt,
Marjanne l
— Spotrijmpje :
Marjanne,
Boter in de panne,
Boter in de pot,
En es Marjanne nog nie' zot?
Marjolein, vr. Plant en woord zijn hier onbekend.
Mark (uitspr. mork), o. Zonder mv.; zonder
verkl. Mnl. mare (naast ander vormen). Merg.
't Mork van 'm been. In de vliender (vlier) ester
veel mork.
— Samenst. Morkbeen, o., mergbeen; daarnaast morkpijpe, vr.
Mark (uitspr. met a), m. (niet vr.). Mv. -en%
Duitsche munieenheid. Ne mark, dat es ne frank
vijf en twinteg centiemeti.
Mark (uitspr. mork), m. Zie MARKUUS.
Markedren (uitspr. kee met zachtl. e en den
klemt.), bedr. zw. ww. Verv. : markeerdere, gemarkeerd. Met hen (hebben). Naar fr. marquer.
Merken, van een merk voorzien. — In spel :
opteekenen, opschrijven (de punten b. v.). Wie
mar keer t ere ?

MARKETENSTER

—

— Afl. Markeerdere,
vr., persoon, die, in
*t spel, m a r k e e r t ; — markeerenge,
vr., het markeeren (in spel).
Marketenster, vr. Niet in gebruik. Men gebruikt : kantineere, kanteneere (klemt, op nee en
met sch. é), naar fr. cantiniére.
MarkgTaaf, m. (soms nog markgrave.
zie
GRAVE en mnl. marcgrave);
markgravinne,
vr. Weinig in gebruik. De gewone woorden zijn
markies en markiezinne. Zie ald.
MarkieS (klemt, op kies), m. Mv. -zen. Verkl.
•ke (mv. -kes, -kies). F r . marquis. Ned. Wdb. De
markies es dezen nacht
gestoorven.
M a r k i e z i n n e (klemt, op zin), vr. Markiezin.
Wdb.
Markoen (klemt, op koen), m. Mansnaam. Zie
PERSOONSNAMEN. — Sente-Markoen,
in : Va'
Sente-Markoen
hen, soms met het onz. lidw.
van 't Sente-Markoen
hen, het koningszeer h e b ben. Ook wel zonder Sente en alsdan insgelijks
o. : en trauwt mee' da' maiske met, z* hee van
't markoen. Vgl. Ned. Wdb.
Markt, vr. Zie MART (ook de samenst.).
MarkaUS (hoofdt. op kuus), m. Markus. Daarnaast MARK (uitspr. mork). — Van egoisten zegt
men : Sente Mork — elk veur zij' zelven.
Marmer, o. m . W o r d t niet gebezigd. Zie, MARBELE (ook de afl. en samenst).
Marmotte, vr. Marmot, monsterkoffertje.Wdb.
— D e ander beteekenissen zijn onbekend.
Marollekaas (uitspr. ma met korte a. rol met
den klemt., kaas met zovl. lange a), m. Soort van
stinkende kaas. De naam staat in rerband met de
wijk der Mat olien te Brussel. 't Es ne leurder
mee marollekaas. D B . C V .
Marren, ww.; m å r s , vr. W o r d e n niet gebezigd (ook niet de afl. en samenst.).
Mars, m.; tusschenw. Zie MARSCH.

Marsangen, ww.; marsank, m. Zie op MARCHANG.
Marsch (uitspr. mårs; zelden met fr. ch), m.
Soort van muziekstuk. Ned. Wdb. Ze spelen ne
schoone mårs.
— Tusschenw. Om te bevelen. Ållij,
mårs,
veuruit! W d b .

Marsch-kadee-rap-denr-de-zak (uitspr. mårs,
soms met fr. ch), m. Slechte, flauwe koffie, die rap
door den kofnezak is geloopen. Es dat kaffie?
Wel, 't es mars-kadee-rap-deur-de-zak
!
Marsepein, vr. o. Niet gebezigd. Men zegt
MASSEPIJN.

Marseren, ww. Zie MARCHEEREN.
Mart (uitspr. mort), vr. Zonder de gewone
vrouwelijke eind-^. Mv. en. Verkl.
mourtse.
Markt. W d b . — 't Es vanda{g)e mort. De
mort doen, naar de markt met of om koopwaren gaan. D B . — Dat en komt op de mort
niet, dat bestaat niet, dat is hier niet bekend.
Eig. en fig. — Op 't les te, op }t ende van de
mort, op den duur. Ned. Wdb. — Boven de mort.

2;
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MARTELEN

boven den marktprijs. Fig. Het boven de mort
hen (hebben), het moeilijk, lastig hebben ; iets te
duur moeten bekoopen. — Onder de mort, onder
den marktprijs. let onder de mort
verkoopen.
Fig. G} en zilt dat onder de mort niet hen, ge
zult dat duur betalen, bekoopen. Ook ; g' en zilt
er niet onder de mort vanaf kommen, ge zult erg
bekeven worden, bestraft worden, bedrogen worden ; ge zult ferm verliezen (in spel b . v.). In al
deze laatste beteekenissen zegt men nog : ge zilt
weten hoevele (of hoe hoo(g)e) de mort es. — De
mort afzien, veel lijden; erg bekeven, gestraft
worden ; erg gefopt worden; veel verliezen. —
Van alle morten thuis komms zijn, veel ervaring
hebben; slim zijn. — Vgl. D B . C V . T . J.
— Samenst. Mortdag, m., W d b . ; — mortdengs, -dengen, o., daarnaast mortgoed, o. en
mortware, vr. (veelal in 't mv. -ri), wat ter markt
wordt gebracht; — mortgeld, o., W d b . ; — mortgast, m., marktkramer; — mortkleeren,
o. mv.,
kleederen die men ter markt verkoopt; — mortkroom} o., marktkraam; — mortplain, o., marktplein; —mortprijs, m.; — mortschoen, m.,marktschoen; — mortwijf, o., vrouw die met een kraam
ter markt staat.
Marteko (uitspr. martpko met klemt, op mar\
m. Mv. -koots. Verkl. -kootse (mv. -Ises, -tsies).
Aap (nooit bepaaldelijk voor het jong; vgl. DB).
Zoo leelek as ne marteko. Smoele make (of trekke)
gelijk ne ?narteko, leelijke, zonderlinge gezichten
trekken. lemand leere smoelen trekke gelijk ne
marteko, hem zonderlinge dingen doen verrichten, Vgl. Ned. Wdb. G* em moet geenen auwe
?narteko leere smoelen trekken (of makeri), ge
moet geen nutteloos werk doen : een oud mensch
heeft ervaring genoeg. J .
Martelaar (uitspr. laar met zovl. lange a), m.
Zie M A R T E L E E R E . Sente Pieter was paus em
martelaar,
Martelaresse, vr. Martelares.
Marteleere (met sch. e), m . Mv. -rs. Verkl.
-rke (mv. -rkes, -rkies). Martelaar (dat men wel,
in gebeden b . v., gebruikt, doch dat eig. niet tot de
volkstaal behoortj. — lemand die veel tegenspoed
heeft, veel moeite heeft om door de wereld te
geraken, tobber. De schoemaker en es mor ne
marteleere. Droeve marteleere. Da' klai' marteleerke van e kind, van een ziekelijk, lijdend kind.
Ook van vrouwen : z' es en ze blijft nen orme
marteleere. D B . C V . R . J.; — ook, iemand die
maar half zijn werk kent of kan doen : 't es ne
?narteleere van ne smed; Log., Wdb. — Troostend woordenspel. De marteleers kommen ook in
den hemele. Vgl. Ned. Wdb.

Marteleersambacht, o, -stiel, m. Slecht ambacht dat veel moeite kost en weinig opbrengt.
Boome laan en vervoeren, dat es e marteleersambacht.
M a r t e l e n , onz. zw. w w . Verv. :
marteldege,
gemarteld. Met hen (hebben). Sukkelen. Die sukkelesse zal nogal moete martelen, eer dat her
kinders groo' zijn. Hie martelt mee* zij' ziek
wijf. Zijn hånd verzweert en hie martelt er al
twie maand
mee. — Met moeite iets doen.
}
t Raint al drij weken en ze martelen op }t nat
land. Vgl. SCH. D B . C V . R . Ned. Wdb.

MÅRTEN

-
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— Afl. Martelenge, vr., sukkeling. In dat huis
komt d'een ziekt achter d'andere, 't es 'm martelenge. Mee nat were 't heu inhalen, dat es
'm martelenge !
Mårten, m. Daarnaast, gewoon, Martie, een
soort van augmentatief (z. Kl. en Vor ml.). Martinus. Zie PERSOONSNAMEN. — Sente
Martie,
Sint Martinus. Ook : St-Martinusdag. T Opbrdkel es 't keeremes op Sente-Martie.
— De pijpe
d' Martie geen, het opgeven, de zaak laten vareD ;
sterven. Vgl. J .
M a r t e n s - L i e r d e , o. St.-Martens-Lierde. Zie
PLAATSNAMEN.

Martenszomere, Martieszomere, m. Veelal
in 't verkl. -ke. Martieszomerke,
dat zijn de schoott
da(g)en ontrent
Sente-Martie.
Martie, m. Zie MÅRTEN.
Masblomme, vr. Zie MASTBLOMME.
M a s c h e u (uitspr. met ch en zovl. lange a), bedr.
zw. w w . Verv. maastege, gemaast. Met hen (hebben). Mazen. W d b . Sommigen schrijven MAASSCHEN. Moeder koest (kon) schoone maschen.
— Afl. Mdschenge, vr., het mazen ; — maschere, m., vrouw die maast.
— Samenst. Maaschbol, m., houten bol waarop
men maast; — maaschnaalde
(uitspr. -nouldd),
vr., naald waarmede men maast.
Maseur (klemt, op seur), vr. Mv. -s, -en. Verkl.
-ke (mv. -kes, -kies). F r . ma sæur. Schoonzuster.
Her maseur es dood. C V . R . J . — Kloosterzuster. Hoeveel maseurkies zijn der in 't klooste'
re ? Ned. Wdb (« in zuidelijke gewesten »).
Masiene, vr. Zie MACHINE.
Mashaude (uitspr. massandd met hoofdt. op
sand), vr. Zonder mv. Eig. MISHANDE (aldus bij
D B ) . Hindernis, zwarigheid. 'k He (heb) 'nzweer
in den nekke en dat es 'n groote mashande. Jt En
es geem mashande, dat is geen bezwaar, dat geeft
niet. Vgl. S C H . D B . J. Ned. Wdb.
Mashandefl (uitspr. massandpn,
klemt, op
sand), onz. o n p . onsch. zw. w w . V e r v . : mashandege, gemashand.
Met hen (hebben). Tegenslaan,
hinderen, verhinderen, slecht handelen. Ne na(g)el
in de schoen, da' mashandt in 't gaan. 't Mashandt vele. 't Em Tnashandt niet, het belemmert
niet, het is geen bezwaar, geene hindernis, fr. cela
ne gene pas; cela ne fait rien. Vgl. K l L . S C H .
D B . CV. J . Ned.

Wdb

(MISHANDEN).

Masiefele. I n plaats van Machiechelke,
Machochelke zingen de kinderen soms
Masiefelke,
Masoefelke. Zie MACHIECHELE.
Maskeeren {kee met zachtl. e en den hoofdt.),
wed. zw. w w . H e t w. komt in zwang. W d b . Hie
maskeert hem t'avend. Vgi. Ned. Wdb.
Maskerade {ra met klemt, en op zijn F r . ) ,
m a s k r a d e , vr. W d b . 't Was }n schoone maskrade.

Masklemmen, masklemmenge, masklemmere, enz. Zie MAST.
M a s l u i n , m. Zie MASSELUIN (ook de afl. en
samenst.).

MASSELUIN

Masoefele. Enkel in 't verkl. masoefelke, o,
Zie M A S I E F E L E .

Maspruime, vr. Zie MASTPRUIME.
M a s s a , vr. Niet in gebruik. Zie MASSE, MAST.
Massande, vr.; massanden, ww. Zie MASHANDE, MASHANDEN.
Masscher, m. Zie MASSCHERE.
M a s s c h e r e (uitspr. met ch), m. Zonder mv.
Zonder verkl. De eind-é? valt dikwijls in de uitspr.
weg. Voor de etym. zie Ned. Wdb. Graanziekte,
vooral van tarwe, door een schimmelplant veroorzaakt (Tilletia caries T U L . ) . De masscher es in de
torve (tarwe). 't Kooren es opgete van de masschere. De tooveresse'
zouien de
masschere,
paist 't volk; ze zouien de masscher i' leég aierdoppen; dorom em meugde nen aierdop nie*
g heel laten. Leest 't gebed van den hailegem
Bruno over 't zouikooren, en g' en zilt geene
masscher hen (hebben). Ofwel pakt }m beetse
van de gewijtf
er de die de paster op e lijk werpt,
en streuit ze op 't veld. g' en zilt in de torve
geene masscher zien. Vgl. KlL. SCH. J .
— Samenst. Masscherbrood,
o., brood van
masschergraan;
— masschergraan,
o., graan
met masschere;
zoo ook : masscherkoorene,
o.,
masscher tor ve, vr.

Masschien (klemt, op schien), masschiens,
m a s s c h i e n s t , bw. Misschien. Mnl. masscien
(naast andere vormen). 't Zal masschien nog
waar zijn.
Masse, vr. Zonder mv. Zonder verkl. Massa.
In de volgende beteekenissen : stuk ijzer waarvan
men het hoefijzer maakt, fr. lopin; — hoop volk:
'm masse (vaJ) volk. Zie ook MAST.
Massel, m. Zie MASSELE.
M a s s e l e , m . Mv. -Is. Verkl., gewoon, -Ike
(mv. -Ikes, -Ikies). Eig. vlek (zie MASSCHEL in
Ned. Wdb). Meestal in den zin van : vlekvormig
wolkje, fr. cirrhus;
aldus in het weerrijmpje :
masselkies (soms masse Is) zij} plasselkies
(soms
plassels), kleine wolkjes voorspellen regen.
— Afl. Masselen, zie ald.
M a s s e l e n , bedr. zw. w w . Veelal in *t verl.
deelw. : gemasseld. Ne gemasselde lucht es ne
lucht mee masselkes (kleine wolkjes). Gemasselde
kausen zijn gespikkelde kousea : z' en dra(g)e
geen gemasselde kausen nie meer. Vgl. T .
M a s s e l u i n , m. (niet o.). Zonder mv. Zonder
verkl. Daarnaast MASLUIN. Masteluin, mengsel
van tarwe en rogge samengezaaid en -gegroeid.
Onze masselui' staa' schoone. Pikt de masseluin
af, hie es rijpe. — Mengsel van tarwe- en roggegraan. Doet de masluin nor de meulen. — Meel
van masteluin; brood van masteluin. — Vgl.
Ned. Wdb. CV.].
— Afl. Masseluinen,
masluinen
(uitspr. -nie),
b n . : masseluinie brood es gezond; — masselui'
nen, masluinen, ww., het zaaikoorn tot masteluin
maken, rogge en tarwe vermengen : de zouier
(zaaier) es bezeg mee te masluinen.
— Samenst. Mas(se)lui(n)land,o.,
land geschikt
tot masteluinteelt; land waarop masteluin werd
geieeld ; — mas(se)lui(n)stoppele,
m., stoppelland
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MA.SSEPIJN
waar masteluin gestaan heeft : }k

op

ga loof zouien

masselul}st~ppele.

Massepijn (klemt. op p!jn), m. (niet Yr. noch
0.). Zender mv. Massepein, Fr. massepain,
Masseneere, m. Zie MASTENEERE.
Mast, m. Mv. -en, Verkl. -eee (rnv, -eees, -ekie;).
\V db. -

De bet. den, p!jn is hier onbekend. lie

SPERRE.

Samenst. Mas(t)klemmen, 0., volksvermaak;
- mas(t)klemmenge, vr.; - 1/Zas(t)ktem:nere,
m.; vgl. KLEM.MEN.
-

Mast, m. Zonder mv, Fr. masse. Hetg~en van
de soldij wordt afgehouden voor de kleed 109, en
waarvan de rest den soldaat, die het leger verlaat,
wordt uitbetaald. SCH.
DB, T. R. J. - Spr,
Te goed z'} zy'ne mast hen (hebbeu), ,ee~) b~~ig
overschot hebben; - te kaad (kwaad) Z zlJne
mast hen, te weimg in den mast hebben en dus
bij 't verlaten van 't leger een zeker som nog moeten betalen; fig. niet genoeg geslaren hebben :
vandal trek ek ty'lek naar 't bedde, }k he (heb) te
kaad i' 1nfjne mast. Vgl. Ned. Wdb. kol, 286.

ev.

Mastblomme

(uitspr, gewooniijk mas-, soms
mast-s, vr, Mv. gewoon, an. Verkl. -ke (mv. ekes,
-kies). Nachtviolier (Hespe; is matronalis L.I.
Eig. Damas(t)blomme, bloem van Damas(t); zie
dit w. in Ned. Wdb. De mas(t)blomme' rteke'
J s naeh(t)s goed.

Mastel, vr, Zie MASTELLE.
Mastelle (klernt, op tel),

zy·n 't ] .Jlaste.
neers. "n Torte (taarte) ua' masseneers , dat es
goed. V gl. MASTPRUIME. - Oak: ?e boom zelf,
Kapt den autae mzsteneere mor uit,
prune de Damas. Wa' pruime

Ma.stiek (met verkorte ie, hoof.it. op tiek). m,
Stopverf van de ghlenmakers. De ander beteekenissen (z, Ned. WJb.) zijn hier onbekend, Vgl.
DB.J.
- Afl, kI'2stiekeeren (zachtI. e), vr«. met stopverf aaneenhechten of vastmaken : ' n ruite masttekeren; - mastz"ekeeringe (uitspr. -kereng3)"r. :
die mastz'ekereng en es niet (niets) tuerd,

lIastok (klemt. op tok), m. Mv, -S; Verkl. -sbe,
Stuk van vijf centiemen. Dit Waalsch woord
wordt lachenderwijze gebezigd. Vgl. T. R.
M.astpruime

(uitspr. gewoonlijk mas-, soms

mast-s, vr. Mv, an. Verkl. -mke (mv, -mkes,
-mkies). Fr. Prune de Damas. Bamispruim, Daarnaast lr1AS(T)ENEERE. Het gewone woord is Bomerspruime , z. aid. Vgl. SCR. ev. J.
- Samenst. ilfas(t)pruimeleere, m. mas(t)pruimere, m.; - mas(t)pruimentorte, vr., taart
van zulke pruimen.

Mat, vr, Zie MATTE.
Mat, bn. Dof, W db. Mat glas.

-

jrfat (uitge-

put) is niet bekend in mijn dialect.

Matante (klemt. op tant, ma met korte a), vr.
Het gewone woord is echter TA~TE. R. J. Ned.
Wdb : MATANT.

vr. ~{v. -n, Verkl.
eke (mv. -kes, -kies). Mastel, Wdb. Brengt mij e
mastelleke mee. As 't peentse-deb (pintje-dek) es,

Match (uitspr. maits, soms met Fr. eh), m. Een
Engelsch sportwoord, dat in zwang komt. Ne

l£gt er 'm mastelle bouen op 't bierglas. Te Gz'ezeberge (Geeraardsbergen) smijten ze mastellen
den eeste (eersten) zondag van de Vasten. - Spr.
Geen eurdsies (oordjes) geem masteiien, geen geld

Mate (uitspr. met zovI. lange a), Yr. Mv, -n,
Verkl. mootse (met zachtl. 0), (rnv. -tses, -tsies).
1'1n1. mate, Wdb, - Tinnen deciliter (eig. het
tiende eener pint). Schenkt m&' 'm mate dzenuiuere, Dobbel mate, twee deciluers, "n Half mate
(ook half mootse), halve deciliter. - Enkel mate,
enkel 1nootse (maatje) worden veel voar borrel
gebezigd: ge 1noet twie enkel maten an de bazinne
beialen. - E moots' ophen (hebben), zat zijn
(van jenever)o - E moootse schenken, .~ergsp'elletje :
op de kin van een kInd herhaaldellJk nlJpen en
wrijven. Daarnaast : 'n enkel mootse schenken.
KOlnt, mqO) manneke, ' k zal ou (u) e lnootse

geene waar.
- Aft. Mastelling, m. Zie ald.
- Samenst. Masulappele, m. z. MASTELLING;
- mastellenbfjtenge (uitspr. -lnn-), vr., volksspel:
het komt er op aau, op ae snelste wijze, a1 100pende een mastelle op te eten; de medespelers
zijn mastelltJmb&'ters; - mastellenetere, m.; mv.
-rs : de Giezebergsehe 1nastelleneters, spotnaam
(op den len zondag van den Vasten, werpt men,
op den Ouden Berg, ma~tellen voar het vol~); 11laStellenetenge , vr" dn feest te Geeraarasbergen; - 1nastelleropenge (-rapinge), vr" dit vastenfeest in die stad; vallhier ook de spatnaam :

Giezebergsehe mastelleropers.

Mastellenk, m. Zie
Mastelling (uitspr.

MASTELLING.

mastellenk, klemt. op tet),
m. Mv. -lengen. Verkl. -lenkske (mv. -skes, -skies).
Daarnaast MASTELAPPELE. Aile maste1vormige,
dus platte appel. Volk en Taal, V, 54. - Bepa~l
delijk : soott van platte, zure appel, schIer zonaer
klokhuis noch kernen, van varm en graotte op
eene mastel gelijkend. De mastellenk es ne gJ heel
goee'n appele. \Vaarschijnlijk de Reinette ~e la
Reine van de pomologen (Landbode, n r 4 (, parg.

1910 ) .

Masteneere

(nee met sch. e), m. ~Iv. gewoon

prs. Daarnaast

MASSENEERE. Bamispluim; Fr.

matts doen,

sehenken.
-

Lengtemaat (oak weI aIle ander maat).
Bepaaldelijk : een stroo, waarmede ae
bolders den afstand tusschen bolle en stckke meten.
Er es J m maat 0 p, er moet gemeten worden OIU
te zien welke boUe net dlchtst bij d,e stekke ligt.
- Goe' mate, goede maat. In diene wenkel
geen (geven) ze goe' mate, daar bedienen ze weI.

W db. -

De koolmarsank en gee' geen goe' mate. - Valsche mate, sJechte maat van de bedriegers. De
wenkelz'er gebruz'kt 'l'alsehe mate. FIg. : valsehe
mate bez;;gen (of gebruzk~n), bedriegen. - Spr.
Twie 1naten en twz'e geuJlchte' gebruzken, fro
avoir deux poz'Js et deux 1nesures, oordeelen,
uiet naar het recht, weI naar de oms[andigheden
en naar het belang van den beoordeelaar. J.
- Bulle J 1nate, bovenmatig. ' t Raint al veer-

tien da(g)en, Jt es buite' mate. Ze drenkt buzle'
1nate. - Mee 1nate, matig. Ge moet mee 1nate
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drenhen en eten. Mee mate werken. Spr. Alles
mee mate, zai de man, en hie sloeg zij' wijf mee'
d'elle. J. — Op mate, in de maat. Op mate gaan,
loopen, dansen. Op mate werken, naar bepaalde
afmetingen. Op matezengen. Op de mate za{g)en,
zagen zooals het door de smetkoorde is aangewezen. — Uit de mate, van zangers, dansers, enz.
Ge zengt valsch en ge zijt uit de mate. —- Zonder
mate, mateloos. Ned. Wdb. Dat es werke' zonder
mate, de g'heelen dag.
— Mootse (maatje) stellen, mootse zetten, om
het verst springen, zwemmen, loopen, enz. Willerne ne keer mootse stellen ? Ik weet niet of dit
mootse (maatje) tot mate, fr. mesure, of tot mat
(term in *t schaakspel) moet gebracht worden. Het
schaakspel is hier echter gansch onbekend. Vgl.
MATJE (DB) en MAT (VII, Ned. Wdb.), ook D E
COCK en TEIRLINCK, Kindersp. I, 278.

— Afl. Mateg, bn. Vanhier : mategen, ww.,
tnateghied (matigheiå), vr. Wdb.
— Samenst. Biermate, vr.; zoo ook : azijlmate,
graanmate (uitspr. -graam-), dzenuivermate,
koolmate, kooremate, landmate, oliemate en andere nog.
Mateklaver(e), vr. Zie MADEKLAVERE.
Mater, o. Zie MATERE.

Matere (uitspr. met zovi. lange a), o. De eind-£
valt dikwijls weg. Mater, dorp. Zie PLAATSNA*
MEN. Den ommegank te Matere, de jaarlijksche
ruitersstoet op St.-Amelbergadag. De Dikkoppein)
(of Dikke Koppe') va' Matere, spotnaam ; ook :
d'Oolekor(d)s (oolijkaards) va' Matere (de sekretaris van Mater was, voor een eeuw of zoowat,
het hoofd eener gevreesde rooversbende).
— Afl. Matersch, bn.; de Materschen ommegank ; de Matersche Dikkobpen (of Dikke Koppen)', de Matersch' Oolekor(d)s. — Op zij'
Maters, naar Matersche manier. Ne Materschen,
m., een inwoner van Mater; 'm Matersche, vr.,
een vrouwspersoon van dit dorp; de Materscke^
mv.
Mater]alen (uitspr. ma met korte a; de tweede
a wordt op zijn zovl. en met den klemt, uitgesproken), o. mv. Niet in *t enk. Materialen te
koope. Meestal van bauwmaterialen. Zie Ned.
Wdb,
Materie (uitspr. ma met korte a, te metzachtl.
e en den klemt.), vr. Zonder mv. Etter. Der komt
materie uit de wonde* Ned. Wdb. DB. CV. J
(MARTELIE).

Mathijs (uitspr. ma met korte a en zonder den
klemt.), m. Matheiis. Zie PERSOONSNAMEN. —
Spr. Op Sente-Mathijs le{gg)en d'eeksters houder
(hun) eeste rijs, en op Lich(t)messe houderen
eestem balke. Zie EEKSTERE.
— Spotrijmpje :
Mathijs,
Ou (uw) haar es gtijs,
En van auwerdom
Es ou koddeke krom !
(Op Overschelde).
MathuZalem (uitspr. de twee a's kort, klemt,
op thu), m. PersooDsnaam (z. ald.). — Oud
mensch. Leeft den auwe mathuzalem nog? —
Zoo aud as Mathuzalem, zeer oud.

MAXIMUM

Matrasse (uitspr. ma met korte a, tras met
den klemt.), vr. Mv. -n. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). Matras. Wdb. De matrasse kloppen of
slaan.
— Samenst. Matrassegoed, o., matrassestofe,
vr., matraslinnen; — matrassekloppere, m., ieman i
die de matraswol klopt met stokken, ze aldus reinigt van stof en opnieuw malsch maakt; matrassekloppenge, vr., het kloppen van eene matras; zoo
ook : matras sesla{g)ere, m.; — matrassemakere,
m.; — matrassewulle, vr., wol voor matrassen.
Matrijs, vr. Is niet in gebruik.
Matroos (uitspr. met sch. o, ma met korte a en
zonder den klemt.), m. Mv. matroozen. Verkl. -ke
(mv. -kes, -kies), Wdb. J.
Matte, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Mnl. matte. Mat (van bies, stroo, lisch, enz.). De
matte veur de deure. De matte van ne stoel, de
zitting. Vgl, Ned. Wdb. — Zijm matten oprollen, heengaan. Ned. Wdb. Fransche ratten, rolt
ou (uw) matten, refrein van een nog eenigszins
bekend liedje.
Matte, vr. Veelal in 't mv. *n. Klon ter, wrongel
van melk. K I L . Ned. Wdb. CV. DB. R . T. CL
(W. bij Kil.)„ Jt — Taartenstof gemaakt van mattemelk, eisren, fijne bloem. Mee' die matte(n)
maken ze de mattentorten- — Kaam (op bier,
wijn, azijn en ander vloeistoffen). Bazinne, de ton
es zeker af, er zij' matten op 't bier.
— Matteke, o., soort van kantmaas; kleine
kant. Da' maiske maakt mattekies. Gehoord te
Zottegem.
— Matachteg, bn. : da' bier es matachteg,
het heeft eenige matten ; — matten, onz. zw. ww.,
stremmen (van melk), matten vertoonen (van bier
b. v.): de melk, da' bier begint te matten. Vgl. T.
— Samenst. Mattemelk, vr., melk met matten :
om mattentorten te make moette mattemelk hen
(hebben); — matterooze, vr., veelal in 't mv. -n,
sneeuwbal {Viburnum opulus L. var. sterilis);
aldus te Zingem (op de noordelijke dialectgrens) :
de matteroozen hé sneewitte blommen die op de
matte' va' melk trekken: — mattentorte, vr.,
mattentaart, taart van matten (z. ald.) gemaakt :
te Brakel maken ze fijne m,attentorien; schieU
spoelen, dat zijn der 'n soorte va' mattentorten*
Maut, m.; mautere, bn.; manteren, ww.;
mauwe) vr. Zie MOUT, MOUTER(E), MOUTEREN,

MOUWE (ook de afl. en samenst.).
Mauw, o. Mv'. -en. Verkl. mawwke (mv. -kes9
-kies). Het eenmaal miauwen der kat. De katte
viel van de muur, ze gaf nog éene mauw en ze
stierf. Ze gaf nog twie-drij mauwkies, en 't was
dl. — Tusschenw. De katte doe' mauw. Mauwmauw, zai de miene.
Mattwen, onz. zw. ww. Reeds in 't mnl.
Verv. : mauwdege, gemauwd. Met hen (hebben).
Miauwen. De katte mauwt.
— Afl. Mauwere, m., kat die (veel) mauwt.
— Samenst. Mauwkerte, -konte, vr., kat die
(veel) mauwt: smijt die mauwkerte de straat op i
— mauwkloot, m., kater (ook wel kat) die (veel)
mauwt.
Maximum, m. Zie MAKSIEMOM.

MAZOOR

—

Mazoor, m. Zie MAJOOR.

Mazanrka (de twee a's kort, zuur met den
klemt.), m. (niet *r,). Mazurka. Wdb.
Me (uitspr. mp), pers. vn., i e pers. ra/. Zie wij
en Kl. en Vorml. Me is de gewone vorm. Me zillen 't doen. Me kommen. DB. CV*. B. — Voorbeelden van assimilatie : Amme, as (als) me ;
amme loopen. — Damme (da' me), dat me :
damme ne keer boldegen? — Hemme, hen me
(hebben we); zijme, zijn me, zijn we; doerne,
doen me, doen we; game, gaan me, gaan we;
stame, staan me, staan we; gerne, geén me (geven
we); leerne, leen me (leeden, leiden we); scheeme,
scheen me (scheeden, scheiden we); zome, zoon
me (zouden we); — loopeme, loopen me, loopen we;
werkemevandae? ; en aldus met al de werkwoorden; — soms is de reductie nog grooter (syncope
en assimilatie) : wimme, willen me, daarnaast Millerne; zimme, zillen me, zullen we; moeme (moeten me) meegaan? — Aldus ook :joum, jou me
(ja we) en neem (sch. e), neen me (neen we), —
Zie over dit alles Kl. en Vorml., ook DB.
Me (uitspr. mp), onp. vn. Zie MEN en Kl. en
Vorml. Het is een assimilatieverschijnsel. Me
qaat. Me paist al dikkels da' me toch ne keer
gerust zal keune zijn, mor de gerusthied en es
véur de mains (mensch) niet. Me zegt veur e
spreekword dat' t geld alles kan. DB. CV.
Me (uitspr. me, mp), bez. vn. Zie MIJN en Kl.

en Vorml. Assimilatie. Me schoo' kleed es g'heel
besmeurd. CV.
Me (uitspr. mp met gerekten klank, soms als
Fr. mé), tusschenw. Dient tot nabootsing van het
geluid van de koe; — of van de geit en het schaap.
Me-e-e-e doet de koe. Da' manneke doe' me.
'k Hoore mé-é-é : ons geete staat in de weef
Mechelen, o. Stad. Zie PLAATSNAMEN. Den
ersbiskop va' Mechelen.
— Afl. Mechelsch (uitspr. met ch v6or d) : de
groote Mechelsche kattekismuus; — zelfst. vr. :
'm Mechelsche, eene vrouw van Mechelen; ook,
koe die men op de jaarmarkt te Mechelen ging
koopen : Ons Mechelsche gee' veel melk; de
Mechelsche wer(d)en deur de Vlaandersche boeren stijf g'acht; de Mechelsche kwomen uit Holland. — Mecheleere (lee met sch. e), m.. manspersoon van Mechelen; ook, soort van zoeten
appel: de Mecheleers en zijn nie' gezocht; en,
Mechelsche koe : onze Mecheleere kreeg de kip*
ziekte.
Med (uitpr. med, mpd), vz. Met. De gewone vorm
is MEE (zie ald.). Med wordt soms gehoord voor
eenen klinker of h. « Mm gewone doch historisch
juistere vorm dan met. > Mnl. Wdb. Komde med
ons? Ze ware' med achten. DB. SCH (Bijv.). Vgl.
MEDEENEN(T).

Medaalde (uitspr. mpdouldp, of mé-, klemt, op
doul), vr. De gewone vorm is echter madoulde;
zie ald. Hie lig{t) mee' de medoulde van eeste
(eerste) klasse.
Medailjonk idail op zijn Fr.), m. Mv. -s,
Verkl. -ske. Medaillon. Wdb.
Medar, m. Zie MEDARD.

MEE
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Medard (uitspr. Médar op zijn Fransch), m.
Zie PERSOONSNAMEN. — Voiksoieteorologie. As

't op Sente-Medar re{g)ent, re(g)ent 't zes weken.
— Sente-Medar dem booneplantere, op SintMedardus (8 Juni) plant men boonen. Vgl. BOONEPLANTERE.

Mede, bw. Niet in gebruik. Zie MEE. — MEDE
(zekere drank) en MEDE (plant) zijn niet bekend
in mijn dialect.
Medecijne (uitspr. medpsijnp, meelsijnp; klemt,
op sij), vr. Mv. -n. Medicijn, geneesmiddel. Den
dokteur gaf' mij 'ngoe medesijne. Aiserne, dat es
'n bitter meedsijne. Z' en es veur de meedsijnen
niet. OUD., Bijdr. Mnl. Wdb.
— Afl. Medesijnachteg, meedsijnachteg, bn.,
van medicijnen houdende : ge zijt te meedsijnachteg. — Samenst. Medesijm-, meedsijmblomme,
vr., veelal in 't mv. : lendeblomme zij' goe meedsijmblommen; J (met beperkte beteekenis); —
medesijm-, meedsijmboek (ook wel -sijnemboek),
m., medicijnboek; — medesijn-, meedsijndrank,
m. : geet (geeft) de koe ne medesyndrank; —
medesij'-, meedsij'flessche, vr., veelal in 't verkl.
-jleske, o., medicijofleschje; — medesij'-, meedsij'kruii, o., geneeskruid; zoo ook : medesijm-,
meedsijmplante, vr., en -wortele, m.; — medesijnen-, meedsijnenthee, m. (niet vr.): ne meedsijnenthee va' vlierblommen ; — medesijne-, meedsijnereuk, m., daarnaast -lucht, m., reuk van
medicijnen; — medesijne-, meedsijnesmaak, m.,
smaak van geneesmiddelen; — medesijne-, meedsijnewenkele, m., medicijnwinkel.
Mededoogen, ww.; o. Niet in gebruik. Zie
KOMPASS(I)E.

Medeenen, medeenent (uitspr.mp-, soms me- of
ml-, dee met sch. e en den klemt.), bw. Meteen,
terstond, dadelijk. 'k Zal medeenent kommen.
SCH. DB. C V.J. — Te gelijker tijd. Ga mor tsopen
(rapen) trekken em mouit medeenen e voer klavere. K I L . SCH. J. Vgl. ALMEDEENEN(T).

Medeklenker(e), m. Niet meeklenkere. Medeklinker. Het w. behoort niet tot de eigenlijke
volkstaal.
Medesijne, vr.; me doul de, vr. Zie MEDECIJNE,
MEDAALDE.

Mee (zachtl. e), bw. Samengetrokken vorm van
MEDE (dat men niet gebruikt). Wdb. 'k Spele
mee. Es tie (is hij) mee of te{g)en? 'k Moest mee
binnegaan. Bendt mee da' kooren op. Zie de
koppelingen.
— Mee vormt een groot getal samenstellingen
(liever koppelingen) met werkwoorden : de gebruikelijkste zijn hier opgegeven.
Mee (zachtl. e), vz. vw. Met (dat men niet gebruikt; vgl. MED, MEED). Met is « een kortere
vorm naast mede, die in de oudere taal zoowel tot
bijw. als tot voorz. dient ». Ned. Wdb. — De
invloed der eind-^ laat zich nog in de uitspr.
gevoelen. Men zegt: mee te duiten (niet mee de),
mee chroote mizerie (niet mee groote), mee fadere
(niet mee vadere), mee sijn ezelke (niet mee zijn);
om dien biijvenden invloed in de uitspr. aan te
wijzen heb ik, in de aangehaalde voorbeelden,
mee' geschreven. Het bijwoord mee toont zulken
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invloed niet : men zegt meedoen (niet meetoen),
tneegaan (niet meechaan), meeuoeren (oiet meefoerens, meezuipen (niet meesuipens. Zie K]. en

Mee' de duive(n) spelen, duivenliefhebber
zijn en aan prijsvlucbten voor reisduiven meedoen.
Hie soeeit te veel mee' de duiuen, hz'e zal henz
nog drme (arm) spelen, V gl. ltlt:e' de bolle, mee'
de korte (kaart), enz. spelen, W db.
- Mee al datte, bijw. bepaling. ' k llfoest dit
nog doen en dat nog doen, en mee al datte kwam
ek te late. Zie hier AL. Vgl, Ned. Wdb. kol.tir q, 27.
- Mee' dat, vw., doordat, daordieo, verrnits,

Vorml.
- Mee iemand, met hem in overeenstemming; zijn bondgenoot, aanhanger, speelrnaat. Het
, tegengestelde van te(g)en iemand, «In de middeleeuwen.•. gewoon ... » Ned. Wdb., kol. 612. Mee
iemand spelen, beteekent : II) te zamen met hem
spelen; 2° in het spel zijn speelmaat zijn. Wie

ester mee m&'? Tiest es mee m&', Tonie es te(g)e
my'. In de kiezenge stemt hie mee mij, Mq" w&1
en klapt ua' z' leuen nie mee m&', zij steunt mij
niet door haar woord. Doede mee ons of te(g)en
ons?
- Mee' zonne, met zon, volgens den schijnbaren loop der zone De korters (kaarters) spe]« mee'
zonne. In de maneze (manege) loopt )t per(d)
mee' zonne en niet te(g)e zonne. Vgl. Ned. Wdb
(c zeemansterm »). - llfee' (den) draad, in de
richting der vezels (van hout b. v.). Ge moet dat
haut klieve mee'<den draad, DB. - Mee wend,
in de richting van den wind. Per vela mee wend
rijen, da' gaa' beter as te(g)e wend.
- Daar waar de latere taal veelal bf gebruikt,
heeft men nog vaak mee in mijn dialect. Mee hoopen. ' k Zag mee honderde ua' zwalems (zwaluwen); hie moes(t) mee' duzenden afduimen
Mee piootsen. mee plekken (d. i. by plaatsen, bier
en daar) staat d'hauer schoone. 't Raint mee pooze(n) st&I,· mee botten (poozen) es da' wiliombeleefd.i-l1'ee'geslotem briefees stemmen, bij gesIoten
briefjes. Mee' droog broo' leuen, bij droog brood.
I

Ze trak her haar mee' s' heel klessen uit. Hie
smeet geld mee peuten [handvollen], Ge uertreet
mee' goe'were, bij goed weder. Mee klaren da(g)e
kommen. Laat ons mee iiene tellen, bij tientaIlen; ge moet mee' vier opklemmen. Schr&ft
z' amaal op, 1nee noom (naam) en toenoom. Vgl.
Ned. Wdb., kol. 613, 8. - Mee'de macht, zeer
vee!. Zie MACHT. - Mee' de foorse. Zie FOORSE.
- Mee wordt dikwijls iplv. door gebruikt. Ne
mains es z&'nekop kw&'te mee al dz'e mizerie. Me
zfjm hedoorve mee al die trams en die trains,
m' en keune geen ure verre nie meer gaan. Mee'
diene lankdurege re(g)e vorten (rotten) al de
pato(dd)ers. Mee al die feestda(g)e verlz"ezeme de
gewente te werken. Mee al da' zuipen en zwiere
maakt hie kem kapoot.
- Ook weI iplv. op of tee Mee' de keeremesse
werdt er gekeven en gevochten. Der ware veel
misbruike mee' de lotersda(g )en. Mee Lichtmesse
z&'n de da(g)en al ferm gelengd. ' k Zal mee
(de) Ptische kommen. Mee (de) Kestag vervalt
onze packt. Mee' (de) Senksen es 't keeremesse
te Sente- Korneles (St.-Kornelis- Hoorebeke).
't Schoo' sezoe' komt mee' de Male.
- En iplv. omtrent. ' k Zal mee' den ave(n)d
kommen. Mee' den noene was 't heetst. Me zille
mee' den iiene gedaan hen. Ze scheen (scheiden)
uit mee' de zevenen.
- Mee permiess(iJe. Zie PERMIESS(I)E.
- jJ1"ee z'emand, mee iet la(ch)en, er mede spotten J er niets om geven. «In N. N .... niet meer
algemeen in gebruik). Ned. Wdb., kol. 617, 19.

Ge lacht alty" mee mif. Dat en doe' mij niet
(niets), ,k la(ch) er ferm.1nee.

En mee dat hie Trientse te(g)ekwamp, zai hie
her dat hie her toch zoo geere zag. 111ee' dat hie
zoo slim was, was hie gauwe den eeste ua' zq'n
klasse. Mee' dat ze diene noene b&' mij komme
was, koest ek het heur ne keer ferm ze(gg)en.
SCH. DB. CV. J. ]tInl. Wdb. Ned. Wdb. kol,
620,3 2.
- Er mee. Zie ER.
- Koppelingen. .lJIedeenen, medeenent ; meeeen , - metterdaad : - metterhaaste. Zie
die woorden.

Mee (zachtl. e), vr. Mv., ongewoon, meeen,
Daarnaast METE. Verkl. meetse (mv. -tses, -tsies);
soms meee. Mee behoart tot mete of tot meter;
zie Ned. Wdb. Oude vrouw ; min of meer verachtende term. Die leeleke mee. Leeft die auw
(oude) mee nog? Zy" w&1 was 'n ka (kwade)
mee. Zw&'gt, uieze mee. B&' da' uui! meets'
en kan ek noclz eten noch drenken, - Spr.
Z&'de (zijt gel zot, zai Meetse (of Meke);
deze uitdrukking wordt gebezigd om met het
gezegde van een ander te spotten. - Meetse,
is ook een oude, verrimpelde appel (of peer). Moe-

0.,

der gaf m&' nen auwe korpendu, e meetse. Kievit. Aldus te N ederzwalm. - Tooveres. Die
zwarte mee van dem Boskant hee' da' kind
betooverd. Der liep ,s nach(t)s e meetse rondo
- Meetse (zelden tneke), o. Ret verkIeinwoord
is ook gewoon in de beteekenis van nzett!r, doopmoeder, en in die van groot1noeder. In deze opvattingen Iigt geen idee van verachtiog. )k Zie

mfi'

meetse geeren. Leett her meetse nog? Ons meke
was tne(g)enteg' faar as ze stierf. Dag, meetse,
dag, meter; dag, grootmoeder. Vgl. Ned. Wdb. i. v.
METER. - Meetse-lap, 0., vrouw die de afwezige
echte meter vervangt. ' k Em ben her 11zeetse nz'et,
,k en was mor meetse-lap. Vgl. hier LAPMEETSE,
PEETSE-LAP.

- Het raadsel van de slekke : Der zit e roo
meets' op dem bogord, ze trekt het (01. de vael..
hoorntjes) in en ze steekt het ttit. - Het raadsel
van de vier meulezailen : vier (roo) meetsies loopen altijd aehter ,nallekanders, en z' en keune
mallekanders nie kr&·en.

Meeai(g)eneere, m. Zie MEEEIGENEERE.
:Meebaften, onz. zw. ww. (Gulzig) medeeten.
Niemand en vraagt hem, en toch komt kie kier
ne keer of twieif per weke meebajJen.

Meebassen, onz. zw. ww. Samen met andere
honden basseo. As on!en hond er eenen hoort
bassen, bast hie mee. - Oak wei van lueoschen.
Met anderen aanval1en (door geroep, getier).
Iedereen hee 1nij a'gerand en g&', Szes, he! (hebt)
1neegebast.

lIeebenden, onz. bedr. zw. ww. Onz. Samen
met anderen binden. Me gaan ons torve benden,

MEEBESTIER~N

ge moet I n ure meebenden. - Bedr. Me zz'llen
d'hauer ook meebenden. - Zie BENDEN.
lIeebestieren, bear. zw. ww. Samen met anderen besturen. Hie en was mor kn'!cht, mar hie
mocht toch ' t hot meebestieren.
Ieebetalen, bedr. zw. ww. Medebetalen.Wdb,
:Meebinden (uitspr, -ben(d)Jn), ww. lie MEEBENDEN.

lIeeboeteit, bedr. Z\v. ww. Samen met anderen
beboeten. Ge waart er bij, en de zuze (juge) zal
ou (u) meeboeten, Vgl. Ned.

wu.

Meebollen, OOZe zw. ww. Sam en met anderen
bollen. Wz'ldegfj meebollen ?
lIeebraien, wW. lie MEEBREIEN.
lIeebraken (zovl. lange a), bedr. zw. ww.
Samen met anderen braken. Ons loof moe'
uandai' nog gebraakt zy'n, ge moet meebraken,
- Samen met iets anders braken, Moeteme da'
loof ook meebraken] lie BRAKEN.
M:eebrassen, ODZ. zw. ww. Samen met anderen brassen (zwieren), Ge zuzpt en ge brast mee,
al g'heel de weke!
Meebreien (uitspr. -braims, ODZ. ZW. WW.
Samen met anderen breien, Moet ek nie meebraien

r

Meebrengen, bedr. onr, ww. Verve : brocht
mee, meegebrocht en meebrocht, Medebrengen.
Wdb. Watten bette (hebt ge) my· van de stad
meebrocht]
:M.eebuischen (uitspr, met ch), onz. zW. wW.
Samen met anderen met geweld slaan (met vuist
of iets anders]. Ze stampen en sloan op de deure,
laat ons meebuischen. lie BUISCHEN.
Meebnken,onz. zw. ww. Met anderen buken
(z, ald.). Worom em mag ek nie l1teeouken?
Meecijferen, ODZ. bedr. zs«, ww. Onz. Met
anderen cijferen. CfJfert ne keer mee, want J k en
graak er nie uit. ........ Bedr. Ge moet dat ook
meecy/eren, d. i. mederekenen.
lIeed (uitspr. met zacht1. e), vZ. Met. Bij uitzondering wordt meed gebezigd voor eenen kJinker of h. Zie MED, MEDE. Speelde meed ons ne
keer? Der stierve meed honderde 't'a' maz'ns(ch)en.
:Meedcijne, vr. lie MEDRCIJNE.
Meedansen, onz. zw. wW. Samen met anderen
danseo. W db. Worom en danstegy' nz'emee?
.M:eedeelen (dee met sch. e), bedr. onz. ZW. wW.
W db. Bear. Z' en zal mij niet (niets) meedeelen.
Mag ek meedeelen? - ODZ. Medeerven. Zij' zuster
en deeldege nie mee, ze was oastord. l. DEELEN.
- Aft. Meedeeldere, m., iemand die aan iemand
een aand~el in iets geeft; iemand die met anderen
in iets deelt; medeerfgenaam.
Meedeenen, meedeenent, bw. Zie MEDEENEN(T).

:Meedengen,

\\two

Zie MEEDINGEN (ook de aft.).

Meeder, bo. Meerder. Tot meeder eere Gouds.
Wie eS,ter meedere (grooter), ik of gije? V gl.
Ned. Wdb. i. v. MEERDER.

MEEDRINKEN
Meedere, bn. lie MEEDER.
Meederen, bedr. onz. zw. ww. Meerderen, vermeerderen. let meederen, De somme meedert,

Meederheid (uitspr. -az't), vr. Z. MEEDERHIED.
:M.eed.erhied, Yr. Meerderheid (dat in gebruik
komt). Me kry'en de meederhied in de gemcenteraad, V gl. MINDERHEID.
.
Meederjarig (uitspr. 1artJch met zovl. lange

a), bn. Meerderjarig,
-

Aft. Meederjareghied, vr.

Meederschen (uitspr. -dess(ch),n), onz, zw. ww.
Ge zilt de naas te weke komme meedess(ch )en? _
Zie DERSCHEN.
Meedessc'hen, wW. Zie MEEDERSCHEN.
Meedingen (uitspr. •dengtJn), ww. Mededingen. Wdb.
- Ail. Meedengere, m. : er zoaren derteg
meedengers,
lleedjakken, ww. lie MEEDZAKKEN.
M:eedoen, bedr. onz. onr. wW. Verve : zie
Bedr, Medenemen.
Doet de kinders mar mee. Moet ek de koe nor de
wee meedoen? Hoeueel broeken doede mee] In spel b. V. Dat doe' mee, dat mag gedaan worden, dat is geoorloofd. ev. Ned. Wdb (c in Brab,
en VI. »). SCH. CV. DB. J. Mnl. Wdh.
- Aft. .Meedoendere, ITl., iemand die merle doet
(b. v. medespeelt) : ' k ben ook meedoender, zilde.
DORN. Mededoen. Wdb, -

Meedraaien (uitspr. -drouz3n), onz, zW. ww.
Met anderen draaien, Drouit an de,slfjpsteen ne
keer mee. - Samen met iets ronddraaien. Hie
pakteg' hem an de zaiie van de meule' uaste, en
hz'e drouidege mee, - Gunstig zijn. Alles drouit
hem mee, As d' affeerz'es meedrouien, es ' t leue
plezant. 't Were drouit mee. ev (Bfjv.).
Meedraen, wW. Zie MEEDRAGEN.
Meedragen (uitspr , -dra( g-)Jn met zovl,
lange a), bedr. st. ww. W db. lets medenemen. Draagt de sleutel mee. Draagt
'n kanne bz'er mee nor 't veld. Ned. Wdh. (c In
N.-N. thans in zeer beperkt gebruik »). - Van
iets onaangenaams (vermalling, verlies, slaag). Hz'e
koest die aframmelenge meedra(g)en. Ge zfJ"
geklopt, draagt dat nut'mor mee!
.M:eedraven (uitspr. dra met zovl.lange a), onz.
zw. ww. Samen met anderen draven; medeloopen. Zfj' perd draaft mee. De jongus drave mee
de saldate mee.
Meedrenken, ww. Zie MEEDRINKEN.
Meedrenpelen, aDZ. zW. ww. Sam en met aode·
ren dreupelen (= barrels drinken). ' k Em oly·ve
niet, 'k en wille nze meedreupelen.
MeedrilIen, ODZ. zw. ww. Medeloopen. As ze
nejonge zz'et, drilt ze mee. Loq., Wdh.
Meedrinken (uitspr. -drenktJn), bedr. onz. st.
ww. W db. Drenkt e glas mee mee ons. As Tz'este
hy' drenkers valt, drenkt hie mee. - Bescheed
doen : uit een uit vriendschap aangebodeo glas
J
drinken. ' t Es mine vi/and : J k prezenteerdeg
hem mij' glas, en hie en wildege nie meedrenkcll.

MEEDRIJVEN

-

Meedrijven, onz. st. w w . V a n zaken. Drijvend
met het water medegaan. 't Heu spoeldeg' in de
beke, en 't dreef mee.

Meedrouien, ww. Zie MEEDRAAIEN.
Meedrummen, onz. z w . ww. Samen met anderen drummen. Laat ons meedrummen,
anderst
en grakem' uit 't volk uit. Zie DRUMMEN.

Meedsijne, vr. Zie MEDECIJNE.
M e e d z a k k e n , onz. zw. w w . Samen met anderen dzakken (zie ald.). 't Was
schammenkelenge,
en al de koeiers dzaktege mee.
Meeéen (uitspr. een met sch. e), bw. Met elkander (van personen). Me speeldegen, en ik en Sies
ware meeeen. — Vormt een zeker getal koppehngen: meeeendoen, samen handelen, samenspannen :
}
t zij' vijanden, mor as 't houderen (hunlieder)
intrest es, doen ze toch meeeen ; — meeee' gaan,
samenspannen; ook, vrijen : Trients' en Kobie
gaan al e jaar meeeen ; — ?neeee' loopen^ vrijen;
minachtende term : ze loopen al lange meeeen^
mor z' en trauwen toch niet; — meeee' spannen,
samenspannen; — meeee'vallen,
te zamen vallen
(in spel b. v.) : laat ons de korte' (kaarten) slaan
om te zie' wie dat er meeee'valt. Vgl. CV. Ned.
Wdb. i. v. M E T E E N .

Meefeigeneere (uitspr. -ai{g)dneerd met sch. e\
m. Medeéigenaar. Ned. Wdb.
Meeerven, bedr. onz. zw. ww. Onz. Samen
met anderen erven. Z' es vergeten, z' en erft nie
mee. — Bedr. Iets met andere zaken erven. Butte
mif port (part) erve 'k nog de mees (meersch)
mee.
Meeeten, bedr. onz. st. w w . W d b . Hiekwamp
rond den noene, mor hie en wildege toch nie
meeeten.
Meeflikkeren, onz. zw. ww. Mededansen. Zie
MEEDANSEN. 'k Ben aud, mor 'k zal toch nog ne
keer
meeflikkeren.
Meeflodderen, onz. zw. w w . Al flodderende
medegaan. Mieke floddert nor d'herberge
stillekies mee. Den hond flodderdege mee mee mij. Zie
FLODDEREN.

Meeflotten, onz. zw. ww. Met iets vlotten.
Meubels en aloom (alaam), 't flotteg' al mee
't water mee. Zie FLOTTEN.
M e e g a a n (uitspr. met zovl. lange a\ onz. onr.
w w . W d b . — Van land dat, bij verkooping of
pacht, bij het huis gevoegd is. 'k Hé (heb) zijn
huis g'huurd,
mor de lochtenk en gaa' nie mee.
't Hof werdt verkocht, en al 't land gaa' mee.
— Voortduren. Van personen en zaken. Vader
en zal gee' jaar nie meer meegaan, leven. Die
schoene zillen nog lange meegaan SCH. D B . C V .
J . — Meevallen. 't Gaat hem al mee, alles is en
blijft hem gunstig. In 't eeste genk het te(g)en,
nuigaat
't mee. Ned. Wdb («in Z.-N. nog thans
zeer gewoon »). S C H . C V . R . J . Mnl. Wdb. —
Tergspelletje. Da' gaa' mee en da' gaat te(o-)en,
en terwiji men dat zegt, wrijft men met kracht de
hånd van voorhoofd tot k m , daarna van kin tot
voorhoofd. J . — In spel : geoorloofd zijn, toegelaten zijn. Vertyken en gaat in 't
kor(t)spel
(kaartspel) nie mee. In 't morbelspel em meugde
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nie hutten, want dat en gaa' nie mee. Vgl. Loq.,
Wdb. — Bepaaldelijk in het whistspel, met een
persoon als ond., fr. emballer.
Tonie hee' gevraagd, en ik ga mee. 'k Ga mee mee hem. — I n
zwang zijn. 't Bolle' genk stijf mee over eeneqte
jaren, er werd veel gebold.
— Afl. Meegaand : De meegaande
gebauwen,
de gebouwen die aan een woonhuis vast zijn en er
mede worden verkocht. Verkoopenge van 'n drijweunste mee' de meegaande gebauwen.
Zoo
ook : meegaande land, meegaande grond. De
lochtenk, dem bogord (boomgaard), dat es meegaande grond. — Meegaandere,
m., soms meegangere, m., iemand die meegaat : Snavies hé
'k geere ne meegaandere; iemand die in 't whistspel meegaat: 'k was zijne mee gangere of meegaandere.
Meegapen (uitspr. -gopzn), onz. zw. w w . S a men met andeten gapen. Aster eenen in e gezeU
schip goopt, toons gopen al d'ander
mee. —
Samen met anderen toekijken. Ge waart er ook
bij, ge stond ook mee te gopen.
M e e g e e n (uitspr. geen eenlettergrepig en met
zachtl. e), bedr. wed. onz. st. w w . V e r v . : zie GEEN.
Medegeven. W d b . — Bedr. Iemand iet (of ewa')
meegeen, hem ferm berispen, bekijven, bestraffen;
hem afranselen; hem bedriegen, foppen; hem veel
doen verliezen (in spel b . v.). Ned. Wdb. (« I n
Z.-N. »). C V . J. — W e d . Hem (zich) meegeen^
onder eene lichaamsbeweging, die men (b. v. in
sommige spelen) doen moet, zich niet stijf houden, maar het te bewegen lichaam (of lichaamsdeel) eenigszins in de richting van de beweging
(of van het speeltuig) laten meegaan. In 't bolle1
moett* ou (u) 'm beetse meegeen. Ne goee gouischieter hauwt hem stijf, hie engeet hem nie mee.
M e e g e r a k e n (uitspr. -g{d)rakdn met zovl. lange
a), onz. zw. ww. Kunnen medegaan. Ge zijt an
't stenter en ; g' en zil(t) nie meegraken,

Meegeuén, meegeuien, bedr. onz. zw. ww.
Onz. Samen met anaeren gooien. De deu{g)eniete
werpen i' mijn, appels en gij geuit mee. — Bedr.
Iets met andere zaken werpen. Smijt die steenen
uit de lochtenk en geuit 't vuil kruid ook mee,
Zie G E U ( I ) E N .

Meegeven, ww. Ongewoon. Zie MEEGEEN.
Meegopen, ww. Zie MEEGAPEN.
M e e g r a b b e l e n , onz. zw. w w . Samen met a n deren graobelen. Op den Auwem Berg te Gieze»
berge smijten ze mastellen onder 't volk, en al
wie dat er es, grabbelt mee.

Meegraken, ww. Zie MEEGERAKEN.
M e e g r a v e n (uitspr. met zovl. lange a), onz. st.
ww. Medegraven. Mnl. Wdb. As ge
meegraaft,
zal 't land gauw omme zijn.

Meehalpen, ww. Zie MEEHELPEN.
Bleehauwen, ww. Zie MEEHOUDEN.
M e e h e l p e n (uitspr. -elppn), onz. st. w w . Daarnaast MEEHALPEN. Medehelpen; medewerken.
W d b . G' em meugt niet te(g)ewerken, ge moet
?neehelpen.

MEEHEN

—

Meehen (uitspr. -en met gerekten klank), bedr.
onr. ww. Medehebben. Wdb. — (Eenig) voordeel
genieten. Ze mag wel iet meehen : her broers en
zusters zijn al lange getrauwd, en zij hee jaren
enjaren her auwers goed opgepast. — Berispt,
bekeven worden; s'laag krijgen; gefopt, bedrogen
worden ; veel verliezen (in spel b. v.). As ge thuis
komt, zilde wa' meehen. CV. J. Ned. Wdb.
Meehenken, ww. Zie MEEHINKEN.
Meehinken (uitspr. -enk»n), onz. zw. ww. Medehinken. Mnl. Wdb. Mijm been dee' zeere, 'k en
koest nie' gaan, en toch henktege 'k mee. — Met
anderen op de hinkelbaan spelen. Trients' em
mocht nie meehenken.
Meehouden (uitspr. -auw?n), wed. onr. ww.
Zich aan iemands zijde houden. Speelt er mor
te(g)en; 'k hauwe mij mee, d. i. ik*kies uwe partij.
Meehuilen (uitspr. -uihn), onz. zw. ww. Samen met anderen huilen en roepen. Der was veel,
veel volk, en alkendeen riep en huildege mee*
Hoort, den hond mor meehuilen. As ne wolf bij
wolven es, huilt hie mee.
Meeliuren (uitspr. -uran), bedr. zw. ww. Samen
met iets huren. As ge 't huis huurt, moette 't land
meehuren.
DIetjaen, ww. Zie MEEJAGEN.
Meejagen (uitspr. -ja(g)pn), onz. bedr. st. (of
zw.) ww. De jacht es open, mor(g)e jaag ek mee,
zilde. — Bedr. Door jagen doen medegaan.yiza^
de koee' mee nor de wee.
Meejanken, onz. zw. ww. Samen met anderen
janken. Auwers en kinders, 't jankteg' al mee%
Meejassen, onz. zw. ww. Samen met anderen
jassen (zeker kaartspel). Me wachten op ne vierde
speelder,fan ; ge moet meejassen. Zie JASSEN.
Meekaarten (uitspr. -korten), onz. zw. ww.
Samen met iemand kaarten. Mag 'k 'n uurke
meekorten? — Ten voordeele van iemand kaarten. 'k Em spe le mee hem nie meer, i' plootse (in
piaats) va' mee te korten, kort hie altijd te(g)en.
't Spel kort mee, het valt mee, — Zie KAARTEN.
Meekaatsen (uitspr. -kootsdn met zachtl. o),
onz. zw. ww. Samen met anderen kaatsen. 'k Zal
espel meekootsen.
Meekaitsen, ww. Zie MEEKETSEN.
Meekampen, onz. zw. ww. Medekampen. Ned,
Wdb.
— Afl. Meekampere, m., medekamper : er zijn
derteg meekampers.
Meekappen, onz. zw. ww. Samen met anderen
kappen. As ge meekapt, zal dem boom nog veur
den avend uit zijn.
Meekeélen, ww. Zie MEEKEGELEN.

Meekeer(e)men (kee met sch. é), onz. zw. ww.
Samen met anderen kermen. Klain en groot,
J

t keeremt dl mee. Zie KEER(E)MEN.

Meekeer(e messen (kee met sch. e), onz. zw.
ww. Samen met anderen kermis vieren. 't Zij'
gier ege beesten; dat en keeremest va' z' leven nie
mee. Zie KEER(E)MESSEN.

—

MEEKONKELEN

Meekeeren {kee met sch. e), onz. zw. ww.
Samen met anderen keeren. De zonne schenkt,
komt nor 't heu : ge moet amaal meekeeren. —
't Zal nog meekeeren, de zaak zal nog een goede
keering nemen, zal nog meevallen.

Meekeer(e)nen (kee met sch. e), onz. bedr. zw.
ww. Onz. Samen met anderen karnen. De keeren
en graakt nie af, ge moet 'm beetse meekeernen,
— Bedr. Samen met iets ånders karnen. Keerent
de geetemelk mee' de koemelk mee. Z.KEER(E)NEN.
Meekegelen (uitspr. -ke(g)pfon), onz. zw. ww.
Samen met anderen kegelen. Ke(g)eldegij ne keer
mee?
Meekeitsen (uitspr. -kaitszn), ww. Zie MEEKETSEN.

Meeketsen, onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon,
MEEKEITSEN (uitspr. -kaitspn). Samen met anderen ketsen (een kinderspel; z. ald.). Da' manneke
'm mocht nie meekaitsen.
Meekennen, onz. onr. ww. Medekunnen. Ned.
Wdb. — Kunnen medegenomen worden. Al die
meubels en keunen nie mee. Zie KEUNEN.
Meekiezen, onz. st. ww. Kiezen (stemmen)
ten voordeele van iemand. Zilde meekiezen of
te(g)ekiezen? — Samen met anderen kiezen.
'k Ben nog tejonk om mee te kiezen.
Meekijken, onz. st. ww. Samen met anderen
toekijken. Der es zeker iet te ziene, 'k ga ne keer
meekijken.
Meekijven, onz. zw. ww. Samen met anderen
kijven. Ik hé (heb) gezween, mor gij het (hebt)
meegekeven. — In iemands voordeel twisten. Mee
mij mee te kijven en niet te(g)en te spreke, zilde!
Meeklaen, ww. Zie MEEKLAGEN.
Meeklagen (uitspr. -kla(g)9n met zovl. lange
a), onz. st. ww. Medeklagen. Ned. Wdb. Ze kloeg
over her mizerie, en herre ma' kloeg mee.
Meeklappen, onz. zw. ww. Medeklappen.
Ned. Wdb (« vooral in Z.-N. »). Samen met anderen klappen (spreken), medepraten. Zwijgt, manneke, ge zij' nog tejonk om mee te klappen. Hie
es geleerd : hie kan over alle denge' meeklappen.
— In iemands voordeel spreken, hem steunen.
't Komt er op an : meeklappe', zille! CV. Ned.
Wdb («in Z.-N. »).
Meeklieven, bedr. st. ww. Samen met anderen
klieven. 'k Moest haut meeklieven.
Meekloppen, onz. st. ww. Samen met anderen
kloppen. Da' kind slaat en klopt al mee in de
smesse.
Meekoken, bedr. zw. ww. Samen met anderen
koken. Da' maisie en zal nie Uere koken, z' em
mag nie meekoken. — Samen met iets ånders
laten koken. Laat da' rendvlees goe' meekoken,
Meekolven, onz. zw. ww. Samen met anderen
kolven. Wildegij ne keer mee ko hen ?

Meekonkelen, meekonkelfoezen, onz. zw.
ww. Samen met anderen intrigeeten. 'k Em betrauwe Sies niet, hie konkelt mee ons vijande'
mee.

MEEKOMMEN
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Meekommeil, onz. onr. ww. Medekomen. Ned.
Wdb. — Soms voor meegaan. Komt mee mee
mij. De koe kwamp mee tot an de beke. Vgl. Ned.
Wdb. — Een voor iemand gunstigen loop remen.
Die meedsijn en komt mij nie mee, ze maakt mij
ziekere. Wat hie dor te(g)e mij gedaan heet
(heeft), en zal hem nis meekommen.
Meekoopen, bedr. onr. ww. Samen met anderen koopen. Toe, koopt ook iet mee, zai 't mortwijf (marktvrouw).

Meekootsen, ww.; meekorten, ww. Zie MEEKAATSEN, MEEKAARTEN.

Meekraaien (uitspr. krouidn), onz. zw. ww.
Samen met anderen kraaien. As den eenen hane
krouit, krouit den andere mee. Me gaan ons
leste kooren inhalen, en ge moet ferm meekrouie, zille. Vgl. KRAAIEN.
Meekrabben, onz. zw. ww. Daarnaast MEEKRAPPEN. Samen met anderen krabben. De katte
kraptege mee.
Meekrap, vr. Plant en woord zijn onbekend.
Meekrijen, ww. Zie MEEKRIJGEN.
Meekrijgen (uitspr. gewoonlijk -krijdn), bedr.
st. ww. Medekrijgen. Ned. Wdb. — Overhalen om
mede te gaan. Eig. en fig. Vgl. Ned. Wdb. Trachten (tracht hem) nor huis mee te krijen. M' en
zillen hem in dees kiezenge nie meekrijen. — let
meekrijen, afgeranseld, berispt worden; geklopt
worden (in spel b . v.); gefopt worden. CV. Ned,
Wdb (c in Z.-N. »).
Meekrouien, ww. Zie MEEKRAAIEN.
Meekruipen, onz. st. ww. Samen met anderen
kruipen. Ik kroop den eesten (eersten) in 't hol9
en al d'ander kropen achter mij mee.
Meekuimen? onz. zw. ww. Samen met anderen kuimen (z. ald.). As 'k klae, klaagt ze mee;
as }k kuime, kuimt ze mee.
Meekuischen (uitspr. -kuis(ch)dn), onz. bedr.
zw. ww. Samen met anderen kuischen. Da' klai'
maiske kuist tsaterdaas al mee. — Bedr. Iets met
iets ånders kuischen. Lepels, messen en ferketten,
kuist het mor amaal mee,
Meekuisen, ww Zie MEEKUISCHEN.
Meekuitsen, ww. Zie MEEKUTSEN.
Meekntsen, onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon,
MEEKUITSEN. Medeloopen; medeleuren. Hie loopt
al de doorpen af, en zij' wijf kuiist mee. Zie
KU(l)TSEN.
Meekwispelen, onz. zw. ww. Al kwispelende
medegaan. Mijnen hond hee mij zie' weegqaan^
en hie kom(t) meegekwispeld.
Meel, o. Zonder mv. Zonder verkl. Wdb. Meel
en es 't zelfste niet as blomme : blomme, dat es
't fijnst' en 't beste meel. Zoo wit as meel; zoo
fijn as meel. 't Stuift gelijk meel. — Spr. Men
mag de kinderen niet te hard en te veei slaan :
want ge slaat er het meel uit en ge laat er de
zemelen in, ze verliezen daardoor hunne goede
hoedanigheden en behouden hunne gebreken. —
Slope' (slapen) gelijk 'm muis (of e muiske) in

MEELEGGEN

s

t meel, veinzen te slapen; zoo stil as *m muis in
't meel) zeer stil.
— Afl. Meelachteg,bn.\ Wdb.; — melen, ww.,
z. ald. — Samenst. Meelbak, m., bak, waarin men
meei bewaart; bak waarin het msel uit de meelgote nedervalt; vgl. DB, CV, J ; slope' (slapen)
gelijk 'm muis (of e muiske) in ne meelbak, veinzen te slapen; zoo stil as e muisk' in ne meelbak,
zeer stil; — meelgote, vr., soort van vierkanten,
houten treehter, waarlangs het meel van tusschen
de molensteenen in den meelbak of in eenen zak
valt; DB; CV; J ; — meelklontere, m., klont meel
(in pap, water, deeg, enz.); — meelkiste, vr., kist,
waarin de molenaar het meel bewaart; slope'
(slapen) gelijk 'm muis (of e muiske) in 'm meelkiste, veinzen te slapen; zoo stil as 'm muis in
'm meelkiste, zeer stil; — meelkomere, vr., kamer
of plaats waar men, in bakkerijen, het meel
bewaart; — meelkuipe, vr., kuip waarin men meel
bewaart; J ; — meelpap^ m., niet vr., pap met
meel gereedgemaakt; — meelpeere, vr., alle peer
die meelachtig en droog van smaak is; J ; CV; —
meelplaastere, vr., plaaster van (lijn) meel; —
meelschuppe, vr., houten schup ^an den molenaar,
waarmede hij meel schept; J; — meelstande, vr.,
groote meelkuip; D B ; — meehuikere, m., niet
vr., fr, cassonade; Ned. Wdb; — meelwoorme,
•woreme, m., meelworm : de leeuwerker eetgeere
meelwoorms; — meelzak, m., Wdb ; op ne meelzak em meugde nie slaan, het beste zou er uit
vliegen; fig. : een kind mag niet geslagen worden;
vgl. MEEL; — meelzoIdere, m., Wdb.

Meelaan, ww. Zie MEELADEN.
Meelachen (uitspr. -ladn, met gerekte 3), onz.
st. ww. Wdb.
Meeladen (uitspr. -laan eenlettergrepig en met
zovl. lange a), bedr. zw. ww. Samen met anderen
laden, 't Zoo (zou) keune rainen, laat ons ons haasten ; toe, laadt e voer koore' mee. — Iets met iets
ånders laden. Laadt die iwee zakken haver mee.
Meelappen, bedr. zw. ww. Samen met anderen
lappen. Zijne zeune lapt al mee schoenen. — Iets
met iets ånders lappen. Ge 'm meugtnie' vergete
mijn leeze (leerzen) mee te lappen.
Meelde (zachtl. e), bn. Soms gehoord voor
MILDE. Zie ald. (ook de afl.).

Meeleeden (uitspr. -leen, eenlettergrepig en
met sch. e), bedr. zw. ww. Verv. : zie LEEDEN.
Medeleiden. Leedt de kinders mee nor de schole.
Ge moet de koe mee nor de mees (meersch) leen.
'k Lee mij' lief mee nor de keeremesse. Mag 'k
den hond meeleen? Ned. Wab (« thans in N.-N.
niet in gebruik »). Zie LEEDEN.
Meeleen, ww. Zie MEELEEDEN.
Meeleeren (uitspr. lee met sch. e), bedr. zw.
ww. Samen met anderen leeren. Mij' manneke
leert al mee veur d'eeste kommunie. — Iets met
iets ånders leeren, Ge moet nog die lesse meeleeren.
Meeleggen (uitspr. meele(gg)pn), bedr. zw.
(onr.) ww. Samen met anderen leggen (b. v. betalen). Ge ver Hest ook, ge moet mee le' gg)en. —
Iets bij iets ånders leggen. Legt die hendies (hemden) mee in de kasse.
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Meeleideilj ww. Niet in gebruik. Zie MEELEEDEN.

Meelekken, onz. zw. ww. Samen met anderen
lekken. Laat mij an diene suikerstok meelekken.
Zie LEKKEN.

Meeletten, onz. zw. ww. Samen met anderen
(op)ietten. Let goe' mee op de koeen.
Me el øuren? onz. zw. ww. Samen met anderen
(rond)leuren. Tieste leurt de streekt af en zij' wijf
leurt mee.
Meeleveilj onz. bedr. zw. ww. Medeleven.
Ned. Wdb. — Nagenoeg hetz. als meedoen, goed,
genoegelijk leven. 'k Hé (heb) i* mijnen tij' meegeleefd.
Meelezen, bedr. st. ww. Medebidden. Wdb.
Leest ne vaderons mee. — Samen met anderen
lezen (in een boek b. v.). Al de kinders laze mee,
— Vgl. LEZEN.

Meelieen, ww. Zie MEELIEGEN.
Meeliegen (uitspr. -lie{g)2n), onz. zw. ww.
Samen met anderen liegen. Zwijgt, ge Hegl mee.
Meelijden (uitspr. meelijan), onz. st. ww. Wdb.
'k Lije mee. — Zelfst. nw. o. : zonder meelijen.
Meelijen, ww.; o. Zie MEELIJDEN.
Meelme (uitspr. met zachtl. é), vr. Daarnaast
MELEME. De eind-£ valt dikwijls in de uitspr.
weg. Meluw (waarvan de w m is geworden; vgl.
Ned. Wdb.). Het w. wordt veelal als collectief
opgevat. Op die pezerikblaren ester veel meleme.
De meelm zit in dat haut.
— Afl. Meelmen, melemen, ww., (van hout)
tot meelme worden : 't haut van die kasse begint
te meelmen.
Meelo&ken, bedr. zw. ww. Medelokken. Ned,
Wdb. Rie lokt mijnen hond mee.
Meeloopen (sch. o), onz. st. ww. Medeloopen.
Wdb. — Met een ander samenspannen, mededoen. Hie loopt altij' mee' de sterkste mee. —
9
t Loopt mee, het heeft een gunstigen loDp. As
't meeloopt, zilleme toch deur de weereld graken. Ned. Wdb (« nu in N.-N. in dien zin niet....
gebruikt »).
Meelossen, bedr. zw. ww. Samen met anderen
lossen. Al de knechte moeste meelossen. — Iets
met iets ånders lossen. Moeten die meelzakken ook
meegelost wer(d)en ?
Meeloten, onz. bedr. zw. ww. Samen met
anderen loten. Op de les te loteng em moest hie
nog nie meeloten. — Met iets ånders verloten.
Werdt die pandule meegeloot?
Meeloteren, onz. zw. ww. Samen met iets
loteren. De wend es geweldeg, en deuren en
v aisters, 't lotert hier dl mee.
Meeluimen, onz. zw. ww. Daarnaast MEESLUIMEN. Al luimende medekomen. En achter mij
komt den hond meegeluimd; hie luimt stille'
kies mee.
Meemaaien (uitspr. -moutin), bedr. zw. ww.
Samen met anderen maaien. Mor(g)e mouien ze
boer Coppies zijn heui, en 'k moe' meemouien. —
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MEEMOETEN

Iets met iets ånders maaien. Mouit de snijro{gg>)
ook mor mee.
Meemaat (zovl. lange a), m. Niet gewoon.
Medemaat (in spel). Vgl. Ned. Wib.
Meemaitsen, ww. Zie MEEMEITSEN.
Meemaken (ma met zovl. lange a), bedr. zw.
ww. Samen met anderen maken. Ge moet aezen
ave{n)d hoefijzers meemaken. — Iets met iets
ånders maken. Zal ek de muur ook maken ? Ja,
maakt de muur mor mee. — Vgl. Ned. Wdb.
Meemalen (uitspr. ma met zovl. lange d), bedr.
st. ww. Samen met anderen malen. Der es veel
werk, de mulder maalt en zijne knecht maal(t)
mee. — Iets met iets ånders malen. Maalt de
per(d)eboone mee 't graan ook mee. — Vgl. Mnl.
Wdb.
Meeman (hoofdt. op mee), m. Zonder mv. Medemaat (in spel). Sies es mijne meeman. — Partijgenoot. In de leste kiezenge wastie te(g)eman
engee' meeman. Vgl. mnl. medeman.
Meemanken, onz. zw. ww. Al manken de medegaan. Mijne voet dee' stijf zeere, en 'k en koest
anderst niet as meemanken. — Zie MANKEN.
Meemarbelen (uitspr. -morbdhn), onz. zw. ww.
Met anderen met maroels spelen. Sieske speeldege
te goed, en hie }m mos{t) nie meemorbelen, Zie
MARBELEN.

Mee mauwen, onz. zw. ww. Samen met anderen mauwen. As d'een katte mauwt, mauwt
d'ander mee. Zie MAUWEN.
Meemeitsen, ww. Zie MEEMETSEN.
Meemelken, bedr. st. ww. Samen met anderen
melken. Wil ek ou (u) halpen, en }m beetse meemelken? — Het eene dier met het ander te zamen
melken. Vergeet niet de geete mee te melken.
Meemeten, bedr. st. ww. Samen met anderen
meten. Ge zooit (zoudt) mij plezier doe{n) mee
mee te meten. — Iets met iets ånders meten.
Meet da' stik laken ook mee.
Meemetsen, bedr. zw. ww. Daarnaast, zeer
gewoon, meemeitsen (uitspr. 'maitspn). Samen
met anderen metseien. Aster niemand mee em
maitst, en zal 't werk nie' gedaa' zijn. — Iets
met iets ånders metseien. Maitst de lochtenkmuur
ook mee.
Meemenen, ww. Zie MEEMEUGEN.
Meemeugen (uitspr. -meu{g)9n), onz. st. ww.
Elhptiseh. Mogen medegaan. Ned. Wdb. — Ook
met eene zaak als onderwerp. Mag de koe mee nor
de mees (meersch)? Al die pakken en kofers,
't mag dl mee mee' de voerman.
Mee mij ten, bedr. zw. ww. Samen met anderen
mij ten. Toe, mijt algauwe mee, 't gaa' rainen.
— Iets met iets ånders mij ten. Moet ek d'haver
meemijten?
Meemoeten, onz. st. (onr.) ww. Elliptisch.
Medemoeten. 'k Moest mee nor 't kot. Den hond
moe' mee mee mij, — Ook met eene zaak als
onderwerp. Moeten al die zakken nor de meule'
mee? Fakteur, dem brief moe' mee. — Vgl. Ned.
Wdb.
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Meemogen, ww. Niet in gebruik. Zie MEEMEUGEN.

Meemommelen, ww. Hetz. als MEEMOMPELEN.
Zie ald.
Meemompelen, onz. zw. ww. Samen met anderen mompeien. Nie mee te mompele, zilde,
zai de meestere.
MeemoOSChen (uitspr. veelal met ch), onz. zw.
ww. Samen met anderen slordig knoeien. Pier
moost, mor gi/ moost toch mee. Zie MOOSCHEN.
Meemoosen, ww. Zie MEEMOOSCHEN.

Meemorbelen, meemouien, ww. Zie MEEMARBELEN, MEEMAAIEN.

Meenaaien (uitspr. -nouijn), bedr. zw. ww.
Samen met anderen naaien. Der es veelwerk op
de wenkele, komt nen dag of viere meenouien.
— Iets met iets ånders vastnaaien. Ge moest de
zoom meegenouid hen.
Meenemenj bedr. st. ww. Zie MEEPAKKEN.
Meenen (uitspr. met sch. e), bedr. zw. ww.
Verv. : meendege, gemeend. Met hen (hebben).
Wdb. — Het ww. meenen wordt opzettelijk verward met Meenen, de Westvlaandersche stad, in
sommige uitdrukkingen : Meenen en ligt nie'
verre va' Kurtrijk; — Meene' ligt verre va'
Kommen (Komen) en dichte hij Kurtrijk; zie
KURTRIJK. — Meene' ligt verre va' Waregern.
— Meenen es verre van hier, wat men meent, is
dikwijls ver van de werkelijkheid. — Hie es va'
Meenen, hij meent iets te bekomen, maar hij heeft
het mis. — Zoo ook : hie es beur(g)emeester
{sampetter, enz.) va' Meenen. — Vgl. STOETT,
Spr.; J. Zie hier MEESEN.
— Afl. Meenenge, vr., meening; — meenste,
vr.; z. ald.
Meenouien, ww. Zie MEENAAIEN.

Meenste (sch. e), vr. Zonder mv.; zonder verkl.
Ernst, 't Was nit meenste. DB. Men zegt mee'
nenge in de andere beteekenissen : 't es mijn
meenenge (en niet meenste). Vgl. DB. Loq., Wdb.
en Ned. Wdb.
Meepaarten (uitspr. -porten), onz. zw. ww.
Met anaeren deelen in iets, mededeelen. 'k Hope
da' 'k zal meu{g)e meeporten. CV. SCH. J. CL
{Bijv).
Meepachten, bedr. zw. ww. Iets met iets
anaers pachten. Wie 't huis pacht, moet 't land
meepachten.
Meepakken, bedr. zw. ww. Daarnaast, min
gewoon, MEENEMEN. Medenemen. Wdb. Neemt
den hond mee. Zepaktege de kinders mee. Wilde
da' dooske meepakken? De sampetter faktege de
sckelm mee. — Zich ten nutte maken. Pakt da'
plootske (plaatsje) mor mee. CV. T. R . J. —
Meegepakt zijn, dood zijn. Z' henden (hebben
hem} meegenomen, meegepakt. — Gunstig uitvallen. Da' pakt (hier nooit neemt) nogal mee.
CV. Vgl. Mnl. Wdb.
Meepartije, vr. Partij (in spel, verkiezing b. v.)
die gunstig is. In tegenstelling met te{g)epartije.
De te{g)epartye was sterker as de meepartije;
ook wareme ferm geklopt. Vgl. CV {Bijv.).

MEEREKATTE

Meepikkelen, onz. zw. ww. Al pikkelende
medegaan. De mankepoo(t) pikkeldege mee. Zie
PIKKELEN. CV {Bijv.). T.
Meepikken, bedr. zw. ww. Samen met anderen
(graan) pikken. Komde de naaste weke meepikken? — Iets met iets ånders pikken. Me zillen
die haver jnor meepikken, z} es ook rijpe. — Zie
PIKKEN.

Meeplichtig (uitspr. -plichtdch), bn. Medeplichtig. Ned. Wdb.
Meeploeen, ww. Zie MEEPLOEGEN.

Meeploegen (uitspr. -ploe(g)dn), onz. zw. ww.
Samen met anaeren hetploegspel spelen. }k Wille
ne keer meeploe{g)en. Zie PLOEGEN.
Meepoefen, onz. zw. ww. Samen met anderen
wiid siaan. Ge waart ook bij die deu(g)enieten,
en g' het (hebt) op mijn deure meegepoeft. Zie
POEFEN.

Meeporten, ww. Zie MEEPAARTEN.

Meepraten (met zovl. lange a), onz. zw. ww.
Medepraten. Wdb. Het gewone w. is meeklappen.
Zie ald.
Meeproeven, onz. zw. ww. Medeproeven. Ned.
Wdb. 't Es goeen drank :proefde mee ?
Meeprossen, meeprutselen, meepruitseleu,
meeprutsen, meepruitsen, onz. zw. ww. Die
wooiden beteekenen nagenoeg hetzelfde. Samen
met anderen slordig, ordeloos werken (broddelen,
knoeien). Wie heet (heeft) dat gedaan ? Wie heet
er meegeprost? G' en zilt toch zeker nie meepruitselen ? Zwijgt, geprutst mee mee hem !
Meer (sch. e), o. Niet meer in gebruik. In mijne
streek zijn vijvers en poelen, doch geen meren.
Sommige s^menstellingen {meerekatte, meerminne, meerschuifn), eenige toponymische namen
(Meerhem), eenige familienamen (Vermeeren) toonen ons nog het woord.
Meer (sch. e), bw.; onbep. telw. Wdb. 'k Hé
(heb) meer asgije. Zijn ze mee tienen? Ze zij' mee
meer, ze zijn meer dan tien. — Meer es betere^
meer is beter dan veel. Z' hee} veel g'erfd, mor
meer es betere! Hie hee toch genoef g'had,
paize 'k? Jouj'(ja, hij), mor meer es betere, zegt
hie altijd.
Meeraizen, ww. Zie MEEREIZEN,

Meerapen (uitspr. -ropdn met zachtl. o), bedr.
zw. ww. Samen met anderen (op)rapen. 'k Doe
mijm pato{dd)ers uit, wilde 'm beetse meeropen?
Meerder(e), bn.; meerderen, ww.; meerderheid, vr.; meerderjarig, bn. Zie op MEEDER-.
Meere (sch. e), o. Gemeente : Meire. Z. PLAATSNAMEN. — Spotnaam. De papeters va' Meere of
de Meersche papeters (gehoord te Zottegem).
Meereizen (uitspr. -raizm), onz. zw. ww. Medereizen. Wdb.
Meerekatte (sch. e), vr. Mv. -n. 't Volk gebruikt het woord, doch weet niet welk beest er
door bedoeld wordt. Sommigen denken dat het
de wilde kat, de boschkat is. Der en zij' geem
meerekatten nie meer i' Vlaanderen. Voor kinderen is de meerekatte een schrikdier. Zwijgt, of
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dezen nacht komt de meerekatte. Vgl. Ned. Wdb.
i. V. MEERKAT.

Meerekenen, bedr. onz. zw. ww. Mederekenen. Wdb.
Meerelaan, m. Zie MEERLAAN.
Meerelbeke (mee met sch. e), o. Meirelbeke.
Zie PLAATSNAMEN.

fileereleere (mee en lee met sch. e), m. Vroeger
bezigde men het w. voor ; merel. Vanhier de
familienaam : De Meireleire. Vgl. MEERLAAN.
Meerelte (mee met sch. e), vr. Zonder mv. Middeite. De uitspr. laat toe mirrelte te schrijven
en deze graphie zal wel de voorkeur verdienen.
Zie ald.
Meeren (mee met sch. e), o. Midden. Zie MIRREN (ook de afl. en samenst.).

Meerendeel, o.; meerendeels, bw. Ongewoon«
Meerie (mee met sch. e en den klemt.), vr. Mv.
s, -ts. Verkl. -ke, -ise. Mnl. meerie (naast andere
vormen). Merrie. Ons meerie hee' geveulend.
y
n Vulle meerie. Dat es e schoo' meerietse.
— Samenst. Meeriemelk, vr., rnerriemelk; —
meerieperd, o., merriepaard, in tegenst. met hengsteperd; — meerieveulen, -veulene of veulie, o.,
merrieveulen.
Meerijden (uitspr. -ry'dn), onz. st. ww. Mnl.
mederiden. Samen met anderen rijden (te paard,
in rijtuig, enz.). 't Es dees weke Ammelbergedag
te Matere; 'k ga nor de rijenge (ruiterstoet); ge
rijdt toch mee zekere? Rijtte (rijdt ge) mee in de
renkstekenge? De paster wierd i'g'haald en al
die e perd ha, ree' mee. 'k Mocht i' zijn feture
meerijen. Vgl. Ned. Wdb (waar mederijden een
beperkter beteekenis heeft).
Meerijen, ww. Zie MEERIJDEN.
Meerkat, vr. Zie MEEREKATTE.
Meerkoet, vr.; meerkol, m. Niet in gebruik.
De tweede vogel heetKULiE (zie ald.).
Meerlaan (uitspr. met sch. e en zovl. lange a,
klemt, op meer), m. Mv. -s. Verkl. ongewooa,
•loontse (met zachtl. o). Daarnaast MEERELAAN,
zelden MEERELEERE. Merel. 'k Wete ne meerlaan
in d'ha(g)e weunen. De meerlaa' schuifelt :
drenkt mor uit en tapt mor in, gaat in de
kelder em breekt ou (uw) been. Hie fluit gelijk ne meereleere. — Ned. Wdb., i. v. MEREL, zegt dat het Zuidnederlandsche meerlaan
t blijkbaar ontleend * is aan fr. merian (vooral de
naam van een visch geworden) ; doch de klemt,
valt niet op laan, zoodat de gissmg van DB
(meerlaan = meerlhaan) wel aannemelijk blijkt;
vgl. hier lysterhane (i. v. LIJSTERE), waar het
laatste deel onbetwijfelbaar hane = haan is.
Lijster en merel behooren overigens tot hetzelfde
geslacht Turdus. Een emstige tegenwerping blijft
dat men (h)ane3 lijster{h)ane zegt en nooit meerlane (altijd meerlaan).
— Samenst. Meerlaansai, o., ei van den merel;
— meerlaansjonk, o., jong van den merel; —
— meerlaansnest, m. (niet o.).

Meermaalfi; meermalen, bw. Niet In gebruik.

MEERSCH

Meermin, vr. Zie MEERMINNE.
M8erminne (sch. <?), vr. Mv. -n. Meermin.
Wdo. Men zegt wei meer zeemeerminne. Zie ald.
Meeroepeilj bedr. onz. st. ww. Mederoepen,
samen met anderen roepen. As de staute kinders
achter da' meetse roepen, em meugde toch nie
meeroepe, zilde. Ook om iemand te steunen. As
'k bravo roepe, roepen z' amaal mee. — Roepen
om mede te gaan. Roept Mieke ne keer mee nor
de Kroone. J. T.
Meerollen, onz. bedr. zw. ww. Samen met
anderen rollen. Me stonden op den talu, ze vielen
en 'k roldege mee. — In zeker marbelspel. Mag
ek meerollen? — Met eene zaak als onderwerp.
De steen tuimpeldeg' en roldege mee nor beneen.
— Bedr. Iets (land b. v.) samen met iets ånders
rollen. Rolt die brokke land ook mee.
Meerooken (sch. o), onz. zw. ww. Daarnaast
MEESMOOREN. Samen met anderen rooken. Da'
mannek' en es nog nie gekweekt en 't rookt al
mee.
Meeropen, ww. Zie MEERAPEN.
Meerotsen (uitspr., gewoon, -routs?n), onz.zw.
ww. Samen met anderen rotsen (wild loopen).
Da' maiske routst mee' de jongies overal mee.
Zie ROTSEN.

Meeroutsen, ww. Zis MEEROTSEN.
Meers (uitspr. mees met sch. e)} vr. Zonder mv.
Mars. Ned. Wdb. Enkel in de veelgebezigde uitdrukking : ridder of mees (voor meersman), alles
of niet. In vele speien, spelen ze ridder of mees.
Wie zijn gansch fortuin waagt, speelt ridder oj
mees. Als een geneesheer een gevaarlijk geneesmiddel toedient, of een gevaarlijke operatie doet,
dan zegt men : 't zal ridder of mees zijn. Thans
kent het volk het w. mee(r)s niet meer en denkt
dat het met mis gelijkstaat; doch dat zal wel
volksetymologisch spel zijn. Zie Ned. Wdb. i. v.
MEERS.

Meersch (uitspr. mees met sch. e, en gewoonlijk met ch voor d\ m. (nooit vr.) Mv. -en {meeschpn, soms meesdri). Verkl. meeske; gewoon
meeschelke ; soms meeselke. Weide in 't algemeen
(het grås wordt er gemaaid of afgegraasd); men
zegt: de Scheldemees(ch)en, de Dendermees(ch)en,
de Zwalmmees[ch)en (nooit -weeen). De wee es ne
mees, wor de koee' ween (weiden). Doet de beesten
op (of in) de mees. Men zegt wel: de mees mouien
(maaien), doch niet : de wee mouien.
— Afl. Meeschaadje (uitspr. meeschoudzd), vr.,
collectief : dem boer hee' veel meeschoudze; ook :
meersch van zeker uitgestrektheid : dat es 'n
g'heel schoone meeschoudze; vgl. DB; — meerschelke (uitspr. meeschdlkd, soms meeszlkp), o.;
zie boven.
— Samenst. Meesblomme, vr., alle meerschbloem; bepaaldelijk : dotterbloem (Caltha palustris L.) : de meesblomme' zij' geleve; daarnaast : meesboterblomme, vr.; — meesges, o., grås
van eenen meersch : der es schoo' meesges te
koope; — meesgrond, m., grond die vroeger
meersch was; daarnaast meesland, o.; J ; — mees(ch)heu(i), o,, hooi van eenen meersch; in tegenstelling b. v. met klaverheu{i) \ —*meeskantt m.,
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kant (veelal met struikgewas) van eenen meersch :
der stonde veel breemen op de meeskant; kant
van een dorp, waar veel meerschen zijn; hie wennt
op de meeskant; 't brandt nor de meeskant toe ;
— meesnote, vr., schermbloemige plant met eetbare knolletjes, die men in de Scheldemeerschen
vindt {Oenanthe peucedanifolia L.) : de kinders
zoeke meesnoten in de mees; — meestsikkere, m.,
soort van vogel (Anthus arboreus BRISS.), hetz.
als GE(R)STSIKKERE : in diene geshul weunt ne
meestsikkere; zie TSIKKEN.

Meerschuim, o.; meerschm'mie, bn. Z. Wdb.
'm Pijpe va' meerschuim; ' n schoone meerschuimie pijpe, Vgl. MEER.

Mees, vr.; mees(ch), m. Zie MEERS, MEERSCH,
MEEZE.

Meeschamenkelen (uitspr. scha met korte a,
klemt, op menk), onz. zw. ww. Samen met anderen schamenkelen (zie ald.). Pier hee' gisteren
avend meegeschamenkeld.
Meescliarten, onz. zw. ww. Samen met anderen scharten (z. aid.). }k Hé (heb) in }t zand mijne
renk ver loren; 'k zoeke, en 'k scharte, en 'k en
venden niet; toe, zoekt en schart 'm beetse mee,
— Medewerken (met het bijdenkbeeld van moeite). Hij slaaft, zijn vrauwe werki, en zijn kinders scharte mee, en toch blijven z' orme (arm).
— Medenemen. Hie schart dl mee, wat hie krije
kan.
Meeschaveelen (scha met korte a, vee met
sch. e en aen kiemt.), onz. zw. ww. Medeloopen.
}
t Es e los maiske, ze schaveelt mee' de jongies
overal mee. Zie SCHAVEELEN.

Meescheeren (sckee met sch. e), onz. zw. ww.
Samen met anderen scheren. Tsaterdaas scheert
zij' wijf mee. — Iets medenemen, medescharren.
't Es ne vrek, hie en laat niet (niets) U(gg)en,
hie scheert het dl mee. Ook, van personen. Hie
hee Mieke toch keune meescheeren. — Zie SCHEEREN.

Meeschellen, bedr. zw. ww. Samen iets met
anderen scheilen. Toe, schelt pato(dd)ers mee,
anderst en graakt 't eten nie' gereed. Zie SCHELLEN.

Meescheppen, onz. zw. ww. Samen met anderen scneppen. Me moeten de qracht leegscheppen,
ge moet meescheppen.
Meescfceuijen, onz. zw. ww. Samen met anderen schooien. Dat es groot en sterk, en dat
turt (durft) meescheué'n. Zie sCHEU(l)EN.
Meescheuren, bedr. zw\ ww. Iets met iets
andeis scheuren. Zijn kazakke, zijn veste, zijn
hende, hie heet (heeft) 't dl meegescheurd.
Meeschieten, onz. bedr. st. ww. Samen met
anaeren schieten (op de gaaiperse b. v.). 't Es
mor(g)en te Brakel gouischietenge, 'k hope da' ge
zilt meeschieten. — Iets met iets ånders schieten.
f
k Schoot den haze, en 'k hé (heb) twie kwakkels
meegeschoten.
Meeschokken, onz. zw. ww. Samen met iets
ånders schokken. De muren, de vaisters^ de deuren% }t schokt dl mee*

MEESLENGEREN

Meeschreemen (schree met sch. e), onz. zw.
ww. Medescnreien. Wdb. De kinders schreemdegen amaal mee. Zie SCHREEMEN.
Meeschrepen, onz. zw. ww. Samen met anderen schrepen (zie ald.). Moette nog al die schussenele schrepen? Wilek 'm beetse meeschrepen}
Meeschrijven? bedr. zw. ww. Samen met anderen schrijven. Wil ek mee adresse' schrijven?
Vgl. Mnl. Wdb.
Meeschuifelen, bedr. of onz. zw. ww. Samen
met anderen schuifelen. Ge moet 'n deuntse meeschuifelen. Den achtergaalzengt en de meerlaa'
schuifelt mee. Zie SCHUIFELEN.
Meeschuilen, onz. zw. ww. Samen met anderen schuileu. 't Paint stijf, 'k zal 'm beetse meeschuilen.
Meeschuiven, onz. bedr. st. ww. Onz. Samen
met iets ånders schuiven. As 'k an de la trekke,
schuift de tafel mee. — Bedr. Schuift de boeken
alhier mee.
Meeschuppen, onz. zw. ww. Samen met anderen schuppen. Z' hé (hebben) ?nij gestampt en
gesla(g)en, en gij het (hebt) meegeschupt. Zie
SCHUPPEN.

Meeschuren, bedr. zw. ww. Samen met anderen schuren. Me zillen dees week al ons dengs ne
keer schuren, ge zilt toch meeschuren, Anna ? —
Iets met iets ånders schuren. Moet ek de messen
ook meeschuren, bazinne?
Meesen, Meessen, o. Stadsnaam. Fr. Messines.
Het voik van mijne dialectstreek kent deze Westvlaandersche kleine stad om zoo te zeggen niet.
Toch schijnt me de naam bewaard gebleven te zijn
in de spreekwijze : Meenen en Meesen en li{gg)en
nie' ver re vaneen (of H{gg)en dichte bi/een); het
is eigenlijk een woordspehng : Meesen, stad, en
missen, ww., hebben in mijn dialect dezelfde uitspraak; de uitdrukking beteekent dus : meenen is
dikwijis missen. Vgl. CV {Bijv.) i. v. MEINEN.
Z i e PLAATSNAMEN.

Meeslaan (zovl. lange a), onz. bedr. st. (onr.)
ww. Samen met anderen slaan. Zijne zeune zal
ook smed wer(d)en, hie slaat in de smess' al mee.
M' hen (hebben) hem gisteren 'n toefelenge gedrouid, en }k hé ferm meegesle(g)en. — Door
slaan doen medegaan. Slaat den hond mee nor
huis. — Door eten of drinken met iets ånders
doen in de keel gaan. As Mie ferm g'eten ha',
sloeg ze nog twie boterhams mee nor binnen. —
Goed uitvailen, meeloopen. 't Were slaa' mee.
Hie werdt rijke, 't slaat hem amaal mee. DB.
CV.T. R . J .
— Afl. Mees lag, m., in tegenstelling met te{g)e(n)slag; goede uitslag, welgelukken. In 't leven
es 't vanda{g)e te(g)eslag en mor(g)e meeslag*
Loq., Wdb. T. CV (Bijv.). Ned. Wdb.
' Meeslaven (sla met zovl. lange a), onz. zw.
ww. Samen met anderen slaven en zwoegen.
'k Werke jaar-uit jaar-in, mij'' wijf en de kin*
ders slave mee, en toch en kom ek er niet.
Meeslengeren, ww. Zie MEESLINGEREN,

MEESLENTEREN
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Meeslenteren, onz. zw. ww. Medeslenteren.
Ned. Wdb. Da' zot maiske slentert nor al d'herberge mee.
Meeslepen (sle met zachtl. e), bedr. onz. zw.
ww. Onz. Medesleepen. Ned. Wdb. Sleept da'
ka kruid (onkruid) uit den hof mee. Sies sleeptege mij mee van den eene stamenee nor den
anderen. Die ziekte zal hem meeslepen. — Onz.
Medegesleept worden. Her rokke sleeptegen in
de more mee.

gauwegedaa' zijn. — Bedr. Iets met iets ånders
snoeien. Moe' 'k den druiver meesnoeien?

Meesleren, onz. zw. ww. Samen met anderen
sleren (glijden op ijs b. v.). 't Hee ferm gevrozen, en al de jongies sleren op 't ijs en de maiskies slere mee. — Samen met iets of iemand
(uit)glijden. Hie viel, 'k wildeg' hem te(g)enkauwen, mor 'k sleerdege mee. 'k Zette mij op de
planke, en 'k slere zachte mee. — Zie SLEREN.

Meesparen (zovl. lange a)9 onz. of bedr. zw.
ww. Samen met anderen sparen. As ge meewerkt
em meespaart, zillem' er kommen.

Meeslenren, bedr. zw. ww. Medesleuren.
Ned. Wdb. Pakt ze mor vaste, en sleurt ze mor
mee.
Meeslijpen, onz. bedr. st. ww. Onz. Samen
met anderen slijpen. Wor es de knecht? Hie moe'
komme meeslijpen. — Bedr. Iets met iets ånders
slijpen. Slijpt al die messen ook mee.

SPEETEN, SPITTEN.

Meeslingeren (uitspr. -slengprzn), onz. zw.
ww. Samen met iets ånders slingeren, medeslingeren. Ned. Wdb. Zijn twie orms (armen) slengerdege mee.
Meesluimen, ww. Hetz. als MEELUIMEN. Z. ald.
Meesmeden (uitspr. -smeen eenlettergrepig),
onz. zw. ww. Samen met anderen smeden. De
smed zijne zeurie smeedt ook al mee.
Meesraeen, ww. Zie MEESMEDEN.
Meesmeeren (uitspr. smee met sch. e), onz. zw.
ww. Samen met anderen smullen. In dat huis
werdt er ewa' geten en gedronken : alkendee'
smeert er mee. Zie SMEEREN.
Meesmelten, bedr. st. ww. Samen met iets
ånders smelten. Smelt den tee{n) (tin) mee 't loo{t)
mee.
Meesmijten, onz. st. ww. Samen met anderen
smijten. Zwijgt, g'het (hebt) meegestampt em
meegesmeten !
Meesmooren (sch. o), ww. Zie MEEROOKEN.
Meesmuilen, ww. Is niet in gebruik.
Meesmullen, onz. zw.ww. Medeéten.T'ave(n)d
eteme jijne palenk : komde nie meesmullen ?
Meesnappen, bedr. zw. ww. Haastig met zich
nemen. Den dief hee mijn harloodze meegesnapt.
De katte snaptege 't vlees mee. — Fig. *k Zal
"7 ook mor meesnappen, meepakken. Vgl. Ned.
Wdb.
Mee Snijden (uitspr. -snjpn), onz. bedr. st. ww.
Samen met anderen snijden. Onz. Da' kind wilt
ook al meesni/en, en 't en kan de scheere nog nie'
vasthauwen. — Bedr. Iets met iets ånders snijden.
Snijdt de broek ook mor mee.
Meesnjjen.. ww* Zie MEESNIJDEN.

Meesnoeien, onz. bedr. zw. ww. Onz. Samen
met aoderen snoeien. As ge meesnoeit^ zal }t werk

Meesnokken, bedr. zw. ww. Daarnaast MEESNUKKEN. Met snokkende beweging iets of iemand
medenemen. Hie trok en hie trok, en hie snuktege de tafel en de stoelen amaal mee. Ze greep
mij vaste, en ze snoktege mij mee in 't huis. —
Zie SNOKKEN.

Meesnukken, ww. Zie MEESNOKKEN.

Meespaitsen, ww. Zie MEESPEITSEN.
Mee spe et en (spee met sch. e), onz. zw. ww.
Men zou kunnen MEESPITTEN schrijven. Medeloopen met geweld. Den hond speettege mee* Zie
Meespeitsen (uitspr. -spaitsdn), ww. Zie MEESPETSEN.

Meespelen, onz. bedr. zw. ww. Samen met
anderen speien, medespelen. Ned. Wdb. Speeld' e
jaske (jasspel) mee? 'k En kenne 't spel niet, 'k en
kan 't nie meespelen. — Onz. Mededoen. Gegaa'
zeker lavaien, mor 'k en spele nie mee. — Ten
voordeele van iemand speien. Tonie en speelt nie
mee, hie speelt altij' te(g)en. — Mee vallen. Da'
speelt mee, het slaagt, het valt goed uit.
— Afl. Meespeeldere, m. : hoeveel meespeelder s zijn der ?
Meespetsen, onz. zw. ww. Daarnaast MEESPAITSEN. Met snelheid medeloopen. Groot en
klain, 't Hep en 't spaitstege mee. Den hond
spaitst mee. Zie SPE(l)TSEN.
Meespinnen, onz. st. ww. Samen met anderen
spmnen. 'k Zal de naaste weke komme meespinnen. — Medeloopen. Den hond spint altij* mee
mee mij.
Meespitten, ww. Zie MEESPEETEN.
Meespoelen. onz. bedr. zw. ww. Medestroomen. De grond was meegespoeld. — Van gewasschen zaken. Moeteme da' lijwaa' meespoele,
moedere ?
Meespreken, onz. st. ww. Medespreken. Ned.
Wdb. Ge zij' nog veel te klain om mee te spreken. — Ten voordeele spreken. In tegenstelling
met te(g)e{n)spreken. Mij' wijf en spreekt va' z'
leven nie mee, z' es altij' te(g)en.
Meesprengen, ww. Zie MEESPRINGEN.
Meespringen (uitspr. -sprengpn), onz. st. ww.
Samen met anderen springen. 't Was e plezier :
't spronk al mee! — Al springende medegaan.
Onzen hond kwam meegesprongen.
Meesproeien, onz. bedr. zw. ww. Samen met
anderen sproeien. De grond es siijf droo(g)e, en
ge moet 'm beetse meesproeien. — Onz. Iets met
iets ånders besproeien. Ge moet die blommen ook
meesproeien.
Meest (uitspr. met sch. e), bn., bw., telw. Ned.
Wdb. Bn. Me zijn dé meeste va'g'heel den hoop,
de grootste. De meesten deu(g)eniet. De meest en
hoop, het meerendeel. De meesten hoop van de
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mains{ch)en 'in paizen op den dag va mor(g)en
niet. Het meesten deel, zie MEESTENDEEL. — Om
't meest(e),, om het grootste getal (in w e d strijden). Om 't meeste gonie (gaaien) schieten.
Ze werpen nor d'appels om 't meeste. Ned.
Wdb. — Bw. Men vormt geen superlatief met
meest, iu mijn dialect. Vgl. Ned. Wdb. kol. 418, i .
— Als bw. van graad in verbale uitdrukkmgen,
zegt men altijd 't meeste. Wat mij 't meeste verwondert, es dat ze mij nog herkend heet (heeft).
Vgl. Ned. Wdb. kol. 418, 2.

I
I

Meestainpen, onz. zw. w w . Samen met ånderen stampen. ledereen danstege, spronk en stamptege mee.

I

M e e s t a p p e n , onz. zw. w w . Medegaan.
meenornuis?

I

Ii

Stapte

M e e s t e k e n , onz. bedr. st. w w . Samen met
anderen steken (duwen). De kerre was stij'f gelaad
en bleef in de grond steken;
om z' er uit te
krijen, moest alkendee* metsteken. — Bedr. Steekt
de kerre mee in de remieze.

M e e s t i n k e r e n (ui tspr. -stenk9r9n), onz. zw. w w .
Zonder veriangd te worden medegaan. Hie em
mag mee ons nie meegaan, en toch sienkert hie

M e e s t e k k e n , onz. st. w w . Verv. : stok mee,
meegestokken.
Samen met anderen werpen (met
steenen). De jongies hen (hebben) de ruiten
uitgewoorpen,
en gij, deu(g)eniet,
het (hebt)
meegestokken. Zie STEKKEN.

mee. Zie S T I N K E R E N .

M e e s t e k k e n ? onz. zw. w w . Verv : stektege
mee, meegestekt. M e t anderen doelstekken (zie
ald.). }k Stektege mee veur e glas bier. Zie
STEKKEN.
Meestemmeilj onz. zw. w w . Samen met ånderen stemmen. Deze keer sta 'k op de kiezerslijste;
'k zal meu(g)e meestemmen.
— Ten voordeele
stemmen. Ik zal in de gemeenteraa'
meestemmen, mor gij zilt te(g)estemmen. Ned. Wdb.

MEESTROOMEN

— Afl. Meesleren, bedr. zw. ww., eenen zieke
geneeskundig behandelen : den dokteur hee' mij
slicht gemeesterd; Ned. Wdb («in de algemeene
taal verouderd, doch gewestelijk nog bekend »).
K l L ; SCH; C V ; J; v a n h i e r : meesteroudze, vr.,
meesterage, het meesteren : die meesteroudz'
en
deugt niet; — meesterenge, vr.; — meestesse
(eig. meesterse, klemt, op tes), vr., meesteres :
'k late mij' wijf meestesse; de meestesse van
't Schouldenhof
(Schaliénhof) es dood; z' es meestesse te Ronse, onderwijzeres; vrouw van den
onderwijzer; vgl. C V ; J ; Ned. Wdb.; — meesterschip, vr. (niet o.), meesterschap; 'k hé (heb) de
meesterschip, ik ben de baas; ook : ik win (in
spel, gevecht, enz.) j veur de meesterschip
spelen,
spelen om te zien wie wint (als men een gelijk
getal spelen heeft gewonnen), ix.faire la belle.
— Samenst., koppel. Meestergast, m., meesterknecht; — meesterstik, o., meesterstuk; zie Ned.
Wdb.; — zeer gewoon : meester-smed, m., meester-tem?nerman, m., enz.; vgl. Ned. Wdb.,ko\. 430.

I

Meestormen (uitspr. -stoormm met zachtl. o),
onz. zw. w w . Wild medeloopen. En ons veule'
stoormdege mee/

M E E S T . Vgl. Meesten-deel bij K I L . en P L A N T , en
Ned. Wdb. i. v. M E E S T E N D E E L S .

Meestere (uitspr. met sch. e), m . Mv. -rs.
Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). Meester. W d b . — I
De groote Meestere, God. As de groote Meester
komt, moet iederee' mee.—Meester bove' meestere,
God. De Meester bove' meester zal }t welschikken. Ook : lemand die boven alle andere in zijn
vak uitmunt. Z>e smed was meester bove' meestere.
Spr. Der zijn altij' meesiers bove' meesters, men I
is nooit de kundigste, men vindt immer een kundiger dan men zelf is. Vgl. J . — Nu (nieuwe)
meester s, nu wetten. J . C V (Bijv.). — lemand
meester zijn, hem de baas zijn. Zoo ook : iemand
meester wer{d)en.Iemand
meester keunen, iemand
overtreffen (in spel, in gevecht, enz.). S C H . D B .
CV. T . J . Iemand meester laten, h e m laten
meester zijn. — Spr. Beter klaine meester as
groote knecht. C V . J . Die mee' e (of zij') perd
uitgaat, gaa' mee' zijne meester uit. — Veearts.
C V . J . — Kwakzalver, volksdokter. Te Brakel
hi 'k meester Deprez gekend ; hie verkocht
' « goe zalve. Vgl. Ned. Wdb. kol. 423-24.
•

Meestoormen, ww. Zie MEESTORMEN.
Meestooten (sch. o), onz. bedr. zw. ww. Samen
met anderen stooten. Laat ons meedrummen em
meestooten, anderst en grakem'
(geraken we)
uit 't gewoel niet. — Bedr. Stoot dem boot mee
nor de kant.

M e e s t e n d e e l , o. Het meeste deel. De n kan
eene euphonische zijn. }t Meestendeel van de
. mains(ch)en en zijn nie' vele werd (waard). Zie

Meestenkeren, ww. Zie MEESTINKEREN.
Meester, m. Zie MEESTERE.

Meestoefen, onz. zw. w w . Samen met anderen
pochen. As tie stoeft, stoeft zij' wijf mee. Zie
STOEFEN.
Meestoppen, onz. bedr. zw. w w . Samen met
anderen stoppen. Moeder moe' veel kause stoppen, stopt 'm beetse mee. — Met iets ånders stoppen. Stopt mijn kausen ook mee.

I

M e e s t o v e n , bedr. zw. w w . Samen met iets
ånders stoven. Zilde 't vlees dat overblijft, meestoven ?
Meestraffen, bedr. zw. ww. Samen met anderen straffen. Ge zilt meegestraf(t)
zijn.

Meestreuen, meestreuien, bedr. zw. ww. Samen met iets ånders strooien. Ge moet al die
blomme'

meestreuen.

Meestrijden (uitspr. -strijpn), onz. st. ww. Met
anderen strijden. Ge moet
te(g)ewerken.

meestrijen,

en niet

Meestrijen, ww. Zie MEESTRIJDEN.
Meestrijken, onz. bedr. st. w w . Onz. Samen
met anderen stnjken. Moeder zal 'm beetse meestryken. — Bedr. Iets met iets ånders strijken.
En vergeet niet die neusdoeke mee te strijken.

Meestroomen (sch. o), onz. zw. ww. Met iets
ånders stroomen. Al ons heu ligt in de Schelde,
en 't stroomt nui mee. — F i g . Medeloopen.
Stroomdegij mee of stroomdegij te(g)en? In de
weereld es 't beste mee' de grooten hoop mee te
stroomen.

MEESTUIKEN
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Meestuiken, onz. zw.ww. Met anderen stuiken
(koren in schooven rechtstellen). 't Zal gaa'
re(g)enen, laat ons amaal meestuiken. Zie STUIKEN.

iemand medegaan. Den hond zal wel mee mij
meetrekken. k Trekke mee nor de schietenge. —
In een kinderspel dat men trekken heet (z. D E

MeestuiveD, onz. st. ww. Met iets stuiven. De
wend doet 't zand meestuiven. — Haastig medeloopen. De kinders stoven amaal mee. — Zie

der die meetrekken en ander die te(g)entrekken.
— Fig. Met iemand mededoen, samenspannen.
Ge moet meetrekken, Tonie, en niet tege{n)werke,
zille. Zoo ook : an de koorde, an 't zeel mee»
trekken.

STUIVEN.

Meesukkelen, ww. Zie MEETSUKKELEN.
Meet, vr. (vrouw; lijn of streep). Zie METE.
Meetappen, onz. bedr. zw. ww. Onz. Samen
met anderen tappen. Op de keeremesse moest
Annek' in de Kroone meetappen. — Iets met iets
ånders tappen. Tapt de wijn ook mee.

Meeteekenen (tee met sch. e), bedr. zw. ww.
Medeonderteekenen. Ge moet da' stik meeteekenen.
Meeteerlengen, ww. Zie MEETEERLINGEN.
Meeteerlingen (uitspr. -teer lengm, teer met
sch. é), onz. zw. ww. Samen met anderen teerlingen (met de teerlingen spelen). Worom en teer*
lengde nie mee?
Meetellen, bedr. onz. zw. ww. Medetellen.
Ned. Wdb. Bedr. 'k En hé (heb) Mieke nie meegeteld. Ge moet die viere meetellen. Hette de
meubels mee geteld ?Jouk (ja 'k), 'k hé (net) 't dl
meegeteld. — Onz. Samen met een ander rekenen
of tellen. Telt 'm beetse mee, want er es nog veel
te tellen en te rekenen. — In aanmerking komen.
Sieska en heet (heeft) dor niet (niets) te ze(gg)en,
z' en telt nie mee. — Ten voordeele van iemand
of iets tellen. Ge moet meetelle, zilde, en niet
te(g)ewerken. — In spel : geoorloofd zijn, toegelaten zijn. Hutten in 't morbelspel en telt nie
mee. — Vgl. ook Mnl. Wdb.
Meetemmeren, onz. zw. ww. Samen met anderen timmeren. Zij' klai' manneke temmert ook
al mee. Zie TEMMEREN.

Meetenk, metenk (zachtl. e), m. Zie MEETING.
Meetje (uitspr. meetsd), o. Zie MEE, METE.
Meetj e-lap (uitspr. meetsz-), o. Zie MEE, METE.
Meetjesland (uitspr. meetsps-, meetsiesland)t
o. Streek van het Noorden van Oost-Vlaanderen,
die aan Holland en West-Viaanderen paalt.
't Meetsiesland heette^e veurtijds de Vier Ambachten. SCH. DB. J . Zie PLAATSNAMEN.

— Afl. Meetses-, Meetsieslandere, m., inwoner van het Meetjesland. J.
Meetimmeren, ww. Zie MEETEMMEREN.
Meeting (uitspr. metenk, me met zachtl. e en
den klemt.), m. (niet vr.). Mv. metengen. Eng.
woord. Kiezersvergadering. VD. Het w. komt in
zwang. Komde nor de metenk niet? Er zijn dees
weke vier metengen.
Meetrekken, bedr. onz. st. ww. Medetrekken.
Ned. Wdb. Mnl. Wdb. Bedr. Iemand meetrekken,
hem doen medegaan. Sies trok Triene mee nor de
keeremesse. 'k En koest Pier nie meetrekken. let
meetrekken, het met zich trekken. Trektde koorde
nor bove mee. — Onz. Samen met een ander
trekken. 'k Trekke mee an de koorde. — Met

COCK en TEIRLINCK, Kindersp., I, 244): er zijn

Meetreuren, onz. zw. ww. Medetreuren. Ned,
Wdb. Vader em moeder en kinders, 't treurt dl
mee.

Meetrommelen, onz. bedr. zw. ww. Samen
met anderen trommelen. En al de kinders schuifeldegen en trommeldege mee. — Iemand door
trommelen doen medegaan. En de trommeleers
trommele g'heel de gemeente mee.
Meetrotten, onz. zw. ww. Medeloopen. En
den hond komt achter mij meegetrot. Z. TROTTEN.

Meetsammelen, meetsampelen, meetsanfelen, meetseumpelen, meetseunkelen, meetsommelen, meetsompelen, onz. zw. ww. Al
struikelende, met moeite, als een sukkelaar medegaan. En da' krombeen tseunkelt ook nor de
keeremesse mee. Zie TSAMMELEN, TSAMPELEN,
TSANFELEN, TSEUMPELEN, TSEUNKELEN, TSOMMELEN, TSOMPELEN.

Meetse, o.; meetse-lap, o.; meetses-, meetsiesland, o.; meetses-, meetsieslandere, m.
Zie op MEETJE-.

Meetsollen, onz. zw. ww. Als een dompelaar
medegaan. Ze moeste verhuizen en 't aud moe'
derke moest meetsollen. Zie TSOLLEN.
Meetsukkelen, onz. zw. ww. Daarnaast, min
gewoon, MEESUKKELEN. Al sukkelende medegaan. Ze gaan om houder (hun) brood, en grootmoeder, dat auw meetse, tsukkelt mee. Zie TSUKKELEN.

Meeuwe (sch. e), vr. Mv. -n. Ver kl. -wke
(mv. -wkes, -wkies). Mnl. meeuwe. Meeuw. Wdb.
Over 't water vliegt er 'n witte meeuwe.

Meevallen, onz. st. ww. Ned. Wdb. Mnl.
Wdb. — GuDstig zijn. Da' valt mee. 't Wereviel
mee. As 't meevalt, zillem' er kommen. Alles
viel ons te(g)en, niet (niets) en viel mee. Ned.
Wdb (« in N.-N. geheel verouderd »). SCH. J. CV
(Byv.). — In spel. Door heulen of loten of trekken met iemand vallen, d. i. zijn medemaat zijn.
Me trokken de korten (kaarten) en 'k viel mee
Sies.
— Afl. Meeval, m., goede uitval, gunstige uitslag. 't Was ne meeval. CV. J. T. CL (Bijv).
Meevaren (uitspr. met zovl. lange a), onz. zw.
ww. Ned. Wdb. Mnl. Wdb. Medegaan. Laat mij
eest (eerst) mij' glas uitdrenken, en toons (dan)
vare 'k mee. — Spr. Ge zijt op zee en ge moet
meevaren.
Meevasten, onz. zw. ww. Samen met een
ander vasten. Gij meugt vasten, mor ik en vaste
toch nie mee.
Meevechten, onz. st. ww. Samen met auderen
vechten. As de vijand in 't land komt, vecht ek
mee.

MEEVERKOOPEN
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Meeverkoopen (sch. o), bedr. st. (onr.) ww. I

—

MEEZENK

Meewerpeil, onz. bedr. st. ww. Onz. Samen
met anderen werpen. De jongies wierpen nor
mij mee steenen en ouen (uwen) deu[g)enief van
ne zeune wierp mee. — Bedr. Iets met iets ånders
werpen. Werpt al die appels meealhier.

Samen met iets ånders verkoopen. De meubels en
wer{d)en nie meeverkocht.
Mee vi er en, onz. zw. ww. Samen met anderen
vieren, vreugde bedrijven. G'heel de gemeente
vierdege mee, mor hij en wildege toch nie meevieren. Ned. Wdb.

Meewetten, bedr. zw. ww. Iets met iets ånders wetten. Ge zilt al die messe meewetten ?

Meevijlen, onz. zw. ww. Samen met een ander
vijlen. Zegt an de knecht dat hie ko?nt meevijlen.

Meeweven, onz. bedr. zw. ww. Onz. Samen
met anderen weven. Sies hee twie kinders en ze
weven mee hem mee. — Bedr. Iets met iets ånders
weven. Ge moet da'fijngaren ook meeweven.

Meevisschen (uitspr. met of zonder ch), onz.
zw. ww. Samen met een ander vissenen. Er es
veel vis op de vijvere; komde nie meeviss{cli)en ?

Meevleuen, meevleuien, onz. zw. ww. Samen »
met anderen hard slaan. Hie greep ook ne stok en
hie vleuidege mee op de poorte.

Meewieden (uitspr. -wien eenlettergrepig), onz.
zw. ww. Samen met anderen wieden, Ze zijn an
J
t vlaswien; loopt, en wiedl 'n uurke mee.

Meevloeien, onz. zw. ww. Samen met iets
ånders vloeien. Haut en heui, 't vloeit al mee'
de stroom mee,

Meewien, ww. Zie MEEWIEDEN.
Meewillen, onz. zw. ww. Elliptisch. Ned.
Wdb. Met iemand willen medegaan. Den hond
en wildege nie mee. Zijm beenen en willen nie
meer mee. — Fig. Zijn kinders wille mee, zij
gedragen zich goed, ze passen op, doen hun best.
As de kinders nie mee en willen, en keund' er
niet (niets) mee doen. — Meeloopen. As 't were
meewilt, zal der veelfrui{t) zijn. Ik en mij' wijf
m' hé (hebben) gewerkt en geslaafd, mor 't en
hee nie meegewild^ me zijn nog orm (arm) as
Dzob. Vgl. T. J. CV {Bijv.).

Meevloeken, onz. zw. ww. Samen met anderen vloeken. Da' manneke van tien jaar vloekt
al mee.
Meevlotten, ww. Hetz. als het gewoner MEE-

Meewinnen, onz. bedr. st. ww. Samen met
anderen winnen. 'k Hé (heb) slicht gespeeld,
mor 'k winne toch ook mee. Al zijn kinders werken al, en ze winnen al 't een en 't ander mee.

FLOTTEN. Zie ald.

Meewroeten, ww. Zie MEEVROETEN.
Meezaaien (uitspr. -zouizri), onz. bedr. zw.
ww. Onz. Samen met een ander zaaien. De knecht
zouit, mor dem boer zouit toch mee. — Bedr.
Iets met iets ånders zaaien. Zouit mor die torve
mee.

Meerlieén, ww. Zie MEEVLIEGEN.
Meevliegen (uitspr. 'Vlie{g)dn\ onz. st. ww.
Samen met anderen vliegen (eig. en fig.). Dejonge
duive vliegt al mee. Baaske was kaad9 en hie
smeet z' amaal buiten, en zij' wijf vloog mee op
de stråle.

Meevoeren, bedr. zw. ww. lemand of iets met
zich voeren. Voert ook de meubels mee. Wilde
mi/' meevoeren nor Anorde (Oudenaarde) ? Vgl.
Ned. Wdb. Mnl. Wdb.
Meevraen, ww. Zie MEEVRAGEN.

Meezaen, ww. Zie MEEZAGEN.
Meezagen (uitspr. -zaighn met zovl. lange a\
onz. bedr. zw. ww. Onz. Samen met anderen
zagen. Al de za{g)ers moeten Ovtrmor(g)e meeza(g)en. — Bedr. En vergeet toch niet die twie
boomen dor mee te za(g)en.

Meevragen (uitspr. meevra(g)zn met zovl.
lange a\, bedr. st. ww. Ned. Wdb. 'k En vra{g\e
de keerel nie mee.
Meevroeten, onz. zw. ww. (Hard) medewerken. En zij' wijf vroet en slaaft mee. Vgl. Ned.
Wdb.
Meewandelen, onz. zw. ww. Samen met iemand ånders wandelen. Komt, wandelt mee ons
mee. Mnl. medewandelen.

Meeze (sch. é), vr. Mnl. mese, meese. Mv. -n.
Verkl. meeske (mv. -kes, -kies). Mees. De meeze
zengt al. 'k Weet e meeske. weunen. De groote
meeze zengt : ziet die twiee, ziet die twie; de
pempelmeeze zengt : twie pieters, twie pieters!
— Samenst. Meezenai, oM ei eener mees : de
meezenaaiers zij' schoone blauwt; — meezennest,
m. (niet o.); — meezevangen, o.; — meezevangere,m.', — meezevangst, vr.

MeewasS(ch)en, onz. bedr. zw. ww. Samen
met anderen wasschen. Zegt an Triene da* ze
moe' meewass(ch)en. — Iets met iets ånders
wasschen. Wast al da' vuil denge mee.
Meeween, ww Zie MEEWEGEN.

Meezeeken (uitspr. -zeekdn met sch. e)t onz.
zw. ww. Heimelijk en ongevraagd medesluipen,
medegaan. Laat ons algauwe deuregaan, ånders
zaltie nog meezeeken. Zie ZEEKEN.

Meewegen (uitspr. -we(g)en), bedr. st. ww.
Iets met iets ånders wegen. Wilde de boter mee-

wegen ?
Meewerken, onz. zw. ww. Ned. Wdb. Zij'
klai' maiske gaat ook al nor de fabrteke, en
werkt al mee. Meu(ge)m' op hem rekenen, zåltie
meewerken ? — Meeloopen, gunstig zijn. As
't were meewerkt, zal den oekst (oogst) schoone
zijn.
— Afl. Meewerkere, m.; — meewerkenge, vr.

Meezenden, bedr. st. ww. Samen met iets
ånders zenden. Zendt de boeke mee die 'k her
geleend hé (heb). Mag ek de kinders meezenden ?
Vgl. mnl. medesenden.
i

Meezengen, ww. Zie MEFZINGEN.
Meezenk, m. Zie MEEZING.

32

MEEZETTEN
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MeezetteD, bedr. wed. st. w w . Bedr. Samen
met iets ånders zetten. Zet d'heste mee op tafele.
— W e d . Zet ou (u) mee an tafele,

Meezeuen, meezeuien, bedr. zw. ww. Samen
met iets ånders zieden. Laat d'aiers
meezeuen. Zie ZEU(I)EN.

zeve

minute

Meezijen, ww. Zie MEEZIJGEN.
Meezijgen (uitspr. -ztj(g)9n)f bedr. zw. w w .
Samen met iets ånders (melk) zijgen. Zijgt de
geetemelk mor mee.
Meezijn, onz. ww. Ned. Wdb. Den hond es
mee. Zijn de kinders mee? — Gunstig zijn. Met
een persoon als onderwerp. Es Tieste mee of
te(g)en ? Met een ander onderwerp. As 't were
mee es, zal 't koore' goe' zijn. Ned. Wdb («thans
in onbruik »).
M e e z i n g (uitspr. meezenk met sch. é), m. Mv.
meezengen. Verkl. meezenkske (mv. -skes, -skies).
Soort van zure appel, niet groot, hooger dan
breed, met grauwe, naar den zonnekant geelwordende h u i d ; het is een soort van rambour. De
meezenk blijft lange goed en hee'
zavelackieg
vlees.
M e e z i n g e n (uitspr. -zengdn), bedr. st. ww.
Samen met anderen ztngen. 'k En wildege nie
meezengen. E liekske meezengen. Ned. Wdb.
M e e z i t t e n , onz. st. w w . Samen met anderen
zitten. Zit mee an ons tafele. Vgl. Ned. Wdb.
M e e z o e k e n , bedr. onz. onr. w w . Samen met
anderen zoeken. 'k En vende 'tniet; komt, zoekt
'm beetse mee. Ge moet 't geld meezoeken. De
zandarms (gendarmen) zochte mee nor de dieven.
Mnl. Wdb : medesoeken.

Meezouien, ww. Zie MEEZAAIEN.
M e e z n c h t e n , onz. zw. w w . Samen met anderen zuchten. As 'k zuchte, zucht ze mee. Ned,
Wdb.
Meezuipen, onz. st. w w . Samen met anderen
zuipen. Tieste zuipt al g'heel de weke, en zij'
wijf zuipt mee.
M e e z w a d d e r e n , onz. zw. ww. Al zwadderende
(z. ald.) medegaan. Den dronkord komt meegezwadderds

Meezwainselen, ww. Zie MEEZWEINSELEN.
M e e z w e i n s e l e n (uitspr. -zwainsdhn),
onz.
zw. w w . A l waggelende medegaan. Z' es zat en
ze zwainselt mee van d'een herberg in d'andere.
Zie ZWEINSELEN.
Meezwemmeil, onz. st. ww. Samen met anderen, met iets anaers zwemmen. Kijkt, die jonge
zwoontsies (zwaantjes) zwemmen al mee, 't Heu
zwemt mee, viot met het water mede.

Meezwengelen, ww. Zie MEEZWINGELEN.
M e e z w i e r e n , onz. zw. ww. Samen met anderen zwieren. As 't keeremcs es, zwieren de maiskies mee' de jonges mee.
M e e z w i j m e l e n , onz. zw. ww. De leeste
zat, en 't was meezwijmelen dat hie deed.

was

M e e z w i n g e l e n (uitspr. -zwengdhn), onz. bedr.
zw. w w . Onz. Samen met anderen zwmgelen. Ge

—

MEI

moét meezwéngelen. —- Bedr. Iets met iets ånders
zwingelen. Ge moet da' vlas ook

meezwengelen,

Mei (uitspr. mai), m . Zonder m v . ; zonder
verkl. Daarnaast, soms, Maie. Mnl. Meye. De
maand Mei. 'k Verhuize mee' de Maie. De veu(g)els zengen in de Mai. — Spr. Mai koel en nat
vult schuur en vat. Vgl. M A A R T E . — Endeke
Mai, endeke van de wentere; of : ende Mai,
stertse (staartje) van de wentere/ of : 't endeke
va' Maie, dat es 't stertse van de wentere : ais
Mei voorbij is, is ook zekerlijk de winter henen.
— Mai, de koeien in de wai (om het rijm zegt
men wai, ånders is het wee, z. ald.). — F
Maiheet
(heeft) elke veu(g)el e jonksk' of 'n ai. — April
— knoopen en aren, Mai — bioesem en graan,
en zeve weken nordien de pikke slaan ; in April
hebben de korenhalmen knoopen en aren, in Mei
bloeit het koren en wordt het graan gevormd, in
Juli pikt men reeds. — Venr Mai en kijken ze
nor 'tkooren niet, voor die maand kan men niet
voorzeggen of de oogst goed of slecht zal zijn. Of:
wie nor 't koore kijkt veur Mai, es nog zotter as
ne kai, — }t Raint ges (grås) i* Maie% Meiregen
geeft veel grås. — Vgl. Ned. Wdb. J . C V .
— M v . maien; verkl. maike (mv. 'kes, -kies).
Bladerrijke, groene tak. Zie hierover Ned. Wdb.
kol. 453> 2 - — Men steekt ne mai op den ksrktoren als het kermis op 't dorp i s ; op een nieuw
opgebouwd huis, dat onder dak is; op den laatsten
schoof koorn. Eertijds plantte men ne mai (of
ne maiboom) voor het huis der geliefde, of voor
het huis van gegoeden, op Meiavond. Vgl. J . CV
(Bijv.). — T e R o n s e thans nog : de mai halen,
op i e n Meidag (meestal op i e n Meizondag) met een
rijtuig naar buiten rijden, er zich vermaken en
tegen den avond met het met maien versierde
rijtuig, juichende en zmgende, in de stad terugkomen. Gade mee de mai halen? — Bij uitbreiding : alle onkruid, dat, op akkers en veiden, als
een mai boven de ander planten uitsteekt, als
witte ganzevoet {Chenopodium album L.), melde
(Atriplex
hastata
en patula
L.), melkdistel
{Sonchus). Trekt die maien uit de pato{dd)ers.
—- Samenst. Maiave(n)dt
m., meiavond; —
maiblomme9
vr., alle bloem die in Mei bloeit;
vgl. Mnl. Wdb; — maiboom, m . : de maiboom
en werdt i' mijn streekte nie meer g ep lånt;
bepaaldeiijk meikdistel [Sonchus, vooral S. asper
A L L . , S. arvensis L . en *S. oleraceus L.) en melde
(Atriplex
hastata en patula L.), omdat zij als
maien (z. boven) boven de akkerplanten uitsteken;
Volk en Taal, I I , 3 0 ; — maibotere, vr., boter die
de koe in de maand Mei geeft; — maidag, m., een
dag in M e i ; — maidans, m., W d b . ; — maidauw,
m. : maidauw versterkt de fiauw oo(g)en; —
maifeeste, vr.,feest in Mei; bepaaldeiijk, eene jaarmarkt in de maand Mei; zoo ook : Maifoore, v r . :
de Maifoore te Gent; — maiges (meigers), o.,
meigras; — maihalenge,
vr., te R o n s e : het
halen van den mei, zie boven; — maikeeremesse^
vr., kermis die ia Mei wordt gevierd; — maikeeze, vr., meikers, Ned. Wdb.; —
maikevere,
m., meikever; het w. komt in gebruik; doch
ronkere is de gewone benaming; — tnaikrieke,
vr., kriek die, aan den muur gekweekt, reeds in
Mei rijp i s ; Volk en Taal, V, 3 2 ; — mailied, o.,
gewoon mailiekent o., en mailiekske, o., meilied;

MElD
- maimaand,

VI.; - maz'mor(g)en, m., meimormaiiieueee, 0., madelief ; op Overschelde
(PAQUE, VI. Volksn.); - mainacht, m.; - maipacht, m., niet vr., pacht die in Mei eiodigt; vgl.
ke(r)spacht " - maiplanten~e, vr., het planten van
den mei : my'~ meetse sprat: my' dikkels van de
maiplantenge,·-lnaire(g)en(e),m.: maire(R")egee~
vee I ges (gers); - mairooze, vr., eig. roos, die in de
maand Mei bloeit : meest al de rooze zij' mairoazen/ bepasldelijk (de gewone beteekenis) sneeuwbal (Viburnum opulus L., nl. de gekweekte,
onvruchtbare, gevulde varieteit] : de mairoozen,
dat zie ~ k geeren,' vanhier : maz"roozemboom(ke),
mairoozestruib ; - maisezoen, 0.; - 1naivzs,ch),
m., elft; spr. : de marais es geboren, zegt men ais

gen; -

het, in het jaar, voor de eerste maal dondert;
CV, J; - maivorst (uitspr, -vost), m., meivorst :
matuost es kaa' ueur de jonge planten em blommen; - maiioere, 0., mei weder; - maizonne,
vr., meizon.

.Maid (uitspr. mait), Yr. Niet ge,voon; men
zegt veelal maisen, maisie. Zie MEISEN.

Meie, m. lie MEl.
Meiera, m. Mv. -rs.

Niet meer in gebruik.
De Meyere is een verspreide

Meier. W db. familienaam,
- AfL Maiery'e, vr., naam van eene plaats te
legelsem : in de Maz"ery'e loopt er "m beee: vgl.
Ned. Wdb.

Meineed, m. Niet in gebruik.
Meins, m. lie MEINSCH.
Meinsoh (uitspr. mains, meestal

met ch voor
C1), m. Mv, mains(ch)en. Verkl., ongewoon :
matnsee. Mensch. \V db. - Braaf, goed, medelijdend mensch. Gy' zy't nog ne mains! Boer Tonie,
dat was ne mains! Ge moet van da' manneee ne
mains maken, d. i. een echt mensch. - Geene
mains meer zijn, niets menschelijks meer hebben
(door dronkenschap, ziekte, tegenspoed, ontmoediging, enz.). Z~ hee e jaar lank ziek geweest en
~t en es geene maz'ns meer. Gzstere was Tz'este
sty!zat, en vandal en es hie geene mains nie meer.
DB. ev. R. J. - Ne mains, iemand. Der belt
ne mains an de deure. R. J. Geene mains, nieInand. Der en was geene mains in d~ herberge.
Geene 1nains en hee' de moord gezien. e V. J. Lachend gezegde. J t Es va~ parlerfranIazs eontr~
aUe 1nains(ch)en, ik spreek, hij spreekt fransch;
er wordt fransch gesproken. Stikke (soms
brekke) va~ mains(ch)e gel\d)en, kosten~ gaan,
zeer veel, zeer duur. ~t Vlees kost stzkke va~ mains(ch)en. R. J.
- Ne mains, de mains(ch)en iplv. het min
gewone men. Ne ma£ns zoter (zou er) ziek af
werden. J k Wete da~ ne mains toch ne keer moe~
sterven. De mains(ch)e zazen (zeiden) dat her
gedrag nze~ goed en was. DB. ev. T. J.
- Mains alleene, heel alleene Hee~ dat nog
iemend anderst fJezien? Neen J t, ~ k was mains
alleene. Vgl. tnoedermains alleene. DB. J.
- Maz"ns genoeg (of genoif) 'Zy'n, ster k genoeg
zijn, in staat zijn; vgl. mans genoeg zy'n. ~ k Be
(ben) mains genoef om da' werk te doene. Zy'~
wyj en hee niemand vandoene : z~ es 1naz'ns
genoeg 01n her deur de weereld te smfjten.
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MEISEN
Uitroep van verwondering, medelijden.
Veelal in 't my. Er es schrikkelfJk nuus (nieuws),
1nains(ch)en! ~t Was iet, mainstchsen, diene
leelekem orand ! Soms: matnscnies : naast (wel)
mains(ch)en toch hoort men (wei) mainschies
(altijd met eh) toch! - Ook wel in 't enk. (van
mannen en vrouwen). Es ze dood, mains toch ?
Men voegt vaak lzef bij 't enk. en soms bij '[ mv,
,J,lfains lief, s' em meugt azoo nie spreeen, We]
mains(ch)e' lief toch, watten ester h ier gebeurd?
- Het verkl. mainsee wordt ook gebezigd in den
vocatief, TYiidegy' ne keer zwi/(g)e, mainske llef!
Ge moet sti! bly've li(gg)en: ge z!/t "rn beetse
zz"ek,1IZainske.
- Onzijdig. Vrouwrnensch. Da' mains en zal
nie lange meer leuen. Ook we} in 't verkl. Gee'
dat au d matnske I n aalmoese. Vgl. Ned. Wdb.

ev. T. R. J.
-

Aft Mainsdom, 0.; -

mains(ch)el[jk, bn.,

W db.; vanhier : mains(ch)ely'khied, vr .
- Samenst. In den vorrn maz'ns(ch)en- (mains(ch)e-) : mainsichsenarme (uitspr. -ormiJ), m.; -

mains(ch)embedrog, 0., -bedrie(g)ere, m.; CV, J.;
- mains(ch)embeell, 0., my. -beenen (niet -beenderen), fro os en fr./ambe ,. - 1nains(ch)e1nbloed,
0.; - 1nains(ch)endooddoendere (uitspr, -doottoen-i, m., moordenaar; - 1naz"ns(ch)egezlchte,
0., menschengezicht; l1zains(ch)enhand, o.
(niet vr.] : - mains{ch)enhoofd, 0., 1nains(ch)ekop, m.; - mains(ch)elevc-n, 0,; - mainsichseiuis,
Yr. : er zy'n dry' mainscheiuizen, de kopluls, de
kleerluz"s en de platluis,· - mainsichvemoord, vr.;
- mains(ch)emond, m. : geene mains(ch)emond
en kan dat vertellen; - mains(ch)enoo(g;e, vr.;
- mainscheras, 0" -soor te, vr.; - lnaills(ch)eschou (ou zonder eind-ze) bn., menschenschuw;
mains(ch) eschoute, vr., menschenschuwheid; mains(ch)estap, m.; - mains(ch)estemme, vr.;mains(ch)estroopere, m., menschenfopper; tnainschestroopery'e, vr.; _. lnains(ch)entale, vr.; mains(ch )enteten, 0., Inenscheneten : op da~
pachthof en kry'(g )en de knechte geem lnains(ch)enteten; - mains(clz)entonge, vr.; - mains(ch)everstand, 0.; mains(ch)evlees, 0.; mains(ch)evoet, m.; - mains(ck)ewerk, O.

Meinsohlievenil (uitspr.

mazns-), bn. Mensch-

lievend.

-

Afl. Mains(ch)lievendhzed, Yr.

Meinschwordinge

(uitspr. mainswordengiJ),
vr. Mensch wording. De JJfains'U1ordenge va'
Krzestuus. LVed. Wdb.

:Maisen (uitspr. mazsC1n, maisie), O. Daarnaast
malsene (de einci·e valt gewoonlijk in de uitspr.
weg). Mv. lnaisens, mazszes. Verkl., niet gewoon,
maisentse (mv. -tses, -tsies). Meid. Z~ es maisen
op ~t pachthof. KIL. Mnl. Wdb. SCR. ev. DB.
J. - Vrijster, lief. Niet zoo gewoon. As ~t keeremes es, gaat hze mee z&'~ 1nazsze op gank. Ned.
Wdb. - Meisje. In den vocatief. Ja, mf' lnazsen,
doet ~t amaal schoone weeg. Ja mor, tnazsz"e, dat
nzet te doe.ne,zz"lde. J.
- Aft. jlfazsens-, mazszesachteg, bn., als eene
meid : mazsensachtege manzeren; - maz'sery'e,
Yr. collectief (rninachtende term), al de lueiden ;
slnijt die mazseri/e buiten,
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Meke, o. Verkl. van mee (zie ald.). Het heeft
— Samenst. Maisens-, maisieshnre, vr., loon I
de beteekenis van : i° moeder (met het bijdenkeenermeid; — maisens-, maisieskleeren, onz. mv.;
beeld van oud); z° grootmoeder; 3* oude vrouw;
— maisens-, maisiesklap, m., klap, praat van
40 tooveres. Vgl. Ned. Wdb (s alleen in Z.-N. »).
meiden; — maisens-9 .maisiesmanieren, vr. mv.,
SCH. D B . R . J .
gemeene manieren ; — maisens-, maisieswerk, o.,
meidenwerk : z' es meestesse, en ze doet al 't maiMakkeren, onz. zw. ww. Blåten der geiten.
sieswerk.
Onsgeete mekkert. Vgl. Ned. Wdb. i. v. MEKKEN
(dat in mijn dialect niet in gebruik is).
Meisene, o„ meisie, o. Zie MEISEN.
— Afl. Mekkereere, m., geit die veel mekkert;
Meisje, o. Niet in gebruik. Zie MEISKE.
— mekkerenge, vrM het mekkeren.
Meiske (uitspr. maiska), o. Mv. maiskes, ge— Samenst. Mekkerkerte, mekkerkonte, vr.,
woon maiskies. Meisje. Wab. Hie heet (heeft)
geit die veel mekkert : 'k zal die mekkerkerte
twie maiskies en ne jongene. Dat es e lief maiske
verkoopen.
van twinteg jaar. Dat es mij' maiske, mijn lief.
Mekziko, o. Zie MEXIKO (ook de afl.).
E maiske va' plezier. — Spr. Maiskies die minMelaatsch (uitspr. -laats met zovl. a, met ch
nen, Å£(hebben) losse zinnen. Maiskes die schuivoor eenen klinker), bn. Wdb. Vanhier : mefelen, en hinnen die krouien, en deu{ %)en niet.
laatschhied, vr., melaatschheid.
— Volksverklaring van A. M. D. G. : alle maiskies danse geeren, en : alle mannen drenke geeMelancholie, vr. Is niet in gebruik (ook niet
ren. CL (Bijv.). — In den vocatief. Ge zilt dat
melancholiek, melancholisch).
later ondervende, maiske. Mor, maiske toch! Ja,
Melasse (hoofdt. op las), vr. Ongewoon.
Sieska maiske, 't es de zuivere waarhied. Vgi. J.
Ned. Wdb.
Melde, vr. (plant). Wordt niet gebruikt in mijn
diatect.
— Beschoomde (beschaamde) maisk[i)es, o. mv.,
sierplant : juffenjes-in-'t groen {Nigella damasMelde, bn. Zie MILDE (ook de afl.).
cena L.). Aldus te Zingem; omdat het blauwe
Melden (uitspr. mel(d)pn), ww. Is niet gewoon.
bloempje zich, beschaamd, verbergt in den groeWab. Ik meld ou (u) in deze7n brief da' vader
nen fijn gesnippelden halskraag. Bij DB is \ een
dood es.
andere blauwe hof bloem, de bernagie (Borago
— Afl. Meldenge, vr., is gewoon in : eervolle
officinalis L.). — Bruselsche maisk{i)es, o. mv., )
meldenge, fr. ?nention honorable; 'k en kre(g)e
sierplant : de roos- of witbloemige Lavatera
geeneprijs, mor toch }n eervolle meldenge; de
{Lavatera trimestris L.).
uitdrukking is nieuwdiaiectisch. Ook : meldenge
— Afl. Maiskes-, maiskiesachteg, bn. : da'
maken, vgi. Ned. Wdb.; en meldenge (bericht)
mannek' es zoo maiskiesachteg, het handeit als
krij{g)en of ontvangen.
een meisje; Wdb.
— Samenst. Maiskes-, maiskiesbedrie(g)ere9
Melden (uitspr. meln, melhn), o. Gemeente bij
m.; — maiskes-, maiskiesdrank, m., drank voor
Oudenaarde. Zie PLAATSNAMEN. Meln ligt bij
Anorde. — Spotzeg. D' ombeschoomderiks (onbemeisjes, ZDete drank; CV; — maiskes-, maiskiesschaamderiken) hen (hebben) te Meln in de grengezichte, o., meisjesgezicht; — maiskes-, mais{de)l van de kerke gebeten! — De Walen heeten
kieshand, o., meisjeshand; — maiskes-, maiskieshet dorp Mioul.
hoojd, o., -kop, m. : los, onernstig hoofd; —
maiskes-, maiskiesjaren, o. mv. : Mieke was
Mele (uitspr. meld), vr. Melanie. Zie PERSOONSiemand in her maiskiesjaren / — maiskes-, maisNAMEN.
kieskleed, o.; mv. : -kleeren; — maiskes, maisMeleme, vr., melemen, ww. Zie MEELME,
kiesleute, vr. -plezier, o.; — maiskes-, maiskiesMEELMEN.
manieren, vr. mv.; — maiskes-, maiskiesnoom,
Melen, onz. zw. ww. Verv. : meeldege, gem., meisjesnaam; — maiskespalm, m., monihout
meeld. Met hen (hebben). Meestai in den mfini(Ligustrum vulgare L.); alaus te Gaver (PAQUE,
• tiefsvorm. Daarnaast BLOMMEN. Meel (bloem)
VI. Volksn.)', — maiskes-, maiskiespla{g)ere,m.;
vormen (van gekookte aardappelen). De pa— maiskes-, maiskiespraat, m.; — maiskes-, maisto{dd)ers melen dees jaar g'heel schoone. SCH.
kiesschole, vr.; zoo ook : maiskes-, maiskiesnorDB.J.
maalschole,vi.; — maiskes-, maiskiesspel, o., spel
voor meisjes; — maiskes-, maiskiesstemme, vr.,
Melia (klemt, op me), vr. Amelia. Zie PERmeisjesstem; — maiskes-, maiskiestijd, m. : ze
SOONSNAMEN.
dee' mee in herre maiskestijd; — maiskes-, maisMelis, m. vr.; melisse, vr. Zijn niet in gebruik.
kiesverdriet, o . : als iemand herten in 't kaartspel
Melk, vr. Zonder mv. Verkl., ongewoon,
uitkomt, zegt men schertsend : hertzeere — maismelkske. Het w. heeft niet de gewone vrouwelijke
kies verdriet; — maiskes-, maiskieswerk, o. :
eind-£. Wdb. Zoo wit as melk ; zoo zoet as melk
braien es maiskieswerk; — maiskes-, maiskiesdie ves (versch) van de koe komt. Zoete melk;
zot, m., meisjesgek; CV, J.
vessche (versene) melk; zure melk, die in een
Meissen(e), meissie, o. Zie MEISEN (ook de
vat zuur is geworden; gekabbelde (of gekappelde)
afl. en samenst.;.
melk, gestremde melk. — De melk doopen, er
Meitsen (uitspr. maitsdn), ww. Zie METSEN
water bij doen. — Melk mee brokken, hetz. als
(ook ae afl. en samenst.).
I melkzoppe, zie ald. — Nie' veel in de melk te
brokken hen, niet veel bezitten, arm zijn. J . Ook
Mejuffer, vr. Niet in gebruik, Zie EEFFERE,
wel bevestigend : iet in de melk te brokken hen.
EEFFR&UWE.

[
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MELK
- Melkachtig sap van planten. De melk van
tuchteg kruid (wolfsmelk) es vergej. - 't \Vordt
ook gezegd van gezaaid graan, dat zwelt en half
vloeibaar wordt (v6or het kiernen). )t Graa' komt
(of ligt) i' zlim melk. DB. ev.
- Afl. 111elkachteg, bn., op melk gelijkende,
W db.; van melk houdende : de kinders en z&'n
nie st&f melkachteg; melk voortbrengende : de
beeterauen en z&'n nie nzelkachteg, d. i. de koeien
die ze eten, geven met veel melk ; J; - meleen;
ww., zie ald. en de afl.
- Samenst. Mt'lkafroomere, melkroomere, m.,
toestel waannede men de room van de melk scheidt,

fro icremeuse : veel boeren en keernen nie meer,
ze bezege melkafroomers; - meieaeere, m., koperen aker, waarin men de koeien melkt ; of
waarin men de versch gemolken melk giet; CV;
- melkare, vr., melkader der koe : die koe hee'
schoone melkaren; - melkbeeste, vr., koe die
melk geeft : op dat hof ziin der toei veerteg
melk~eesten; LVed. Wdb.; R; J; CV (B&'v.); meiebermtete, -bermtetse, vr., marrnite, waar in
men meikt; zie BERMIETE, BERMIETSE; - meli»
eemere, m., melkemmer; - melkfless(ch)e, vr.,
melkflesch, W db.: zuigflesch voor kleiue kinderen; - meleeanne, vr. 1nelkkanneke, a., melkkan, melkkannetje; vVdb; bepaaldelijk : de melekann' es )n groote kanne, toaarin men de nulk
doet, die nor de meZkery'e wer(dt) gevoerd; melkkeerene, -keerne, vr., karn; - melkkerre,
vr., graote kar of wagen, waarmede men de melekannen naar de meleeriie voert; - melkkoe, vr.,
z, Ned. Wdb.,. spr. : gee) (geven) li/k 1n melkkoe,
veel (geld) geven; CV (B&'v.); - melkkost, m.,
eten aat enkel uit melk oestaat : den doeteur hee
my' op de meleeos: gezet " - melkkruzd, 0., wolfs..
melk (vooral Euphorb'ia peplus L. en E. heitoscopia L.); aldus te Asper (Volk en Taal, II, 4);
vgl. DB : me lkjeskruid
tnelkkuipe, vr., groote
houten kUlp, waarin men de karnemelk bewaart;
vgl. DB, J, Ned. Wdb; nzelkkur(t)sen,
-kur(t)se(n)s, vr. mv., melkkoorts, W db; melkpap, m. (niet vr.), W do; - melkpinte, vr.,
eeoe pint waarmede men melk meet; - melkpot,
m., aarden pot, waarin men melk daet; melk..
potteke, a., het potje met melk voor de kaffie; melkroomere, m., zie baven 1nelkafroomere; melksause, vr., saus met melk bereld; - lnelk..
schoop, 0., melkschaap, W db; - melkschotele,
m., houten· schutel, waarmede men de karnemelk
uit de melkkuipe schept; DB; - melkschuzle,
vr., aarden schotel, waarult men gezamenlijk de
gereedgemaakte melk met hauten lepels eet; vgl.
SCHULTE; - melksoepe, vr., soep met zoetemelk
gereedgemaakt; DB; - melkspende, vr., spende
(z. ald.), waar filen de zoetemelk in melkteelen
bewaart; - melkstande, vr., groote tobbe, in den
koestal, waann men de voor kalvers en varkens
bestemde melk doet; zie STANDE; - melkstoel,
m., hauten stoel, zonder leuning, op drie pikkels,
waarop de persoon die meikt, uederzit; SCH, D 1:3,
CV, R, J; - 1nelkteeZe, vr., platte, aarden schotel, waann men, in de 1nelkspende, de versch
gelnoiken melk giet en bewaart; vgl. mnl. melcteile,. CV; R; - melktengele, m., doovenetel
(aldus te Asper, Volk en Taal, I, 90); vgl. TENGELE; 1nelktltee, m. (niet vr.), thee die men
J

.I'

-

MEMME
met zoetemelk, kaneel, kalissiehout en braamscheutjes gereedmaakt; - melkweeg-, m., melkweg; W db ) - melkzy'e, vr., melkzeef; zie ZlJEN;
], DB; - melkzoppe, vr., koude melk (karnernelk
of zoeternelk) met brokken brood; vgl. ZOPPE,
KEEREMELKZOPPE.

MelkeD, bedr. st. ww. Verve : molk, gemoZken. Met hen (hebben). Wdb, - Duz've(n) melken, duiven houden om er mede te spelen d. i. ze
te laten vliegen am prijs. Hie melkt duiuen, en
hie tmn: er geld mee. Zoo ook : hane(n) melken,
hanen houden om ze te laten vechten om prijs; biel(n) melken, bijen houden om daarrnede winst
te maken; - kon&'ne(n) melken. Vgl. Ned. Wdb,
DB. J, - In sommige rnarbelspelen, zeer slim en
behendig zachtjes spelen en aldus al het ingezette (marbels, centen, knikkers) opstrijken, )t Es

ne fline speeldere : hie melkt al de morbels uit
d) 0,' hie melkt al de centen, Vgl. DB; J.Vt!d. Wdb,·
DE COCK en TEIRLINCK, Kindersp, V, 37, 71,

73, 106.
- Aft. Melkel&'k, bn., melkbaar : die koe es te
wild, z' en es nie melkel&'k; - meieere, m., mel.
ker; oak van vrouwen : da' matsie es ne goee·
meleere : in 't marbelspel : jongen die melkt ; melkenge, vr., her mel ken; - melker&'e, vr., eene
cooperatieve inrichting in sommige dorpen, waar
men met afroomers (z. ald.) de ingezonden melk
der deelnemers afraomt; fro iaiterie : Pier stond
an "t hoofd van de mclserije , es de melk al nor
de 1nelkerg'e? Nor de rnelkerije gaan, zijne melk
in de meikerije laten afroomen : une nor de mel.
kery'e gaat, em moe' geen keeren (karn) hen
(hebben),

Mellen, meln, ww.; o. Zie op MELD EN.
Melodij, vr. Zie MELODIJE.
Melodije (klemt, op d&'), vr. Zander mv.

Zonder verkl. ~Ielodie, vreugde, genat. \V db. Het
gebruik van dit w. is zeer beperkt. - ) t Land va)
me 10d&'( e), het ingebeelde land waar men immer
zingt, waar immer vreugde heerscht. De uitdruk..
king komt in het lied van den Dzennz'e (z. ald.).

Meloen (klemt. op loen), m. l\fv. "en, ..s. De
plant is weinig bekend, doch het w. wordt weI
gebezigd. W db.
Malsene,
NA..MEN. -

o. Gemeente : Melsen. Zie PLAATS:

~potrijm

Melsene,
Zoo scherp as ~n elsene,
Zoo scherp as e vlz'em :
)k En he (heb) ooit gee) sclterper gezien!

Malta, vr. Milt. In dem
Malte, Yr. Melk, hom

buz"k ligt ook de melte.

van visch (vaoral van
hanng). Vgl. MILT, III, in Ned. Wdb. )k Ete
geeren de melte van den harenk. - Mannelijke
haring. Es )t )n ky'te? Neen )t, ~t es)m melte.

Meluw,

vr., is niet in gebruik. lie MEELME,

MELEME.

Yr. Mv . ..n. Verkl. "/~e (mv. . kes, -kies).
fro nourrzce. iVed. Wdb (~ thans noa zeer
gew~?n in l ...N. »). Z) es memme te Brus~le bfj
ne r1jken heere. - De ander beteekenissen, door
Ned. Wdb. aangegeven, zijn hier onbekend.

Memme,

~iln,

MEMMER

-
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MERK

Memmer, m. Zie MEMMERE.
Memmere, m. Mv. -rs. Verkl. ongewoon. Fr.
membre (met assimilatie). De eind-g valt dikwijls
in de uitspr. weg. Lid eener maatschappij. Hie es
altienjaar memmer va' Sente-Cecilia. Hoeveel
memmers zijn der in 'tgulden ? Tieste dem boer
was ook memmere. — Soms gebezigd voor : lid—
maat. Al de memmers va' mif lijfdoe' zeere. DB.

Menig (uitspr. menpck), bn.; onbep. telw. Wdb.
Niet gewoon. Daarnaast, gewoner, MENEGT. Menege man. Zie MENIGT. — De koppelingen menigeen, menigmaal, enz. zijn niet in gebruik.

Memorial (hoofdt. op al), m. Gedrukte verzameling van verordeningen, die het staatsbestuur
aan de gemeentebesturen zendt. Da' staat in de
memorial. Vgl. MEMORIAAL in Ned. Wdb.

Menigt (uitspr. men9chi), bn. Menig, verscheiden.^ Het w. is meest altijd verbonden met
een mv. 'k Hé (heb) dat menegte keere gezien.
DB. CV. J. Soms verbonden met een enkeiv. Hie
hee mij menegte keer vuil gemaakt, d. i. belas-

Memore, memorie (klemt, op mo), vr. Daarnaast MAMORE, MAMORIE. Wdb. Her memore

werdt klaine. 'k En hé (heb) der %eem mamorie af.
Men (uitspr. m9n)y onbep. voorn. Het wordt
weinig gebezigd (voor eenen klinker of h, df t;
voor b m9m) : men eet te vele; men hoort al
ordege dengen ; men doet, men tsukkelt; mem
baft er de g'heelen dag. Men bezigt ook m' voor
eenen klinker of h : m'hoort, m'eet. Voor eenen
anderen medeklinker is het me : me ziet, me
meent. — Men wordt gewoonlijk vervangen door:
1° iemand (iempnd): iemandpaistgoed te doene;
2° ne man, ne mains (mensch) : ne man eet en
drenkt te vele; wa' kan ne mains azoo al doen?
3 0 de mains{ch)en met het ww. in het mv. : de
mains{ch)e ze(gg)en; 40 ze met het ww. in het
mv. : ze willen hen (hebben) dat hie zij' wijf
vermoord heet (heeft); 40 ge met het ww. in den
2eB pers. : g* en keunt nie hen (hebben) en
goe'venden; 50 er, der, dor met wer(d)en ; er
wier(d) gezaid, men zegde; der wer(dt) vele
gedanst; dor zal g'ete' wer{d)en om dood, men zal
eten om dood. Zie Kl. en Vorml.
Men, bez. vn. Zie MIJN.

Menaadje (uitspr. menoudz9, m9noudz9), vr.
Fr. ménage. Huishouding, menage. Ned. Wed.
Ons menoudze kost vele. Mif wijf bestiert goed
de menoudze.
Meneere (uitspr. mmeer?, nee met sch. e en
den klemt.), m. Mv. -rs, soms -n. Verkl., gewoon,
meneerke (mv. -kes, -kies). Mijnheer. Der kwomen (kwamen) drij meneers. Mor, meneerke
toch! Zwijgt, meneerke lief. Zie de Wdb. Daarnaast, min gewoon, MIJN(H)EERE, spottenderwijze
MIJNEN (H)EERE. Zie MIJN HEERE, HEERE.

— Afl. Meneerachteg, bn., als een mijnheer :
Tonie es meneerachteg gekleed; — meneeren,
onz. zw. ww., in het spreken veel en herhaaldelijk het w. meneere gebruiken : as tie mee' den
dokteur spreekt, kantie meneeren! Ned. Wdb.
CV. D B J .
Mengelen, o. (maat). Niet in gebruik.
Mengelen, bedr. onz. zw. ww. Verv. : mengeldege, gemengeld. Met hen (hebben). Mengen
(dat men niet gebruikt). Wdb. Torve (tarwe) mee
ro(gg)e mengelen. De korte (kaarten) mengelen,
ze doorschudden.
— Afl. Mengelenge^ vr., mengeling; ook :
mengsel.
Mengen, ww. Is niet in gebruik. Z. MENGELEN.

Menheere (uitspr. m9neerd met sch. A m . Zie
MENEERE (en de afl.).

Menie, vr. Ongewoon.

terd. Vgl. EENIGT en MnL Wdb., kol. 1401.

Menigte, vr.; mennen, ww. Niet in gebruik
(ook niet de afl. en samenst.).
Menoudze, vr. Zie MENAADJE.
Mensch, m. Zie MEINSCH (ook de afl. en

samenst.).
Mensie, vr. Zie MENTIE.
Mentie (uitspr. mensie met klemt, op men), vr.
Ned. Wdb. Mensie maken, melding maken.
Menu (uitspr. m9nu met klemt, op nu), m.
(niet o.). Mv. menuuts. Niet gewoon. 't Was ne
schoone menu.
Menuut (uitspr. m9nuut), m.; menute (uitspr.
m9nut9), vr. Zie MINUUT, MINUTE.
Merci (uitspr. mersi met klemt, op si), m.
Dank. Zegt merci^ mif manneke. Merci, meneere. Tot iemand die met een merci weigert,
zegt men lachende : g' em meug{t) mor merci
ze{gg)en, as ge Jt g'had het (hebt)\ — Ook met
lidw. Hie en gaf me nog geene merci. Dat en es
geene merci werd, dat is niets waard. Hie en es
mij geene merci werd, ik tel hem voor niets, het
is eene nul in 't cijfer.
— In het zuiden van Oost-Vlaanderen, en ook
wel elders, is de familienaam Merchie (uitspr.
mersie als merci) verspreid. Tot iemand die met
een merci het aangeboden weigert, zegt men jokkend : Merci es al lange dood (in West-VI., naar
Volk en Taal, II, 268 : Merci es opg'hangen te
Meenen!)
Mere (uitspr. mer9), vr. Fr. mere. Mv. meren ;
verkl. meerke (mv. -kes, -kies). Moeder (vooral
naar den Maarkekant)./«, mere. Her mere stierf
gister en. Mif meerke was tsesteg jaar aud as ze
stierf. Mif vader es hartrauwd en 'k ha' twie
meren. — Oude vrouw. Zf wijf es 'n vieze mere.
Merel, m.; meren, ww. Bestaan niet in mijn
dialect.
Merg, o. Zie MARK, MORK.
Mergel, m. Zie MERGELE.
Mergele, m. (niet vr.). Zonder mv. Zonder
verki. De eind-é? valt dikwijls weg. Mergel. In da'
land ester mergele. — Familienaam : VAN DE
MERGELE.

Merinos (uitspr. me met zachtl. e en den
klemt.), m. (niet o.). Daarnaast MERRINOS. Wdb.
Merk, o. Mv. -en. Wdb. Daarnaast, gewoon,
MARKE (fr. maraue), vr.

MERKELIJK

-

Merkelijk (uitspr. met ij), bw. W d b . Hie es
merkelijk auwer as gije; merkelijk
rijkere.
Merken, ww. (fr. marquer);
KEEREN (zie ali.).

men zegt : MAR-

M©rken, ww. (waarnemen). H e t w. is niet in
gebruik; zie BEMERKEN. De afl. merkelijk, bw., en
de samenst. merkwerdeg,
bn.,
merkwerdeghied,
vr., zijn bekend.
M e r k w e r d i g (uitspr. -werdjch, werd met den
hoofdt.), bn. Merkwaardig.
— Afl. Merkwerdeghied,
vr., merkwaardigheid.
Merrie, vr. W o r d t niet gebruikt. Zie M E E R I E .

Merrinos, m. Zie MERINOS.
Mersenier (uitspr. met klemt, op nier), m. Zie
Mnl. Wdb. H e t w. is niet meer in gebruik. doch
bewaard gebleven in
mersenierswenkele.
M e r s e n i e r s w e n k e l e , m. Winkel van eenen
mersenier;
fr. mercerie. Zij' wij'f heet (heeft)
f Anorde (Oudenaarde) ne schoone
mersenierswenkele.

Mersi, m. Zie MERCI.

Mertelen, ww.; merteleere, m.; mertelenge,
vr. Soms gebezigd iplv. martelen,
martelenge; z. ald.

marteleere,

Mes, o. Mv. messen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
W d b . Zoo se herp as e mes, zeer scherp; zeer
snijdend. Hie werkt mee 't mes, hij gebruikt zijn
mes, als hij twist of vecht : em betrauwt de keerel niet, hie werkt te gauwe mee 't mes. De snee
van e mes ; de ru{gg)e van e mes, het tegengestelde van de snede. — G' em meugt gee' mes
doen drouien, da' brengt omgeluk bij. Vgl. R .
— Zij' mes snydt langst de twie kanten, de zaak
(zijn betrekking, enz.) brengt hem dubbel voordeel op. J . Ned. Wdb. kol. 597. S T O E T T . — Nu
(nieuwe) messe snije gaed, nieuwe messen sippen
scherp. Vgl. V D . — E mes in de mauw hen,
heimelijk, trouweloos en wreedaardi^ handelen.
D B . — Wie mee zij' mes uitgaat, gaa' mee'
zijne meester uit, wie een mes in de tesch heeft,
is maar al te zeer aangezet om het (in twist,
gevecht, enz.) te gebruiken. — Ziet da' mij' mes
al schreemen nor huis nie en komt : 't wordt
gezegd tot een jongen die, om eenen appel te
schillen en op te eten, het mes van eenen anderen
jongen ter leening vraagt; het geleende mes moet,
met een stuk van den appel op de punt, den eigenaar teruggegeven worden, ånders komt het al
schreemen, d. i. al krijschend naar huis. — F o r mule om te weten of een mes goed of slecht is :
mes, goe' mes, puieveldere,
gatschrepere.
Zie
over het gebruik dezer formule, D E COCK en
TEIRLINCK, Kindersp., I V , 139. — E mes da' goe'
snijdt, is troef (in het kaartspel). Vgl. SNIJ(D)EN.
— Afl. Messerije, vr., collectief: al de messen ;
die messerye 'n es niet meer werd, smijt ze wecg.
— Koppel, en samenst. Messemaken,
o. : in
't messemaken es 't ne fijnen ; — messemakere,
m., ook als familienaam : De Messemaecker;
—
messes li/pen, o., messes lijpere, m.; — messewetten, o., messewettere, m . : ons maisen en es geene
goee messewettere; — mesbakske, o., waarin men
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messen bewaart; — mesheecht, m., meshecht; —
meslemmere, m., het lemmer van een m e s ; —
messewenkele, m., messenwinkel.
Mes, o. (niet m.). Mv. en verkl., ongewoon.
Mnl. mes (naast andere vormen). Mest. W d b .
K I L . S C H . D B . C V . J . — Kurt mes, geteerd
mes, mest waarvan het stroo gansch verrot is, —
Zoo nat as mes, heel nat, doornat (door regen,
zweet). — Zoo vort as mes s zeer rot. — Mes
breen ; z. BREEDEN. — Mes i{n)steken ; z. INSTEKEN. — Mes i(n)rijen, mest met den ploeg in den
akker riiden, d. i. al rijdende met aarde bedekken;
z. INRTJDEN. — Mes laan, mest op wagen of kar
laden. — Mes voeren, mest met wagen, kar of
kruiwagen op den akker voeren : mor(g)e zilleme
mes voeren. — Mes trekken, het mest uit den stal
trekken. — Mes sirenen (streuien), het mest op
het land openstrooien. — Menschendrek. Den
auwe man en ka' zij' mes nie meer
ophauwen.
Da' klai' keendse (kindje) bleef nen halven dag
i' zij' mes li(gg)en.
— Afl. Messen, bedr. zw. ww., mesten; W d b . :
't land messen; vg!. Mnl. Wdb.; vanhier : messere, m., iemand, die (veel) mest; messenge, vr.,
het mesten ; — messing (uitspr. messenk), zie ald.
— Samenst. en koppel. Mesbreen, o., het uitspreiden van mest op den akker : me zijn an
't mesbreen; z. BREEN; vanhier : mesbreeere, m.,
persoon die mes breedt; — meshaak, m., riek
met drie of twee omgebogen ijzeren tanden, waarmede men mest uit den stal of van den geladen
wagen trekt; — meshoop, m.; — meskerre, vr.,
kar waarmede men mest vervoert; — meslaan,
o., het laden van mest; vanhier, meslaere, m.,
persoon die mest l a a d t : er moeten twie meslaers
zijn; — meslucht, m., mesreuk, m., geur van
mest; — mesnat, bn., zeer nat (door regen, zweet):
z' hee' dezen nacht stijf gezweet, en ze lig(t) mesnat; J ; Mnl. Wdb; — mespoele, m., z. ald.; —
mesputte, m., z. ald.; — mesriek, m., riek, waarmede men mest behandelt; hij heeft drie sterke
ijzeren tanden; — messtank, m . ; — mesvoeren,
o., het uitvoeren van mest : me zijn an 't mesvoeren ; vanhier : mesvoerdere, m.; — meswa(g)en(e),
m., wagen waarmede men mest vervoert.
Mes, b w . Mnl. mes (naast mis). Mes (uitspr.
mes of m?s, nooit mis) vormt onscheidbare werkwoorden; mis (niet mes) komt enkel in scheiibare
werkwoorden voor. In de eerste is mes niet beklemtoond en heeft de beteekenis van verkeerd,
kwalijk, slecht; in de laatste beteekent mis niet
raak en het heeft den klemtoon. Ned. Wdb. kol.
801 : « de verbale koppelingen met mis, of m. a. w.
de zoogenaamde scheidbare samenstellingen drukken eigenlijk uit dat een doel niet geraakt of
bereikt wordt, de onscheidbare dat de handeling
op eene verkeerde wijze plaats heeft, en soms dat
juist het tegendeel gebeurt van wat het ww. aanduidt. » Vele dezer koppelingen worden als wederkeerige werkwoorden gebruikt — het wederkeerig voornaamwoord is wellicht oorspronkelijk
een datief {Ned. Wdb.) — en deze wederkeerige
werkwoorden hebben altijd mes en zijn onscheidbaar, zelfs als dit mes de beteekenis van niet raak
heeft. Ook de bedrijvende werkwoorden, die in
passieven vorm met zijn worden gebruikt, zijn
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altijd onscheidbaar. Vgl. nog DB; GAILLIARD,
Gloss. — Als afzonderlijk bw. zegt men mis, nooit
mes. Zie MIS. — De gebruikeiijkste onscheidbare
werkwoorden volgen hier.

slim zijn, verstandig zijn. SCH. DB. CV. J. Ned.
Wdb (« in Vlaanderen »). — Onz. Kwalijk deelen (in 't kaartspel), vergeven. 'k Hé mesdeeld.
Ook wel in passieven vorm : 'i Es mesdeeld. DB.

Mesachten (klemt, op acht), onsch. bedr. zw.
ww. Minachten. Ned. Wdb (« in N.-N. verouderd, maar in Z.-N. nog heden zeer gewoon »).
CV. DB.J.

CV. J. Ned. Wdb. («in Z.-N. *). Vgl. MISDEELEN.

— Afl. Mesachtenge, vr.; — mesachtere, m. :
Deur hem en deugt er niet (niets), 't en es mor
ne mesachtere.
Mesbaar, o. Zie MISBAAR.
Mesbakken (klemt, op bak), onsch. wed. st.
ww. Kwalijk, slecht bakken. Veelal in passieven
vorm. De tor te (taarten) zijn amaal mesbakken.
't En es mor nen halve mains : hie es, mijn
dzielke, mesbakken ! Vgl. Ned. Wdb.
— Afl. Mesbaksele, o., mesbakte, vr., daarnaast
misbaksele, misbakte; eig. enfig.;z. Ned. Wdb.].
Mesbauwen, ww. Zie MESBOUWEN.
Mesbellen (klemt, op bel), onsch. wed. zw.
ww. Kwalijk, niet op het juiste oogenblik bellen.
De messendietider hee hem twie keers mesbeld,
Mesbenden (klemt, op bend), onsch. bedr. st.
ww. Kwalijk binden. In passieven vorm. Al die
boeke zij' mesbon(d)en. Vgl. DB. CV. R. J.
Mesbollen (klemt, op bol), onsch. onz. zw.
ww. Kwaiijk, slecht bollen, niet bollen zooals
't zijn moet. Fast op en em mesbolt toch niet.
D B . J. Vgl. MISBOLLEN.

Mesbouwen (uitspr. -bauwBn, bauw met den
klemt.), onsch. bedr. ww.; verl. dw. : mesbauwen.
Kwalijk, slecht bouwen. Dat huis es mesbauwen.
Ned. Wdb. DB. CV. R .
Mesbraan, ww. Zie MESBRADEN.
Mesbraden (uitspr. -braan, eenlettergrepig en
met den kiemt.), onsch. bedr. zw. ww. Meestal in
passiefen vorm. Kwalijk braden. Da' stik vlees
es mesbraad (niet mesbraan, noch mesbraen).
Vgl. BRAAN.

Mesdoen (klemt, op doen), onsch. bedr. onr. ww.
Wdb. Iederee' mesdoet al ne keer. Vgl. MISDOEN.
— Afl. Mesdoendere, m., misdoener.
Mesdoopen (klemt, op doo en met sch. o),
onsch. bedr. zw. ww. Kwalijk doopen. Meestal
in passieven vorm. Mesdoopit) zijn, niet goed
gedoopt zijn; met een verkeerden naam gedoopt
zijn. Vgl. Ned. Wdb.
Mesdraaien (uitspr. mesdrouidn, droui met
den klemt.), onsch. onz. zw. ww. Slecht uitdraaien, uitvallen. As de zaké niet em mesdrouit,
zal }t nog gauwe vergete zijn. Zie MISDRAAIEN.
Mesdraen, ww. Zie MESDRAGEN.
Mesdragen (uitspr. -dra(g)?n, dra met zovl.
lange a en den klemt.), onsch. bedr. st. ww. Op
eene verkeerde plaats dragen. Z' heet (heeft) da'
pak mesdreen : ze moest het bij Sies en nie bij
Pier dra(g)en. J. — Wed. Ze mesdraagt her, ze
gedraagt zich slecht. Ned. Wdb.
Mesdrijven (klemt, op dnj), onsch. bedr. st.
ww. Niet gewoon. Misdoen. In *t liedje van
't Visschertje; Wat heb ek ou (u) mesdreven,
wat heb ek ou mesdaan? Ned. Wdb.
Mesdronien, ww. Zie MESDRAAIEN.
Mesdrukken (klemt, op druk), onsch. wed.
zw. ww. Misdrukken. Den drukker heet (heeft)
hem mesdrukt. Ned. Wdb. Vgl. MISDRUKKEN. •
Mesduvelen (klemt, op du), onsch. bedr. zw.
ww7. Slecht doen; misdoen. Past op dat ge dor
niet (niets) em mesduvelt. Zie DUVELEN. J.
Mesfoormen (foorm met zachtl. o en den
klemt.), onsch. bedr. zw. ww. Zooveel als misvor'
men. Wdb. Die koe heet (heeft) e mesfoormd lijf.
Vgl. FOORME.

Mesbraien, ww. Zie MESBREIEN.
Mesbreien (uitspr. -braizn, brai met den
klemt.), onsch. bedr. zw. ww. Kwalijk breiden.
Meestal in passieven vorm. Diekause zijn amaal
mesbraid. C V. J.

Mesbroddelen, mesbrodden (klemt, op brod),
onsch. bedr. zw. ww. Verknoeien. Ge mesbrodt
het amale. 't Es weeral ne keer mesbroddeld.
Zie BRODDELEN, BRODDEN en Loq.,

— Afl. Mesdeeldere, m., iemand die (gewoonlijk) verkeerd de kaarten geeft.

Wdb.

Mesbmik (klemt, op mes), o. Zie MISBRUIK.
Mesbruiken (klemt, op brui), onsch. bedr. zw.
ww. Wdb. let mesbruiken.

Mesgaan (gaan met zovl. lange a en den
klemt), onsch. onz. onr. ww. Misgaan. Wdb. Ze
mesgaat her nogal dikkels, ze handelt dikwijls
verkeerd. — Ook : een verkeerden weg nemen.
Ge mesgaat ou (u), mains, ge moet op ou (uw)
slappe werekeeren. — Vgl. Ned. Wdb, J. Zie
MISGAAN.

Mesgeen {geen eenlettergrepig, met zachtl. e
en den klemt.), onsch. bedr. st. ww. Verkeerd
geven (in kaartspel). Es 't weeral ne keer mesgeen? — Wed. Zich bij het geven vergissen.
'k Hé (heb) mij mesgeen : e gau(d)stik veur ne
cens! — Vgl. DB. CV. R. J.
— Afl. Mesgeendere> m., iemand die (gewoonlijk) de kaarten verkeerd geeft.

Mescijferen (klemt, op cij), onsch. wed. zw.
ww. Zich vergissen in het cijferen. Mie heet (heeft)
her weeral ne keer mescijferd.
Mesdaad (klemt, op mes), vr. Zie MISDAAD.

DACHT.

Mesdeelen (dee met sch. e en den klemt.),
onsch. bedr. zw. ww. Kwalijk deelen of bedeelen.
Meestal in passieven vorm. Nie mesdeeld zijn,

Mesgeven, ww. Zie MESGEEN.
Mesgieten (klemt, op gie)9 onsch. bedr. wed.
st. ww. Zich vergissen in het gieten. 'k Hé (heb)

Mesgedacht (klemt, op mes), o. Zie MISGE-

MESGRAAN
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mij mesgoten; 't em mocht in de flessche niet,
mor wel in 't glas. Em mesgiet de melk toch
niet. Zie MISGIETEN.
MesgTaan (graan met zovl. lange a en den
klemt.), onsch. wed. zw. w w . Ge mesgraadt ou
(u), hetz. als : ge graadt mis. 7AZ GRAAN, M I S GRAAN. Vgl. C V . J .

JffesgradeD, ww. Zie MESGRAAN.
Mesgrepe, vr. Zie MISGREPE.
MesgTljpen (klemt, op gry), onsch. wed. st.
w w . Misgrijpen. Ned. Wdb. Ze zal her mesgrijpen. Vgl. MISGRIJPEN.

Meshande, vr.; meshanden, ww. Zie MASHANDE, MASHANDEN.

Meshaen, ww. Zie MESHAGEN.
M e s h a g e n (uitspr. -a(g)pn, met zovl. a en den
klemt, op de tweede lettergreep), onsch. onz. zw.
w w . Mishagen. Ned. Wdb. Da' meshaagt me
stij'f.
Meshandelen (uitspr. -anddhn en met klemt,
op de tweede lettergreep), onsch. bedr. zw. w w .
Mishandelen. Worom meshandelde den hond?
Ned. Wdb.
Meshooren (uitspr. -oorpn, 00 met sch. o en
den klemt.), onsch. onz. zw. w w . Kwalijk,
slecht hooren; hoorende misverstaan. *k Verstond
het ånders;
mor }k zal zeker meshoord hen
(hebben). Vgl. Ned. Wdb.
Mesjonnen (klemt, op mes), onsch. bedr. zw.
w w . Misgunnen. Ned% Wdb. Ge mesjont
mij
alles. Vgl. K I L . J . Mnl. Wdb.
— A 8 . Mesj ondere, m., iemand die een ander
niets kan gunnen.

MESMAAKT

Slecht bekomen, hinderen. Drenkt mor *n dreu*
pelke mee, 't en zal ou (u) nie meskommen. —
Gemist worden. Sedert de doo' va' moeder, en
drouit de wenkel nie' goed, moeder meskomt er
sti/f. — Vgl. K I L . S C H . D B . C V . J . ; en hier
MISKOMMEN.

Meskoopen (koo met sch. o en den klemt.),
onsch. wed. onr. ww. Zich in het koopen vergissen. yk Hé (heb) gisteren 'n koe gekocht, mor
'k paize da' 'k mij meskocht hé. Vgl. Ned. Wdb,
Mnl. Wdb.

Meskorten, ww. Zie MESKAARTEN.
M e s k o t e r e n (klemt, op ko), onsch. bedr. zw.
ww. Misdoen. Hie hee weeral iet
meskoterd.
Vgl. C V .
M e s l a a n (laan met zovl. lange a en den klemt.),
onsch. bedr. zw. ww. Verkeerd, niet goed laden.
Wie heet (heeft) er die ker re gelaad? Z} es g* hee l
meslaad. D B . Zie LAAN.

Mesladen, ww. Zie MESLAAN.
Mesleeden (uitspr. leen, eenlettergrepig, met
sch. e en met den klemt.), onsch. bedr. zw. w w .
Verkeerd leiden. Eig. en fig. G' em meugt mij nie
mes leen, ge moet mij de rechte bane wijzen. Mesleed zijn, op een slechten weg gebracht zijn; eig.
en fig. D B . C V . T . J . Ned.

Wdb

(MISLEIDEN).

Mesleen, ww. Zie MESLEEDEN.
Mesleeren (lee met sch. e en den klemt.), onsch.
bedr. zw. ww. Kwalijk, verkeerd onderwiizen.
Da' perd es mes leer d. D B . J. Ned. Wdb (< thans
in N . - N . onbekend »).

bn. Zie MISJONSTE, M I S J O N S T I G .

M e s l e g g e n (uitspr. -le(gg)?n met den klemt.),
onsch. bedr. st. w w . Iets op een verkeerde plaats
leggen. 'k En vende mynem
bril nie meer,
'k hedden (heb hem) zeker meslaid. Vgl. J . Ned.
Wdb (« in N . - N . verouderd »).

M e s k a a r t e n (uitspr. -korten met den klemt.),
onsch. onz. zw. ww. Verkeerd, slecht kaarten
(z. ald.). 'k En spele mee hem nie' geeren, hie
meskort te dikkels. D B .

M e s l e z e n (klemt, op le), onsch. w e d . st. w w .
Kwalijk, verkeerd lezen. Harleest dat ne keer
betere : g' hebt (hebt) ou (u) zeker
meslezen,
Vgl. MISLEZEN. D B . CV. J . Ned. Wdb (« alleen

Mesjonste (klemt, op mes), vr.; mesjonstig,

M e s k e e r e n (kee met den klemt, en sch. e),
onsch. onz. zw. ww. Misvallen. Ze zal nog genezen, aster niet em meskeert. Vgl. Loq,, Wdb.
Meskeiinen (klemt, op ken), onsch. bedr. z w .
ww. Miskennen. Ned. Wdb. Ge meskent mij.
— Afl. Meskennenge, vr.
Meskijken (klemt, op kij), onsch. wed. st. w w .
Verkeerd,. kwalijk kijken; zich vergissen in het
kij ken. 'k Meendege dat 't mijn duive was, die
dor gevlo{g)e kwam, mor Jk hé (heb) mij meskeken.
Mesklappen (klemt, op klap), onsch. wed. zw.
w w . Zich verpraten. As ze veur de zuze (juge) zal
staan, zal z' her wel mesklappen. Ned. Wdb (c in
N . - N . niet in gebruik >). D B . C V . T . J .
Meskommen (klemt, op kom), onsch. onz. st.
w w . Miskomen. Ned. Wdb (« in N . - N . thans
verouderd »). Iets slechts overkomen. Ze valt
nere, wa' meskomt er heur? — T e onpas komen,
hinderen. Mijne venger es verzworen, da' meskomt mij stijf, want 'k en kan nie schrijven. —

in Z . - N .

s). Zie ook

MISLEZEN.

M e s l o o p e n (klemt, op loo en met sch. o), onsch.
wed. st. ww. O p een verkeerd en weg raken. E i g .
en fig. Dat en es de rechte bane niet om nor Elst
te gane : g'hebt (hebt) ou (u) mesloopen. Da'
maiske mesloopt her. Vgl. C V . T . R . J . Ned.
Wdb (« in Z.-N. »). Mnl. Wdb. Zie ook M I S LOOPEN.

Mesluk, m. Zie MISLUK.
M e s l u k k e n (klemt, op luk), onsch. onz. zw.
w w . W d b . — Niet slagen in wat men onderneemt. 'k En zal in d'ekzomme (examen) nie meslukken. D B . C V . C L (Bijv.). Ned. Wdb (< in
Z . - N . »).
— Afl. Meslukkenge, vr., mislukking, W d b :
hie es al vijf jaar in d'uneversitait,
en 't es
d'eem meslukken g achter d'ander e.

Mesmaaksele, vr. Zie MISMAAKSELE.
Mesmaakt, bn. Zie MESMAKEN.
— Arl. Mesmaakthied
mismaaktheid.

(klemt, o p maakt), vr.,
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Mesmaitsen, ww. Zie MESMEITSEN.
Mesmaken (klemt, op ma en met zovl. lange
c), onsch. oedr. zw. w w . Mismaken. Ned. Wdb,
Dat es g'heel
mesmaakt,
verkeerd gemaakt.
'm Mesmaakte koe9 een wanstaltige, slecht gevormde koe. Ne mesmaakte
mains (mensch).
E mesmaakt hu/s. 'i En es mor ne prutsere : al
wor dat hie zijn hånd a'steekt, es mesmaakt.
Mesmoesteren (mees met sch. e en den klemt.),
onsch. bedr. zw. ww. Kwalijk, verkeerd meesteren. Den doktezir hee mij mesmeesterd. Hie mesmeestert nogal dikkels. Zie MEESTEREN.
— Arl. Mesmeester-enge\ vr., slechte meestering.
M e s m e i t s e n (uitspr. -maitsdn
Zie MESMETSEN.

met den klemt.).

Mesmeten (klemt, op me), onsch. wed. st. ww.
Verkeerd m e t e n ; zich vergissen in het meten.
Bazinne, g-' em meugt ou (u) nie mesmeten. Zie
MISMETEN. Vgl. J . V D .
M e s m e t s e n (uitspr. -metsdn met den klemt.),
onsch. bedr. wed. zw. w w . Daarnaast, gewoon,
MESMAITSEN. Kwalijk metselen, niet metselen
zooals 't behoDrt. Hie moet oppassen en de muur
nie mesmaitsen.
De stal was mesmaitst.
—
W e d . Ziet da' g' ou (u) niet em mesmaitst. Zie
ME(I)TSEN.

M e s n a a i e n (uitspr. -nouwn met den klemt.),
onsch. oedr. wed. zw. w w . Da' kleed es mesnouid, is niet naar behooren genaaid. — W e d .
De kleermaker mesnouit hem meer as éene keer.
Vgl. Ned. Wdb. D B . C V . J . Zie hier M I S N A A I E N .
Mesnamen (uitspr. -nomzn met den klemt.),
onsch. bedr. zw. w w . Eenen verkeerden of onverdienden naam geven. 'k Heet'n ne foefeleere, en
'k em mesnome'n
niet. Nie mesnoom{d)
zijn,
geen verkeerden noch onverdienden naam hebben. Vgl. Mnl.
Wdb ( M I S N A M E N ) . Ned.
Wdb
( M I S N O E M E N ) . D B . C V . T . R . J . Zie N A M E N en

Kl. en Vor ml.

Mesnoeen, ww.; o. Zie MESNOEGEN.
M e s n o e g d (klemt, op noegd),

b n . Zie MES-

NOEGEN.

M e s n o e g d e r i k , m. Mv. -s, -ken. lemand die
gewoonhjk misnoegd is. G' en zij' mor ne groote
mesnoegderik.
Vgl. M E S N O E G E N . D B .
M e s n o e g e n (uitspr. -noe(gpn met den klemt.),
o. Zonder mv. Ned. Wdb. Ge doet het amaal mee
mesnoe(g)en.
M e s n o e g e n (uitspr. -noe(g)?n met den klemt.),
onsch. bedr. zw. ww. Ned. Wdb, Ge mesnoegt mij
altijd. — Mesnoegd als bn. 't Es ne mesnoegde
vaint, hij is (gewoonlijk) misnoegd^ Vgl. Ned.
Wdb.
— Arl. Mesnoegderik, m., z. ald.; — mesnoegdhied, vr., misnoegdheiu.

Mesnomen, ww. Zie MESNAMEN.
Mesnouien, ww. Zie MESNAAIEN.
Mespakken (klemt, op pak), onsch. bedr. onz.
wed. z w. w w . K walijk, verkeerd grijpen. Ik hé (heb)
dat ijzer mespakt em mijn hånd zeere gedaan.

MESPRIJZEN

Hier zijn twie doozen; d*een es teégen in d* ander
ester iet da* goed es; ge meugt er een af pakken,
mor ziet da' ge niet em mespakt. — Fig. Het
mespakken, niet lukken, niet slagen, 'k Hé de
wenkel overgenomen, mor 'k zal 't mespakt hen
(hebben). Z' heet (heeft) 't mespakt mee Sies,
ze is mistrouwd. — Veelal wed. Zich vergissen in
het pakken, 'k Mespaktege mij in den donkeren.
De moordeneer hee hem mespakt:
hie wildege
de moeder vermoor(d)en, ?nor de dochter niet. —
Fig. 'k Meendege da' ze rijke was as 'k er mee
trauwdege, mor 'k hé mij leelek mespakt. Ge zilt
toch die affeeren overnemen, mor ge zilt ou (u)
mespakken. — Slecht verstaan, begrijpen. }l En
es nie geljk ge meent, manlief, ge mespakt ou
(u). — In het kaartsoel : verkeerd, niet met goeden uitslag afnemen. 'k Hé mij mespakt. ge maakt
ne zot roef. — Vgl. P A K K E N . S C H . D B . C V . T .
R.J.
Mespel, vr. Zie MESPELE.
Mespele, vr. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
-Ikies). De eind-£ valt dikwijls in de uitspr. weg.
Mnl. mespele (naast mispele). Mispel. }k En ete
nie' geere mespels. 'n Vorte mespele. Zoo vort
as }m mespele, van zaken en personen. Zie J.
— Afl. Mespeleere, m., mispelaar; vanhier :
mespeleeren, gewoon mespeleerie, b n . : mespeleerie haut; ne schoone mespeleerie stok.
— Samenst. Mespelblad, o., en zeer gewoon,
mespelblare,
vr. : thee va' mespelblaren;
—
mespelblomme, vr.; — mespelboom, m.; — mespelstruik,
m.; — mespeltak : snijdt diene rechte
mespeltak af, em maakt er ne mespeleerie stok af.
M e s p e u t e r e n (klemt, op peu), onsch. bedr.
zw. w w . Daarnaast MESPIKKELEN. Misdoen : verzachtende termen. Watten hee' ze weeral ne keer
mespeuterd? As 't manneke 't een of 't ander
mespikkelt, moetf hem straffen. K I L . SCH. D B .
C V . J.
M e s p i k k e l e n (klemt, op pik), onsch. bedr. zw.
WW. Zie MESPEUTEREN.
Mesplaatsen (uitspr. -ploots?n met zachtl. o
en den kiemt.), onsch. bedr. zw. w w . Verkeerd
plaatsen. 't Es hier dl mesplootst. — Fig. Mesplootst, fr. déplacé. Wa' da' ge dor doet, wa'
da' ge dor zegt, dat es stijf mesplootst. — V g l .
Ned. Wdb.

Mesplootsen, ww. Zie MESPLAATSEN.
Mespoele, m. Mv. -n. Verkl. ongewoon.
Put, waarin het mestwater vloeit. De mespoele
Hep overe. Ne gemaitste mespoele. — H e t mespoelwater.
Voert de mespoele nor de wee. Laat
ons 't loof mee mespoele begieten. R . — Men
zegt : ne poel (niet poelé), de mespoele (niet mespoel).
Mespraten {-praten met zovl. lange a en den
klemt.), onsch. wed. zw. ww. Hetz. als MESKLAPPEN ; zie ald. Ze zal er wel ne keer
mespraten.
Ned. Wdb.
Mesprijzen (klemt, op prij), onsch. bedr. st.
ww. Ned. Wdb. Z' es altij' te(g)en herre man, ze
mesprijst hem gedureg. G' em meugt mijn ware
zoo nie mesprijzen. — Als o. zelfst. nw. Mee
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mesprijze van iemend spreken. Ned, Wdb («in
N.-N. onbekend »).
— Afl. Mesprijzere, m., misprijzer. Ned. Wdb.
Mespiltte, m. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes,
-kies). Put of kuil, op de hoeve, niet ver van de
stallen, waarin men den stalmest legt. Op d'auw
pachthoven es de mesputf op den hof (ir. bassecour). De mesputte, dat e7t es de mespoele niet;
de mespoele, dat en es mor 'n deel van de mesputte ; in de mesputte ligt 't mes en de mespoele,
Mesraan, ww. Zie MESRADEN.
Mesraden (uitspr. -raan eenlettergrepig, met
zovl. lange a en den klemt.), onsch. bedr, zw.
ww. lemand verkeerd2n raad geven. De meester
hee mif mesraad. Vgl. RADEN, RAAN, GRAAN
en MESGRAAN.

Mesrekenen (klemt, op re), onsch. wed. zw.
ww. Zich vergissen bij het rekenen. 't En es geen
honder(d) frank, ge mesrekent ou (u). Hie paist
Mieke te krij[g)en, mor hie ?nesrekent hem. Vgl.
Ned. Wdb. Mnl. Wdb. CV. T. R . J. Zie hier
MISREKENEN.

— Afl. Mesrekenenge (klemt, op re), vr. : er es
mesrekenenge.
Mesrijden (uitspr. -ry'dn met den klemt.),
onsch. bed. wed. st. ww. Kwalijk, verkeerd rijden. 'n Vore mesrijen, ze niet goed met den ploeg
maken. CV. T. — Wed. Rijdende een verkeerden weg nemen. As ge die stratepakt, zilde zeker
ou (u) mesrijen. T. J. Zie MISRIJDEN.
Mesrijen, ww. Zie MESRIJDEN.
Mesroeien (klemt, op roei), onsch. wed. zw.
ww. BLJ het roeien (zie ald.) het doel niet raken.
'k Mesroeie mij leelek. Zie MISROEIEN.
Mesroepen (klemt, op roe), onsch. wed. st.
ww. Kwaujk roepen. 'k Moest Mie roepen, en
'k riep Treze, 'k hé (heb) mij mesroepen. J. Zie
MISROEPEN.

Messchatten (klemt, op schat), onsch. wed.
bedr. zw. ww. Niet schatten zooals 't behoort;
verkeerd, slecht schatten. 'k Schatte dat huis op
tien duus(t) frank. Mor, mains, ge messchat ou
(u) stijf. — Ook bedr. 'n Huis messchatten. Da'
land es messchat. Vgl. MISSCHATTEN.
Messcheppen (klemt, op schep), onsch. wed.
zw. ww. Zicn bij het scheppen vergissen. Da' z'
op de zolder om meel gaat; mor der staan twie
zakken en z' em mag her nie messcheppen.

Messchien, messchiens (klemt, op schien{s)),
bw. Daarnaast, gewoon,MASSCHlEN, MASSCHIENS;
zeer zelden MISSCHIEN, MISSCHIENS. 't Es messchien 'n leu(g)ene. Ze zal messchiens nog kommen. Mnl. messcien (naast andere vormen).
Messchieten (klemt, op schié), onsch. onz.
bedr. wed. st. ww. Onz. Kwaiijk, verkeerd schieten. De gouischieiere messchiet vele. — Bedr.
'k Hé (heb) dor 'n scheute messchoten. Ook in
passieven vorm : die scheute was messchoten. —
Wed. Zich vergissen bij het schieten. Let toch
goed op, da' g' ou (u) niet em messchiet. Ook
rig. : z' en zegt nie altijd de waarhied, ze messchiet her altemaits ne keer. —Vgl. MISSCHIETEN.

MESSLAAN
Messchrijven (klemt, op schrij), onsch. bedr.
wed. st. ww. Kwalijk, verkeerd schrijven. Ge messchrijft vele, zilde. Der zij' veel wor(d)e (woorden) messchreven. G'heel die bladzij es messchreven. — WTed. Kijkt, de meester hee hem messchreven. — DB. CV. J. Ned. Wdb. Vgl. MISSCHRIJVEN.

Messcliuppen (klemt, op schup), onsch. bedr.
wed. zw. ww. Kwalijk schuppen (z. ald.). Veelal
in passieven vorm : 't es messchupt. — Wed.
Zich vergissen in het schuppen. Hie wildege den
hond ne schup geén} mor hie heet hem gelukkeglijk messchupt. — Vgl. MISSCHUPPEN.
Messe, vr. Mv. -n. Verkl. meske (mv. -kes,
•kies). Mnl. messe (naast andere vormen). Mis. Nor
de messe gaan. Mes hooren. Onder de messe,
binst, gedurende de mis. 'm Messe lezen; 'n geleze messe, fr. une messe basse, 'm Messe zengen ;
'n gezonge messe. De messe dienen. De messe
duiken, de mis verzuimen. 'm Mes an de muur
plakken, eene mis verzuimen. 'm Messe mee sermoen. 'm Messe mee vier heeren, met vier geestelijken. — Te laat in de messe kommen, eig. : in
de kerk komen als de mis reeds aan den gang is;
fig. : te laat komen. 't Spel es al lange gedaan;
ge komt te laat in de messe. De rijspap es op; ge
komt te laat in de messe. — Spr. De paster en
doe' geen twie messe veur ée' geld, ik zeg (ik doe)
niet tweemaal hetzelfde. CV. J.
— Afl. Mesachteg, bn., van de mis houdende :
hie en was nie stijfmesachteg.
— Samenst. Mesboek, m. (niet o.), gebedenboek, waarmede men naar de mis gaat; — mesdag (uitspr. mestach; zoo zegt men ook {h)aihchtach, kestach, z. Kl. en Vorml.), m., eig. dag,
waarop men mis moet hooren, heiligdag; vgl.
Ned. Wdb; Mnl. Wdb; KlL; SCH; DB; CV; J ;
— mesgank, m., de eerste gang naar de kerk (van
kraamvrouwen) : zaterdag zal 'k mijne mesgank
doen; daarnaast kerkgank. — Eenmaal m den
vorm messen- : messendienderet m., jongen die de
mis dient; hie en es nog nie' goed om messendiender te zijn, hij is niet verstandig, niet slim.
Messen, bedr. zw. ww. Vervoeging : mestege,
gemest. Met hen (hebben). Daarnaast, gewoner,
vetten. Ge moet da' land goe' messen. Zie MES.
Messenk, m. Zie MESSING.
Messieås (klemt, op sie), m. Messias.
Messing (uitspr. messenk met klemt, op mes),
m. Mv. messengen. Verkl. messenkske. Plaats,
waar men den stalmest legt. Onze ?nessenk ligt in
de vulle zonne, en dat is slicht. — De mest zelf.
De messenk uitvoeren, den mest van de hoeve naar
den akker voeren. — Gelijk ne messenk, stinkend,
vuil. Dat huis es gelijk ne messenk, es zoo vuil as
ne messenk. Her bedde, 't es ne messenk! — Den
haan op de messenk venden, den nacht in de
herberg doorgebracht hebben en in den vroegen
morgen thuis komen. — Messing, vr., schuinsche
besnijding, en messing, o., mengsel van koper en
zink, zijn niet in gebruik. — Vgl. Mnl. Wdb.
K I L . DB. CV. J. Ned. Wdb.
Messlaan (slaan met zovl. lange a en den

klemt.), onsch. onz. wed. st. (onr.), ww. Onz. Mis-

MESSLAG

MESTROOSTEG

~t Zal messlaan, Es ~t messle(g)en,? As
niet em messlaat; As den oekst (oogst) niet em
messlaat, Ned. Wdh (c thans niet meer in gebruik »). - Wei. lich vergissen in het slaan.
Nem blende mains messlaat hem dikkels. Vgl.

keunt de korten nie' goed steken, ge messteeet
z' altga, Zie STEKEN. - Wed. Fielke was ne
Ji/ne renkstekere, hie Jm messtae hem nie' uele,
De slachter heet (heeft) hem messtoken, hij heeft

MISSLAAN.

Loq. Wdb. -

lukken,
~t

M:esslag, m. Zie MISSLAG.
M:esslapen (uitspr. -slopen met zachtl. 0

en den

klernt.), onsch. wed. st. ww. Gade mor(g)en t&'lek
mee? Jouk (ja 'k), as J k mij nie em mess lope.

lIesslopen, ww. Zie MESSLAPEN.
Messmijten (klemt. op sm&'.), onsch.

wed. st.
ww. Al smij tende niet raken. J k Smeet nor hem,
mor Jt was in den donkeren, en Jk messmeet m&'.
V gl. MISSMIJTEN.
Messnijden (uitspr, -sn&'Jn met den klemt.),
onsch, bear. wed. st. ww. Kwalijk snijden; zoo
snijden dat het niet goed is. Dem beenhautoersgast hee' den osse gJheel messneen, Die broee en
gaa J nie' goed, e' es messneen, - K walijk lubben. E vi(gg )z'e messnijen. J t Es e messnee' perd.
- Wed. Dem boterham es zoo dikke, moeder heet
(heeft) er zeker messneen. - lie MISSNIJDEN.
lIessnijen, ww. Zie MESSNIJDEN.
lIesspelen (klemt, op spe), onsch. onz, wed.
zw. wW. Slecht, verkeerd spelen. Weeral ne keer
messpeeld I J k Messpele dikkels dezen ave(n)d.
Let op de korten (kaarten) en em messpeelt
niet, - Wed. Zich vergissen bij het spelen,
Hi'e wer(dt) zat en hie en doe' niet (niets) as hem
messpelen. - Vgl. DB. ev. J.
- Aft Messpeeldere, m., iemand die (veel)
messpeelt : giee' leeleke messpeelder da' ge zy't!

M:esapreken (klem t.

op spre), onsch. wed. st.

wW. Zich verpraten. Watten zegde dor? Ge messpreekt ou (u) zekere? J t En es azoo niet, J k messpreke mij. Ned. Wdb (<< thans voorallD Z.-N. )).

M.essprengen, ww. lie MESSPRINGEN.
:Messpringen (uitspr . -sprengJn met

den
klemt.), nnseD. ODZ. wed. st. wW. Kwalijk sprinJ
gen. J k Wi'ldeg O'Her de gracht, mor J k messprank en J k viel in J t watere. Dat es messpron~en! - Wed. 'k He (heb) mY' messprongen en
my'ne voet verstuz'kt. - V gl. Ned. Wdb. lie
MISSPRIN G EN.

:Messtaan (uitspr. -staan met zovl. lange a en
den klemt.), onsch. onz. onr. ww. Ned. Wdb.

Dienen hoed em messtaat hem niet. Da J messtaat,

dat betaamt niet. Vgl. MISSTAAN.

Messtampen (klemt. op stamp), onsch. onz.
wed. zW. wW. K waiijk stampen. Da Jperd en doe J
nzet as messtampen. Het messtampt hem gedureg. E perd es zuk I n ~roote beeste, en Jt messtampt hem. lie BEESTE. V gl. MISSTAMPEN.

:Messtap, m. lie MISSTAP.
:Messtappen {kiemt. op stap), onsch. onz. wed.
zw. ww. h..waHjk stappen. Jt Es st&f donkere, ge
moet wel opletten en nze mess tappen. Dat es
me~stapt. - Wed. J k Messtaptege mil, en k viel
in de more. Fig. ZJ en gedraagt er niet al te
goed, ze messtapt her vele. Vgl. MISSTAPPEN.
7

M:essteken (klemt.

op ste),onsch. bedr. wed.

st. ww. Van kaarten : ze kwalijk steken. G' en

het varken niet doodgestoken zooals 't zijn moest,
Vgl. MISSTEKEN.

Mest, m. Niet in gebruik. Zie MES (ook de afl.
en sarnenst.).
:Mestasten (klemt. op tast), onsch. wed. zs«,
ww. K watij k, verkeerd tasten, J k Zocht in den
donkeren, mor J k mestasttege my'. V gl. MISTASTEN en Ned. Wdb.
Mesteekenen (klemt. op tee en met sch. e),
onsch, bedr. wed. zw, w «. Kwalijk, verkeerd
teekenen. Al die gorduineblomme z&'J mesteekend. Ge mesteekent, ge zet een verkeerd teeken
(in het kaartspel b. v.), - Wed. Verkeerd onderJ
teekenen, G em moest da' stik nie teekenen, ge
moest Jt deze teekenen, g' het ou (u) mesteekend.
- Vgl. DB. J. Ned. Wdb.
Mestellen (klemt. op tel), onsch. onz. wed.
zw. w «, Verkeerd tellen. Jt Was uieeral ne keer
mesteld, G J het (hebt) mesteid. _ Wed. J k En
zal me nie mestellen, mij niet vergissen. Fig.
Misrekenen. J k He (heb) my' op hem betrautod,
mor Jk he my'ferm mestetd, - Vgl. Ned. Wdb,
iYnl. Wdb. KIL. CV. lie MISTELLEN.
Mestemmeren (klemt. op tem), onsch. be dr.
zw, ww. Verkeerd timrneren. Veelal in passieven
vorm. Dat huts es mestemmerd, Ned. Wdb,
Mesten, vr«. lie MESSEN. - Mesten, vetmaken (van dieren) wordt niet gebezigd. Men zegt
altijd vet ten. Zie ald.
Mesterten (klemt. op tert), onsch, onz. wed.
st. WW. Mrsueden, Het we(g)elke I n es mor small
oppassen en niet te mesterten. - Ook fig, : ne
mains en kan nz'e altoos weI doen, hz'e kan al ne
keer falen e1n mesterten. - 'Ved. Eig. en fig.
Jk He (heb) mil in Jt gaa J mestorten. Wie hem
mestert, trapt altemaits in ne stront, wie zich
Diet goed gedraagt, betaalt het soms duur. - V gl.
Mnl. Wdh. KIL. Ned. Wdh. DB. ev. lie TERTEN, MISTERTEN.

Mestrappen (klemt. op trap), onsch. onz.

wed.
Verkeerd trappen. 'k jJ:festraptege en
J k viel van den
trap. - Spr. E perd mestrapt
ook al ne keer, een mensch faalt al eens. - Wed.
Z\V.

ww.

As J k van de lcere komme, zal J k moeten opletten
en m&'nie mestrappen. Em mestrapt ou (u) niet
'in den donkeren. ey. J. VD. Zie MISTRAPPEN.

Mestrauwe, vr.; mestrauwen, ww.; mestranwig, on. Zle MISTROUWE, enz.
Mestreffen (klemt. op tref), onsch. onz. st.
wW. Het met 'iemand mestreffen, het niet lukken.
De bazinne hee Jt mee her mazsie mestroffen.

eV.J.
M:estrekken

(klemt. op trek), onsch. bedr.
wed, st. ww. K walijk trekken. J n Karte (kaart)
mestrekken, een verkeerde kaart uitspelen. _
Wed, Jk Wildege koopen, mor Jk he (heb) mfj
I n korte mestrokken. DB. R. J. ev (BY'v.).

Mestroosteg (klemt. op troost en met sch. 0),
bn. bw. Mlstroostig. Ned. Wdb. Mestroosteg zY'n.
c_ Afl. J.l1estroostegkied, vr., mistroostigheid.
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MestrOUWe (uitspr. -irauw? met den klemt.),
vr. Mistrouw (Nei. Wdb : c thans in onbruik »).
Hie heet (heeft) te veel mestrauwe, en die mestrauwe 'n steunt op niet(niets).
Mestrouwen (uitspr. -trauwm met den klemt.),
onsch. bedr. wed. zw. ww. Mistrouwen. Wdb.
'k Mestrauwe den deu(g)eniet. 'k Mestrauwe mij
van hem {Ned. Wdb : « een thans ongebruikelijk
gallicisme »).
Mestrouwen (uitspr. -trauwdn met den klemt.),
onsch. wed. zw. ww. Een mishuwelijk aangaan.
Mijn dochter heet (heeft) her mestrauwd. —
Ook wel in passieven vorm. Z' es mestr auwd. —
Vgl. Ned. Wdb.
Mistrouwig (uitspr. -trauwdch met den klemt.),
bn. Mistrouwig. Wdb. G' em meugt zoo mestrauweg nie' zijn.
Mesvaar, o.; mesval, m. Z. MISVAAR, MISVAL.
Mesvalleil (klemt, op/al), onsch. onz. st. ww.
Misvaiien. Siecht uitvallen, mislukken. Niet (niets)
en lukter hem, alles mesvalt. Ned. Wdb (-< thans
nog in Z.-N. »). Mnl. Wdb. K I L . CV. J. — Niet
goed bekomen (van spijs of drank). ledere keer
da' 'k nen dreupel drenke, mesvalt het mij. DB.
J. Ned. Wdb («in W.-Vl. »). — Een misval hebben. Van altrase was ze mesvallen. Mnl. Wdb,
Ned. Wdb. DB.
Mes Varen (uitspr. fa met zovl. lange a en den
klemt.), onsch. onz. zw. ww. Misvallen (van eene
vrouw). Niet gewoon. Z' es mesvaren. Vgl. Ned,
Wdb. DB. — Slecht varen (met een persoon als
onderwerp). Da' maisk' es veel te lichte, ze zal
nog mesvaren. Vgl. Mnl. Wdb,
Mesvauwen, ww. Zie MESVOUWEN.
Mesverven (klemt, op -fervdn), onsch. bedr.
wea. zw. ww. Wdb. Da' goed es mesverfd. —
Wed. Verver, ge moet de boorde' van de deur
ander st verven as de panneelen ; ziet da' g' ou
(u) niet em mesverft.
MesVOormen (uitspr. -foorman met zachtl. o
en den kiemt.), onsch. bedr. zw. ww. Zie MESFOORMEN ; in de Wdb. MISVORMEN.

MesVOUWen (uitspr. -fauwzn met den klemt.),
onsch. bedr. zw. (st.) ww. Verkeerd vouwen. Al
die servette zij' mesvattwen. Vgl. Ned. Wdb :
MISVOUWEN (met andere bet.).
Mesvraén, ww. Zie MESVRAGEN.
Mesvragen (uitspr. -fra(g)pn met zovl. lange
a en aen kiemt.), onsch. bedr. wed. st. ww. Kwalijk, slecht vragen. 'k Hé (heb) heur gevraagd
va' wor da? ze kwam; hé 'k heur dormee iet mesvraagd? — Wed. In 't whistspel b. v. 'k Hé
klaveren twiee gevraagd, mor 'k hé mij mesvraagd; 'tmoet herten twiee zijn.
Meswas, m. Zie MISWAS.
Mesween, ww. Zie MESWEGEN.
Meswegeil (uitspr. ~we(g)pn met den klemt.),
onsch. bedr. wed. st. ww. Verkeerd wegen. Veelal
in passieven of wederkeengen vorm. 't Es meswo(g)en* Moeder hee her zeker meswo{g)en.

METE

Meswerken (klemt, op werk), onsch. zw. ww
Veelal in passieven vorm : Meswerk{t) zijm
slecht gemaakt zijn. Wa' da' ge dor doet, en
deugt niet : 't es g'heelegans meswerkt. Vgl.
Mnl.

Wdb. Zie MISWERKEN.

Meswerpen (klemt, op werp), onsch. bedr.
wed. st. ww. Kwalijk, slecht werpen. Veelal in
passieven vorm. Dat es meswoorpen. — Wed.
Ge 'm meugt mor e'ene keer werpen, let op da'
g' ou (u) niet em meswerpt. — Vgl. MISWERPEN.
Mesweven (klemt, op we), onsch. bedr. wed.
st. ww. Venceerd weven. let mesweven. — Wed.
'k Mesweefdege mij, en 'k moest harbeginnen.

-Vgl.J.
Meswijzen (klemt, op wij), onsch. bedr. wed.
st. ww. In het jasspel : verkeerd wijzen. Ge meswijst ou (u) : dat en es geene vierdere, 't en es
mor nen derdere. — Soms onz. As ge nog ne keer
meswijst, zillem' ou (u) kastijen. — Zie WIJZEN,
MISWIJZEN.

Meszeggen (uitspr. -se(gg)m met den klemt.),
onsch. beur. onr. ww. Al lets te zeggen misdoen.
Hee' z' iemand iet meszaid? Dormee 'm mesze(gg)e 'k niet {niets). Vgl. DB. CV. J. Ned. Wdb.
Zie MISZE(GG)EN.

Meszengen, ww. Zie MESZINGEN.
Meszetten (uitspr. -setUn met den klemt.),
onsch, bedr. wed. zw. ww. Verkeerd, kwalijk
zetten. 'k Meszettege mijne voet en 'k viel in de
beke. 'n Lettere, e getal meszetten. Wie heet
(heeft) er al die talloore' meszet? 't Es almeszet
in dees komere (kamer). — Wed. De faktuur en
es nie zuust (juist), g' het ou (hebt u) zeker ieverst
meszet. — Vgl. Mnl. Wdb. KlL. Ned. Wdb. DB.
J.CV.
Meszien (uitspr. -sien met den klemt.), onsch.
bedr. wed. onr. ww. Bedr. Minachten. Z' es thuis
meszien em mesprezen. — lets leelijks of gebrekkigs aan iemand of iets opmerken, An die koe en
es niet (niets) te meszien, 'k En wist niet te
ze{gg)en wat ek an her meszag. — Wed. Zijdegij
hier gisteren nie' gepasseerd? Neen ek. Dan
hé 'k mij leelek meszien. — Vgl. Mnl. Wdb.
Ned. Wdb. CV. J. Zie MISZIEN.

Meszingen (uitspr. -sengpn met den klemt.),
onsch. weu. st. ww. Verkeerd zingen. Hie meszengt hem leelek. — Ook in passieven vorm. Da'
lieken es meszongen. — Vgl. MISZINGEN. DB.
CV.J.
Met, vz. Wordt schier niet gebezigd; men zegt
gewoonlijk mee, soms meed, med. Z. die woorden.
Metaal (uitspr. -taal met zovl. lange a en den
klemt.), o. Mv. -talen. Verkl. ongewoon. Wdb.
Mete, vr. Hetz. als MEE; zie ald. Oude vrouw;
tooveres. Die leeleke mete. 'n Auw mete. Der zij'
meten die masscher in 't koore zouien (zaaien).
Die zwarte mete betoovert de kinders.
Mete, vr. Mv. -n. Verkl. meetse (mv. -tses,
-tsies). Lijn, schreef. Trekt 'm mete mee' de punt
van e mes op de grond. Hie maaktege mee krijt
twie meten op de vloer. — In spelen. Aanvangslijn; lijn die tot doel dient. Ge moet op de mete
staan. Dejongies schieten nor 'm mete. Ge moet

METEEN
van op de mete schieten. Meetse schieten, kinderspel; zie het gewoner PEE SCHIETEN. Vgl. Ned.
Wdb. DB. CV. J. D E COCK en TEIRLINCK, Kin-

dersp. V, 49, 64, 68, 115.
Meteeilj bw. Niet in gebruik; zie MEEÉEN,
MEDEENEN(T).

Meten, bedr. onz. st. ww. Verv. : meettege
(soms mat), gemeten. Met hen (hebben). Wdb.
— De strate, de bane meten, waggelend gaan (van
een dronken mensch). J. CV {Bijv). — Onz. Naar
fr. mesurer. De muur meet tien meters, hij is
tien meters lang. Hoeveel meette (meet gij) ? Ne
meter tseventeg. J (Byv.),
— Afl. Metelijk (uitspr. met ij), bn., meetbaar:
die ha(g)e 'n es nie metelijk; — metenge, vr.,
meting; — metere, m., zie ald.
Meter daad, bijw. uitdr. Zie METTERDAAD.
Mete re, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-*? valt dikwijls in de uitspr. weg.
lemand die meet. — Bekende lengtemaat. Men
zegt drij meters vierkant naast drij vierkante
meters; zelden drij meters kubiek naast drij
kubieke meters, weliicht naar Fr. : trois metres
carrés, cubiques. Men zegt nooit twintig meter,
altijd twintig meters. — lemand die meet. Wdb.
Metere, vr. Niet gewoon; zie MEETSE (i. v.
MEE). Doopmoeder. Wdb.

Meterhaaste, metertijd, bijw. uitdr. Zie METTERHAASTE, METTERTIJD.

Metselen, ww. Is niet in gebruik (ook niet de
afl. en samenst.). Zie METSEN.
Metsen (uitspr. metsdn, gewoon maitsdn), bedr.
zw. ww, Verv. : metstege, maitstege; gemetst,
gemaitst. Met hen (hebben). Metselen (dat men
niet bezigt). Maitsen en temmeren. Ned. Wdb
(« in N.-N. thans verouderd en vervangen door
metselen, maar in Z.-N. nog algemeen in gebruik »). K I L . Mnl, Wdb, SCH. DB. CV. J .
— Afl. Metsere, maitsere, m.; — metserije,
maitserye, vr., metselwerk : 't en es mor 'n g'heel
gemeene maitserije.
—Samenst. Met mets-, maits- : mets-, maitswerk, o., metselwerk : 't en es mor jlauw maitswerk. — Met metsers-, maitsers- : metsers-,
maitsersaloom, o., -geree'schip, o., -gerieve, o.,
gereedschap van den metser; metsers-, maitsersambacht, o. of -stiel, m.; metsers-, maitsersbaas,
m., in tegenstelling met : metsers-, maitsersknape, m., en metsers-, maitsersdiendere, m.;
metsers-, maitserscognac, m., j ene ver.
Metten, vr. mv. Zie DONKERE.
Metterdaad (uitspr. mettdr-, metdrdaat en
met zovl. lange a), bijw. uitdrukking. Werkelijk.
Wdb. 'k En wiste metterdaa' niet, wor dat hie
nortoe genk. Het gewone w. is echter inderdaad.
Vgl. Loq., Wdb.
Metterhaaste (uitspr. mettdr- en metdraastd
en met zovi. iange a), bijw. uitdrukking.-Spoedig.
Mnl. Wdb.; Ned. Wdb. Doet dat ne keer metterhaaste.
Mettertijd (uitspr. mettdr- en metdr-), bijw.
uitdr. Wdb. Dat zal nog wel betere' mettertijd,
Paarnaast: met of mee' den tijd.
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MEUKEN
Meubel, o. Zie MEUBELE.

Meubele, o. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
•Ikies). De eind-é? valt dikwijls in de uitspr. weg.
Meubel. Wdb. — Spr. Laat ou (uw) meubels
hangen, tot een kind dat altijd met zijnen vinger
in zijnen neus wroet. De meubels zijn hier dus de
droge korstjes die aan de neushuid hangeD. —
Vrouw; bepaaldelijk echtgenoote. Mij' meubele;
'n aud meubele. Vgl. Ned. Wdb.
— Afl. Meubelderije, vr., minachtende collectieve term : verkoopt al die meubelderije !
— Kopp. en samenst. Meubelmaggezvjn, o.; —
meubelmaken, o., meubelmakere, m.; — meubelschildere, m.; — meubelstik, o., meubelstuk; —
meubelwas, o. Vgl. Ned. Wdb.
Menbelair (uitspr. lair op zijn Fr. en met den
klemt.), o. Zunder mv. Meubilair. Al 'tmeubelair
es al verkocht.
Meubeleeren (uitspr. lee met zachtl. e en den
klemt.), bedr. zw. ww. Verv. : meubeleerdege,
gemeubeleerd. Met hen (hebben). Meubileeren.
Wdb. Mee al die meubels keunde wel twie huize
meubeleeren. E wel gemeubeleerd huis.
— Afl. Meubeleeringe (uitspr. -lerengd), i r .
Meuén, ww. Zie MEUGEN (ook de afl.).
Meug*, nw. Is niet in gebruik.
Meugen (uitspr. meu(g)pn)f onz. bedr. zw.
ww. Verv. : 'k mag, ge meugt, we meu{g)en ; —
'k mocht,we mochten; — gemeu{g)en. Vg\.Mnl.
Wdb; Ned. Wdb; Kl. en Vor ml. Mogen. Wdb.
— Er meu{g)e zijn, met een persoon of eene zaak
als onderwerp : mogen bestaan (omdat men er
van houdt). Onzem baas es brave, hie mag er
zijn. Den dzenuiver mag er wel zijn. Vgl. Ned,
Wdb., kol. 1002. — Van spijs of drank. Ik mag
alles. Da' kind em mag geen koolen. Vgl. Ned.
Wdb. kol. 1002. K I L . DB. CV. H F F T . J. Eli. Hie

mag hem (ni. den drank, de jenever). — EU.
}
k Mag binnen, buiten, beneén, boven (ni. gaan of
komen). J9<? deure was toe, en z' em mocht nie binnen. DB. B. J. Ook wel met een bw. : 'k em mocht
nie' weeg (sch. e). Vgl. nog CV {Bijv.). — 't Mag
er af (ni. genomen worden). k Hé tien frank
gewonnen, me gaan e pee?ttse (pintje) pakken,
}
t mag er af. Vgl. Ned. Wdb..'kol. 1004. DB. B.
J. CV {Bijv.). — Meu{g)en van iemand, de toelating heoben. Gade mee? Neen ek, 'kem mag va'
moeder niet. Ned. Wdb. kol. 1004. DB. CV. J. —
Te(g)en iet nie meu{g)en, tegen iets niet kunnen
(weerstaan), iets niet kunnen verdragen. Zwijgt
mij van dzenuivere, 'k em mag er niet te(g)en.
— Moeten. Gewoon. 'k Zal meu(g)e loopen om
den train tf henne (hebben). Ge meugt ou (u)
haasten, wilde nog op iij' kommen. Vgl. Ned.
Wdb. CV.].
— Afl. Meu{g)elijk (uitspr. gewoonlijk met ij),
bn. bw., mogelijk; vanhier : meu{g)elijkhied, vr.;
spr. : alles es meu{g)elijk b'halv' omhoo(g)e
vallen.
Menk, m. Niet in gebruik. Zie MEUNK. Ook
meuk, on. (murwj is hier niet bekend.
Menken, o. Daarnaast MEUKIE, Mv. -kens,
-kies. Verkl. ongewoon. Inhoudsmaat voor droge
waren; het achtste deel van den zak, E tneuken

MEUKEN
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torve (tarwe). Ack(t) meukens es ne zak en acht
vootsies (vaatjes) e meuken. Ned. Wdb (« alleen in
Z.-N. >). Vgl. SCH. C V . J . KIL(MUDDE).

Mnl.

Wdb (MEUKEN naast ander vormen). — Spr.
Binst zij' leve moe' ne mains e meukie zand eten :
't wordt schertsend en verzachtend gezegd, ais het
eten kraakt en er zand of iets dergeiijks in is.
Meuken, ww. (zacht worden of maken). Niet
in gebruik.
Meukie, o. Zie MEUKEN.
Meulen, m. Daarnaast MEULENE,MEULNE,soms
MEULIE. Mv.-s. Verkl. meuleke (niv. -kes, -kies). De
n vait dikwijls weg (assimilatie). Molen. Der zijn
onder andere steenie meulens, hautie meulens;
windmeulens, w ater meulens en stoommeulens.
— Verspreid uithangbord : In dem Meulen (men
schrijft echter In den Molen). — Al de meulens hen
(hebben) nem bezbnderen noom : Op Zeqelsem
staan de Meulen 't Tomveld, de Meulen te Roovost, de Meulen te Vele. Zie PLAATSNAMEN. —
Drouie{n) (draaien) gelijk ne meulen, in draaiende
(of ander rievige) bewegmg zijn. Ook fig.: licht van
meening veranderen. — De duime>z doen drouie
gelijk e meuleke. — Die nie wii en wilt zijn, em
mag in (of op) de meulen nie kommen (of : moet
uit de meulem blijven). J. — Ge moet altijd de
meulen nor de wend keeren, men moet zich gedragen naar de omstandigheden, men mag niet
koppig zijn.
— Jongen (of meisje) die niet stil kan zitten.
Diene meule van ne jongen ! CV.
— Paardjesmolen. — De meule van ne makraangast. — Klappermolen. — Dorschmolen.
— Meuleke, o., kinderspeelgoed. Zie Ned. Wdb,
kol. 1024.
— Meulekies maken, beslag maken. Ge maakt
veel te veel meulekies,
jongen.
— Meulekies, o. mv., naam van sommige bloemen : i° de witte doovenetel {Lamium
album
L.); 2° de parperen doovenetel (L.
purpureum
L . ) ; 3 0 de gele doovenetel {Galeobdolon
luteum
H U D S . ) : de kinderen plukken eenen stengel met
bloemen; ze breken nem onder en boven een
hoopje bloemen af; door het midden van dit
stengelstuk steken zij eene naald of eenen d o o r n ;
ze biazen nu op dit tuigje en doen het als een
meuleke draaien; vandaar de naam dezer planten.
Onder d'ha{g)e staan der witte meulekies. Roo
meulekies. Geleve meulekies.
— Onder de meule lag nen trip,
Wor dat 'm bagijne sliep ;
'm Bagijne mee' zeve jongen
Hee' da' liekske
noggezongen,
Of ongezongen, 't es mij berauw ;
't Kruipt 'n luis op iemands
mauw,
'k Zal ou (u) ze(gg)en dewienze dat 't es;
'k Hé nog zeven tonnekes H(gg)en,
Zeven tonnekes wel gemeten,
Zonder vleuen of zonder scheten :
Hertse
piefpoefpaf,
Geet (geeft) die koe wat draf
Geet da' perd wat heu,
Notter deu !
(Dit aftelrijm heb ik te Zottegem gehoord.)
— Afl. Meuleneere, m., molenaar; overgebleven in den verspreiden familienaam De Meule-
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neere (De Meuleneire)\ het gewone woord it
ånders muldere, zie ald.; — meulenen, ww. zie
ald.
— Samenst. In den vorm meule[n)- : Meulenasse, vr.; — meulebeke> vr., molenbeek; ook de
naam van bepaalde beken; ook topographische
naam : Meulebeke bij Gent en bij Brussel; vgl.
molenbeek in Ned. Wdb; — meulendem, m.,
molendam, molenberg; — meulenende, vr., zie
ENDE; — meulenhekken, -hekkie, o., lattenwerk
van eene molenzeil; — meulenhoek, m., wijk
waar een molen staat; ook topographische naam :
de Meulenhoek te Brakele; — meulenhuis, o.,
woonst van den mulder : het meulenhuis staat
op ne zekeren afstand van de meulen; vgl. Ned.
Wdb (waar molenhuis een andere beteekenis
heeft); — meulenijzere, o., molenijzer, rijn, Ned.
Wdb; verspreide familienaam: Meulenijser; —
meulekappe, vr.; — meulekasse, vr., hetz. als
meulekot, o., het beweegbare deel van den molen : de mulder maalt en werkt in de meulekasse
{pi in 't meulekot)my— meulemaken, o.; meulemakere, m.; verspreide familienaam : De Meulemaecker; — meulemeestere, m., de meester, de
eigenaar van den molen ; verspreide familienaam :
De Meulemeester; vgl. Ned. Wdb; — meulenna{g)ele, m., soort van taaie, platte nagel met
grooten kop; — meulepestele, m„ z. PESTELE; —
meuleroe, vr., molenroede, Ned. Wdb ; — meulesteegere, m., hetz. als meuletrap ; — meulestake,
vr., rechtstaande zware balk waar de molen op
rust; — Meulestee, o., gemeente : Meulestede;
zie PLAATSNAMEN; — meulestert, m., staart van
den molen : mee' de meulestert doet de mulder
het meulekot drouien; — meulesteen, m.; —
meulenteerlenk, m., ieder der vier teerlingen waarop de molen rust; — meulentrap, m.; — meulevijvere^ m., vijver bij eenen watermolen ; —
meuleweeg (sch. e), m., molenweg; — meulewerk9 o.; — meulewiel, o., molenrad; — meulezaile, vr., molenzeil. — In den vorm meulekes-,
meulekies-: meulek{i)esmaken, o., beslagmaken :
da' meulekiesmake sieeki mij sti/f te(g)en; meulekiesmakere, m., beslagmaker \ meulek(i)esmakerije, vr., beslagmakerij.
Meulene, meulne, meulie, m. Zie MEULEN.
Meulenen, bedr. zw. ww. Met den wanmolen
graan zuiveren. Met eenen persoon als ond. As
't graa' gedoss(ch)en es, moet ge 't amdal meulenen. — Mengelen (sprekende van vloeistofTen).
Met eene zaak als ond. In de kriekentij{d) meulent het bier deur een, het wordt troebel. Verdraagt die tonne mee verzichteghied, anderst
meulent 't al 't een deur 't andere.
Meun, m. (visch). Niet In gebruik.
Meuilk, m. Mv. -en. Verkl. -ske (mv. -skes,
•skies). Daarnaast, zelden, MUNK. Meuk, geheime
bewaarplaats voor fruit; of voor geld. Het geborgen of gespaarde zelf. Ne meunk mee appels, mee
peeren. Wor es zijne meunk mee' geld? As ek zal
aud zijn, zal ek ne goee meunk hen. Vgl. DB. J .
Ned. rø£(MEUK).
— Afl. Meunken, ww., fruit of geld sparen;
ook: gierig zijn : in dat huis en doen ze niet as
meunken; vanhier : meunkere, m., fruitspaarder;
geldspaarder; gierigaard; en meunkenge, vr. :

MEUNK
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wortoe dient toch al die meunkenge? En de
samenstellingen : meunkkloot, m., vrek; meunkkerte en meunkkonte, vr., gierig vrouwspersoon.
Meunk, m. Monnik. Het w. is niet meer in
gebruik, docb het is bewaard gebleven in Meunkzwalme en in Meunkbosch. Zie die ww.
Meunkbosch. (uitspr. -bos), m. Eig. bosch die
aan monniken, d. i. aan een klooster toebehoort.
Bepaaldelijk : naam van een bosch bij Meunkzwalme. Zie PLAATSNAMEN.

Meunkzwalme, o. Gemeente : Munkzwalm.
De gewone naam is Zwalme. Zie PLAATSNAMEN.
— Afl. Meunkzwalmschen, m., -zwalmsche, vr.,
man of vrouw van Munkzwalm; Munkzwalms,
o.: op zij' Meunkzwalms, naar de manier van de
inwoners van Munkzwalm.
Mennsel, m. Zie MEUNSELE.
Meunsele, m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
»Iktes). Beslagring (aan het onderste van den stok,
den regenscherm, aan het hecht van een mes,
enz.). Mnl, Wdb (mensel, meinsel, en misschien
ook mosel). SCH (minsel, muisel, munsel, muntsel, muiseling). DB (mensel, meinsel, minsel,
munsel). J (muzsel, muizel, mussel).
Menten (uitspr. meutan, gewoon meutie; zie
Kl. en Vorml.), m. Mv, -tens, -ties. Verkl. ongewoon. Kalf; bepaaldelijk pasgeboren kalf. 't Was
ne schoone meutie. Laat ons de menten dooddoen
(uitspr. doottoen). Zoo stom, dom, dwaas, sempel,
onnoozel as ne meutie.— Domme jongen; domme
kerel. 't En es mor nz meutie van ne jongen.
Stomme meuten. Ge moet meutie zijn om zukken
(zulke) domme dengen te vertellen. — Vgl. Ned.
Wdb (mutten), SCH {motte, motten, muiten,
mutten). DB {mutten). CV. J. CL (Bijv.). R
(meu, meutte).
— Samenst. Meutens-, meutiesbeenen, o. mv.:
naar binnen gekromde beenen; daarnaast meutens-, meutieskniens, m. mv., kalverbeenen en
kalverkniens.
Meutie, m. Zie MEUTEN (ook de samenst.).
Meuze, vr. Zie MEUZIE.
Menzelen, onz. zw. ww. Verv, : meuzeldege,
gemeuzeld. Met hen (hebben). Peuzelen (met de
bijgedachte : vaneen knagen, in kleine stukjes
bijten). Da' wijf meuzelt zonder ophauwen. Ook
van dieren : de ratte meuzelt. — Vgl. Ned. Wdb.
K I L . DB. CV. J. B {muizelen).
— Afl. Meuzeleere, m., iemand die meuzelt
man, vrouw of dier); — meuzelenge, vr., gepeuzeljhetgene gepeuzeld wordt.
— Samenst. Meuzelkloot, m., meuzelkerte of
-konte, vr., man of /rouw die veel meuzelt.
Meuzie (klemt, op meu), vr. Mv. meuzies,
meuziets. Verkl. meuzeke (mv. -kes, -kies). Daarnaast, niet zoo gewoon, MEUZE. Vgl. Ned. Wdb
(meuze); Mnl. (mesie, mosie, muesie). KlL (meusie, mosie). DB. SCH. Mug. Snavies zwermen de
meuziets. As de meuziets snavies zwermen, zal
tsanderdaas schoo* were zijn. Der hee' mij
'm meuzie gebeten. De meuzekies ronken.
— Samenst. Meuzieb-^te, vr.; meuzieronk, m.;
meuziegeronk, o.

—

MIEKMAK
MevrOuW, vr. Niet in gebruik. Zie MADAMME.
Miauwen, ww. Zie MAUWEN.

Michiel (klemt, op chiel), m. Persoonsnaam.
Zie MACHIEL (dat het gewone w. is).

Middag, m. Is niet gewoon; men zegt meer
NOENE. Zie ald. — 's Middags (en zelden 's middaas, vgl. DAAGS), soms tsmiddags en dtsmiddags.
— Samenst. (ongewoon) : middagmaal, o.;
middagmaaltijd, vr.; middagsloop, m., middag*
slaap; middagzonne, vr.
Middel, m. Zie MIDDELE.

Middel, bn. Niet in gebruik. Zie MIRREL (ook
de afl. en samenst.).
Middele, m. (niet o.). Enkel in de bet. van
Fr. moyen. Mv. middels. De eind-é? valt dikwijls
in de uitspr. weg. Dat es ne goee middele, om da*
perd te lemmen. Kendegij ge ene middel om mif
te genezen? Bij middele, niet deur (door) middele. Ze leejt op her middels, van haar geld en
goed, ni. zonder werken.
Middelbaar, bn. Behoort niet tot de eigenlijke
volkstaal. Middelbare lengde. Middelbaar onderwijs. Zie Wdb.
Middeleeuwen, vr. mv. Eveneens een schoolsch
woord. Wdb.
Middelen, ww. Niet in gebruik.
Middellandscb, bn. Enkel in de in de school
aangeieerde uitdrukking: de Middellandsche Zee,
Middelst, bn.; middelte, vr. Zie MIRRELST,
MIRRELTE.

Midden, o. Het w. komt in zwang; het gewone
w. is toch nog aitijd MIRREN. Zie ald.
Middernacht, m. Daarnaast MIRRENNACHT.
Het is middernacht. 's Middernach(t)s. daarnaast
tsmiddernach(t)s, dtsmiddernach(t)s; zie DAAGS.
Mie, vr. Mv., ongewoon, Miets. Verkl. Mieke
(mv. -kes, -kies). Maria. Zie ald.; ook : MlE-GEMAK
en MIE-MOUI-MOK. — Ook als naam vau huisdieren (koeien, paarden, geiten).
Mie-Bette, vr. Maria-Elisabeth. Zie PERSOONSNAMEN.

Miechelbeke (uitspr. Mie(ch)plbekp)f o. Gemeente : Michelbeke. Zie PLAATSNAMEN. — Mie(ch)elbeeksch, bn. De Mie{ch)elbeeksche ponkers
(d. i. geldspaarders, vrekken) : spotnaam. Ook
zelfst. m : ft es ne Mze{ch)elbeekschen; vr.,
}
m Mie(ch)elbeeksche; o. op zij' Mie{ch)elbeeks9
naar de manier der inwoners van Michelbeke.
Mie-gemak, vr. Vrouw, die haar gemak zoekt.
't Es 'm Mie-gemak. Die Mie-gemak en zalheur
nie doo'werken.
Miekmak (uitspr. miek met verkorte ie en den
klemt.), m. Zonder mv. Zonder verkl. Mikmak,
gekonkel. Van al diene miekmak em moe' }k nie'
veel hen (hebben). Der es miekmak ondere, —
Verwarde zaak, duistere boel. Dat es ne g'heele
miekmak : ne mains en kan der nie wijs uit
wer(d)en, — Vgl. Ned. Wdb. SCH. DB. CV. M.

J. CL (Bijv.).
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- Afl. Mz"ekmakken, ww., konkelen; -

mz'ek-

makkerije, vr., gekonkel.

Miel, m. Daamaast MIELIE, een

soort van aug-

menmuef. Erniel. Zie PERSOONSl'AMF..N,

Mielegram, mielelietere, mielemetere, m.
Zie on MILLI-.

Mieletair (uitspr, mieistair, tair op zijn Fr.
en met den klernt.), bn.; m, lie MILITAIR.
Mielie [klemt, op mie), m. lie MIEL.
Mielie (klemt. op miei, tusschenw. Fr.

mille.

't Komt in een aantal vloekwoorden. lJ-fielz'e toch!
hette dat gebroken? Wei mieiie miette, ge slaat
den hond dood! - Als begindeel van vloeken :
Mz'elz'edeke, mz'elz'edekelenge/ miliedeme, mieliedemelenge ; mieiiedientere , mieliedomme. mteltedonzmelenge : mieliedzee, mieltedeeef, mieliedzeete, mieliedzeetelenge, mieliedzeets, mieliedzoe en wellicht andere nag. Het laatste deel is
een verbastering van fr. Dieu. - Ook als slot.
deel : akkermzoelie~' nondemielie, nondiemielie :
saeeermielie, enz. - Die vloekwoorden worden
oak als zelfst. nw. m. gebruikt : ze zetteg) er ne
mieiiedomm' Ope dat t kletterdege!
Aft. Mieliedommen, mteiiedzeeen, ww.,
vloeken ; - mieiiedeeesch, mielredeemsch; mieliedomsch, mieliedeeetsch, bn., vervloekt : de mieliedeeeschen deulg)eniet,. de mieliedomsche vuilkerte,' da' mieliedeeetsch wgf. V gi. MARDEKE,
AKKERE, enz.
i

Mieliegram, m.; mielielietere, m.; mielie.
matere, rn. lIe MILLI-.
Milieitr, mieljar, 0.; mielieoen, mieljoen,
o. lie MILLIARD, MILLIOEN (ouk de aft. en
samenst.).

Mie-moui-mok. 't

Komt voar in het raadsel
van de keese (keers p , kaars) :
Mie-moui-mok
Mee herre witte rok;
Hoe langer da) ze staat,
Hoe meer da) ze vtrgaat.
Miene, vr. Fr. mine. Uitdrukkln~ van het gelaat. Her miene komt goed.· )k geloove da) ze
genezen es. G J en het (hebt) geen goe miene, let
ze(gg)e mee 'n la(ch)ende miene. l\ed. Wdh
(MINE : c thans in vrij gebrulk nagenoeg verouderd »).
Miene, tusschenw. Roepwoord om de kat te
lokken. i~fzene, miene, miene! - Kat. Verkl.
mieneke. Roept op de mz'ene. Dat es 'n schoone
miene. Ons mz'enek J es deuregeloopen.-Mieneke,
0., katje (van sommige boomen). Mv. gewoon,
mzenekes, -kz'es. De klaine maz~'1kz'es speZe geere
mee mienekies. Ze trekke mienekes. - Halspels.
SCR, J. Vgl. Ned. Wdb. i. v. MINNE (<< in
Z.-N. »). SCR. ev. J. CL (By·v,).
- Samenst. Mienepoes, vr., verkl. mienepoezeke,
0" kat; ook om haar te roepen; 111,ienekepoes,
vr. id.; kinderdeuntje :
lYz'enekepoes, ge moet verhuzzen,'
G) het (hebt) ons keendse (kIndje) zeer gedaan,G)het ne g) heele stokvzs g)eten,
En nen halven abberdaan.

-

Vgl. SeB. ev. J. CL (Btjv.).

MIEZELE

Iller, vr. Zie MIERE.
Miere, Yr. Mv. -n.

Verkt. -rke (mv, -rbes,

-rkies) Mnl. miere, Mier Wdb. "n Roo miere :
"n zwarte miere. - Zoo klaz'n as e mie» ke. zeer
klein. - Mleren in 't gat, in de broee. in de
rokken hen (hebben), niet stil (gerust) kunnen
zitten ; ongPClul(H2' zijn; zenuwachriz ziin. Val. J.
- De mierem bezeeben de malns(ch)en, zegt bet
volk, d. i. zij besnroeien ze met hun mierenzuur.
En zet ou (u) dor nie nere, er zy'n te ueel mieren,
ze zillen ou (u) bezeeken. Van de mierem
beZf'(~k(t) z&'n. fig. : een groote jeukte gevoelen.
)k En doe anders(t) n iet as vr&·ven en scharten ;
)k eelooue da' )k van de mierem bezeekt ben.
Ook: zeer ongeduldig, zenuwachtig te werk gaan.
- A fl. Mieren, mierelen, wW. zie ald.
- Sarnenst. Mrerenbete (uitspr. miersm-i, vr.,
mieresteke, vr. onjuiste naam voor de pijn door
het mierenzuur tf'weeggehrach t ; mierenei
[uitspr. -az'). 0 .. Wrih,; - mierenh.ul, m.. mierenhoon ; )k zette ee mq' in ne mierenhul : der zij)
veel kinders. )t es percies ne mierenh ul : z' hee'
ne mterenh u I kinders, veel kinder!'; vgl. HUL; mierennest, m. [niet 0.\, \Vdh.; ne mirrennest
kz'ndfrs, veel kinders, J (BY'v.); - mierepiese,
mierezeeke, vr., onjuiste naarn voor het mierenzuur ; - mieretnesere, m., 't komt voor in sommige uitdrukkingen door bolspelers (en ook weI
door andere) gebezigd : 't en scheelt geene mierepzesere, het scheelt niets, de twee beschouwde
afstanden zijn dezelfde ; "t en scheelt mor e mierepz'eserke~ het scbeelt zeer weinig.
4

Mierelen, ww. Frequentatief van mz'eren (zie
ald.) ~n met clezelfde beteekenissen.
- Afl. Mierelenge, vr' jeukte, gekrieweI;
gewemel; daarnaast mz'erelsele, o.
4

Mieren, ODZ. zw. ww. Daarnaast MIERELEN.
Krieien, wemelen; fonkelen, sparkelen (van
drank); jeuken, tintelen. Vgl. DB. Ned. Wdb.
Het mierelt er 'l'an 't volk, De w&') (wijn) mz'ert
scnoone, Jt Mzerelt deur gJheel my" lYI. )k Mz'erdege va) koleere.
- Aft Mierenge, vr., gewemel; gefonkel; gejeuk; - miersele, 0.; - mierly'k, bn., daarnaast
mzerel&'k .' kittelachtig, zenuwachtig ; ongerust.
Mierik, m. Niet in gebruik.
Miessie (klemt. op mies), vr.; miessiekrnis,
.kruisen, 0, Zie op MISSIE.
Mietijne, Yr. Zie MITIJNE.

Mieze, Yr. Mv. ·n, Fr. mz'se. Inzet. De mieze
was twz'efrank. )k Zette vyf mz'ezen.
Miezel, m. lie MIEZELE,
Miezele.. m. Zonder mv.

londer verkl. De
einc-e Volt dikwijls in de uilspr. \\ eg. Stofregen.
Er valt ne jijne, kauwe miezele. De miezel duurt
at de g)heelen dag. Vgl. Mnl. Wab : MISEL,
MYSEL.

- Afl. Miezelachteg, bn. : miezelachteg were
~weder); - mzezelen. onp. zw. ww., stofregenen :
t mz'ezelt at meer as )n ure,. vgl. SCH: DB·

KIL; Mnl. r;Vdb,' l\led. T-Vab,. eng. :

1nizzle~' ~

fniezelenge, vr" bet stofregenen : Jt en raint nz"et,
't en es mor'm miezelenge.
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MIEZER

-

— Samenst. Miezelre(g)ene, m., fijne regen; —
miezelwere, o. : da' miezelwere inaakt ne mains
triesteg.
Miezer, bn. Zie MIEZERE.
Miezerabel(e) (ra met zovl. lange a en den
klemt.), bn. bw. Miserabel. Wdb. Ge ziet er zoo
miezerabel uit.
Miezere (uitsDr. miez?r9), bn. Zonder trapp. v.
ver«. De eind-é? valt dikwijls in de uitspr. weg. Al
te kieschkeurig betreffende spijs en drank ; nagenoeg hetzelfde als : vies. Da* kind es veel te miezere. G' em meugt zoo miezer op 't eten nie' zijn.
Veur diene miezere kloot en es 't teten va' z'
leven nie' goed. Ons Mie en es mor 'm miezer
kerte. Vel. Ned. Wdb. i. v. MIEZERIG. SCH. CV.
R. Ci{Bijv.).]. CV (Bijv.).
Miezerere (klemt, op re), m. (niet o.). Miserere. Wdb. De taster zank de miezerere.
Miezere, miezerie {ze met zachtl. e en den
klemt.), vr. Zie MIZERE, MIZERIE (ook de afl. en

samenst.).
My, 36 en 4e naamval van IK (zie ald.). — Overtollii? gebruik. Watten esme dat nui (nu)? J.
Mijden (uitspr. mijm), bedr. wed. st. ww.
Verv. : mee, gemeen (meen eenlettergrepig met
zachtl. e). Met hen (hebben). Wdb. De oude
menschen zeggen wel meer mijken (zie ald.).
lemand mijen, hem ontwijken. let mijen,
het ontwijken. Ge moet 't gezelschip van de
slichte keerels mijen. Ze tracht mij te mijen. Ge
moet den drank mijen. Mijdt toch de leeleken
dzenuivere. Mijdt oue (uwen) voet, doe uwen
voet weg. — Wed. Z' en koest her van den drank
nie mijen. Mijdt ou (u) van den deu(g)eniet. Soms
met veur : z' en kan her veur de mans nie mijen.
In absoluut gebruik : op zijne hoede zijn; uit den
weg gaan. Mijdt ou (u) of 'k over ryou. Mijdt ou,
waarschuwende roep, zooveel als fr. gare : dem
bolder die schiet, roept : mijdt ou! Vgl. Ned.
Wdb. SCH. DB. CV (Bijv.). J.
— Afl. Mijelijk, bnM vermijdbaar : hie viel
onder de kerre, z' en was nie mijelijk.
Mijen, ww. Zie MIJDEN.

Mijken, bedr. wed. zw. ww. Nagenoeg hetz.
als MIJEN, doch met zwakke vervoeging : mijktege, gemijkt. Me moeten den drank. de slichte
mains(ch)e mijken. Veelal wed. : mijkt ou, mijkt
ou! Ze drenkt geeren 'n dreupelke, z' en kan
der heur nie af mijk*n. 'k Mijktege mij van den
train die afkwamj). Mijkt ou veur diene zatlai>!
Vgl. DB. T. SCYL.'iBijv.). Log. Wdb.
— Afl. Mijkelijk, bn., wat kan vermeden
worden.
Mij le, vr. Niet gewoon. Mijl. 'n Fransche,
J
n E igelsche, 'n Duitsche, 'n Hollandsche mijle.
Mij mer en, ww. Niet in gebruik (ook niet de
afl. en samenst.).
Mijn, bez. vn. van den 2ea pers. enk. Daarnaast
soms MEN (uitspr. men of m?n). De eind-rø valt
weg, door assimilatie, voor eenen medeklinker
(uitg. voor h, d, t; voor b gedeeltelijke assimilatie : mb). Wdb. Mijn oorke; mijn hoedse (hoedje);
mijn deurke; mijn tan(d)se; mijm boekske; mij
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—

MIJTE

geld; mij kleed; me Mieke, me moederké^ enz.
Zie Kl. en Vor ml. — In de aanspreking gebruikt
men zeer vaak mijn, c eene navolging van het
Fransche taalgebruik ». D E VREESE, Gall. 466,
Past op zille, mij' manneke. Wa' da' ge dor
doet, mijne vriend, es leelek. Komt hier, mij'
zoete wijveke. Azoo nie' geboerd, mijm baaske!
Wel gewerkt, mijne jongene! Mijne keerele,
past op! Zie toch Net. Wdb. kol. 714. — In
bastaardvloeken, zeer gewoon. Mijn dziele, men
dzielkel Mijne God toch! Mijne Lieven Heere!
Dzeezes mijm marante toch! Zie Ned. Wdb.
kol. 714. Mijn verdommenesee, mijn eeuwege
verdom menesse worden vaak vervormd tot: mijn
verdeke, mijn verdekelenge; mijn verdeme, mijn
verdemelenge, mijn verdemenesse; mijn verdeuielenge; mijn verdittelenge ; mijn verdoeize, mijn
verdoeizelenge, mijn verdoeizenesse; mijn verdoeze, mijn verdoezelenge, mijn verdoezenesse;
mijn verdomme. mijn verdommelenge, mijn
eeuwege v er domme lenge ; mijn verdzeetelenge ;
mijn verdzietelenge; mijn verdzietselenge. Met
of zonder eeuwege en toch : mijn eeuwege verdomme lenge; mijn verdoeze toch; mijn eeuwege
verdemelenge toch! Vgl. DB.
— Zeifstandig gebruikt. M. : de mijnen; vr.
de mijne; o. (he)t mijne; mv. der drie geslachten : de mijne (niet de mijnen). Vgl. Kl. en
Vor ml.
Mijne, vr. Mv. -«. Plaats waar men visch verkoopt, mijn. Ned. Wdb (« in Z.-N. gewoon >).
CV. DB.
— Afl. Mijnen, ww.; hier : mijndere, m. Wdb.
Mijne, vr. Mv. -n. (Kool)mijn. Wdb. 'n Diepe
mijne. — Alle onderaard>che gegraven plaats. De
kinders maken 'm mijn in 't zand.
— Afl. Mijnen, ww., eene mijn graven : de
kinders mijnen in 't zand; ook bed. : de grond
mijnen; vanhier mijnere (niet mijndere), fr. mi'
neur.
— Samenst. Mijngast, m., mijnwerkere, m.
Mijneere, m. Zie MIJNHEERE (ook de afl.).
Mijnefltwille. In de uitdrukking : om mijnenU
wille. Doet dat toch om mijnentwille. Ned. Wdb
(MIJNENTWIL).

Mijnheere (uitspr. mijneers met klemt, op ee
en met sca. e), m. Mv. -n. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). Daarnaast, zeer gewoDn, MENEERE (zie
ald.). Wdb. — Komt er een denkbeeid van ver*
achting bij, zoo zegt men mijnen heere Em
mijnen heere 'n wildege mij zelfs geene goeén
dag zeggen. Mijnen heere komt ginter af, feer
(fier) as nen hane. Wacht, mijnen heere, 'k zalek
ou (u) nen anderen dans leeren!
— Afl. Mijn{Ji)eerachteg, bn.; mijn(h)eeren,
WW Zie MENEERE.

Mijnverdeke, mijn verdekelenge; mijnverderae, mijnverdemelenge, mijn ver demenesse;
mijnverdeailenge, enz. Zie op MIJN.
Myte, vr. Mv. -n. Verkl. mijtse (mv. -ises,
-tsies). Mijt. Wdb, Der zif mijte' van heu, va'
strood, va' kooren, va' vlas, van haut. Zet die
torve mor im (of op) mijte. 'n Groote mijte buidzen. De mijte' staan dickte bij 't pachthof, ate*
maits op 't veld.

27 1

l\1IJTER

- Aft. My'ten, bedr. zw. ww., iets in mijte
zetten : laat ons haaste' mee miiten, 't gaa' rai-

nen ; da' kooren es schoone gel1zY't,. Ties te ka'
goe' mijten ; vanhier ; 1ny'tenge, vr., het mijten :
die my'teng en deugt niet, de my'te zal t' schijten :
my'tere, 01,. persoon die de mijte maakt : de goe
mijters en zfjn nte' gemeene.
Samenst. Miitendak, 0., daarnaast mijtkappe, vr., het stroodak eener mijte; - my'tperse,
vr., lange perse die in 't midaen van de mijte
staat; - my'tscheere, vr. ingebeelde schaar die
men op len April door sullen laat halen : loopt by'

boer Janssies om de my'tscheere,. - mijtstake,
vr., groote staak in het midden van de mijte : de
my'tstaak es dz"kker as de mljtperse; - mijtstoel,

m., de gezamenlijke houtbussels en -blokken die
op den grand liggen en waarop men de mijte
opricht,
'
- Mijt, vr. (muntstuk) en

mq't,

vr, (diertje)

zijn niet in gebruik.

M:ijter, m. Zie MIJTERE.
llijtere, m. Mv. -1's. Verkl.

-rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Mijter. W db. Dem biskop mee' zljnen hoo(g)e
my'tere. - Papieren hoed, dien de kinderen maken. Da' manneke maakteg' hem e my'terke. J
(B~'v.), - Sp(\~~end. Hooge; hoed. Hie zet zijne
1ttgter Ope J (Bgv.).

Mij zel, m. Zie MIJZELE.
Mijzele, m, Mv., gewoon, my·zels.

Verkl., gewoon, -lkes, -lkies. De eind-e valt drkwijis in de
uitspr, weg. Brijzel, zeer klein stukje of brokje,
Veelal van broodkruimels. Hie es zoo gz'ereg, dat
hie gee' l1zy'zelke broo' zoo (zou) weeggeen, Tre-

zeke smy't my'zelkies veur de vfu(g)els. I' my'zels
kloppen. sloan, smijten, verbrijzelen. Hie sloeg
al de meubels z" 1niizets. - Ook fig. E mijzelke
verstand, een beetje verstand. - Vgl. DB. Miezelen en my'zelen zijn in mijn dialect twee verschillende woorden.

- AB. lJIijzelachteg, bn., wat gemakkelijk
brijzelt : da' brood es te mY'zelachteg,· DB; mfjzelen, ww., zie ald.; mfjzelenk, m., zie
MI]ZELEN.

Mijzelen, bedr. ODZ.

zw. ww. Verve : mijzeZdege, gerny·zeld. :l\let hen (hebben). Bedr. lets tot
mijzels brengen, vermorzelen. Ze pakteg' e stik
brood en ze 1ny'zeldege't veur de duiven. - Onz.
Tot mijzels (hcht) worden. De kopke 'n es va' gee'
zui'ller meel : hie my'zelt te vele. - SCR. DB. J

(By'v.).
- Aft. My'zelachteg, bn., zie boven op MIJZELE; - mijzeieere, m., man of vrouw die (brood)
mijzelt : z' en kan nog geenem boterham sny'en
lenk 't zy" moet, 't en es mor ne my'zeleere,. mfjzelenk, 01., mv. mijzelengen, verkl. mijzelenkske (mv, -skes, -skzes), mijzel, brijzel : ne
my·zeler.k brood " werpt die my'zelengen veur
d' hinnen; de veu(gjelkz'espzkken de nzy'zelenkskies
op,. da' wyf en flee' gee' rnq'zelenkskt v~rstand;
m':/zetenk kan oak als verkl. van my'zele worden
opgevat; SCH; DB; J (Bo/'v.); - 1ny'zelenge, VL,
het mijzelen : ' k en kan £lie my'zelenge nie' zien,
komt, 'k zal ekik boterhamme snY'en,· coilectief,
al de brijzeltjes : vaagt die mg'zelenge bijeen en

gee' a' an de kiekens.

MILITAIR

Mik, m. Zander mv. Kleine (spier)beweging;
klein mondgeluid. In : noch kWlk noch mik geen,·
of : geene kun'k of geene mz'k geen, kik noch mik
geven, bij VD, Zie DB; bier MIKKEN. - Mik, vr.
(brooc) is niet in gebruik.
Mikboldere, m.; mikbollen, 0.; mikbollenge, vr. Zle op MIKKE.
Mikke, vr. Mv, -n, VerkJ. -kske (mv. -skes,
-skleq. Gaffelvorrnize starn of take W db. De
veu(glel maaktege z9'nen nest in 'm mz'kke. Mee
e mikske ne veu{g)el uutrekeen : als het boomhal, waarin de vogel woont, te klein is en de jongen er in zijne hand niet kan steken, neemt hij
een mikske, steekt het in het gat, draait het verscheid en rnalen rond en haalt er aldus nest en
eitjes uit, De pempelmeeze werdt dz"kkels mee e
miksk' uitgetrokken. V gl. UITTREKKEN.
- Twee korte staken in den grond geslagen op
eenen afstand van twee of drie decimeter. Deur de
mikke bollen, met eene boile door de opening
trachten te bollen. Vanhier : de koppel. 1nikbollen, o. en de samenst. aft. mikboldere, m. en
mZkbollenge, vr.: 't es mz'kbollen~e, dezen ach-

ternoen in de Zwane, en der zille ueri mikbolders z!J'n; 't mzkbollen gaat in dees streekte nog
mee,

Mikken,
mzkt.

~Vlet

onz, zw. ww. Verv.: miktete, gehen (hebben), Eene kleine (spierjbe-

weging maken; een gering mondgeluid voortbrengen. Enkel in : ntet turre (durven) mikken
noch kwz'kken, zich niet durven verroeren, niet
het kieinste geluid durven laten hooren, met durven kikken noch mikken. VgL DB. Ned. Wdb.

Mikken,

ww. Oogen op een doel. Wdb. -

Spr, De mains mieten God schikt (ook beschzkt),
Fr. l'hom1ne propose et Dieu dispose, de mensch
wlkt en God be~chlkt.

Mikmak

(uitspr. als Fr. micmac, cioch met

ktenH. o~ miC), m. Zie

Mild, bn.
M.ilde,

MIEKMAK

(oak de aft.).

bw. Zle MILDE.

bn. bw. Trapp. v. verg. : m£lder(e),

mzl(d)st. Daarnaast

MELDE, MEELDE; gewoon
MILDEG, MELDEG, MEELDEG. Mnl. : mllde, melde

(naast anaere vormeD). MIid. W db. Ge zijt te

milde. Zy" wyyes melde, mor hy' es gzereg. Al
wat hie heet (heeft), deelt hie meelde. DB. Ned.
Wdb (<< thans nog slechts in Z.-N., althans in
Vlaanderen »).
- Aft. Mildeg, meldeg, meeldeg, bn. bw.; zie
ald.

Mildig (uitspr. mz'Zd(Jch), bn. bw. Gewoon :
mila. Ua<-lrnaast MELDEG, MEELDEG. Ne meeLdege
mains. Z' em mag zoo mildeg nz'et te werke gaan.
Vader es nogal metdeg.
- Aft. Mzldeghied. meeldeghied, meldeg-hz'ed,
vr., mil<..ihela. V gl. J. KIL. il1nt. wab. iVed. TlVdb.

Milie, vr. (gierst), Niet in gebruik.
Milie, in vloekwoorden; zie ~nELIE.
Militair (uitspr. op zijn Fr,), bn,; m.
MIELh.TAIR.

Daarnaast
Vv' db. Hie es al e jaar mzeletair.

De mieletairen doe' maneuvers. De mietetaire

seko/e.
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MILIESE

Miliese, lBiliesie [klemt. op lie), vr, Militie.
'Vdb. Hie en es nie' goe' ueur de miliese,
Milliard (uitspr. mieliedr, miel.faar, ar met
gerekte a en den klemt.), o. Wdb. Mv. -s. Vy!
mieljars.
Milligram (uitspr. mieliegram, soms mieisgraIn), ill. (met vr.). Wdb. Dat en weeg(t) nog
geene mieiegram,
.M.illilitere (uitspr. mielieiietsrs, soms miels-,
met krernt. op lie), m. Milliliter. Wdb. Niet
gewoo n •

M:illimetere (uitspr. mieliemetsrs, soms miels-,
me mel ueu kiernt.], m. Wdb.
MilHoen (uitspr. mielieden, mz'el/oen, oen met
den klemt.), o. Hie es me] dr!i 1nie/foe' rY·ke. ,Mee miel/Jenen, buitengewoon veer, Der vHe(g)e
meueiets met! mz'el./IJenen.
- Samenst, Mielfoe(n)rijk, bn, :J ne miel/oe( n )ry'ke man.
Millioenair (uitspr. mieiiedenair, mieljoenair,
air op ZlJU Fr. en met den klernt.), m.; daarnaast,
ongewoon, MILLIONNAIR. M v, -s. W db.

Ml1lionnair,
Milte,

m, Zie MILLIOENAIR.

yr. lie MELTE.

Min, Yr. Zeer ongewoon. Vgl. Ned. wu.
Min, bw. telw, Wdb. Mz'n of meer. Nock

min
nociz meer, 'k En acht hem niet te min daromme, Da' kost tien frank min. Zeue faar min
tune da(g)en. Ttene mi\n) inere es zesse. Iemand e manneke mi(n) maken, hem dooden, J.

MIRRELSTE
0.; minnen, ww.;
woon.

minzaam,

bn. Zijn zeer onge-

Minst,
her

bn. bw, telw. Wdb. ~t Minste kind,
klei.iste kind. De minste zal de meeste zaer-

(d)en. 't Minste wendeke, het kleinste windje,
Dat es )t mtnste, dat hoeft niet In aanmerking te
kornen, Te minste(n), ten minste. Op zij' minste,
op zijn mmst, Veur ' t minste, voor het minst.
Vgl. Ned. wa .

Minuut (uitspr. mienuut, sorns msnuut; nuut
met verxorte it en den klemt.], m. (niet vr ). Mv.
-nuten, Verkl, -nuutse (rnv. -ses, -szes). Daarnaast, nog g~woon, MINUTE, vr. Wab. 't En
duurdeg-e mor ne minuut: Z' en uerlet geen
enee! minute. OJ den ty'(d) van ne mz'nuut of
'm minute, in zeer korten tijd. - V'gl. C V. J.
- Sarnenst. lYz'nuutwy'zere, m.

Minute, Yr. Zie MINUUT.
Mirakele (uitspr. mieraesl», ra met zovl.lange
a en den sremt.}, o. Mv. -Is. Verkl. ongewoon,
De eind-e valt dikwijis in de uitspr, weg. Mirakel.

't Was e groo' miraeele. Ester e miraee! gebeurd f vraagt men als het yolk ergens naartoe
stroornt. Ze lz'epen as of er e miraeei gebeurd
was!
- Aft. Mirakeleus, bn., miraculeus : e mira..
keleus beeld; ze was miraeeleus genezen~' \V db.

Mirre, vr,

Niet in gebruik.

Mirrel,

bn. 't Komt nog voor in : in de(n)
mirreten ty'd, soms te mirrelen t!id, fro entretemps, intusschen, middelertijd. Ze liepe»: 0'11, den

Minder, bn, telw. bw. Zie MINDERE.
Mindere, bn. telw. bw. De eind·e valt dikwijIs

doeteur, mor in de mirrelen ty'd was Siesea
dood, - 't Kornt ook nog voor als superiauef
1nirrelste, en In eemge aft. en samenst.; zte de
hier volgende woorden. - Zle Xl. en Vorml.

dere, wie mindere ? AUe da(g)e kre(g)eme minder
t' eten. - Iemand e manneke mznder maken,

Mirrelbane (ba Inet zov1. lange a), Yr. Middelbaan, Oaan Ole in het midden van twee andere, of
in het mljden van eenen kouter ligt. Pakt de mir-

weg. ~llUL1er. W db. Ge zij' minder (kleiner, van
minderen rang of staat) as ekzkke. Wie ester mee-

hem dooden.
_ Ail. Mznderen, minder worden : den hoop
appels mindert,. minder maken (b. v. in 't br~ien);
vanhier minderenge, vr.; l.Ved. Wdb.; - mznderhied, vr., minderneld; W db.; men zegt ook weI:
mz'nder{h) aid ; zie Kl. en Vorml.
_ Samenst. Min derjareg , bn.; minderjareghied, vr.; - mz'nderbrcedere, m.

Mine, vr. Zie MIENE.
Mineraal, bn. 0_; miniatuur, vr.

Niet bekend

in mlJD 111alect.

relbane en laat de zy'bane' lz,( g-g)en. - il1t'rrelbane bollen, in het midden der (bOl)baan de bolle
doen rollen.

Mirrelbuik, m. 1vIiddelbeuk eener kerk. W db.
Mirreldeure, Yr. Mlddeldeur. W db. Ze drouidege ae Inlrr~ideure g'heel open.

Mirreldreve,
retureve van

)t

Yr. De middelste dreef. De mirkaste.ellz'ep rechte nor de kerke.

Mirrelentijd, m. In : z'nde mirrelentfjd, soms
te mzrrelenliju. lIe MIRREL.
lIirrelgank, m. l\liddelgang. Wdb.
Mirrellatte, vr. Bij DB. MIDDELLATTE

Minimum (uitspr. nzz'eniemom, mienJmom met
klemt. up mie), m. (niet 0.).' Vyftz'ene, dat es ne
mienemom. \\ db.

breeCle lat le ulldden van de stoelbrug.

Miniestere (uitspr. met klemt. op nies), m.
Mv, -s. VerkL -rke (mv. -rkes, -rkie»). MlUlster.
Wdb.

Mirrelprijs, m. Middelprijs. W db. ' k En wz'll~
den I'loogsten noch de leegste prgs, ' k ver.kz'eze ne
mirre2prY's.

Miniestere, miniesterie (klemt. op te), yr.
Mv. -res, -rz'es of . rzets. ~ilnlsterie. Wob. Hie es
of schriJjt in ' t miniesterie, hij is er beambte of
amblPllaar.

Mirrelpnnt, o. Middelpunt. Wdb.
Mirralsoorte, vr. l\1Iddelsoort, W db. Moe' , k

Minken, ww. Niet in gebruik.
Minnaar, m.; minnaresse, vr.; minnebrief,
m.; minnelied, minnelieken, minneliekske,

: de

de aierste soorte va' suiker koopen? Nee' g',
pakt 'm Jnzrretsoorte.

Mirrelste, Dn,: ~upF:rlatief van mirrel (zie ald.).
Gewuon. I.VIHldelst (vgl. Ned. Wdb.). De mirrelste vengere. Ge moet

at Jt mt'rrelste we(g)el&e
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MIRRELSTEEN
gaan. De mirrelstem beuk van de kerke. M&'n
twie bouenste mirrelste tanids» zy'n uitgevallen.

Mirrelsteen, m,

De middelste steen van den

ovenvtoer. V~L COOPMAN, Steenb., i. v, BAKSEL.

Mirrelstijl, m. Molenmakersterrn.

Elk der vier

rechtstaanue stijlen, die twee en twee in de meule(n)zfj(d)en staan ; zij sluiten de uiteinden van

den steembalee in en doen het heele meulekot met
den steembalee rond de stake draaien.

lIirrelstik, o. Middelstuk, W db.
M.irrelstrate, Yr. Middelste straat, Der

zijn
dry' straten, mor ge moet al de mirrelstrate
gaan. - Oak het midden van de straat : ge moet
mirreistrate gaan, op de kanten es 't te uta], Vgl. Ned. Wdb.

Mirrelte, Yr. Middelt (Ned. Wdb .. « thans
geheel verouderd :t), midden. De mirrelte van
Jt tff. Hie greep Miek J in de mirrelte, In de
mir relte van de mort stond er I n (ont!i'ne.

Mirreltrap,

m. (niet vr.]. De middelste trap,
miduertrau. w db.

:M.irrelvengere, m. De middelste vinger.
Mirrelweeg (uitspr. met sch, e), m. Verkl,
mz'rrehRJe(g)ete (verki, -we(g)elke), mirrelwe(g)eleni: (verkl. -we(g )elenkske). Midde.ste weg, wegje.
Pakt de mirretweeg. At toeerseante van Jt mirrelwe(g)eike staan der palmboomkies.

Mirren, o.

Midden. R&'dt in Jt mirre van de

bane. in }t mirre van Jtdoorp staat er 'n groote
lende. Jt Buutse (bootje) vaart nor "t mzr ren,
Te mirren, in her rmduen. In )t mirre van den
nacht, - R.aadselvraag. Weette (weet ge) wat er
te mirre ua' Parijs staat] Antwoord : "n r.

Mirren, m. (?),

Vgl. Ned. Wdb: MIDDEN, I,
Te mz'rren, te mIdden. t Kind tagdood te mz'rren (soms te mirre van) de vioer. Te
mz'rren }t veld was er ne puttee Te mirren (van)
den nacht. - Mlrren ieure, meesta) te mz'rren
deure.- Gij liept oj de kant van de kautere, ik
liep er mirren deure. Snfjdt }t brood ie mirren
deure. - De muur best (berst) te mz'rren open.
- Raadselvraag. Weette (weet ge) wat er te mz'rre
(of te mirre va) I Parfjs staat? Antwoord : I n r.
kot

t>~4.

-

J

Mirrennacht,
gebru,k

IS).

m. Middernacht (dat oak in

Te lnz'rrennacht.

MiS,

yr. (misoffer). Niet in gebruik; men zegt
MESSE (z. ald.).

Mis, yr. Zie MISSE.
Mis, bn. N iet in gebruik.
Mis, bw. W db. Ge z&'J mzs,

(vaak barsch of onbeleefd) antwoord nit. -

ev. R. J. Mnl.

DB.

V gl.

Wdb.
Misbaar (klemt. op ntz's), o. Daarnaast soms
MESBAAR. Niet gewoon. Misbaar maken, Wdb,

Misbaksele .klemt.
Zie

op mis), 0.;

misbakte, vr,

M ESBA KKEN.

Misbrnik (klemt.

op mis), o. Daarnaast soms
Wdb. Ge maakt misbruii: van den

MESBRUIK.

drank. Dat es e mesbruik, W db.

Misbollen (klernt, op mzs), sch. onz. ZW. ww.
N iet raak Dollen. Dat es misgebold. Zie MESBOLLEN.

Miscijferen (klemt. op miss, sch. onz. ZW. Ww.
Zoo cijfereu uat de uitslag slecht is, Past op en
en c&lert toch nie mts. V gi. MESCIJFEREN.
Misdaad (mzs met den klernt., daad met zovl,
lange a), vr. Daarnaast soms MESDAAD. Wdb,
Jt Was }ngroote mtsdaad,
Misdoen (klemt. op mis), sch. bedr, onr. ww.
lets met goed doen. Staakt da' werk, want ge
dod )t amaal mis,

Misdraaien

(uitspr. misdrouian, klernt. op

mzs), sen, ouzo zw, ww. Verkeerd draaien. Ge
moet anderst an die v&'ze drouien , ge drouit mis,
Vgl. MESDRAAIEN.

Misdrouien,
lIisdrukken

ww. Zie MESDRAAIEN.

(klernt. op mzs), sch. bedr, zw.
Wdb. I n Letter misdrukken. Da'
word es mzsgedrukt. Vgl, MESDRUKKEN.

ww. Ned.

Mise, vr ,; miserahele, bn.: miserere, m.;
misere, miserie, vr. Zie op MIEZ-.
Misgaan (klemt. op mis), sch. ODZ. onr. ww.
Een verKeerden weg 'nemen. Aldor gade zeker
mzs, ge moet dees bane pakken. - FIg. Nlet goed
gaan, DIet goed uitvaJlen. In dat huis en gaat
't nie' goed, 't gaat er al mzs. - Vgl. Ned. Wdh.
en hler MESGAAN.

Misgedacht,

o. Zelden MESGEDACHT. Ver-

Ze te gare laten trauwen, da'
was e mzsgeaacht.

keerae gedC1Chi.e.

Misgeuen, misgenien (klemt.
bear.

UilZ.

op mzs), scb.
zw. ww. l\1.lsgooien. Ned. Wdb.

Misgerieven

(klemt. op mzs; uitspr. -g,riegrz'ev;;n), sch. bedr. zW. ww. Verkeerd
gerieven. k Vroeg suiker en z' hee mfj kaifie
gegeen, zJ hee mfj mz'sgerz"ejd.
v~n of

J

lIisgieten

(klemt. op mzs), sch. bedr. ODZ. st.
N let goed gIeteD. Ge giet neffiest Jt gias, ge
gz'et weeral ne keer mz''i. Vgl. MESGIETEN.
WW.

ge hebt het mist

Jt Es ,nzs. Ze was )n deure mz's. Hze es wei tz'ene
mis, zijne berekening is op tien nlet jUIst. Mis hebben is niet in gebrmk. Men zegt : het mz's aphen;
of eenvoudig: mis z&'n. - Mz's vormt scheldbare
werkwoorden. Zie MES. De gebruikelijkste volgen
bier.

Misantworden

(uitspr. mzsantwor( d)Jn,
sch, onz. zW. wW. Verkeeru of
ongepast an twoorden. Da J kind antwordt alt&·)
mis. - Spr. Misverstaan doeJ misantwor(d)en,

klemt. op

MISGREPE

11ZlS),

een verkeerd begrepen woord lokt een verkeerd

Misgraan (klemt. op mzs, graan eenlettergrepig, met zovl. lange a), sch. ooz. zw. ww. Misraden, verkeerd raden. Ze gaa' zeker mee Mlel
trauwen? Jaas (ja, zij), g) en graadt nie mls.
Vgl. LVed. Wdb. ev. J. Hler GRAAN, MESGRAAN.
Misgraden (uitspr. ·graan), ww. Z. MISGRAAN.
Misgrepe (tdemt. op mzs), vr. (niet m.). Mnl.
1nzsgrepe. Uaarnaast zelden MESGREPE. Misgreep.
\Vdo. D waling. }k Pazsdege da" ,k mee' goedhze'
moest te werke j'aan, mor 't was ' m mis&,repe.

MISGRIEVEN

-
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were. Vgl. MESRIJDEN.

Wdb. Zie hier MESGRIJPEN.

Misrijen, ww. Zie MISRIJDEN.

Mishande, vr.; mishanden, ww. Zie op MAS-.

Misroeien (klemt, op mis), sch. onz. zw. ww.
Door roeien (werpen) het doel niet raken. 'k Roeie

Misjonste (klemt, op mis), vr. Daarnaast,
soms, MESJONSTE. Misgunst. I{n) zijn hert en es
er niet (niets) as nijd en mesjonste. Ned. Wdb.
— Afl. Mesjonsteg, bn.; soms mis- : 't was ne
mesjonstege vaint.
Miskijken (klerru. op mis), sch. onz. st. ww.
Ned. Wdb. Ge kijkt mis; g' em moet aldor nie
kijken, ge moet al mijne kant zien. Vgl. MES-

mis; 'k mesroeie mij. Zie MESROEIEN, ROEIEN.

Misroepen (klemt, op mis), sch. bedr. st. ww.
Niet roepen zooals 't behoort. Ge roept mis :
't en es Treze niet die moe' kommen; 't es Triene.
Vgl. MESROEPEN.
Misschatten (kiemt. op mis), sch. onz. zw.
ww. Verkeera, slecht schatten. Als bedr. of wed.
ww. is het messchatten en onsch. Hoeveelschatte
(schat ge) da' perd? Zes honderd frank. Wel,
man toch,ge schat ferm mis. Vgl. MESSCHATTEN.

KIJKEN.

Miskommen (klemt, op mis), sch. onz. zw. ww.
Niet den uit&iag leveren dien men verwachtte. Die
rekenenge komt mis.
Mislezen (klemt, op mis), sch. bedr. st. ww.
Verkeera lezen. Ge leest da' word g'heelegans
mis. Men zegt : ze leest mis, en : ze mesleest her.
Vgl. MESLEZEN. CV. J.
Misloopen (klemt op mis), sch. onz. st. ww.
Ned. Wdb. Alhier en keund' er nie kommen, ge
loopt mis. 'tLoopt in dat huis dl mis. Vgl. MES-

Misschien, misschiens, bw. Z. MASSCHIEN(S),
MESSCHIEN(S).

Misschieten (klemt, op mis), sch. onz. st.
ww. Bij het schieten niet raken. 't En es geene
goee schuttere, hie schiet dikkels mis; hie messchiet hem dikkels. Zie MESSCHIETEN.
MiSSChrijven (klemt, op mis), sch. bedr. onz.
st. ww. Shcht, verkeerd schrijven. Da' word
es mugeschreven. Azoo niet, azoo niet:ge schrijft
weeral ne keer mis. — Het scheidbare misschrijven en het onscheidbare messchrijven hebben nagenoeg dezeifde beteekenis. Vgl. Ned. Wdb. DB.
CV. J . Zie hier MESSCHRIJVEN.

LOOPEN.

Misluk (klemt, op mis), m. (niet o.). Daarnaast,
soms, MESLUK. Ned. Wdb (c thans niet in gebruik »). 'k Wildege den upperveu{g)el afschieten, mor 't was ne misluk. Z' en kee' nie veel
geluk g'had : 't was misluk op misluk. Vgl.
Mnl. Wdb.
Mismaaksele (klemt, op mis), o. Daarnaast,
soms, MESMAAKSELE. lemand of iets dai mismaakt is. SCH. CV. J. Ned. Wdb (« In Z.-N. nog
wel »).
Mismaken (klemt, op mis), sch. bedr. zw. ww.
Slecht maken. Azoo niet, azoo niet:ge maakt het
g'heelegans mis. let da' misgemaakt es en es
dorom toch nie' mesmaakt. Vg). MESMAKEN.
Mismeten (klemt, op mis), sch. onz. of bedr.
st. ww. Verkeerd, slecht meten. Diene landmetere meet mis; hie mesmeet hem. Vgl. MESMETEN.

Misschnppen (klemt, op mis), sch. onz. zw.
ww. Ai scnuppende Diet raken. Ge schupt mis;
doch : 't es messchupt; en : gemesschupt ou(\i).
Vgl. MESSCHUPPEN, SCHUPPEN.

I

NOUIEN.

Misnouien, ww. Zie MISNAAIEN.
Bij he u*kken niet pakken wat men pakken wil.
k Paktege nor de lene van den trap, mor 'k paktege mis en 'k viel nor beneen; 'k mespaktege
y

my. Zie hier MESPAKKEN. T. R .

Mispel, vr. Niet in gebruik. Zie MESPELE (ook
de afl. en samenst.).

Misrekenen (klemt, op mis), sch. onz. zw. ww.
Veikeeru, mel juist rekenen; door rekenen den
uitslag niet bekomen dien men bekomen wil. Da'
manneke rekent altij' mis; hie mesrekent hem
gemallek. 't En zal azoo nie' gebeuren, g' het
(hebt) leelek mesgerekend. Vgl. Ned. Wdb.WD.
CV. T . R . Zie ook MESREKENEN.

Misse, vr. Fr. messe. Men zegt altijd MESSE
(zie aia.).
Misse, vr. Mv. -n. Verkl. niet in gebruik. Mnl.
misse. Misslag. Dat es 'n groote misse. Ge doe'
d'eem miss' op d'andere. Dat zijn twie missen !
Bij misse, ook : deur 'm misse, door een misslag.
't Es bij mis»e gebeurd. Vgl. DB. K I L .
Missen, bedr. zw. ww. Verv.: mistege,gemist.
Met hen (bebben). Wdb. Missen es mainschelijk.
J. — De kanse missen, de kans verkijken. DB.
*— De bane, de wéeg missen, den rechten weg
n e t nemen. — Niet wel bij zijn verstand zijn.
Ons meke begint te missen. Ook : de rote mis-

Misnaaien (uitspr. misnouidn met klemt, op
mis), sch. onz. zw. ww. Slecht, verkeerd naaien.
Ze nouit mis, z' en nouit nie rechte. Vgl. MES-

Mispakken (klemt, op ««), sch. onz. zw. ww.

MISSIE

Misrijden (uitspr. rij?n, klemt, op mis), sch.
onz. st. ww. Rijdende verdwalen. 'k Was per
feture,en 'k ree' mis. Ge rijdi mis, komt algauwe

Misgrieven, ww. Zie MISGERIEVEN.
Misgrijpen (klemt, op mis), sch. onz. bedr. st.
ww. Niet gnjpen wat men grijpen wil. Vgl. Ned.

sen; zie ROTE. SCH. DB. J. — Ontbreken (van

personen of zaken). Der missen drij speelders :
'm en keunen nie' voor(i)spelen. Er mist ne
frank : wie heet (heeft) er hem gepakt? DB.
SCH. J. — Zie ook MEESEN en vgl. CV {Bijv.).
— Afl. Missenge, vr., missing, misslag; C V ;
T; J; Ned. Wab (« thans nog in Z.-N. gewoon »);
— missere, m., iemand die niet raakt, die een
misslag beg'aat : vanda(g)e 'n kan ek er nie op
schieten, 'k em bé (beu) mor ne missere; — misI selyk, bn., misbaar, kunnende gemist worden :
die bolle 'n es nie misselijk.
I
Missie (kiemt. op mis), vr. Mv. -s, -ts. DaarI naasi MiESSIE.'m Missie preken. 't Es miessie, al

I

'ng'heel weke. Vgl. Ned. Wdb. kol. 864, 1, b.

MISSLAAN

-
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«— Samenst. Missie*, miessiekruis, o., soms

-

MIZERE

Mistrappen (klemt, OD mis), sch. onz. zvrt

•kruisen : groot kruis dat men ter gelegenheid
eener missie in (of wel buiten) de kerk opricht.
CV.J.

ww. Missiappen. 'k Traptege mis en fk
Veelai onsch.'Zie MESTRAPPEN.

Misslaan {mis met den klemt., slaan met zovl.
lange a\, sen. bedr. onr. w w . Slaande niet raken.
'k Sloeg wel ne voet of twiee mis. W d b . Vgl.
MESSLAAN.

den voor mestroosteg,

M i s s l a g (klemt, op mis), m. Daarnaast, soms,
MESSLAG. W d b .
Missillijten. (klemt, op mis), sch. bedr. onz. st.
ww. Door snniten niet het doel raken. De kootser
(kaatser) hee' dem bal misgesmeten. 'k Wildege
den hond ne slaggeén mor Jk smeet mis; 'k smeet
wel ne stap mis. Vgi. MESSMIJTEN.
Missnijdeil (uitspr. -snijdn, mis met den
klemi.), sen. onz. of bedr. st. ww. Siecht. verkeerd snijden. De kleermaker
snijdt weeral ne
keer mis; doch : hie messnijdt hem. Vgl. MESSNIJ(D)EN.

Missnijen, ww. Zie MISSNIJDEN.
Misspelen (klemt, op mis), sch. onz. zw. w w .
Kwaujk, verkeerd spelen. Ge speelt dikkels mis,
Veelai onsch. : zie MESSPELEN. J .

Missprengen, ww. Zie MISSPRINGEN.
M i s s p r i n g e n (uitspr. -sprengan), sch. onz. st.
w w . '/s Wildeg' over de beke sfirengen, mor
'k sprank
wel ne stap mis, en 'k viel in
't watere. Fig. Hie sprank nor da' filootseke va'
sampetter e, mor hie sprank helek mis. Vgl. Ned.
Wdb.
M i s s t a a n (klemt, op mis, staan met zovl.
lange a), sch. onz. onr. w w . Niet op de goede
plaats staan. Wie heet (heeft) er de tafel
gedekt?
't Staat amaal mis! Vgl. MESSTAAN.
M i s s t a m p e n (klemt, op mis-), sch. onz. zw.
ww, Bij net stampen niet raken. 't Perd
stamptege nor mij, mor 't stamptege mis. Vgl. MESSTAMPEN.
M i s s t a p (klemt, op mis), m. Daarnaast, soms,
MESSTAP.

Wdb.

M i s s t a p p e n (klemt, op mis), sch. onz. zw. w w .
Niei juisi »tappen waar men stappen wil. In den
donkere stapt ne mains dik/sels mis. Veelai
onsch. : zie MESSTAPPEN ; Ned. Wdb.
M i s s t e k e n (klemt, op mis), sch. onz. st. w w .
Bezij aen ae plaats steken, waar men steken wil.
G' en zilt de renk nie' krij{g)en, ge steekt altijd
mis. Vgl. MESSTEKEN; Ned. Wdb.
M i s t , m. Mv. -en. W d b , Nen dikke, vuile mist.
H e t gewone woord is echter SMUIK. Afl. en
samenst. ztjn weimg in gebruik.

viet,

Mistroosteg, bn ; mistroosteghied, vr. Zelmestroosteghied,

zie ald.

Misvaar (klemt, op mis en met zovl. lange
a\ o. Mv. -varen. Daarnaast MISVAL, soms ME&VAAR en MESVAL. Miskraam. Vgl. Ned. Wdb..
KIL. DB. CV. T. R. J.
MlSVal (klemt, op mis), m. Zie MISVAAR.
Misvaren (klemt op mis en met zovl. lange a),
ww. W d b . De schipper vaart mis.
Misverstaan (klemt, op mis, staan met zovl.
lange a), sch. bedr. st. ww. Verkeerd verstaan.
Misverstaan doe' misantwor(d)en.
Ned. Wdb.

Misverstand (klemt, op mis), o. Wdb. — In
't Misverstand,
verspreid uithangteeken : twee
brouwersgasten dragen eene ton, doch hebben
den rue naar elkaar gekeerd.
M i s w a s ' k l e m t , op mis), m. (nooit o.). Soms
MESWAS. Uitwas ; Fr. excroissance. An den olme
was ter ne miswas. Vgl. Ned. Wdb.
M i s w e r k e n (klemt, op mis), sch. onz. zw. w w .
N i e t w e t k e n zooals behoort gewerkt te worden.
Ge zil(t) moeten harbeginnen,
want ge werkt
g'heelegans
mis, Vgl. MESWERKEN.
M i s w e r p e n (klemt, op mis), sch. bedr. of onz.
st. ww. Bij het werpen niet raken. 'k Én kan op
de mete nie werpen, 'k werpe gedureg mis, Vgl.
Ned. Wdb. en hier MESWERPEN.
M i s w i j z e n (klemt, op mis), sch. bedr. onz. st.
w w . Verkeerd wijzen. G'het (hebt) mij de bane
misgewezen.
G' em meugt al diene kant nie
kijken, hie wijst ou (u) mis. Zie MESWIJZEN.
M i s z e g g e n (uitspr. misse{gg)dn met klemt, o p
mis), sch. bedr. zw. w w . Verkeerd zeggen. Ge
zegt al die norne (namen) mis. Ze zai 't leelek
mis. Vgl. MESZE(GG)EN.

Miszengen, ww. Zie MISZINGEN.
M i s z e t t e n (uitspr. missetten, klemt, op mis),
sch. bedr. zw. w w . Niet goed zetten. De morte
(meid) zet het in de keuken amaal mis. Meestal
onsch. Zie M E S Z E T T E N .
M i s z i e n (uitspr. missien, klemt, op mis), sch.
onz. onr. ww. Verkeerd, kwalijk zien. 'k Meendege nen hond te ziene, en 't was 'n katte, 'k zag
leelek mis. Ook fig. : g' en zijt er niet, ge zie'
weeral ne keer mis, ge vergist u. Vgl. MESZIEN.

M i s t a s t e n (klemt, op mis), sch. onz. zw. w w .
Nea. yt db. Ge tast mis; doch : ge mestast ou (u).

M i s z i n g e n (u-tspr. missengan, klemt, op mis),
sch. bedr. st. w w . Verkeerd zingen. Ge zengt da'
liekske mis; g' het (hebt) drij keer s misgezon"
gen; doch : ge meszengt ou (u) drij keer s. V g l .
MESZENGEN.

M i s t e l l e n (klemt, op mis), sch. onz. zw. w w .
Niei juist teilen. Hardoens!
alles es misgeteld.
Da' maiske telt dikkels mis. Vgl. MESTELLEN.
Ned. Wab. K I L .

Mitijne (klemt, op tij), vr. Mv. -n. Verkl. -ke
(mv. -kes, -kies). Halve handschoen, zonder vingerlingen, behalve een halve duimeling. F r . mitaine. Ze droeg schoone zwarte mitijnen. J .

M i s t e r t e n (klemt, op mis), sch. onz. st. ww.
't Brugsk'
es smal; zie mor da' ge nie mis en
tert. Veelai onsch. Zie MISTERTEN.

MitSj vw. Behoort niet tot het eigenlijk dialect.

Mizere, mizerie (klemt, op ze), vr. Mv. -res,
-ries, +riets. Verkl. -ke. Miserie. W d b . Ze

lijdt

MIZEREBOOM

-

SI

orremoe (armoe) em mizere. In de mizerie ziU
ten. Ongelukken em mizeriets. Mie verkoopt
mizere. — Mizerie en kompenie. 't Was mee
hent mizerie en komtenie, hii had veel mizerie. —
In het whistsDel : Fr. misere. Mizerie gaan of
spelen, trachten geen enkelen slag te halen. Mizerie bloot, eene miserie die men bloot op tafel
legt : de drie andere medespelers, die nochtans
hunne kaarten niet toonen, zien bijgevolg de dertien kaarten van den mizeriespeeldere. Men zegt
nog : mizerie op tafele en mizere bloot op tafele.
'k Sfiele mizere bloot. 't Es mizerie op tafele.
Hie genk mizerie, mor ik genk mizere bloot op
tafele,
— Samenst. Mizere-, mizeriespeeldere, m., iemand die, in het whistspel, miserie speelt.
Mizereboom, m. Zie MIZERIEBOOM.
Mizerere (uitspr. miezBrer?, re met den klemt.),
m. (niet o.). Miserere. Wdb. De miezerere zengen, in de kerk het miserere zingen. Fig. : miserie hebben. 'k Zeng al lange genoef de miezerere,
— Fr. miserere, zeker zeer gevaarlijke darmziekte; reeds bij K I L . miserere mei. Vgl. Ned,
Wdb. Z' es van de miezerere dood,
Mizerie, vr. Zie MIZERE.

Mizerieboom, roizereboom (sch. o en klemt.
op ze). m. Meestal in 't verkl. -boomke (mv. -kes,
-kies), Peperboompje (Daphne mezereum L.). In
de lochtenk stond er e mizerieboomke mee roo
blommekies. — Volksetymologische vervorming
van Lat. mezereum (dat van Ar. en Perz. mdzariyun, oude naam voor Camellia, of van It.
amazzare, dooden, komt; zie KANNGIESSER, Die
Etymolo^ie der Phanerogamen-Nomenclatur),
Vgl. Ned. Wdb. i. v. MISERIE.
Modder, vr. Niet in gebruik. Zie MORE (ook
de afl en samenst.).
Modderodde (klemt, op rod), vr. Hoogste berg
tusschen Opbrakel en Vloersberge. Zie PLAATSNAMEN.

Mode, vr. Mv. en verkl. ongewoon. Fr. mode.
Ned. Wdb. — Gebruik, zede. Nog gewoon. Hie
leeft naar de Fransche mode. — Van d'auw
(oude), van de nu (nieuwe) mode zijn : i° Oude
gebruiken bewaren, nieuwe gebruiken aannemen;
Sies doe naar d'auw mode ; kinders kussen, dat
es 'n nu mode. 2° Gekleed gaan naar de oude of
de nieuwe mode. lemand die grijs (of kaal) is, zal
lachenderwijze zeggen : 'k Ben ook van de nu
mode! — De mode 's af het gebruik (dat bedoeld
wordt) bestaat niet meer : zy en dra(g)e geenem
blauwe kiel nie meer, de mode 's af. In den tijd
dronken de mains{ch)en 't bier uit Maine glazeMes : die mode 's gheeleqans af, — Die mode
gaat af, dat gebruik, die kleederdracht verdwijnt.
— Samenst. Modegoed, o., modestoffe, vr., goed
naar de heerschende mode; zoo ook : modebroek,
vr., modenhende, o., modenhoed, m., modekazakke, vr., modekause, vr., modekleed, o., mv.
modekleeren, modemantele, m., moderok, m.,
modeschoen, m., modeveste, vr., modeziekte, vr.,
heerschende ziekte; Ned. Wdb,
— Samenst. afl.
MODE-.

Zie op NU-MODE-, OTJW-

—

MOEDERE

Model (klemt, op del), o. Mv. -/<?«." Verkl.
-leke (mv. -lekes, -lekies). Wdb. — Eschoo* model
van e perd {van *n koe, enz.), een paard dat wel
gevormd is. E leelek model van ne stier. Da'
model (de vorm) van da' klee' staa* mij an. Hie
heet (heeft) 'n ordeg model van e wiff.
Modieste (klemt, op dies), vr. Mv. -n. Verkl.
•ke (mv -kes, -kies). Modist. Wdb. Pier es mee e
modiesteke getrauwd.
Moe, vr. Zeer zelden voor MOEDERE (zie ald.).
Moe, bn. bw, Trapp. v. verg. : moeer(e)9
moest. Wdb. — Zoo moe as nen hond, as e perdy
zeer moede; — zoo moe da' 'k nie meer en ka'
gopen (kan gapen), da' 'k geene pap nie meer en
ka' ze{qg)en. — Spr. Die zeere loopt, es gauwe
moe.
— Afl. Moeeghied. som s moeieghied, vr., moeheid; — daarnaast moedie (uitspr. moett? met zeer
verkorte oe). vr. : 'k val i' slope (slape) va'
moedte; KlL; DB; J ; Mnl. Wdb {moede).
Moed, m. Zonder mv.; zonder verkl. Gemoed.
Vgl. Ned. Wdb. *k Hé (heb) mijne moed vul.
Herre moed twamp, schoot vul. Onze moed Hep
overe, CV. DB. T. R. J. — Ook moed, fr. courage, is in gebruik. Schept moed! 'k Verlieze
mijne moed. Wdb.
— Afl. Moede g. bn. bw., moedig.
— Samenst. Moedwilleg, bn. bw.; — moedwillegord, m., moedwillipaard, moedwillig mensch;
SCH; CV; J ; — moedwilleghied, vr., moedwilligheid; — vgl. Ned. Wdb.
Moeder, vr. Zie MOEDERE.
Moedere, vr. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
•rkies). De eind-* valt dikwrjls weg. Daarnaast
MOERE (zie ald.); en zelden, in de kindertaal,
MOE (verkl. moetse) Moeder. Wdb. — De Moeder
Gouds, Maria. Ze staat dor gelijk de bedrukte
Moeder Gouds of gelijk de bedrukte Moeder
Anna, Zie BEDRUKT. In uitroepen : Wel, Moeder
Gouds toch!Lieve Moeder Gouds! Moeder Gouds
va' Marante toch! — Moeder s kind, mijn eigen
zelf. 'k Em mag moeder s kind nie' vergeten.
Eest zeurgen veur moeders kind, eerst oomke en
dan zijne kinderen. 't Es veur moeders kind. J.
— Moederke van duust {kinderkies); zie MOEDERKE-VAN-DUUST-(KINDERK(l)ES). — H o e de

spottende jongens een kruis maken :
Moedere! (zij zetten de hånd op 't voorhoofd).
Vadere! (op borst of kin).
'k Hé hongere! (op linkerzijde of -wang).
Waar? (op rechterzijde of -wang).
Daar! (in den open mond).
— Afl. Moederen, onz. zw. ww., dikwijls het
w. moeder bezigen : da' manneke moedert te
vele ; DB ; ook bedr. : 'k zal ou (u) gaa' moederen, ik zal u, die zooveel maal het w. moeder
gebruikt en daardoor lastig wordt, eens gaan
bestrafFen; — moederlijk, bn.; —- moederloos, bn.
— Samenst. In den vorm moeder- : moedereuverste, vr., moeder-overste (in een klooster;
ook wel meesteres in 't alg.); — moedergoudsalleene, bn. bw., geheel alleen; CV (/' ijv.); Log.,
Wdb; — moeder her te, o., moederhart; — moe*
derhuis, o., stamklooster; D B ; CV; J ; — moe-

MOEDERKE

—

derkloostere, o.; — moederliefde, vr.; — moedermelk, vr.; — moedermainsalleene, bn. bw., moedermenschalleen; — meedermond, m. : de moe~
dermond en liegt niet; — moedernaakt, bn.;
ook : moedernaakte, vr. mv., daamaast palmmoedernaakte, paddemoedernaakte, herfsttijloos {Colchicum autumnale L.), aldus genoemd omdat de
bloem bladerloos, dus naakt, in den herfst, uit den
ajuin komt; — moederoo{g)e9 vr.: moederoo(g)en,
die zie(n) goed; — moeder tale, vr.; — moederzeurge, soms moederzoorge, vr., moederzorg; —
moederzie lalleene, bn. bw. — In den vorm moederkes-, moederkies- : moederk{i)eszalve, vr.,
bruine plaasterzalf, Lat. ungiientum
fuscum,
naar het Fr. onguent de la mere (Théclé); D B ;
CV; ook : speeksel (in de kindertaal); CV; J.

Moederke-van-duust, o.: moederke-vanduns^-kinderkes (of -kinderkies, o. Verspreiae hangplant : rankenae steenbreek (Saxifragå sarmentosa L.). 't Moederke-vanduus(t)kinderkies hee neerhangende takskies, waaruit
veel ander takskies schieten : al die takskies zijn
de kinderkies. In de Wdb : moederplant.
Moef, m. Mv. -en. Lui en bolsterachtig mensch.
Zwijgt, dikke moef! 't Es ne louie (luie) moef
van ne vaint. DB. J. Vgl. SCH. R (mof). —
Gewoon : onvriendelijk, pruilziek mensch. Diene
moef en kan nie la(ch)en9 da' pronkt ne g'heelen dag. — Vgl. MOEFE. Ned. Wdb (MOF, I).
Mnl.

Wdb (MOFFE). CV (Bi/v.).

— Afl, Moefachteg, bn., pruilachtig : ons Mie
en es mor moefachteg vandae; — moefen, z. ald.
Moe fe, vr. Mv. -n. Lui en bolsterachtig vrouwmensch. Zij' wijf es 'n dikke moefe. — Onaangenaam, pruilziek vrouwmensch. Die leeleke moefe!
Da}pronkt en ronkt zonder ende! — Vgl. MOEF.
Moefen, onz. zw. ww. Verv. : moeftege, gemoeft, Met hen (hebben). Fruilen. SCH. CV.
Moefen em monken.
— Afl. Moefere, m., man of vrouw die moeft;
— moeferije, vr., het pruilen : die moeferije moet
ophauwen.
— Samenst. Moef kerte, -konte, vr., vrouw die
veel pruilt; — moefkloot, m., man die veel pruilt.
Moei, vr. Niet in gebruik. Zie TANTE.
Moeielijk (uitspr. met ij), bn. bw. Daarnaast,
min gewoon, MOEILIJK. Wdb. E moeielijk werk ;
e moeielijk wijf; e moeilijk kind; ne moeielijke
mains.
— Afl. Moeielijkhied, soms moeilijkhied, vr.,
moeilijkheid.
Moeien, meestal wed. zw. ww. Verv.: moeidege, gemoeid. Met hen (hebben). Wdb. Ze moeit
her mee alles. — Spr. Der zijn drij dengen, wormeeg' ou (u) niet em meugyt) moeien : mee' den
eurleue, mee 't were, mee iemand zijn huishauwen.
— Afl. Moeiere, m., moeial.
— Samenst. Moeial, altijd m. : Die vrauwe,
dat es de grootste moeial van 't doorp; ook :
moeistert, m.; vgl. Loq., Wdb.

Moeilrjk, bn. bw.; moeilijkliied, vr. Zie op
WOEIEL1JK.

—

MOEREEKE

Moeite, vr. Mv. -n. Verkl., ongewoon, moeiteke. Daarnaast, gewoon, MOETE, MOETTE; zie
ald. 't En es de moeite nie werd. 't Zal veel
moeite kosten. Wdb.
Moelde, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Baktrog. KIL. Mnl. Wdb. CV. Ned. Wdb (MOEL,
MOELJE).

— Samenst. Moeldekrabbere, m., ijzeren krabber, waarmede men, voor en na het kneden, de
moelde zuiver krabt.
Moer, vr. Zie MOERE. — Moer (moeras) is niet
in gebruik.
Moeras (klemt, op ras), o. Mr. -sen. Daarnaast
moras. Wdb.
— Afl. Mo(e)rasachteg, bn. : moerasachteg
land.
— Samenst. Mo{e)rasgrond, m., mo(e)rasland,
o., moerassige grond.
Moerbeze, vr., Mv. -n. Zwarte aalbes (Ribes
nigrum L.j. Zijn de moerbezen al rype?
— Afl. Moerbezeleere, m., zwarte-^albessenstruik.
— Samenst. Moerbezenblad (uitspr. -Z9m-), o.,
gewooD -blare, vr. : thee va' moerbezemblaren ;
— moerbezenboom (uitspr. -Z9m-), m.; verkl. gewoon. -boomke; — moerbezesap, o.; — moerbezestruik9 m.
Moere, vr. Mv. -n. Verkl. moerke (mv. -kes9
-kies). Moeder (zie ald ) : enkel in ongunstigen
zin. Die leeleke moere. Leeft die auw moere
nog? Het verkl. is een min verachtelijke term :
da' manneke loopt altijd achter zij' moerke. —
Den duvel en zijm moere. Zie DUVELE, en Ned.
Wdb. kol. 923 (i. v. MOEDER).
— Wijfjesdier. Da' lammeke zoekt nor de
moere. Die moere ligt mee' vijf konijntsies. Den
haze 'n was t' eten nie werd : 't was 'n touie
(taaie) moere.
— Soms van planten (zie beneden moereeké).
— Samenst. Moereeké, vr., zie ald.; — moerkonijn, o.; — moerschoop, o., moerschaap. Tot
deze groep moet wellicht ook gebracht worden :
moerbuize, vr., groote buis, waarin ander kleinere
komen; DB; Ned. Wdb (moederbuis).
Moere, vr. Mv. -n. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). Moer (die om de schroef sluitend past).
Ned. Wdb (MOER, II). De moere drouit zot.Z. ZOT.
— Samenst. Moerbaut, m., ijzeren bout met
draad, waarop eene moere draait; Fr. boulon å
éerou; Ned. Wab; VuYLSTEKE, Amb. Smid; —
moerplate, vr., ijzeren plaat met verschillende gaten, waarmede men eenen draad aan de schroeven
maakt; Fr. filiére å vis; D B ; Ned. Wdb; —
moertap, m., s eschroefde stalen spil, waarmede
men eenen draad in de moeren maakt; — moervijze, vr., vijs of schroef, die men op eene moere
kan vijzen : alle vijzen en zij' qeem moervijzen.
Moere, vr. Zonder mv. Zonder verkl. Grondsop, moer. De moere vam bier, va' wijn. Wdb.
Moereeke (sch. e), vr. Soort van eik, met zachter hout aan de vaareeke (z. ald.). De moereeke
verliest her blaren in de wentere, de vaareeke
niet. Zoo genaamd, omdat de boom zwakker is
dan de vaareeke.
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MOES

—

Moes, o. Niet in gebruik (ook niet de afl. en
samenst.).
Moes, naamwoord. Enkel het verkl. moezeke,
soms moeske, is in gebruik. Z. MOEZEKE, MOEZEN.

Moes(e)lien, m.; moeatais, m. Zie MOUSSELTNE, MOUSTACHE.
Moeske, o. Zie MOEZEKE.

Moeskroeilj o. Fr. Mouscron. Zie PLAATSNAMEN.

Moet, vr. (indruksel). In mijn dialect onbekend.
Moete, moette, vr. Mv. -n. Moeite (dat thans
ook gebezigd wordt). Da' kost veel moette. 't Was
al verlore moette. En nui hette (hebt ge) twie
moeten. — Moete doen, pogingen doen, trachten.
'k Dee' veel moette om op dem boom te geraken.
DB. CV. — 't E{s) de moete werd, Fr. pa vaut
lapeine; ook als uitroep van groote verwondering. Kijkt ne keer, watten dat hie dor uitsteekt:
wel, wel, 'te de moete werd! — 't En e(s) de
moette niet, ook : 't en e{s) de moette nie werd;
Fr. fa ne vaut pas la peine. Der en zijn nie' veel
pato(dd)ers dees jaar9 't en e de moette niet Om
z' uit te doene. — Moet' hen, moeite hebben.
Z' hee' moet' om her kinders op te brengen. —
Vgl. KIL. Ned. Wdb (kol. 983, Aanm. beneden).
DB. CV.
Moeten, bedr. zw. ww. Verv. : moettege, gemoet. Met hen (hebben). Ontmoeten. 'k En zal
hem nie moeten. 'k Moettege Miek' an de beke.
DB. Ned, Wdb (« thans in de algemeene taal verouderd >). Mnl. Wdb.
Moeten, bedr. onr. ww. Verv. Teg. tijd : 'k moe
of 'k moete; moe 'k of moet ek? Ge moet (met
verkorte oe)\ moette? Hie moe of hie moet;
moet (h)ie? Me (we) moeten of me (we) moen;
moeme of moetemt? Ze moeten oize moen ; moenze of moeteze? Onv. verl. tijd : 'k moest. Verl.
dw. : gemoeten of moeten. Zie Kl. en Vorml. —
Behoeven. As ge doo' zijt, em moette nie meer
weerkeeren. Vgl. Ned. Wdb. kol. 985, 5. — Spr.
Moeten es bedwank en schreemen es kinderzank.
Zie BEDWANG. — Er deure moeten, eig. er door
moeten gaan. Fig.: voor geene hinderpalen mogen
wijken. 'k Sta der veuren en 'k moet er deure.
Er van deure moeten, moeten weggaan. Vgl. DB.
CV. J. — 't Es te moetens (gewoon : te moeties),
het moet zijn, 't is dwang. Ook : 't was va' moeties. CV. T. J. Ned. Wdb. kol. 987. — In onderstellende bijzinnen; zeer -ewoon. Moeste'kziek
wer(d)en, z' em mag bij mij nie kommen. Moet
dat va' z' leve' gebeuren, 'k zal der 'n ziekf af
opdoen. Vgl. SCH. T. CV. R. J. Ned. Wdb («in
N.-N. is deze constructie ongewoon >). — Drukt
ook een verzoek uit. Ge moest ne keer om den
dokteur loopen. SCH. CV. J. — Mogen. G' em
moet nie schrijven da' 'k ziek ben. Z' em moest
nie paizen da' 'k her zoo (zou) g'holpen hen
(hebben). Mnl. Wdb., 2. Ned. Wdb., 2. J. Vgl.
MEUGEN.

— Moetere, m., iemand die moet; veelal van
een werkman die gedwongen is op eene hoeve te
werken. Ze weunt in dem boer zijn huizeke, en
't es ne moetere; al die op dat hof werken, zij'
moeters.

i —

MOL

Moette, Tr. Zie MOETE.

Moezeke, o. Eokel in 't mv. moezekes, -kies.
Daarnaast wel eens moeskes, -kies. Maniertjes;
Fr. fafons. Dat zijn amaal moezekies, Ge maakt
veel te veel moezekies. — Is weliicht hetzeifde
als moesje, Fr. mouche, stukje zwarte taf op het
aangezicht der vrouwen (z. Ned. Wdb.). Vgl. toch
CV (Bijv,) : MOES.
— Samenst. afl. Moezekes-, moezekiesmaken,
o. : al da' moezekiesmake gaa' mij te(g)en; —
moezekes-, moezekiesmakere, m., persoon die gemaakte, belachelijke maniertjes heeft; — moezekes-, moezekiesmakerije, vr,
Moezelzak, m. Doedelzak. Vgl. Ned. Wdb
(i. v. MOEZELj. Der kwamp nen Duitsma' mee
ne moezelzak. KIL. CV. R. J. DB.
Moezen (uitspr. moezie, zie Kl. en Vorml.),
m. Troetelnaam : kind. Kruipt op mijne knien,
mijne moezie. Moezie zoete! Onze moezie es ziek,
— Het verkl. moezeke is zeer gewoon. Gee' mij e
plakske, mij zoete moezeke. Es ons moezeke gene'
zen? — De oorsprong is me niet klaar.
Moezie, m. Zie MOEZEN.

Mof, m. (Duitscher); mof, vr. (Fr. manchon).
Niet in gebiuik.
Moffel, m. Zie MOFFELE.

Moffele, m. Mv. -Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
•Ikies). De eind-<? valt dikwijls in de uitspr. weg.
Mof. Heur hånde steken in ne worme moffele.
K I L . DB. CV. J. Mnl. Wdb. Ned. Wdb.
— Afl. Moffelen, ww., enkel in de bet.: inwikkelen, duffelen : moifelt da' kindeke goed in
't wiegske. DB. Ned. Wdb. kol. 997, 7.
Mogen, ww. Niet ia gebruik, Zie MEUGEN (ook
de afl.).
Mok. Zie MIE-MOUI-MOK. Vgl. J.

Moker, m. Niet in gebruik (ook niet de afl. en
samenst.).
Mokke, vr. Mv. -». Verk. mokske (mv. -skes,
•skies). Zeker (gewoonlijk) hard koekje, van de
grootte van een twee-frankstuk (ook wel grooter).
De mokke wer{dt) va' meel en sarope gemaakt.
De Gentsche mokken zijn de grootste. SCH. DB.
J. M. Ned. Wdb (i. v. MOK : er wordt verwezen
naar Hgd. mocke = klomp). — Brokje droge
koedrek die aan billen en achterlijf hangt. Die koe
hee' veel mokken. Krabt die mokken af mee' de
roskam. Ook van vrouwen : z' hee mokken an
her gat, ze is zeer vuil en slordig. — De uitgereden stoppel met een weinig aarde. Men reekt da
mokken op hoopen bijeen en men steekt ze in
brand : dat heet men mokkem branden.
Mokkelen, ww.; (mokken, ww. Niet in gebruik.
Mol, m. Mv. -len. Verkl. molleke (mv. -kes,
-kies). Wdb. Zoo blend as ne mol, zeer blind;
zoo doof as ne mol; zoo vet as ne mol, as e molleke (veelal van vette kinderen). — Frute gelijk
ne mol, wroeten als een mol. Zie FRUTEN. —
Dole{n) gelijk de mollen, ronddwalen, geen thuis
hebben. Die mains{ch)en dole gelijk de mollen
van d'een streekte nor d'andere. Soms : dole(n)

MOL

-

gelijk de mollen rondom Sente-fan, het schijnt
dat omtrent St.-Jansdag de mollen zeer werkzaam
zijn en veel wroeten. — De mol rijdt, de mol
graaft lange gaanderijen. 'k Zie dor ne mol rijen.
— Naam van kleine, zwartharige honden; van
zwartharige katten. CV. J. — Naam van een
(møllig) kind; veelal in 't verkl. molleke; daarnaast mollie. Waar es mijne mol? Komt alhier,
mij' lief molleke, mij' molleke zoete. Dodo, mijne
mollie! Vgl. SCH [Byv). R. — Toenaam van een
mollenvanger : mol, mollie, molleke.
— In een rondedanslied. De kmderen staan in
eenen kring en dansen ronddraaiend; ze zingen :
Mol, mol, wor zitte (zit ge)? De mol zit 1' zijn
hol! Dan vallen ze hurkend neder, staan op en
zingen : Het vrauwk' en hee' gee' stroo' van
doen? Ba neen ek, zai de mol! Ze vallen opnieuw
hurkende neder : De mol zit i' zijn hol! Vgl.
D E COCK en TEIRLINCK, Kinderspel}

II, 135;

Ned. Wdb.kol 1016.
— An. Molleg, bn.
— Samenst. In den vorm mol-: molhoop, m.,
m., molshoop; ze bree' (breeden, zie ald.) moU
hoopen; molhoope' slepen, ze effen sleepen met
de ketene (z. ald.). — In den vorm molle(n)- :
mollenbloed (uitspr. molfom*), o.; — mollegat,
o., molsgat: in e mollegat kruipe(n) va' schrik,
va' schoomte (schaamte); kruipt in e mollegat,
maakt u weg, loop heen; — mollegeld, o., geld
dat de boer voor elke vangst van eenen mol betaalt ; J ; — mollenijzeret o., een ijzeren tuig om
mollen te vangen; S C H ; Ned. Wdb; — mollejaar, o., jaar dat er veel mollen zijn ; spr. : e mollejaar es 'n heu{i)jaar, ze(gg)en de boeren; D B ;
— mollepoot, m.; verkl., gewoon, -puutse, o. :
c mollepuutse da' men in de zak draagt, btengt
geluk bij; ge zij' ne gelukzak, g' het (hebt) zeker
e mollepuuts' in oue (uwen) zak ? Bekend refrein
van een volkslied :
Mollepuutse, zai da' lief maisket
Mollepuuts* es geluk veur mij!
molleree, vr., molrit; vgl. REE; — mollesala, vr.,
paardebloem; SCH; D B ; J ; Loq., Wdb; —
mollevalle, vr.; — møllevangen, o. : hie leeft van
't møllevangen; — mollevangere, m., persoon
die mollen vangt; soort van hond die mollen
vangt; DB; Ned. Wdb; — mollevel, o.: }n Makke
va' mo Hev ellen.
Mol, m. Vorm; F r . moule (oudfr. mole). DB.
Molen, m. Niet in gebruik. Zie MEULEN (ook
de afl. en samenst.).
Mollegem, o. Ingebeelde plaatsnaam; eig. de
"Woonplaats der mollen. Nor Mollegem zijn, dood
zijn.
Mollen, ww. Niet in gebruik.
Mollie^ m. Zie MOL.
Molm, m. Niet in gebruik. Zie MEELME, MELEME.

Mom, vr. (masker), 't Komt enkel voor in
MOMBAKKES (zie ald.).

Mombakkes (uitspr. mombakkds^ klemt, op
mom), o. Masker. Ned. Wdb. 5CH. GV.
Momber, m. Zie MOMBERE.
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Mombere, m. Mv. >rs. De eind-<? valt dikwijls
in de uitspr. weg. Voogd (dat in zwang komt).
'k Was de momber van da' maiske; 'k was herre
mombere. Vgl. CV. Ned. Wdb Mnl Wdb.
— Afl. Momberschip, o., voogdijschap. CV.
Moment, m. (niet o.). Mv., niet gewoon, -en.
Verkl. -se. Op ne slichte moment kommen, ongepast. Op dezelfde moment, op den ai(g)enste
moment. Mee (soms bij) momenten, nu en dan;
vgl. MEE.
Mommelen, bedr. zw. ww. Verv. : mommeU
dege, gemommeld. Met hen (hebben). Daarnaast
MUMMELEN en MOMPELEN. let mommelen.

Ze

mommtldege ne vaderons. Mnl. Wdb. KlL. SCH.
J. CV (Bijv.). Ned. Wdb.
— Afl. Mommelachteg, bn. bw.: mommelachteg spreken ; — mommeleere, m., man of vrouw
die mommelt; — mommelderije, vr., mommelarij; — mommelenge, vr.
— Samenst. Mommelkerte, -konte, vr., vrouw
die (veel) mommelt; — mommelkloot, m., man
die veel mommelt.
Mompelen, bedr. zw. ww. Verv. : mompeldege, gemompeld. Met hen (hebben). Wdb. Ze
mompeldeg' iet binnesmon(d)s.
— Afl. Mompelachteg, bn. bw. : mompelachteg spreken; — mompelderije, vr., mompelarij :
'k en versta her mompelderije niet; — mompeleere, m., iemand (man of vrouw) die mompelt:
Mie de mompeleere; — mompelenge, vr.
— Samenst. Mompelkerte, -konte, vr.; — mompelkloot, m.
Mompere (pe met zachtl. e en den klemt.), m.
Mompeer, vader. Ned. Wdb. J {Bijv.). — Schoonvader. Veelal met een bezitswoord. Mijne mom~
pere werdt aud. Zijne mompere 's dood.
Mond, m. Mv. mon(d)en. Verkl. moondse
(zachtl. o), mv. -tses, -tsies. Wdb. — Ne mond
gelijk nen ovene, gelijk 'n schuurdture, een zeer
groote mond. — Hie staat, hie zit (te gopen,
gapen), hie goopt (gaapt) mee' zijne mond vul
tanden^ bij staat of zit beteuterd, beschaamd, onthutst; hij weetniet wat te zeggen. Vgl. Ned. Wdb.
kol. 1055. — Altijd de mond vul hen (vol hebben), altijd veel eten hebben. Op dat hof hen de
knechten de mond vul. Ook : altijd iets van
iemand of van iets te zeggen hebben. Trien hee
altijd herre mond vul, zij weet altijd iets te praten of te vertellen, het is een groote babbelaarster. — In de mond zijn (of loopen), ruchtbaar
zijn. CV. J . — Iemand de pap in de mond geen,
hem bijna het te geven antwoord op een gesteide
vraag in den mond leggen, hem het antwoord op
of het verstaan van iets zeer vergemakkelijken.
CV. J. Ned. Wdb (« alleen in Z.-N. »). — Zijde
nie beschoomd (beschaamd) dat te ze(gg)e mee'
de mond wormee ge moet eten (of lezen) ? J. —
Uit e'ene mond, eenparig. Ze riepen uit éene mond
da' ge gelijk hadt. J. — Van iet zijne mond nie
opendoen, er niet over spreken. Watten da' }k ou
(u) dor ze(gg)e, es onder ons : g'en zilt er toch
oue mond nie af opendoen. R. J. — Iemand
zijne mond opembreken, hem doen spreken. CV.
— Iemand de wor(d)en (of 't word) uit de mond
pakken (of stelen)) zeggen wat iemand voorne-
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mens was te zeggen; ook : met de grootste aandacht naar hem luisteren. — Ge moet 'n trektange bezsgen om hem de wor(d)en uit de mond
te krij{g)en, men kan hem niet zonder groote
moeite doen spreken. — Spr. Al da' ge spaart
uit oue (uwen) mond, es veur de katt' of den
hond. CV. J. — Moondse, o., kus. Ze gaf mij e
moondse. CV. R. Ned. Wdb (« thans nog in
Z.-N.»).
— Afl. Mondelengs, bw., mondeling : 'k vroeg
't hem mondelengs; Ned. Wdb (« als bijw. heeft
de oudere taal ook mondelings, dat nu nog in
Z.-N. wordt gebruikt >); SCH; C V ; J ; — mondelengsch, bn.: de mondelengsch' ekzomme (examen). Ned. Wdb («in Z.-N.»); SCH; DB; CV; J.
— Samenst. In den vorm mond- ; mondijzere,
o.; Wdb; — mondlucht, m., mondreuk} m. : ne
vuile mondlucht; — mondstik, o., mondstuk;
Ned. Wdb. — In den vorm monds-: mondsgemeene, bn., ruchtbaar; DB; J; — monisvul, vr.,
mondsvol.

Mond, vr.; mondag, m. Zie MA AND, MAAND AG
(ook de afl. en samenst.).
Moneka (uitspr. mowka, mo met den klemt.,
Æømet korte a), Monika, vr. Vrouwennaam. Zie
PERSOONSNAMEN.

Monfrere (uitspr. mon op zijn Fr., fre met
zachtl. e en den klemt.), m. Mv. monfreers. Uit
Fr. monfrére. Schoonbroeder. 'k Hé (heb) twie
monfreers. Dag, monfrere. — Ook wel met het
bezitt. vn. : ginter komt herre monfrere; mijne
monfrere 's dood, — Vgl. J. Ned. Wdb (met
andere bet.).
Monk; m. Edmond. Zie PERSOONSNAMEN.
Monke, vr. Mv. -n. Verkl. ongewoon. Pruilzieke vrouw. 't En es mor fn leeleke monke. Zij'
ivijf was 'm monke. SCH. DB (die het w. ook
op mannen toepast). J.
Monkelen, onz. zw. ww. Verv. : monkeldege,
gemonkeld. Met heri (hebben). Glimlachen ; ook :
meesmuilen. Ze monkeldege ne keer stillekies eer
da' ze stierf. Dienen ombeschofterik en doe' niet
(niets) as monkelen em muilen trekken, DB. Ned.
Wdb («in noordelrjke gewesten weinig bekend >).
— Afl. Monkelachteg, bn. : z' es welgezind
em monkelachteg vandae; — monkelderije, vr.,
het glimlachen; net meesmuilen; — monkele, m.,
glimlach; — monkeleere, m., iemand (man of
vrouw) die monkelt; — monkelenge, vr.
Monken, onz. zw. ww. Verv.: monktege, gemonkt. Met hen (hebben). Pruilen. Fr. bouder.
Sieska monkt al de g'heelen dag. Monken em
moefen. KlL. SCH. DB. CV. J. — 't Were monkt.
K I L . CV. J. — 't Vier monkt, het wil niet goed
branden, het smeult. K I L . CV.
— Afl. Monkachteg, bn. : van personen; van
weder; van vuur; — monkenge,vr.; — monkere,
m., iemand (man of vrouw) die monkt : zif wijf
en es mor ne monkere; — monkerije, vr., het
monken : die monkerije^ dat en es niet om uit te
stane.
— Samenst. Monkkerte, -konte, vr., vrouw die
(veel) monkt; — monkkloott m., man die (veel)

monkt.

MOORDENEERE

Monnik, m. Niet in gebruik (ook niet de afl.
en samenst.),
Mononkele (klemt, op onk), m. Zelden voor
NONKELE, oom. Dat es mijne mononkele. Ned.
Wdb (c in Z.-N.... »).
Monpere (uitspr. momper?), m. Zie MOMPERE.
Monsieur, m. Zie MOSSIOO, MOSJOO, MOSSOO.
Monstere, o. Mv. -rs. Monster. E kalf mee
twie koppen, dat es e monstere. — Monster, o.
(staal) is niet in gebruik (ook niet de afl. en
samenst.).
Monstranse, vr. Monstrans. De dieven hen
(hebben) de zelverie monstranse gestolen. Mnl.
Wdb (monstrancie). DB. Ned. Wdb.
Mooi, bn. bw. Niet in gebruik (ook niet de afl.
en samenst.).
Mook, m. (mflag van herkauwers); — moon,
m. (naam van den duivel). Niet bekend in mijn
dialect.
Moor (sch. o), m. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes,
•kies). Wdb. Zoo zwart as ne moor. Ne moor
wille wasschen (ook : wille wit wasschen), nuttelooze moeite doen; DB. — Naam van zwarte
huisdieren (paard, koe, hond, kat). K I L . Ned.
Wdb. DB. CV. J. — Waterketel, waarin men het
water voor de kofBe laat koken. De moor opzetten, hem op de stoof zetten. De moor kookt. Ze
kooktege ne moor aiers. SCH. DB. CV. T. R. J,
Ned. Wdb (« inzonderheid in Z.-N., doch ook
opgegeven voor Gelderland »).
— Samenst. Mooregezichte, o., moorewezen^
o-, moorentronie; — moorejonk, o., negerskind :
zoo zwart as e moorejonk; ook : moorekind, o.;
— Mooreland, o., Moorenland; — moorzwart,
bn., zeer zwart; CV; J.
Moor (zachtl. o), vr. Zie MORE (ook de afl. en
samenst.).
Moord (sch. o), vr. (niet m.). Mnl. Wdb. DB.
CV. T. R. J. Mv. moor{d)en. Wdb. — Moord,
moord! Noodgeschreeuw. Zie hierover Ned. Wdb.
kol. 1106, 3. Moord roepen, daarnaast moord em
brand roepen* Hie roep(t) moord op veurdeel,
hij begint te roepen eer het noodig is. — Spr. Es
*t geenem brand,'t zal moor{d) zijn, is *t niet het
eene, 't zal 't andere zijn, het zal toch iets zijn.
— Afl. Moorden, ww., zie ald.
Moorden (uitspr. moor(d)?n met sch. o), onz.
zw. ww. Verv. : moorddege, gemoord. Met hen
(hebben). Wdb. — De keerel hee 't dlgedaan,
uitgenome gemoord en gebrand, hij heeft alle
kwaad gedaan, uitgenomen de twee opgenoemde
misdaden; 't wordt gezegd van iemand die, zonder eigenlijk een misdadiger te zijn, toch een zeer
slecht gedrag heeft gehad.
— Afl. Moorderije, vr.; Wdb.
Moordeneere (uitspr. moor(d)?neer9 met sch.
o en é), m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies).
Moordenaar.
— Samenst. Moordeneersgerieve, o., alles wat
een moordenaar gebruikt; — moordeneersbijl, o.,
•mes, o., -priem, m., bijl, enz. van eenen moordenaar; — moordeneersdoorp, o., -gemeente% yr.f
•prochiey vr,, 'herberge, vr., •hol, o., *kot> o.,
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'nest, m., dorp, enz. waar (veel) moordenaars zijn;
— moordeneerskant, m., -hoek, m., -kortier
(kwartier), o., -wijk, m., -streekte, vr., kant, hoek,
wijk, streek waar veel moordenaars en deuge »ieten leven j — moordeneersboel, m., -gedoen, o.,
-goed, o., -volk, o., verzameling van moordenaars
en ander slecht volk; — moordeneersspel, o.,
-werk, o., spel, werk van moordenaars.
Mo or egern, o. Dorp. Zie PLAATSNAMEN.
Mooriaan (sch. o, aan met zovl. lange a en den
klemt.), m. Moriaan, moor. Zoo zwart as ne
mooriaan. In de Mooriaan, verspreid uithangteeken. Wdb.
Moorialand {moor met klemt, en sch. o, a met
korte a\, o. Moorenland. Gehoord te Eine.
Dfoorpadde, vr. Mv. -n. Eig. padde, die in de
modder leeft. — Kind dat in de modder speelt en
wroet. — Beslijkt persoon. — Raadsel. Tune
moorpadden, twie wielewadden en ne wenterpui(d): een wagen met twee voor- en twee achterwielen, en de geleider. (Aldus te Zingem, Volk
en Taal, I, 4).
Moortel, o. Zie MOORTELE.

Moortele (sch. o), m. Zonder mv.; zonder
verkl. De eind-^ valt dikwijls weg. Mortel. Wdb.
Mnl. Wdb. DB. J. — Dik slijk. Al die bane
'n keunde niet deure ; 'tes dor dl moortele. Slijk
em moortele; moortel em more.
— Samenst. Moortelbak, m., mortelbak. In de
Moortelbak, m., uithangteeken; W d b ; —-herd,
o., mortelberd; Ned. Wdb; — moortelmaken, o.:
g' en kent niemendalle van 't moortelmaken;
— moortelmakere, m.; — moortelmeulen, m.,
mortelmolen; — moortelsckuppe, vr., mortelschop.
Moortelen (sch. o), onz. zw. ww. Bijna hetz.
als broeden. 't Zal moortelen tot er eurleue (oorlog) komt. 't Moor telt al lange : ze zillen nog i'
kweste vallen. Zoo as 't nui gaat, en kan ft nie
blijven duren : er moor telt iet.
MOOS, vr. (slijk). Niet in gebruik.
Mooschen (uitspr. met sch. o, met of zonder
ch), onz. zw. ww. Verv.: moostege, gemoost. Met
hen (hebben). Zeer gewoon. Knoeien, wroeten,
futselen, brodde! werk verrichten. Z' en doe' niet
(niets) as moos(ch)en. Rie en kan nie werken, hie
moost altijd. G' em meugt azoo da' hof nie
bestieren, ge moost. Hie moost zoovele dat hie
nog op strate za(l) graken. An iet moos(ch)en.
Watte mooste dor azoo in die kasse? Iet i(n) stik
moos(ch)en, het stuk doen. 't Es 'n schande, azoo
mee 't teten te moos(ch)en. Ge moost mee ou (uw)
geld. — Gepaarde uitdrukkingen : broddelen em
moos(ch)en ; moos(ch)en en fruten ; duvelen em
moos\cK)en; moos\ch)en em pruitsen; moos(ch)en
en harmoos(ch)en. SCH (mooschen, mosschen,
moosen, mosen). DB. J.
— Afl. Moos(ch)enge, vr., het mooschen; —
moos{ch)ere, m., iemand (man of vrouw) die
mooscht; DB.
— Samenst. Moos(ch)gat, o., -kause, »kerte,
-konte, vr., vrouw die (veel) mooscht; — moos(ch)kloot, m., 'pot, m., man die (veel) mooscht.

MORGEN

Moot, vr. (afgesneden stuk van een visch);
mop, vr. (steen, koekje); mopperen, ww. (mompei^n) - mops, m. (hond). Niet in gebruik.
Mor, vw. Zie MAAR. — Wel. Mor, jongen
toch! Mag ek dat doen? Mor jaag (ja, gij). Zal
ek nog op tij' kommen? Mor neeg (neen, gij). —
Mor toch, uitroep van verDazing. Mor mor, uitroep van (blijde) verrassing. Es ze dood? Mor
toch! Mor mor! wie zoo (zou) 't verhoopt hen
(hebben)! — Mor op, immer (voort), immer (door).
Eet mor op! Ze spele mor op. Ze kwome (kwamen) mor altijd op. Rijdt mor op. — *t En es
mor al dat hie nog ka' gaan, hij kan nog nauwelijks gaan. 'I En was mor al da' 'k onder de kerre
nie en lag, het scheeide weinig of lk lag onder
de kar.
Moras (uitspr. met zachtl. o), o.; mor bele, m.
Zie MOERAS, MARBELE (ook de afl. en samenst.).

More, vr. Zonder mv. Verkl. ongewoon, moorke. Uit Mnl. modere (naast andere vormen). Modder. An de broek hangt er veel more. Die strate
is altij' vul more. 't Es al slijk em more. Hie
smeet op mij 'm brokke more. De kinders plaitse
geeren in de more. Da' mollek' (kindje) es zoo
vet as more, mollig vet. Da' wint gel(d) gelijk
more, zeer veel geld. Vgl. K I L . SCH. DB. J .
— Afl. Moorachteg, bn. ; ne moorachtege
weeg.
— Samenst. Moorbane, vr., modderige baan;
zoo ook : moorstratey vr., moorweeg, m., moorwe\g)ele, -we(g)elenk, m.; — moorgat, o., plaats
of straat, waar gewoonlijk veel modder is : de
Doolstrate 'n was mor e kaa' (kwaad) moorgat i
ook, vuil vrouwspersoon : Triene, da' moorgat;
daarnaast: moorkerte, -konte, vr.; — moorgracht,
m., moddersioot : kuist de moorgracht schoone ;
— moorgrond, m., modderige grund ; ook: moor*
land, o.; — moor hoek, m., daarnaast -kant, m. en
-kotf o., dorp (of wijk of streek), dat moaaerachtig
is : Schoose (Schoorisse), da' vuil moorkot; de
Broeken, da' was ne moorhoek, ne moorkant; —
moorkerre, vr., kar, waarmede men de straatmodderen ander vuilnis wegvoert; — moorlucht, m.,
moorreuk, m., reuk van modaer; — moor padde,
vr., zie aid.; — moorputte, m., pompput die veel
modder heeft : 't es ne moorputte, hie en gee'
gee' goe' watere; — moorschave, vr., ingebeelde
schaaf, die men, op i en April, door sullen doet
halen; — moorvet, bn., zeer vet.
Morelle, vr. Zelden naast HARELLE (dat het
gewoue woord is); zie ald.
Morgen (uitspr. mor{g)?n), m. Zonder mv.
Zonder verkl. Op den dag die komt na vandaag ;
Fr. demain. — Den volgenden dag. Zijn kofer
stondgereed, mor(g)en was hie weeg. Ned. Wab:
(* in het Mnl. gewoon, doch nu ongewoon »). —
Spr. Mor(g)en ester (is er; nog nen dag, er is
geen haast bij. R. CV. — Komt er hie vandae
niet, hie komt er mor(g)en, van een traag, lui
mensch. CV.
— Koppelingen. Mor(g)enave(n)d, m . ; —
mor(g\enacnternoene, m.j —mor(g)ennoene, m.;
bekend voiksaeuntje: Mie Katoen, komt mor(g)en~
noen, me zille e poutse (poije kuffie ni.) drenken,
Mie Katoen, komt mor(g)en noen, me zillen e
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poutse doen! — mor(g)ennuchtenk, m., morgen ochtend; — mor(g)eveurnoene, m. Vgl. Ned,
Wdb.
Morgend (uitspr. mor(g)?nt), m. Mv. mor(g)ends (uitspr. morgzns, gewoon morrens), zeer
zeiden mor{g)enden. Verkl. niet in gebruik. Mnl.
morgent. Ned. Wdb. : c een voorbeeld van
wijziging naar analogie van avond ». Het
begin van den dag. Wdb. — 's Morgends
(uitspr. smorrms), tsmorrpns, dtsmorrdns. Zie
AVEND. — Te mor(g)end, dezen morgen.
Z* es hier van te mor(g)end. — Deze mor(g)end, daarnaast van de morgend, van morgen.
— In de mor(g)end, in den voormiddag. — Bij
de mor(g)end, dicht bij den morgen, 't Was bij de
mor{g)end as ze stier/. — Op de mor{g)end,
ook : onder de mor{g)end. De paster kwamp op
de mor{g)end. — Rond de mor(g)end, omtrent
den morgen, 't Es rond de mor{g)end gebeurd.
— Alle mor(g)en{d)s, iederen morgen. — Goee
mor(g)end, goe mor(g)end, gemor{g)endf morgend, begroeting.
— MOR(G)END, MOR(G)EN. Het eerste is Fr.

matin; het tweede Fr. demain. Vgl. DB. Ned.
Wdb (« morgend, onbekend in N.-N., behalve in
Brabant»). Doch de vorm morgen verdringt iangzamerhand den vorm morgend.
—

MORGEND, NUCHTING (uitspr.

nuchtenk).

De nuchtenk is de vroe(g)e mor(g)end, de ochtend.
— SamensU Mor(g)enddauw, m.; — mor(g)enddomp, m., morgendamp; — mor(g)endgebed, o.; — mor{g)endklaarte, vr.; — mor{g)endkost, m.; — mor{g)endlucht, m.; — mor(g)endmaaltijd, vr.; — mor(g)endre{g)ene, m., morgenregen ; — mor(g)endrood, o.; — mor{g)endsmoor%
-smuik, m., morgenmist; — morgen(d)sterre, vr.;
— mor(g)endstondt m.; — mor{g)endteten, o.,
morgeneten; — mor{g)endwerk, o.; — mor(g)endwendy m., morgenwind; — mor(g)endzonne, vr.
Moriaan, o. Niet in gebruik. Zie MOORIAAN.
Morielje, vr. Zwamen naam zijn onbekend.
Mork, o. m.; Morte, o. vr. Z. MARE, MAARKE.

Mormeldier, o.; morrelen, ww.; morren,
ww. Niet in georuik (o >k niet de afl. en samenst),
Morren, m.; morrend, m. Zie MORGEN, MORGEND

Jfforschalk, m. Zeiden gebezigd. Maarschalk.
MorsdOOd (sch. o)t bn. Ned. Wdb. Hie sloeg
her morsdood.

Morsebel, vr.; morseel, o.; morsen, ww. Niet
in georuik (ook niet de ati. en samenst.).
Stort, vr.; morte, vr. Zie MART, MAARTE.
Hortel, m. Deze vorm is niet in gebruik. Zie
MOORTELE (ook de afl. en samenst.).
Mortier, m. Wordt soms gebezigd. Wdb.
Stampt net fijn in de mortier.
Morzel, m.; morzelen, ww. Niet in gebruik
(ook niet ae afl. en sameust.). Zie op MURZELE,
MURZELEN.

Mos, o. Zonder mv. Zonder verkl. Wdb. Zoo
zacht as mos, zeer zacht*

MOSSIOO

— Samenst. Moshurzele (uitspr. -uzzsh), m.,
moshommel; z, HURZELE; — mosrooze, vr., mosroos.
Mossel, vr. Zie MOSSELE.

Mossele, vr. Mv. -Is. Vetkl. -Ike (mv. -Ikes,
•Ikies). De eind-* valt dikwijls weg. Wdb. — Zoo
vet as 'm mossele, zeer vet (vooral van kinderen).
— Spr. Mossets roepen eer da' z' an de kant zijn,
de huid van den beer verkoopen véor hij geschoten is. CV. J., zoo ook: te tijlek (vroeg) mossele
roepen. — Noch mossel noch vis, noch het eene
noch het andere, halfslachtig (op staatkundig gebied b. v.). CV. J . Ned. Wdb. — As ge mossets
eet, moett' een in d'oo(g)e, een in 't handen een
onder den tand hen. Vgl. een aanhaling uit CATS :
Ned. Wdb, — Dik, vet vrouwmensch. Z' en koest
nie voort9 die dikke mossele, 't Es 'm mossel van
e wijf. — Rochel, fluim. Mossets le(gg)en9 fluimen. K I L (mosschel). CV.— Oorveeg, lap. lemand
'n ferme mossel geén. Ze kreeg 'm mossele. CV.
— Afl. Mosselachteg9 bn. bw. Da' riekt hier
mosselachteg; 'k em ben nie mosselachteg, ik
houd niet van mosselen.
— Samenst. Mosselboot, m.; — mosselgast,
m., mosselman; — mosselkerre, vr., mosselkar;
— mosselkrabbe, vr. : krab die men, in de
mosselkerre, onder de mosselen vindt; meest
altijd Carcinus maenas L.; het verkleinwoord
mosselkrabbeke is de naam van een klein krabbetje (Pinnothera pisum L.) dat in de mossel
leeft; — mosselman, m., Wdb. : alkendee(n)
kent 't liekske van de mosselman; roepe gelijk
ne mosselman, hard roepen; — mosselschelpe,
daarnaast -scholpe en -schulpe, n.\ Wdb. :
ze trekken opee{n) gelijk twie mosselschulpen9
ze gelijken zeer op elkaar; zoo ook : over*
ee'kommen gelijk twie mosselschelpen, zeer
goed t'akkoord zijn; — mosselschip, o.; — mosse Ischuppe, vr., schup waarmede de mosselman de mossels schept; — mosseltand, m., de
witte rolvormige spier die aan een der schelpen
vastblijft : 'k ete geeren de mosseltanden; —
mosseltonge, vr., het bruinzwarte tongvormige
deel in het midden van de mossel, eig. de voet;
— mosselvaint, m„ mosselman : roepe gelijk ne
mosselv aint; — mosselwijf, o. : roepe gelijk e
mosselwijf; — mosselzaad, o., Wdb.; — mosselzak, m., zak waann men de mosselen doet en vervoert : op de kurtewa(g)e van de mosselma(n)
staat er ne mosselzak, woruit dat hie de mossels
mee' de mosselschuppe schept,
M0SS6linge (uitspr. mossdlengd), vr. Zonder
mv. Verki. mosselenkske. Afranseling (slaag, ver*
maning, groot verlies in spel of door fopperij,
enz.). Sies hee' gistere gevochten en 'n ferme
mosselenge gekre(g)en, 'k En kan te(g)en hem
mee' de bolle nie winnen, hie drouit (araait) mij
altoos 'n eeste (eerste) mosselenge. Vgl. mossel=
oorveeg.

Mossioo, mosjoo, mossoo (de laatste letter*
greep met sch. o en met aen kiemt), m. Mv. -ts*
Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Monsieur. Veelal gebruikt als spottende of minachtende term. 'k Zal
ekik die twie mosjoots an de deure smijten, ft En
es azoo niet, mossooke*

MOST

—

Most, m. Niet in gebruik.
Mostaard (uitspr. mostort\ ra. Zonder mv.;
zonder verkl. Mosterd. Wdb. Zoosterk as mostord.
't Bijt gelijk mostord. — Hespe zonder mostord
es goed, mor hespe mee mostord es beter e, het (de
bedoelde zaak ni.) is goed, maar het zou toch
kunnen beter zijn. — 't Es beter hespe zonder
mostord as mostord zonder hespe, van twee kwalen moet men de kleinste verkiezen. — Mostord
eten, aan een kleineren prijs verkoopen dan eerst
aangeboden werd. Hoevele veur de koe? Twie
honderd. 't Es te vele : ge zilt mostord eten. J.
— Afl. Mostordachteg, bw. : da' smaakt
3
m beetse mostordachteg; mostordachteg zijn, van
mostaard houden.
— Samenst. Mostordeten, o., het mostaardeten
(zie boven) : hett' (hebt ge) alverkocht? neen ek,
'kben an 't mostordeten; vanhier: mostordetere,
m.; — mostor(d)fabrieke9 vr., mostor {d)fabriekant, m.; — mostor(d)kruid, o.; — mostor[d)lepele, m., veelal in 't verkl. mostor{d)lepelke; —
mostor{d)man, m., daarnaast -vaint, m.; zoo ook :
mostor{d)wijf, o.; — mostor(d)meel, o.: 'm plaaster va' mostor(d)meel; — mostor{d)meulen, m.;
kinderdeuntje : de moeder legt het kleine kind,
heft dezes billen op, draait met de hånd rond den
aars,zingende: roebedeboe mi/ne mostor{d)meulen,
roebedekoe mijne mostor{d)pot! — mostor{d)pap,
m., pap van mostaardmeel; daarnaast : mostor(d)plaasiere, vr.; — mostor (d)p lånte, vr.; — mostor{d)pot, m., verkl., gewoon, -potteke; kurieusche mostor{d)pot; zie KURIEUSCH ; ook boven,
mostor(d)meulen ; — mostor(d)zaadt o.
Mostord, m. Zie MOSTAARD (ook de afl. en

samenst.).
Mots, m. Niet in gebruik.
Motto, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Mot, soort van kleine vlinder (Tinea pellionella
L., Tineola biselliella HUMM. en Trichobhaga
tapetzella L.). De moite zit in de broek. Wdb.
Motte, vr. Lichte vrouw. Het verkl. motteke
alleen is in gebruik; het is een troetelnaam voor
kindertjes. Komt alhier, mij' motteke lief. Es
da' motteke ziek? Vgl. Ned, Wdb (MOT, II).
Motte, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Sla^, klap. lemand 'm motte geén. Ze kreeggenoegmotten. SCH. DB. CV. J. Ned. Wdb (< in de
algemeene taai niet in gebruik »).
— Afl. Motten, ww., iemand oorklappen toedienen. CV.
Moui, m.; mouie, vr.; mouien, ww. Zie MAAI,
MAAlE, MAAIEN (ook de afl. en samenst.).
Mouide, vr. Zie MAALDE.

Mousselien (uitspr. moes{d)lien met klemt, op
lien), m. (niet o.). Wdb.
Moustache (uitspr. op zijn Fr. met den klemt.
op ta; ook wel moestais), m. (niet vr.). Verkl.
moestaiske. VD. Meestal de zegsw. bij BAARD
opgegeven, zijn ook met moustache (of moestais)
in gebruik. Nog geene moestais hen; — ne ma{n)
mee ne moestais, een kerel; — e wijf mee ne
moestais, een vrouw met haar op de tanden; —«
zijne moestais afkuis{ch)en ; — iemand iet deur
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zijne moestais vrijven ; — zijne moestais krult;
— hie krult zijne moestais; — iemand de moestais afdoen; — sarope of zeem an iemand zijne
moestais doen, strijken, smeeren, vrijven ; —
e kind e moestaiske geén; —- leeleke moestais ; —
zie BAARD. — Als hondennaam in gebruik.
Moat fuitspr. maut), o. Zonder mv. Zonder
verkl. Wdb. Dem brauwer koopt zij' maut.
— Afl. Mauten, ww., Wdb.; — mautere, m.,
Wdb.; — mauterije, vr., Wdb.
— Simenst. Mautzoldere, m., zolder waar de
brouwer zijn mout legt.
Mouter, bn. Zie MOUTERE.

Montere (uitspr. mautirz), bn. Zonder trapp.
v. vergel. De eind-<r valt dikwijls in de uitspr. weg.
Doorrijp, meer dan rijp. Die peer es mautere. Ne
mauteren appele. KiL. SCH. DB. J . Ned. Wdb.
— Oneigenlijk. Verrot (van menschen). Hie en
es nie alleenlijk ziek, hie es mautere.
— Afl. Miuteren, ww., mouter worden : ge
moet die peeren opeten, ze beginnen amaal te
mauteren ; KiL; SCH; DB ; T {materen); J ; —
mauterg'hied, vr., eig. mouterigheid; daarnaast
mauterte, vr., het mouter zijn : die peer es plat
va' mauterghied, va' mauterte.
M0UW9 (uitspr. mauw>), vr. Mv. -«. Verkl.
mauwke (mv. -kes, -kies). Mouw. Wdb. — Halve
mauwe, mouw die van pols tot boven den ellebooo; komt en die men om te werken aantrekt.
In die fabrieke dra{g)en z' amaal halve mauwen,
— De mauwen ot>slooven, de mouwen opstroopen. Fig. Zich werkensgereed of vechtensgereed
aanstellen. Pierke schiet gemallek op, hie slooft
seffies de mauwen op. — Iemand de mauwe
va{g)en (of strijken), hem vleien. Ned. Wdb (< in
Z.-N. »). — Dat es 'n ander paar mauwen, dat
is gansch iets ånders. Ned. Wdb (« een in Z.-N.
vrij bekend gallicisme »). — In de mauwe, bedektelijk, heimelijk, huichelend. Hie heet (heeft) 't in
de mauwe. hij handelt valsen of heimelijk. Hie
heet 't in de mauwe steken of zitten. Hie hauwt
't in de mauwe. — Iets in de mauwe steken (om
het niet te vergeten). Dat zit {da* steekt) i' mijm
mauwe, dat onthoud ik. Watten da' ge dor
gedaan het (hebt), zal }k in de mauwe steken. —
In iemands mauwe zitten, g{e)raken, kommen,
in zijne gunst zijn of komen. — E mes in de ?nauw
hen (hebben), het mes verbergen en licht gebruiken. Laat hem gerust, want hie heet (heeft) e
mes in zijm mauwe, hij zal zijn mes verraderlijk
gebruiken. — Vgl. DB. CV. J.
— Mauwe, vr., lies van het paard, die mouwvormig rond het been ligt. K I L . J . — Dobbel
mauwe, aanwas van wild vleesch aan de mouw
rond het heupgewricht, dat in zulk geval niet zeer
beweeglijk is. J.
— Samenst. afl. en samenst. Mauwknop, m.,
knoop op de mouw; — mauwstrijkere, m.,
•strijkerije, vr.; — mauwva(g)ere, m., -va[g)erije,
vr. - Vgl. Ned. Wdb.
^ J
Mozes (uitspr. mozes, mozps met klemt, op mo)y
m. Persoonsnaam. Zie ald. — Kalfke-Mozes, o.
Zie ald.; vgl. Ned. Wdb.
Mad, vr. (maat); maf, bn. (onfrisch). Niet in
gebruik (ook niet de afl. en samenst.).

MUFFELINGE
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Muffelin ge (uitspr. muffplengp), vr. Zonder
mv. Afranseiing. lemand 'm muffelenge %eén.
'm Muffelenge krfj\g)en. Aldus op de noordelijke
diaiectgrens (Asper : Folk en Taal, II, 226).
Mugge (uitspr. mu{gg)d), vr. Niet gewoon. De
gebruikelijke naam voor het insect is MEUZIE (zie
ald.). Mu{gg)e komt voor in een kinderrijmpje :
Op 'm bru{gg)e
Zat 'm mu{gg)e
Mee her mut le wijd open ;
Acht (of Tien) ezels,
Acht (of Tien) kwezels
Zijn der i(n)gekropen.
Muil, vr. Zie MUILE.

Muil, m. Mv. -s, -en. Verkl. -ke (mv. -kes,
•kies). De mulder hee ne schoone muil. Zoo koppeg as ne muil.
— Samenst. Muilezele, m., gewoon. Zoo koppeg, zoo stom (dom) as ne muilezele. Sla(g)e
krtj(g)e gelijk ne muilezele. Er op slaa(n) gelijk
op ne muilezele. Gelaad zij(n) gelijk ne muil"
ezele; ook van personen : g' en zij' mor ne muilezele! Vgl. EZELE.

Mail, vr. (pantoffel). Niet in gebruik.
Muile, vr. (niet m.). Mnl. mule (naast muul).
Mv. -n. Verkl. -Ike (tnv. -Ikes, -Ikies). Muil.
Wdb. De mol hee e scherp muilke. De muile
van e perd, 'n koe, e verkie, enz. Ned. Wdb (< in
N.-N. thans zoo goed als verouderd »). De muile
van den hond, de lee, enz. In de muile van de
wolf loopen, in de handen van den vijand loopen.
J. — Verachtende term : mond. Steekt dat mor
in ou (uw) muile. Hie kan iet i' zijm muile lappen, slaan, gietm, enz., hij kan veel eten, veel
drinken. Ze kan her muilke roeren, ze babbelt
veel. Haudt (of stopt) ou (uw) muile, zwijg.
Korter : muile toe! — Muile{ri) maken, muilen
trekken, leelijke gezichten trekken. Hie maakt
(leeleke) muilen. Worom trekte muilen? Ook
wel in *t enk. : 'm (vieze) muile trekken. SCH.
DB. J. Ned. Wdb. — Schimpnaam. Het deel
voor het geheel : persoon. Mie was 'n staute
muile. Smijt die leelijke muile buiten. De scheeve
muile! Vormt vele samenstellingen : babbelmuile, klapmuile, schreemmuile, enz.
— Muilkes, muilkies, o. mv., dezelfde plant
als hazemuilk(i)es. Zie HAZEMUILE.
— De muile van den ovene, de opening. De
muile van e zwengelberd, de opening waarin men
het vlas steekt. J.
— Samenst., samenst. afl., koppel. In den vorm
muil-: Muilband, m., eig. en fig. : de muilband
van den hond; doet de jongen ne muilband an,
houd en bewaak hem streng; zijne muilband es
af, hij is los, vrij, en handelt wild en woest; in
het algemeen : ijzeren band die iets samenhoudt;
i° het ijzer dat rond de voorste einden van de
armeelen ligt en den dijsel vastgrijpt; 2* de ijzeren band die tegen den kop van de molenas rond
den pestel en het roeende ligt en met vijzen toegehaald wordt om ze vast aan elkaar te klemmen;
3* het ijzeren belegsel rond het vooreinde van den
ploegboom; vgl. CV; DB; Ned. Wdb; —muilmande, vr., enkel in 't verkl. muilmandeke, o.,
wissen mandje dat men rond den muil van koeien

MUIS

vastbindt, als men ze naar de weide doet of als ze
van de weide terugkeeren : zoo kunnen zij onderweg niets nemen of stelen; vgl. PLANT., K I L ;
CV; Ned. Wdb (muilkorf); — muilpeere, vr.,
muilpeer, oorvijg; — muilpla{g)e, vr., muilblaar,
muilplaag; Fr. stomatite aphteuse. — In den
vorm muilen : muilemaken,o.,muilentrekken,o.,
worom al da' muilemaken ?; muilemakere, m.,
muilentrekkere, m.
Muis, vr. Mv. muizen. Verkl. muiske (mv.
-kes, -kies). Wdb. — Zoo stil as e muiske; as e
muisk' in 't meel, in ne meelbak, in 'm meelkiste,
zeer stil. — Zoo stille da' ge'm muis keunt hoore
loopen. — Slope (slapen) gelijk 'm muis in ne
meelbak of in 'm meelkiste, schijnbaar slapen
(met de oogen een weinig open). — Spele mee
iemand gelijk de katte mee' de muis, iemand
gansch meester zijn en hem willekeurig behandelen. — As de katte van huis es, dansen de muizen op tafele, als de meester weg is, spelen de
bedienden den baas; zoo ook : as de katte van
huis (of uit de schuur es) zyn de muizen er
meestere. — Gelijk 'm muis in 'm blomteele
(bloemteil), zeer goed en tevredeo, uiterst gelukkig. — 't Es 'n slichte (of orme) muis die mor
ee' gat (of een hol of eenen nest) en heet (heeft).
— De muize li(gg)en er dood in de dresse, men
lijdt er groote armoede. — Gelijk 'm muis in de
valle, in hachelijken toestand. — As ge van de
muiskes spreekt, ziede (ziet ge) de muiskes, als ge
van den duivel spreekt, ziet ge zijnen staart. —
De muiskies in den donkere knippen, heimelijk
en schijnheilig te werk gaan, in Ygeheim doen
wat men openlijk afkeurt. Vgl. DB. CV. J.
— E muiske maken, een zakdoek zoodanig
vouwen dat hij kop, lijf en staart heeft als e
muiske.
— Schaamdeel der vrouw. CV.
— Muiskes, o. mv., naam van eene aardappelsoort, die eenigszms muisvormig is (dik aan een
uiteinde, dun aan het andere). Aldus in de noordelijke dialectstreek (Asper : zie PAQUE, VI.
Volksn. d. PI.).
— Het raadsel van den vengerhoed:
't Es minder (of klainder) as 'm muis,
't Es grooter as 'n luis,
En er zij' meer vais terkies (venstertjes) in
As in e keunenkshuis.
— Afl. Muizen, ww., zie ald.; — muizerije, vr.,
collectief, het muizenras : me zij' fel gekoterd
deur de muizerije.
— Samenst. la den vorm muize(n)- : muizenbreidele (uitspr. muizambraiplp), m., ingebeelde
naam : den ieB April zendt men de sullen om
muizembraiels; — muizegat, o.; — muizenhol,
o.; — muizejaar, o., jaar dat er veel muizen zijn ;
— muizekaleur, o., muizenkleur; — muizekeutele, m.; — muizekruid, o., myosotis, vooral de
soorten die in de akkers groeien (My o so tis intermedia L., M. versicolor L.); — muizennest, m»
(niet o.), nest eener muis : der es ne muizennest
mee' vier jonkskies ; ook muizenis : muizennesten
in de kop hen (hebben); vgl. Ned. Wdb; — muizenoo(g)en, vr. mv., zie MUISOOGEN; — muizesteke, vr., soort van steek, naaistersterm; — muizestert, m., muizenstaart; — muizestront, m.; —

MUITE
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muizentrap, m., twee strookjes papier heea en
weer over elkaar gevouwen, zoodat het geheel op
een trapje gelijkt: in de schole maken de klain
kinders muizentrappen; — muizevalle, vr.; —
muizevangere, m., iemand die muizen vangt;
kat. — In den vorm muis- : muishaar, o. : da'
perd hee' muishaar; ook absoiuut : da' perd es
muishaar, is muiskleurig; — muishond, m., wezel : 'tvolk zegt dat de muishond bast gelijk nen
hond en d'aiers zuipt; — muisoo(g)en, vr. mv.,
half gesloten oogen; soms muizenoo(g)en; —
muisstille, bw.
Muite, vr. Mv. -n. Verkl. muitse (rav. -tses,
-tsies). Mnl. mute, muyte. Muit, kooi. — Gevangenis. Hie zit al ejaar in de muite. — Huis. Hie
en komt uit zijm muite nie meer, — Vgi. Ned.
Wdb,
Muiteling, m. ; muiten, ww. (mompelen ;
ruien; oproer maken). Niet in gebruik (ook niet
de afl. en samenst.).
Muitse, vr. ZieMUTSE (ook de afl. en samenst.).
Mllizelen, onz. zw. ww. Muldersterm. De
meule moe' muizelen, d. i. de kring door de
draaiende molenzeilen beschreven mag niet evenwijdig met de wendwee (zie ald.) zijn, maar moet
met dit vlak een scherpen hoek vormen.
— Afl. Muizeleere, m., stijl in het midden van
de wendwee; hij staat vertikaal, klimt tot aan de
meulenasse en doet de molen muizelen.
Muizeil, onz. zw. ww. Verv. : muisdege, gemuisd. Met hen (hebben). — In den donkere
muizen, heimelijk iets doen wat men in 't openbaar niet zou durven doen.
— Afl. Muizere, m., kat die muist : ons katte
'n es geene goee muizere ; heimeiijke kerel : em
betrauwt diene muizer van ne vaint niet; ook :
heimeiijke bespieder; DB.
Muke, vr. Hetz. als KABUZE (zie ald.). In de
noordelijke dialectstreek [Volk en Taal, III, 78).
Vgl. SCH. J.
Mul, o. Zonder mv.; zonder verkl. Stof, fijn
zand. Op die strate ligt er veel mul. De grond
es stijf drooge ; 't es dl mul. — Vloerstof. Vaagt
't mul van de vloer bijeen. — Fijn puin, gruis ; •
fijne afval. 't Mul van de kolen. Die kareelsteene
wer(d)e mul. Mul van toebak. — Vermoimd
hout. — let i(n) mul slaan, smijten, bet gansch
verbrijzelen. I(n) mul kna(g)en, knabbelen : de
muizen hen (hebben) die boeken iy mul geknabbeld. I(n) mul rijen, terten (treden), stampen^
enz. Die kasse valt i' mul. — Vgl. SCH. DB. J .
Ned, Wdb (« in N.-N. thans niet in algemeen
gebruik, maar in VI. en Z.-Brab. nog zeer gewoon »). Mnl. Wdb.
— Afl. Mulachteg, bn. : de grond es mulachteg; — mullen, onz. zw. ww., tot mul worden :
de grond mult; de pato{dd)ers mullen dees
jaar ; DB.
— Samenst. Mulhoek, m., hoek van het huis,
waarin men het mul van den vioer vaagt; in de
huizen met aarden vloer was de mulhoek een der
hoeken naast de deur, de bessem stond er in. Vandaar : in de mulhoek staan, niets te zeggen hebben thuis, er veracht en verstooten worden. Vgi.
BESSEME.

MUNTE

Mul, m. (visch); mul, vr. (soort van melksap);
mul, bn. (pulverig). Niet in gebruik.
Mulder, m. Zie MULDERE.

Mulder8, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
•rkies). De eind-é? valt dikwijls in de uitspr. weg.
Mulder. Wdb. — Al de mulders scheppen diepe,
zij nemen te veei van het gemalen rneel. — Me
zillen 't Goden de mulder latescheen (scheiden),
een ingewikkelde zaak laten zooals zij is, geen
besluit nemen. CV. DB. Ned. Wdb. — Zijne
Paschen hauwe (houden) mee' de mulders, den
laatsten dag (op Beloken-Paschen). — De mulder
verdrenken (of versmooren), te veel water bij het
mee) gieten als men den deeg maakt. Vgl. J. Ned.
Wdb. — Tergvragen. Worom kijkt de mulder
deur 't kijkgat? Antw. Omdat hie deur de planken (of 't berd) niet en ka(n) kijken. Worom
draagt de mulder 'n witte klakke ? Antw. Om
zijn hoofd te dekken.
— Soort van witbestoven meikever, ni. de meikever die pas uit den grond komt. KlL. H F F T .
DB. SCH. T. R. J. Ned. Wdb. kol. 1033 en
1232. — Soort van meelkleurige duif. Mijne mulder en vliegt nie} goed.
— Afl. Mulderachteg, bn. bw., als een mulder : ge zij' mulderachteg gekleed; — mulderinne^ vr., muldersvrouw.
— Samenst. Muldersaloom, o., -geree'schip,
o., -gerieve, o., alles wat de mulder op den molen
bezigt; — mulder s ambacht, o., daarnaast muldersstiel, m.; — muldersdochtere, vr.; — muldersker re, vr.; — mulder skind, o.; — mulder sklakke, vr., klakke van eenen mulder; alle witte
klakke (muts); — muldersknecht, m.; — mulderskleereny o. mv.; in 't algemeen witte kleeren;
— muldersmaiske, o., dochter, meisje van eenen
mulder; — mulderstrip, m., knuddel (omdat
deze van meel is gemaakt); — muldersvrauwe,
vr., mulderswijf, o., molenarin ; — mulderswere,
o., goede wind; — mulderszeune^ m., zoon van
eenen mulder.
Mummelen, ww. Zie MOMMELEN (ook de afl.

en samenst.).
Mummie, vr.; munitie, vr. Niet in gebruik.
Munk, m. (monik); munk, m. (van fruit);
munsele, m. (ijzeren ring). Zie MEUNK, MEUNSELE, ook de afl. en samenst.
Munt, vr. Zie MUNTE.

Munte, vr. Mv. >n. Mnl. munte. Verkl. ongewoon -ke. Munt. Wdb. Dat es goe munte, ooleke
munte. 'n Atiw (oude) munte. — Spr. 'k Kenne
zijm munte, ik ken hem goed, ik ken zijn niet te
betrouwen woord.
— Samenst. MunUmakere, m., gewoon : valsche-muntemakere, m., Wdb.
Munte, vr. Zonder mv.; zonder verkl. Munt
(geslacht Mentha L.). Wilde munte. Da} riek(t)
nor munte. — Muntextract, essence van munt. —
Likeur waarin die essence voorkomt. Fr. menthe.
Schenkt mij }n dreupelke mnnte. Munt es goed
te(g)en de buikpijne.
— Samenst. Muntebol, m., mv. -len, suikerbol
met munt; spottend tot kinderen die als groote
menschen handelen wnlen : gaat om ne munte-
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bol l ; munteblomme, vr.; muntblad ; -

:h1.UUR

munteblare, vr.,

muntekruid, o.

Munte, vr. Mv. -n, Verkl., ongewoon, -kef Onvruch tbaar geworden koe. SCH. DB, J. Die koe en
es nie' vele nie meer werd, 't es 'sn munte. Ook absoluut gebruikt. Die koe es munte. J. Oak van eene oud wordende vrou w. Die auw
(oude) munte zoo (zou) nog trautoe, zilde,
- Aft, llfunteg, bn., onvruchtbaar (sprekende
van koeien) : muntege koe,' KIL; HFFT; SCH;
DB; J; Ned. Wdb,,' - munteghied, vr., muntivheid, het muntig zijn : dat en es geen goe koe,ge
eeunt de munteghied in her oo(g)e~ lezen,
Bunten, ww. Niet in gebruik : men zegt
munte s laan, soms munte maben. Doch de afl.
(valsche) muntere is bekend.
Munten, bedr. zw. ww. W db. Het op iet gemun: hen (hebben).

M:uraadje (uitspr. muroudzs met klemt. op
roudi, Yr. Zonder mv, Collectief, Al de muren,
het muurwerk, De muroudze van dat huzs
wer(dt) kaduuk. Ned. Wdb, (c thans verouderd ..).
Mnl. Wdb (MURAGE). Ofr. murage. Vgl. ev.
T.R.

Mure, Yr. Zonder mv. Zender verkl. Muur
(Stellaria media L.). Trekt ~m beetse mure ueur
onze kanareveu(g')ele. Eenige verwante en gelijkende alsineeen heeten ook mure (b. v, Arenaria
trineruia L" Cerastium gl01neratum THUILL,
Cerastium triviale LINK), insgelijks het guichelheil (Anagallzs aruensis L.). V gL Ned. Wdb.
kol. 1294.
- Samenst. Murekruid, O,
lIurmelen, ww. Niet in gebruik,
Murmereeren (uitspr. muurmsrersn,

re met
den klernt. en met zachte e), onz. zW. VlW • Murmureeren. 'V db. Da~ peetse muurmereert de
g~ heelen dag.

Murre, Yr. Hetz. als kabuze (z. ald.). Aldus te
St.-Marla-Laathem (Volk en Taal, III, 78).
Murw, bn. Niet in gebruik. Zie GENOEG.
Murwen, ww. Niet in gebruik~
Murzel, m. Zie MURZELE.
Murzele (uitspr. mUZZ;JltJ), m. Mv. -Is,

niet
gewoon. De eind-e valt dikwijls weg. Brijzel,
morzel. Astie (a]s hij) kaad es, slaat hie ~t dl z"'
muzzele. Iet £~ muzzel stampen.
- AfL Murzelen (uitspr. mUlz;l;n), bedr. zw.
ww., nlorzelen, brijzelen : 'let (ne steen, de grond
b. vo) muzzelen,o ook onz., tot morzel worden:
de muur muzzelt, de grond begint te muzzele
van de droogte,o - murzeling (uitspr. muzze·
lenk), me; my. muzzelengen,o verkl. muzi~lenks
ke,. brijzeling, brijzel : hie en zoo (zou) an nen·
orlne (armenl mains geene muzzelenk broo~ geen;
de kareelsteene vZ:elen i~ muzzeleng-en; ze streuz't
muzzele12kskies hroo~ veur de veu(g)elkies,o murzelinge (uitspr. muzz;Jleng;J), vr., zonder mv.;
collectief, al het gemorzelde, gebrijzelde: vaagt
die 1nuzzelenge van de vloer b&'een,o de muur
lig t i~ muzzelenge.

Musch, yr.

Zie MUSSCHE.

Mascus, yr. Niet gebruikt in mijn dialect.
Vgl. toch MUUSKUUS.
Museum, O. Niet in gebruik. Zie MUZEE.
.Muska.at, vr. Zie MUUSKAAT.
Mussche [uitspr. met ch), vr. Mv. -no Verkl.
11tuske (mv. -kes, -kies) , Musch. In da' gat weunt
"m mussche. - Der zit (of weunt) ~l1Z mussch"
onder z&'n klakke (of muitse, of hoed), hij neemt
het hooiddeksel niet af, als 't de beleefdheid
eischt, J.
- Afl, Musscher&'e, vr., al de musschen : die
verdo1nde musscherij eet at ~ t graan Ope
- Samenst. Musschenbek (uitspr. -sch;Jm-), me,
bek eener musch; - musscheman, m., vogelverschrikker; - musschennest, m. (niet 0); - mus·
schepluime, vr.; - musschepot, me, oude pot, die
men in eenen boom hangt en waarin de musschen
komen wonen; vgl. CV; Ned. Wdh,' J; - musscherompe, vr., rompe (zie ald.) voor de musschen ;
- musschestront, m.: - musscheuerfagere, m.,
vogelschrik.

Mutsaard, rn.
Mutse (uitspr.

Niet in gebruik.

gewoonlijk mu£tsa), vr. Mv. -n,
Verkl. mu(i)tseke (mv. -kes, -kz'es). Mnl. mutse.
Muts. Hie draagt "n uieze muitse. Bepaaldelijk :
hootddeksel voor vrou wen, ~ m Muitse mee lenten
en strieben; Trientse maakt muitsen. Het hoofddeksel voor mannen heet gewoonlijk klaklee (zie
ald.). 11:fu(i)ts af! Elliptische uitdrukking
voor : neem of doe u we muts aft - Z&'n goe (of
slichte, of vz'eze) 1nu(z)ts ophen [ophebben), goed
(of slecht) gemutst ziju. Z&'n sotte mu(z')ts ophen,
vroolijk gestemd, zot zijn. Her mu(i)tse staa' uerkeerd, vies, scheef, ze is kwalijk gezind. Dat es
vol(g)ens. da' zq·m.. muitse staat (of gekeerd es).
De mu(z)ts op z1Je zetten, vroolijk gezind zijn.
't Komt in een bekend volkshed: hij zet z&'m
muds op z&', gade mee, gade mee, gade mee,
zaitz'ehf (zei hij), neen ek, zazzez&'. - Hie trekt
zq'm mu(i)tse veur (of over) zq'n oo(g)en, hij is
beschaamd; ook : hij is niet openhartig. - Mu{i)tseen) zetten (ook soms : maken) : watten doet
Trezeke? ze zet mu(i)tsen.
- Vrouwspersoon. Die domme, dwaze, onnoo..
zel, sempel mu(£)tse. ZWfjgt, zotte mu(z)tJe.
- Tweede maag der herkauwers.
- Aft Gemu(i)tst, bn" Wdb.
- Samenst. MU(i)tsegoed,o" daarnaaat -stojfe,
vr., goed waarvan men mutsen maakt; - mu(-i)tselent, 0., lint voor mutsen; - mui z)tsemaken, 0.,
. daarnaast gewoon, mu(z)tsezetten, O. : da~ maiske
leert het mu(i)tsezetten; vanhier : mu(i)tsemaakstere, mu(i)tse~etstere, vr.; zelfs bezigt men, voor
vrouwen, de vonnen -makere en -zettere, me; mu(z')tsemaggez&'n, 0., daarnaast -wenkele, mo,
magazijn, winkel waar men vooral mutsen voor
vrouwen verkoopt; - mu(z)tsesnoer, 0., sooer
eener vrouwenmuts; - mu(i)tseware, vr., veelal
in 't m v. -n, waren gebruikt door mutsenzetsters.
- Een enkele maa! in den vorm mu(z)ts- : mu(z')tshoofd, 0., (dom) vrouwmensch; da~ mu(z)tshoo(d
vergeet Jt amaZe.
Muur, vr. Zie MURR.

Mnur, m. Mv. muren. Verkl. muurke (mv.
.kes, -k£es). W db. - Binnenzijde van eenen ka-
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den klemt.), 't Komt enkel voor in : note muus-

mermuur; men zegt nooit wand. Vgl. Ned. Wdb.
kol. 1287. Veur de (vier) mure(n) spreken (of
klappen), spreken voor eene ledige zaal. CV. J. —
De muren hen (hebben) ooren, waarschuwende
uitdrukking. J. — Mee' de kop ('t hoofd) te(g)en
de muur loopen, nutteloos hårde pogingen doen.
J. Ned. Wdb.
— Samenst. Muur anker e, m., anker in eenen
muur; — muurblomme, vr., alle bloem die op
muren groeit; zoo ook : muurges, o., muurgras,
en muurkruid) o.; — muurboste, vr., eig. muurborste, muurbarst; zoo ook : muurscheure,
muursplete, vr.; — muur dikke, bn., zoo dik als
een muur; — muurdikte, vr.; muur gat, o., daarnaast muurhol, o.; — muurgote, vr.; — muur"
hoo{g)e, bn., hoog als de muur; — muurhoogde,
-hoogte, vr.; — muurkasse, vr., muurkast; —
muurplate, vr., muurplaat, Wdb; — muursteen,
m. — Koppel. Muurke-boutsen, marbelspel :
twee (of meer) kinderen botsen, elk op zijne beurt,
met hunnen marbel op eenen muur ; zij trachten
aldus den marbel van den tegenstrever te raken;
soms gaat het palmen mee : in dit geval is het
voldoende dat de teruggebotste marbel minder
dan een palm van dien des tegenstrevers ligt. Willerne ne keer muurke-boutsen ? Dejongies boutse
7nuurke; ze zijn an }t muurke-boutsen. Vgl.

kaat (zie NOTEMUUSKAAT).

Muuskuus (klemt, op kuus), m. (niet vr.). Niet
gewoon. Muscus. Da' riekt hier naar muuskuus.
— Muscusplantje (Mimulus moschatus L.). De
muuskuus hee klainegeleve blommekies. DB.CV'.
Muze, vr. Niet bekend in de volkstaal.
Muzee, m. (niet o.). Mv. -ts. Verkl. -ke (mv.
-kes, -kies). Museum. Te Brusel zijn der veel
museets.
jffiuzie, vr. Zie MEUZIE.

Muziek (klemt, op zzek), o. (niet vr.; vgl. Ned.
Wdb ; CV; T ; R ; J.). Mv. -en. Verkl. -ske (mv.
-skes, -skies). Wdb. Da' muziek es vals. —
'm Messe mee muziek, eene mis die niet met Gregoriaansche muziek wordt gezongen. — Muziekmaatschappij. Te Sente-Korneles ester e muziek.
Da' muziek speelt goed. Pier es van 't muziek.
— Muziekske, o., kinderspeeltuig. 'k Kocht mij'
mannek' e muziekske. J.
— Samenst. Muziekboek, m. (niet o.); — muziekdooze, vr.; — muziekfeeste, vr.; -— muzieklesse, vr.; — muziekliefhebbere, m.' — muziekmaatschappije, vr.; — muziekmeestere, m., dirigent; —
muzieknote, vr.; — muziekpapier, o.; — muziekschole, vr.; — muziekstik, o.; — muziekzale, vr.

BOUTSEN; J : MUURKENKLINKEN; DE COCK en
TEIRLINCK, Kindersp. 5, 117 en vgg.

Muzikant (klemt, op kant), m. Mv. -en. Verkl.
-kaintse (mv. -tses, -tsies). Wdb. Kenner van muziek; in N.-N. musicus. — Toonzetter. — Muziekuitvoerder. — De muzikaintsies, een bekend
kinderlied met gebarenspel. — Vgl. Ned. Wdb.

— Afl. Muurke-boutsere, m., jongen die muurke-boutst.
Muuraadje, vr. Zie MURAADZE.
Muurmereeren, ww. Zie MURMEREEREN.

Mnzzele, m.; muzzelen, ww.; muzzelenk,
m.; mazzeienge, vr. Zie MURZELE en afl.

Muuskaat (uitspr, kaat met ZDVI. lange a en

N
N (uitspr. enm of nd), vr. Mv. ennen of nes.
Schrijft da' word mee 'n klain enne, mee 'n
groot enne^ mee twie ennen.
Na, bn. bw. vz. vw. Men zegt altijd naar (soms
nor)', zie ald.
Naad (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv. naén.
Verkl. noodse (zachtl. o), mv. -ses, -sies, Wdb.
Onze lieven Heere droeg 'n hende zonder naad.
— Uit den naa' zijn of gaan, de naad is of gaat
los. SCH. J. CV. — Litteeken in den vorm van
eenen naad. Die wonde zal ne leeleken naad in
her gezichte laten.
Naadst, bn. bw. Zie NAAST ; J (NAATST) ; vgl.
BIJDST, superlatief van BTJ.

Naaf, vr. Niet gebezigd in mijn dialect. Men
zegt DOM. Zie ald.

Naai (uitspr. noui), m. Zonder mv. Het naaien.
Onzen nouies gedaan. Z' es an den noui. DB.
Naaien (uitspr. nouipn), bedr. zw. ww. Verv. :
nouideget genouid. Met hen (hebben). Wdb. —
Platte term. Lat. coire. Ned. Wdb. kol. 1345-44.
CV. Reeds in 't mnl.
— Afl. Nouiehjk, bn., naaibaar : 't es slichte
stoffe, z' en es nie nouielyk; — nouienge, vr.,
het naaien; — nouiere, m., naaier; plat: vrouwezot; — nouierije, vr., naaierij (eig. en fig.); —
nouiesse (eig. nouierse, hoofdt. op es, zeer gewoon), nouistere (min gewoon), nouisterigge
(hoofdt. op rig, nog gewoon), vr., naaister; —
nouisele, o., naaiwerk.
— Samenst. Nouiambacht, o.; — nouidengen,
-dengs, o., naaigoed; — nouidooze, vr., naaidoos;
— nouigaren, o.; — nouigeree'schip, o., nouigerieve,o., naaigereedschap, -gerief; — nouigoed,
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o., naaigoed, Ned, Wdb; — nouikeurf, -koorf,
*kurf, m., naaikorf; — nouikussen, -kussie, o.,
naaikussen; — nouimande, vr., naaimand; —
nouimasiene, gewoon -maksierne', vr., naaimachine; — nouimeestesse, vr., vrouw die het naaiea
aanleert; CV {Bijv.)', — nouischole, vr., naaischool; — nouistiel, m., stiel van naaier of naaister : z' es op den nouistiel, ze leert naaiea; de
nouistielen es nie' vele nie meer werd; — nouistoel, m . : ze zit de g'heelen dag op den nouistoel;
— nouitafele, vr., tafel van een kleermaker; —
nouiwenkele, m., naaiwinkei; — nouiwerk, o.,
naaiwerk.
Naakt (met zovl. lange a), bn, bw. Trapp. v.
verg. : naakter(e), naakst. Wdb. Zoo naakt as ne
puid, zeer naakt. Zoo naakt as e kind dat op de
weereld komt.
— Afl. Naakteghied, vr., naaktheid.
Naalde (uitspr. nould9), vr. Mv. noulddn en,
gewoon, nouln. Verkl. nouldeke (mv. -kes, -kies).
Mnl. naelde.Naa\d.Wåb. Zooscherp as 'n noulde,
zoo scherp as de punt van }n noulde, zeer scherp.
Steke gelijk 'n noulde, scherp steken : die vlie{g)e
steekt gelijk 'n noulde. R. De punt, d'oo(g)e van
'n noulde. Deur d'oo(g)e van 'n noulde gekrope
zijn, aan een groot gevaar ontsnapt zijn. let vertelte van nouldeke tot droodse (draadje), van
stukje tot beetje. Hie hee' (heeft) veur elk nouU
deke 'n droodse, hij heeft voor alles een gepast
antwoord. 'n Nould in nen keu(i)tas (of in e voer
heu) zoeken, eene (schier) niet te verrichten handeling aanvangen. Vgl. Ned. Wdb. CV. J.
— Nould en draa(d) spelen, bruggespel : de
kinderen loopen, dansen, kruipen, hånd aan hånd
en al zingende, onder de opgeheven armen van de
medespeelsters. De gewone zang is :
Nould en draades altij' goed,
Vievan de noulde, vievan de noulde !
Nould en draad es altij' goed,
Vievan de nould en vengerhoed !
Vgl. Ned.

Wdb. kol. 1358; J ; D E COCK en TEIR-

LINCK, Kinderspel, I, 257.
— Het raadsel van de noulde :
E stalie pijrdse (paardje),
E vlassie stijrtse (staartje):
Hoe meer dat 't pijrdse Hep,
Hoe kur ter dat 't stijrtse wierd.
— Samenst. Nouldekokere3 m., naaldenkoker;
va' schrik of schoomte (schaamte) in ne noulde*
koker kruipen; vgl. mollegat (i. v. MOL); —
nouldekussen, o., kussen waarop men naalden
steekt; — nouldesteke, vr., naaldeprik; — nouldewerk, o., naaldewerk.
Naam (uitspr. noom met zachtl. o), m. Mv.
nomen, Verkl. noomke (mv. -kes, -kies). Daarnaast NOME. Wdb. — Mee noom, bij of met name.
Mee noom en toenoom, gansch, zeer goed ; iemand
mee noom en toenoom kennen. J . — In (nooit
uit) zijnen noom iet doen of ze{gg)en. J . — In
den noom des Vaders, aan vang van het kruisteeken. Fig. Hie kreeg 't ferm op zijnen noom des
Vaders, ni. op zijnen kop. — I{n) Gouds norne,
uitroep. Laat mij toch f Gouds norne gerust!
Vgl. Ned, Wdb. — In den noom van de wet,

NAAR

krachtens de wet. Doet open in den noom van de
wet. — 't Kind moe' nen noom hen. Zie KIND. —
Kaartspel. Den der dere (ni. de drie kaarten) moe'
nen noom hen (nebben), zegt de tegenspeler als
hij insgelijks drie kaarten in hånd heeft. Men zegt
nog : Ze (ni. de kaarten) moeten nen noom hen,
of : het kind moe' nen noom hen. Is het een derdere [vierdere, vijfdere, eaz.) van de laagste soort
(b. v. drie kaarten van zeven, acht en negen), dan
zegt de speler die de kaarten aanmeldt: z' en hé
(hzbhQn) geenen noom. — Die de goee noom hee*
(heeft) van iijlek op te stane, mag lange slopen
(slapen). Vgl. J. — *t En hee' geenen noom, gallicisme : dat is uiterst dom, belachelijk, schandelijk,
enz. Vgl. CV; Ned. Wdb. kol. 1367. — Beter den
noom as de daad. CV. Ned. Wdb (« thans niet
meer voorkomende »). — Ne goee noom es geld
werd. CV {Bijv.). J. — Geene goeen noom hen;
ne slichte, leeleke, kaen (kwaden) noom hen,
Vgl. Ned. Wdb. kol. 1369. — Spr. Ne goeen
noom verliezeme, mor ne slichten hauweme (houden we). CV {Bijv.). — Zijnen noom zetten, zijn
handteeken onder een stuk plaats,en. J. — Bijnaam. Pier geet (geeft) iédereen nen noom.
— Afl. Nomen, ww.; zie NAMEN.
— Samenst. Nomegeendere, m., namengever,
iemand die de (slechte) gewoonte heeft iemand
een bijnaam te geven.
Naan, ww. Zie NÅDEN.

Naar, bn. (akelig). Wordt niet gebezigd.
Naar, bn. bw. vz. vw. Na (dat men nooit gebruikc), naar. « De tegenwoordige schrijftaalonderscheiding tusschen na en naar gaat op Huydecoper terug »). FRANCK-VAN W I J K . Bn. Dicht, fr.

proche, Trapp. v. verg. nader(e) (zelden naar*
der(e)), naast (en veelal naadst). Over deze vormen zie Ned. Wdb, Mnl.
Wdb, FRANCK-VAN
W I J K (NA, NAAR, NAARDER, NAAST) en Klank- en

Vor ml. Komt alhier^ 't es ne veel nadere weeg.
De naadste weeg es da' smal we(g)elke. Me waren
nare geburen, Treze was ons naadste geburinne,
Ze zijn nare famielde. Ge zij' van her naadste
famielde. — Spr. Beter ne nare gebuur as ne
verre vriend, Ge moet altijd de naadste bane (of
weeg) pakken (of nemen). eig. en fig. : ge moet
altijd de kortste baan nemen, geene omwegen
maken, recht op de zaak afgaan. Ook : de naadste
weeg (of bane) es lank (of verre) genoeg. —'t Hendek' es nader as de rok. Zie HENDE. —
De superlatief wordt ook zeifst. gebruikt: 't naadste (of wel eens 't naaste). 't Naadst es al verre
genoeg. Me zillen 't naadste pakken, we zullen
langs den kortsten weg gaan. — Ten naadste
(of ten naaste), den korsten weg. Wilde nog den
train hen (hebben), ge moet ou (u) spoeen en ten
naadste pakken. — Ten naastem bij, omtrent.
't Es ten naastem by ti/d om erten te planten.
Vgl. J {Bijv.). — Over naasten, onlangs. Over
naaste kwamp ik heur te(g)en, en 'k vrieg heur
of ze mee mij trauwe wildege. DB. — De naaste
weke, maand; 't naaste jaar, het eerstkomend
jaar; jokkend tot iemand die vraagt : tot wanneer? Tot de weke veur de naaste week overe
tot de naaste weke.
— Bw. Dichtbij. Zij' land ligt naar bij 't mijne.
Ge moet er nortoe, 't zij naar of verre. Hie bolt>
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schiet, werpt, enz. nader (dichter bij 't doel) as
ekikke ; gij bolt 't naadste. — Spr. Hoe nader de
kerke, hoe grooter geus. — Te naar, te na, te bij.
Meestal in fig. gebruik. lemand te naar kommen,
hem kwetsen, beleedigen. DB. CV (Bijv.). Ned.
Wdb. kol. 1310. lemand te naar spreken, hem
iets zeggen dat hem beleedigt. DB. CV {Bijv.).
Ned. Wdb, kol. 1310. let te naar pakken (soms
nemen), er te veel waarde aan hechten, er bedroefd
om zijn. G' em meugt hem gee' ka (kwaad) wordeke ze(gg)en, hie pakt 't al te naar. De doo' va'
vader hee (heeft) mij te naar gepakt. Da' paktege mij te naar, dat roerde mij te zeer, dat trof
me pijnlijk. let te naar trekken, wed. : ge trekt
het ou (u) te naar, ge hecht er te veel waarde aan,
dat moet u zoo onaangenaam niet aandoen. —
Zoo naar, bijkans, bij na, hoe na. 'k Schoot nor
den upperveu(g)el en 'k was er zoo naar op. O
zoo naar! Z' heet (heeft) hem zoo naar g'had,
het scheelde weinig of ze trouwde met hem. Nog
zeer gewoon. Ned. Wdb. kol. 1312 (« thans verouderd »). Vgl. ook Mnl. Wdb. kol. 2050. —
Op een, tiene, enz. naar, op éen na. Ned. Wdb,
kol. 1311. — Achter. Nog gewoon. 'k Genk veuren en zij kwamp naar. Veur en naar de messe.
Schiet gij veuren, 'k zal ekik naar schieten. Ned.
Wdb. kol. 1312 (« thans verouderd »). — In
't voorbijgaan (ter loops) binnen. Komde nie ne
keer naar ? Zie de hier volgende samenstellingen
met naar-,
— Vz. Meestal nor, Wdb (i. v. NAAR). Nor

huis gaan. Hie es nor Gent. — Achter. Ze liepen
uit 't huiSy den eenen nor den anderen. Nor de
doo' va' zij' moedere leefdeg' hie nog tienjaar.
De weke nor Senksen. — Nor achtere, naar achteren. Nor beneen, naar beneden; nor binnen;
nor boven; nor buiten; nor omhoo(g)e; nor omlee(g)e; nor ondere, naar onderen; nor veuren. Vgl. Ned. Wdb. kol. 138 c — Naar advenant, Zie AVENANT, NAVENANT, NOVENANT. —

Er (der) naar, er nor, naar, volgens iets. Er
naar (of nor) zijn : die kleeren en kosten nie'
vele; ze zijn der nor ook; — hie es in nem bos
opgekweekt, en hie es er naar. Er naar {nor)
doen9 volgens iets doen, handelen, 't En es mor
ne g'heele gemeene mains; hie doet er nor ook ;
— hoe kan hie gelu(kk)eg zijn? hie en doet er nie
naar.
— Vw. Meestal nor. Wdb. Nor 't schijnt, es
ze styf rijke.
— Samenstellingen of koppelingen. Vgl. Ned.
Wdb. kol. 1315. De gebruikeiijkste volgen hier.
Naarbabbelen (nor), ww., nababbelen; vauhier :
naarbabbele (nor-), m., nagebabbei : al diene
norbabbele brengt kweste voort; — naarbassen
(nor-), ww., nabassen; — naarbeenen {nor-),
ww., snel naloopen, T ; — naarberauwe (nor<),
o., naberouw; — naarbeklag (nor-), o., nabeklag;
— naarbiechte {nor-), vr., kort formulier dat men
na de biecht opzegt; D B ; C V; R ; J ; CL (Bijv.);
Ned. Wdb; — naarblijven (nor-)9 ww., naDiijven,
niet gebeuren ! 't zal nog amaal norblijven;
Ned. Wdb (« na de ije eeuw verouderd »); —
naarbrand (nor-), m., brand die na een eersten
brand losbarst : de norbrand was geweldeg; —
naarbraien (nor-), ww., nabreien; — naarcijferen (nor-)9 ww., nacijferen; — naardansen (nor-),
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ww., nadansen : keunde dat naardansen? —
naar dat (nor-), vw., nadat; Ned. Wdb (« de
oudere taal heeft ook den vorm naar dat »); —
naar deel (nor-), o., nadeel; — naardenken (nor-),
daarnaast gewoon, naarpaizen (nor-), ww., nadenken; zelfst. o. naardenke' krij{g)en, achterdocht, OUDEM., Bijdr.; — naardezen (nor-), bw.,
nadezen, na het leven : 't zal beteren nordezen ;
Ned. Wdb: c thans niet gewoon meer »; — naardien (nor-), bw., nadien : kurts
naardien;
'n weke nordien; Ned. Wdb (« in het Mnl. gewoon, maar ook thans inN.-N. minder gewoon »);
DB; CV; J ; — naar doen (nor-), ww., nadoen;
Wdb; — naardra(g)en (nor-), ww. : iemand iet
naardragen, het hem nageven, toekennen; Ned.
Wdb (« thans verouderd ») : 'k en wist niet dat
hie dat koest, 'k en zoo (zou) 't hem nie norgedre(g)en hen ; — naardust (nor-), m., nadorst ;
— naar drukken (nor-), ww., nadrukken : nem
boek naardrukken;
— naarfeeste (nor-), vr.
(niet o.), nafeest : gistere was 't den trauw, vandage zal 't de naarfeeste zijn; — naarflansen
(nor-), ww., slecht nadoen : dat en es nie norgedaan, 't en es mor norgeflanst; — naarfluiten
(nor-), ww., hetz. als naarschuifelen, zie beneden;
— naargaan (nor-), ww., bij iemand aanloopen,
ter loops binnen gaan : as ge by Tieste passeert,
moette bij hem ne keer naargaan; Ned. Wdb;
SCH; DB; CV; R ; J ; CL (Bijv); da' gaa> mij
naar, dat roert me, dat doet me verdriet aan;
Mnl. Wdb; D B ; R ; J ; iet naargaan, iets
(al gaande) onderzoeken; vgl. Ned. Wdb. kol.
1481, 14); 'm plootse (plaats) naargaan, de noodige stappen aanwenden om ze te bekomen; —
vanhier naargank (nor-), m., in : te naargange
(nor-) kommen, ten aangang komen; Ned. Wdb
(i. v. NAGANG); PLANT.; DB; CV;

—

naarge-

borte (nor-), vr., nageboorte; K I L . ; — naarge*
dacht (nor-), o. (niet vr.), nagedachte : 'kpaisdeg'
eest dat waar was, mor 'k kreeg e norgedacht
dat mij dee' twijfelen; daarnaast naargepais
(nor-), o.; — naargeén (nor-), ww., nage ven ;
iemand iet naargeén (nor-), het hem toekennen,
hem daartoe bekwaam achten (enkel in vragende
of ontkennende zinnen) : da' manneke kent het
amale, g' en zoodt (zoudt) hem dal nie naargeén; wie zoo (zou) 't hem norgeén? Ook wel
in slechten zin : Es 't zijne zeune die de moord
gedaan heet (heeft)? Wie zoo 't hem naargegeén
hen? C V ; R ; J ; CL (Bijv.); Ned. Wdb. kol.
I
5°3 \ — naar ger aken, -graken (nor-), ww., eindigen met ergens eens ter loops binnen te gaan :
'k wildeg' hemgoeen dagze(gg)en, mor 'k en koest
nie naar graken; — naar ges, o., eig. naar ger s9
nagras; het gewone w. is toemaat; — naarhuilen (nor-), ww., huiiende nadoen ; as den eenen
hond huilt, huilen d'ander hem naar; — naarjaar (nor-)9 o., najaar : 't es e goe' norjaar ; —
naarjanken (nor-), ww., najanken : de kinders
janktegen alkanders naar; — naarkeer(e)messe
(nor-), vr., nakermis, de zondag ua de kermis;
Ned. Wdb; — naarkijken (nor-), ww.; Ned. Wdb;
ook : ergens, ter loops, binnen gaan : as ge passeer t, kijkt ne keer naar, zilde; — naar klappen
(nor-), ww., napraten : Tonie en kan niet (niets)
as knikken en norklappen; — naarkommelenk
(nor-), m. (mv. -lengen), nakommeling; Mnl: naer-
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conzmelenc t - naarkommen (nor-), ww., bij
iemand aanloopen : as s' in onze wijk komt,
k01nt ook ne keer naar : Mnl. Wdb; SCH; DB;
CV; CL (Bfjv,); R; Ned, Wdb; - achter iemand
komen : ' k ga deure, ge komt zeker naar? naarkomste (nor-), vr., nakomelingschap ; al de
personen die achter iemand nog komen : der es
nog norkomste, laat de deure mor open; naarkoopen (nor-), ww., na een ander koopen :
laat mij eest koopen, koopt gij n~ar,· - ,,,:aarkrij(g)en (nor.), ww., ter loops binnen krijgen :
Tieste passeert bier dik.~~ls, mar'k en kan hem
nie naarkrijen; - naarkrouien (nor-), ww., na
een ander kraaien, kraaiend e nadoen : aster (als
er) eenen kane krou":t, krouien al d' ander hem
nor; - naarlaten (nor-), ww., nalaten, Wdb ;
_ naarletten (nor-), ww., nazien met aandacht :
,k zal't ne keer naarletten, watten da' g' hier
komt uitsteeen : J; - naarlesen (nor-), ww.,
nalezen, al lezende nadoen : dat en eeunde nie
naarlezen, netooure (niet waar)? - naarloopen
(nor-), ww., naloopen, W d~; Mnl, naerlopen :
iet naarloopen, het door demarches trachten te
verkrijgen ; aanloopen : as ' k op zijn doorp ueurbq'komme, zal ' k b&' hem ne keer naarloopen : J;
vanhier: naargeloop (nor-), 0., sorns naarloop
(nor-), m. : dat es 'm moeilq'ke zake, ze vraagt
vee! naargeloop (of norlo~p); - ,naarmaken
(nor-), ww., namaken, Wdb; vanhler : naarmaaksele (nor-), 0., namaaksel; - naarmeten
(nor-), ww., nameten, Wdb; - naarmza'!ag,
m" namiddag; - naarmo~ten (nor-), ww.., elhpt. :
ergens ter loops moe~~n ~lnnen gaan ,: ~ze en kan
her huzs nie' veurb1J, hze moet er attlJ naar;naarmompelen (nor-), -mommelen, -mummelen,
ww., mompelend naaoen : zemand normompelen,' _ naarnemen (nor-), gewoner naarpak~en
(-nor), ww., aan iets gevoelig zijn, ~aarde ~!1n let~
hechten: ge moet mee hem verzlchteg zlJn, hze
pakt het m ins te word stiJf nor,· hze es stiJf naar·
pakkende, te naarpakkende,· DB; - naarnoene
(nor-), m., namiddag : 'in den nornoene ~wamp
ze~' Ned. WdlJ,. - naarpacht (nor-), m. (nlet vr.),
onderpacht; DB; - naarpaizen, naar.t:.akken,
zie boven; - naarpiJ'ne (nor-), vr., na~~Jn : de
pij'n en was mor klaine, mor de n~arp?lne was
schrz'kkel(jk,. Ned. W~b,. - naarp~'kkelen (nor"),
ww., sukkelachtig, mIn of meer hlnkend, naloopen: de mankepoo(t) komt (}ok naargepz'kkeld,·
T; - naarpoetsen (nor-), J ww., nabootsen ~ g:
zij' ne marteko, ge poetst t at naar,' vanhler •
naarpoetsenge (nor-), vr., naarpoetsere (nor-),
m.; vgl. SCH; DB; CV j T; J; - naarpraten
(no r-), ww., napraten; vanhier : naarpraat (nor-),
m., naarpratere (nor-), m.; - naar,,:edene (nor-),
vr.; mv. gewoon -redens : redenen dle men nutte..
100s na het gebeurde aallvoert; naar~eden:s en
diene veur niet,. korters (kaarters) geen dZk~els
norredens 'en norpraat, mor dat en.,helpt ,,:zet;
DB; - naarrg"en (nor-)! ~w., na~~J~.en : zk zal
veure rq'en en gij naar " In t vOOrblJrlJden erge~s
ter loops binnengaan : as ge nog ne keer atlZler
rq'dt, naar te rij'e, zille! - naarroepe,,!, (nor-),
ww., naroepen, roepend nabootsen : aen:, eene
koekoek roept den anderen nor,· een voorblJgaanden persoon eventjes binnenroepen.; DB; CV; naarsckilderen (nor-), ww" nasclulderen; W db;
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naarschreemen (nor-), ww., schreeuwend nabootsen: 't eene kind schreemt 't ander naar : vgl.
SCHREEMEN; naarschrijuen (nor-), 'vw" naschrijven, schrijvend nabootsen; , k zal 't ekik
eest schrijuen, en schriJft gfj , t naar ; - naarschuifelen (nor-), ww., schuifelend (fluitend) nabootsen : de koeier kan al de veu(g)els norschuifelen; - naarslaan (nor-), ww., na een ander
slaan : z'k sloeg ueuren en hi} sloeg naar ; naarsmaak (nor-), m., nasmaak; Wdb; - naarsloop (nor-), m., tweede slaap: den eeste sloop es
den dtepsten; binst de naarsloop droom ' k oele ;
Ned. Wdb : - naarslepen (nor-), ww., achter iets
ef iemand slepen (gesleept worden) : herre rok
sleept naar , - naarspelen (nor-), ww., nabootsen: 7 t es ne marteko, hie speel: het dl naar :
Ned. Wdb (c thans verouderd ,); - naarspreken.
(nor-), ww., napraten : iemand naarspreken,
sprekend nabootsen; naartainzelen (noY-),
ww., tergend en spottend zeggen wat een ander
heeft voorgezegd; zie TAINZELEN; - naarteekenen (nor-), ww., nateekeneo; Wdb; - naarteilen (nor-), ww., natellen : telt dat ne keer naar
om te zien o.l't zuust (iuist) es: - naartrekken
(nor-), wed. ww., het zich aan het hart trekken : hie
trekt ' them naar, het roert, het treft hem; vgl.
Mnl. Wdb, kol. 2119; - naaruette (nor-), vr.,
mest die in den akker overblijft, nadat de vrucht
is ingeoogst; DB; - naarvolgen (nor-), ww.,
navolgen, W db; ellipt. : ' k wains ou (U) e gelu(k~)eg nujaar en veel norvolgende (nl. jaren);
vanhler : naarvolgenge, vr., naarvolgere, m.;
ook in 't mnl.; - naarvra(g)en (nor-), ww.,
navragen, W db: ge moet dat ne keer naarvraln,·
vanhier : naarvra(g)e (nor-), vr., navraag, naarvra(g)enge (nor-), vr.; - naarwe(g)en (nor-),
ww., nawegen, W db; - naarwenken (nor-),
ww., een voorbijgaanden persoon eventjes naar
binnen wenken : as ' k her naarwenke, komt ze
binnen,. CV; - naarwij'zen (nor-), ww., nawijzen : iemand mee' de vengers naarwijzen,· Ned.
Wdb / - naarze(gg)en (nor-), ww., nazeggen,
W db; g'en zoodt (zoudt) hem dat nie norze(gg )en,
to:kennen (~l. zekere goede of slechte begaafdheld), enkel In vragende of ontkennende zinnen ;
J; vanhier, naarze(gg)ere, m.; - naarzien (nor-),
ww., naZlen, Wab; Mnl. naersien,· vanbier :
naarziendere (nor-), m., naziener; - naarzengen (nor-), ww., nazingen; - naarzoeken (nor-),
ww., nazoeken; - naarzomere (nor-), m., nazomer; - naarzwemmen (nor-), ww., nazwemmen:
zwemt g9' veuren, ' k zal ekik norzwemmen,· naarzwerm (nor-), m., nazwerm, W db; DB;

eV;J.

Naarstig, bo. bw. Niet gehoord. Zie

NEE(R)-

STIG.

Naast, bn. bw. Zie NAAR.
Naaste, m. vr. Men zegt NAASTEN; zie ald.
Naasten, m. (nooit vr.). Zonder mv.; zonder
verkl. Naaste. Me moeten onzen naasten halpen.

Nabij, bw. Niet in gebruik (ook niet de koppelingen).

Nacht, m. (nooit vr.). ?vIvo -en. Verkl., ongewoon, -eke. W db. - Snacks (reeds in 't mnl.),
tsnachs (mol. tsnachts), ~tsnachs, des nachts.

NACHTERGAAL

NAINAI

Vgl. DAAGS. - Goeln nacht, goenacht, genacht,
nacht, goeden nacht. V gl. GOED. - Dag en
nacht, altijd, Ze werkt dag en nacht, Mnl. Wdb.
- Bij nachte, bij nacht. J t Brandt gemeenelijk
bq' nachte. - Binst den nacht, gedurende den
nacht. - Te nacht, den aanstaanden nacht. J k Zal
te nacht kommen. Vgl. Ned. Wdb, kol, 1413.
Mnl. Wdb. - Van den nacht, den afgeloopen
nacht. Die moord es van den nach.t gebeurd, Op nen nacht, op zekeren nacht, Jt Gebeurdeg'

op nen nacht dat de mane schoone schonk
(scheen).VgI. Ned. Wdo, kol, 14(2. Spr.
Tsnachs zq'n al de katte' grq's. - Sq' nacht en
ontfe, bij nacht en ontijd. Ned. Wdb. kol, 1416.
J. CL (Bq'v.).
- Samenst. iVach(t)belle, vr., nachtbel ; nach( t)kot, 0., gemeene kroeg, waar men den heeJen nacht zuipt; CV; R; CL (Blj'v,); - nach(t)lampe, vr.; - nach(t)lzcht, ook nach(t)lucht, 0.;
- llach(t) lucht, m. : veur iemand die hoekst
(hoest), en es de nachitsluch» nie' goed;- nach(t)ruste, vr.; - nachttrain, m.; - nachtuil, m.,
SOOltvan nil; nach tlooper ; vanhier : nachtuiien,
ww., 's nachts in de herberg zitten, en nacntuilderije, vr., het nachtuilen; vgl. SCH ; DB; CV; J;
Ned. Wdb (<< in Z.-N. :.); - nach(t)wacht, vr,
(nooit m.}; de wachthoudende soldaten; - nach(t)wakere, m., iemand die des nachts waakt : der
z[jn nach(t)wakers. en toch werdt er vele gestolen; onze was (het gewasschene) lig(t) buiten en
onze knech(t) moe' nach(t)waker zy'n; vgl. Ned.
Wdb, kol. 1451; - nach(t)werk, 0,; nach(t)werkere, m.

Nachtergaal (gaal met zovl. lange a), m. l\1:v.
-s. Verkl. -ke (mv, -kes, -~les). Daarnaast ACHTERGAAL. Nachtegaal (Erz'thacus Iuscinz'a L, der
vogelkundigen). Hle schuifel~ gely'k nen nachte1'gaal, hij ftuit schoon. Blusschen-achtergaal,
blusschen-nachtergaal; zie ald. - N aam van
sommige muziektuigjes, die den nachtegaalszang
nabootsen. - Spr. Mee Sent-Osmort (18 April,
feestdag van Sint Ursmarus) moet den nachtergaal zengen. - De familienaam Nachtergale is
In het Zuiden van Oost- Vlaanderen verspreid. Te
Zingem (noordelijke dialectgrens) riepen de kinders achter deze Nachtergaeis :
Nachtergale,
Wiewale,
Witstert,
Pakt den bessem en vaagt den herd.
Vgl. DE COCK en TEIRLINCK, Ki'nderspel,

Naderen

(zovl, lange a), ODZ. zw. ww. Verve :
naderdege, genaderd. Met zy'n. Helpen, baten ,
Werken of nie werken, 0Piassen of niet; Jt en es
nie' genaderd, het helpt tot niets. Er mee gena-

derd zy'n. ZetJn steune dar onder dem boom,
Jt zal der masschiens mee genaderd zq'n. Woro m
toiide de zatterik geld ieenen ? J t En zal der toc/z
nie mee genaderd z~'n; ev. J. - De beteekenissen, in het W db. aangegeven, zijn hier onbekend.
- Aft. Naderenge, Yr. : 't en es geen naderenge, het is geen baat.

NaiHbuik, m. Zie NAGELBUIK.
NatHe, m. Zie NAGELE (ook de aft. en samenst.),
Naft, m. Naphta. Mee den naft moe' ne mains
ve I

te;: z&",n.

Z,,"C/7

Nagel, m. Zie NAGELE.
Nagele (uitspr. gewoonlijk nailliJ), m., Mv .. Is.
Verkl. -Ike (mv.-lkes, -lkzes). De eind-e valt dikwijls
in de uitspr, weg. Nagel (van de vingeren, teenen).

Fr.ongle. Snijdt de nae'ls van de vengers af: Mee'
de nageis peensen, krabben. W db. - Srr. Op de
na(g)els bi/ten, honger lijden. As m'eest getrauwd
zuaren, moesteme dikkels op ons naels bijten. Fr. clou, De kop, de punt van nen naele. Wdb,
- Spr. Nen na(g)el de kop afby'ten ('L'an hangere). J. Ned. Wdb. kol. 1491. - De na(g)eZ oj
de kop slaan, juist treflen. DB. ev. J. Ned. wu.
kol, '491. - Jt Zy'n na(g)els mee' koppen, het
zijn doorslaande argumenten. Men zegt ook :

na(g)els mee koppe' slaan, -

Geenen na(g)ele,

niets, geen geld noch goed. Z' en he (hebben)
geenen naeie, N adrukkelijker : geenen na(g)el
hen 01n zV" gat te krabben (of te schrepen), VgI.
ev. J. iVed, Wdb, ko!. 1492. - Veur z'ederen
nagel e gat weten of venden, voor alles raad
weten, op ailes flink kunnen antwoorden. ev. J.
- let aan den na(g)el hangen, het ter zijde stellen, het uitstellen. iVed. Wdb. kol. 1491 (<< in
N.-~, thans niet meer in gebruik ~). - Da J kz'nd
es nen na(g)el va' 1ny'ne Izchtere, van mijne
daadkist. l\ed. Wdb. kale 1491.
- Aft. Na(g)elen, ww. Wdb.
- Samenst. Na(g)eIbak, m., gewoon na(g)elbakske, 0" \Vdb; - na(g)elboor, o. (niet vr.);
W db,; - na(g)eljabrz'eke, vr" na(g)eljabrz'kant,
m,; - na(g)elgat, 0" gat door een nagel gemaakt;
ook : soort van booze zweer, die eerst den vorm
van een nagelkop heeft en, na genezing, een gat
achterlaat; fro clou, furollcle. Zy" lyj es vul
na(g)elgaten. Te Bosbeke (Borsbeke) gaan ze bee-

m., nachtegaalszang.

vorde veur de na(g )elgaten; de beevorders of/eren er na(g)els of werpen ~e van eern baksk J z"n
I n ander,· J; na(g)elkop, m,; - na(g)elma/{gezij'n, 0.; - na(g)elpunt, m.; - na(g)e/vaste,
bn,; - na(g)elwenkele, m.

Naden (uitspr. naan met zovl. lange a), onz.
zw. ww. Ver•• : naaddege (uitspr, naattilgil)
genaad, be.ide woorden met verkorte zov!. a. Eenen naad (nl. litteeken) vormen, fr, czcatrzser. De

Nagelbnik (uitspr. gewoonlijk naillbuik met
zovl. lange a), m. Navel (dat niet in gebruik is).
SCH. CV. R. J. Dat navel na(g)el is geworden,
berust wellicht op volksetymologie. lie Kl. en

VIII,

105.

- Samenst. (N)achtergaalsaz', 0.; - (n)achtergaalsnest, m. (niet 0.); - (n)achtergaalszank,

wonde naadt. Der komt nog materz'e uz't, Jt en
zal nog nie naan. - Genaad zfjn, eeo of meer
litteekens toonen. G' he~l zij' gezicht es genaad.

Nader(e), bn. bw. Zie
Itol.1459·

NAAR;

Ned.

Wdb.

Vor1nl.

Natef, bn. h,v. Ongewoon.
Nainai, naine, nainekes of -kies, nainen,
nainie; nainselen, nainsen; nainzelen, nainzen. Zle op NEIN-, aldaar ook de aft. en samenst.

NAKE

—

Nake (zovl. lange a), m(?). Verdund boveneinde van de meulestake. De mane(n) li(gg)e(n)
rond den nake, Rond den nake drouit het meulekot. — Ook : het bovenste, vierkante uiteinde
van de pere; dat uiteinde zit in den looper vast.
Naken, ww. Wdb. Men zegt : iemand (niet
tot iemand) naken. Ned. Wdb. kol. 1515 (« zelden uitdrukkelijk als transitlef ww. »). DB.
Name (uitspr. nom9), m. Mnl. name. Thans
zegt men wel meer noom (zie ald.). Hoe es zijnen
norne? Ge gee' (geeft) mij ne schoonen norne
(reputatie)!
Namen (uitspr. nom9n, zie Kl. en Vorml.),
bedr. zw. ww. Mnl. namen (naast nomen). Verv.:
noomdege, genoomd. Met hen (hebben). Noemen.
Hoe noomde da' manneke? Ze nomen hem Pierke.
Hoe noomt hie die gemeente? Om niemand te
nomen. Noomt mij bij mijnen norne. Ned. Wdb
(< na de i7 e E. alleen nog in het deelw. genaamd »). KlL. Ned.

Wdb. i. v. NOEMEN. —

Benoemen. De gemeenteraa' zal hem sekretar9S
nomen. Estie al genoomd? Daarnaast is BENOMEN (zie ald.) in gebruik.
— Afl. Nomelijk, bn., noemlijk, noembaar; —
nomere, m., eig. iemand die noemt; bepaaldelijk :
iemand die de gewoonte heeft iedereen eenen
bijnaam te geven : 't es ne leeleke nomere, en hie
en hee' geen vrienden.
Nand, m. Ferdinand. Zie PERSOONSNAMEN. J.
Nap, m. Niet in gebruik.
Napht, m. (niet n.). Zie NAFT.
Napoleon (uitspr. napoleonk), m. Mv. napoleonks. Verkl. -onkske(mv. skes, -skies). Persoonsnaam. — Goudstuk van 20 frank. Men zegt ook :
gauwie (gouden) napoleonk. Vgl. Ned, Wdb.
Napoleonk, m. Zie NAPOLEON.
Nar, m. Niet in gebruik (ook niet de afl. en
samenst.).
NarcieS (uitspr. sies met den klemt.), m. Narcis. Zie PERSOONSNAMEN.
Nard, m. Bernard, Leonard. Zie PERSOONSNAMEN.
Nat, bn. Trapp. v. verg. : natter(e), natst.
Wdb. Zoo nat as mes, as stront; zoo nat as ne
vis, as ne waterhond; zoo nat as nen dwail, as
ne schoteldoek, zeer nat. J. Hie es zoo nat dat
't uit zijm broek zijpelt; z' es zoo nat dat 't uit
herre rok loopt; ge zij' nat tot op ou (uw) (bloot)
lijf. — Mai koel en nat vult schuur en vat. Zie
MEL — Sies es nat, dronken. — Hie es nog nat
achter zijn ooren, hij is nog zeer jong en onervaren. CV. R . J.
— Znw. o. 'k En hé (heb) vandaé noch nat
noch droo(g) over mijn leppe' g'had, noch drank
noch sprjs. CV. J. — Kurt nat, Zie KURT. —
Te(g)en 'tnat keunen, veel kunnen drinken. Ook :
't nat meu{g)en. Vgl. J.
— Afl. Natachteg, bn. : natachtege grond,
natachteg were; — natteg, bn., Wdb; vanhier :
natteghied, vr., nattigheid; — natte, vr., gewoon :
nattigheid. De natte van de grond; der valt
natte, het regent een weinig; ook : het stofregent,
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er vliegt sneeuw. De pato(dd)ers vorten deur de
groote natte.

Natiø, vr.; nationaal, bn.; nationaliteit, vr.
Behooren niet tot mijn dialect.
Nature, vr. Mv. -n. Verkl. ongewoon. Mnl.
nature. Natuur. De nature van de mains. Te{g)en
de nature zondegen. — 5pr. 't Ligt (of 't es) in
de nature van de beeste. Vgl. hier AARD. —
Teelvocht. SCH. DB. CV. R. J. Vgl. Ned. Wdb,
kol. 1606, 2, b, Mnl. Wdb. kol. 2201.
— Afl. Natuur ly kf bn. Wdb. — Samenst.
zijn niet in gebruik. — Natur aliseeren, naturalisatie, naturalist, enz. behooren niet tot het
dialect.
Natunr, vr. Zie NATURE.
Nauw, bn. Zie NAUWE.

Nanwe, bn. bw. Trapp. v. verg. : nauwer(e),
nauwst, Mnl. nauwe. Wdb. — Nauwe zijn,
gierig, zuinig zijn. Ook : nauw em bij zijn ; en :
er nauwe by zijn. Vgl. DB. J. — Ze doen het
nauwe, ze leven zuinig. — De nauwste prijs, de
laagste prijs. DB. CV. X. R. — Iemand nauw
hauwen (houden) of zetten, hem niet veel laten
verteren. Ned. Wdb (t thans verouderd »). CV. R .
— Het nauwe zoeken of uitzoeken, alles scherp
nagaan of onderzoeken. Ze zoekt het veel te nauw
uit. CV. T. — Het nauw opnemen, oppakken,
iets al te scherp opvatten, gauw gestoord zijn.
Pier hee' (heeft) dat zonder erg gezaid, g' em
meugt dat zoo nauwe nie oppakken, d. i. daarop
zulk groote acht niet slaan. CV. — Nauwekijken
of zien. Wdb. Spr. Waar zoo nauwe gezie'
werdt, es de vriendschip klaine. CV. — Nauwe
rekenen, meten, we(g)en, nauw zien. Ge meet het
amaal te nauwe, Sieska. Waar zoo nauwe gerekend werdt, dor es de vriendschip klaine. Ålhoewel dat hie ryk es, weegt hie het toch zoo nauwe.
— Nauwelijks. Ze kan nauwe de kost verdienen,
— Afl. Nauwelijks, bw.; — nauweghied, vr.,
nauwigheid; — nauwte, vr., nog in gebruik : de
nauwte van de deure. — Samenst. niet in gebruik.
Navel, m. Wordt niet gebezigd, ook niet de
samenst. Zie hier NAGELBUIK.
Navenant (uitspr. gewoonlijk novdnant), bw.
Zie AVENANT. Vgl. J. CV.

Navend (zovl. lange a), naved, m. Het gewone
woord is AVE(N)D. Vgl. DB. Men zegt meer snaves, snavies, tsnaves, tsnavies, dtsnaves, 9tsnavies
dan saves, savies, enz., des avonds. — Navend,
naved, naastgenave(n)d, gnave{n)d, goenave(n)d,
goeden avond. — Over dezen vorm zie Mnl,
Wdb, : NAVONT.

Nazerette {na met zovl. lange a.en den klemt.),
o. Nazareth. — Dorp in het Zuiden van Gent. —
Zie PLAATSNAMEN.

Ne (uitspr. n9), bw. Niet (waarvan het een verzwakte uitspr. is). Ne wor, ne wour, ne woure,
ne worde, ne wour de, nie* waar, in vragende
zinnen. Ne wor, me gaan te gare nor huis? Ge
gee' ?nij gelijk, ne wour, mains ? 't Es vandaé
schoo' were, ne woure? Hie es stijf rijke, ne
wor de ? Ne mains en kan op de weereld nie kontent zijn, ne wour de? — Ne meer, nie' meer.
'k En zal dat ne meer doen.

NE
Ne, nen (met

NEER
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J), lidw. van onbep. Een (voor

tusschenw. Fr.

me), Neerhasselt (en Ophasselt), Neerzwalm(e)
(naast het hooger gele~en Meunkzwalm(e); en de
gehuchten : Neer(h)aalbeke (op Eetelove), Neerha(g )en (op Sen te-Lieuens-Essch e), Neerpoortery'e (op Mie(ch)elbeke), Neerstrate (op Appelterre, Leupegenz), Neerwel(de)n (op Wel(de)n) ,
Neerkautere (op Tiegem), en wellicht andere nog.

Ne (fr. e), nee (sch. of soms zachtl. e), bw. Soms

Neer, nere, bw, Neder (dat men niet gebruikt).

een mann. nw., in al de naamvallen). Men zegt
nen voor klinker, h, d, t : nen uil, nen hals, nen
donderslag, nen tand; met gedeeltelijke assimilatie voor b : nem boer; ne voor de andere medeklinkers : ne vis. Zie Ki. en Vorml,

Ne (met

fro

e), nee (zachtl. e),

(te)nez. Daar, neem aan.
voor NEEN. Ne ne ne ne ne, J t en es azoo niet,
Mag hie dat doen? Ba nee! Nee nee, dat niet!
- Voor eenen medeklinker (behalve voor d, t, h/
en voor b, gedeelteJijke assimilatie : neem, boer,
neen, boer) valt de n van neen gewoonlijk weg.
Nee, m&'J manneke! Ge moet nee ze(gg)en. Vgl.
NEEN.

Neb, vr, Niet in gebruik.
Nectar, m. Ongewoon.
Neder, bn. bw. Niet in de

volkstaal. Zie NEER
(ook de samenst. en talrijke koppelingen).

Nee. lie NE en NEEN.
Neef, In. Ongewoon. Het

gebruikelijk woord is

KOZIJN, KOZZEN. Zie ald.

Neel, vr. Zie NELE.
Neel, m. Cornelis. Zie PERSOONSNAMEN.
Neem, m. Veur den neem z&'n, gaarne n emen,
stelen.

Neen (gewoonlijk met sch, e, soms met zachtl,
e, zie beneden), bw. Wdb. Soms NEE, NE; zie
ald. )k Gelooue, )k meene, )k paise van neen
(of nee). - Met het onderwerp na een vragend..n zin. Speelde mee? NeenJk, neene (sch. e).
Mag ek (of meu(g)eme) mees aan? Neeg ineech ;
sch. e), nee' g', neen gij. Es oneen hond ziee ?
Neej (neei; zachtl. e), nee' hie, neen hij. Es moeder thuis? Neens (gewoonlijk zachtl. e, soms
scherpe e), neen z', neen zij. Vriest "t styf?
neent (zachtl. e, soms sch. e}, neen 'to Willeme
meeioopen ? Neem (sch. e; zelden neew), nee' m',
neeD me, nee' w', neen we. Komnz,en dJander nz"e
mee.f- Neens (zachtl. e, soms sch. e), neen z', neen
zij. - DIe vormen komen ook voar den zin, en
niet als antwoord op eene vraag, enkei om met
nadruk te ontkennen. Neeg, gJ em meugt dat niet

doen! Neens, zJ em mag nor huis nie meer kommen! Neent, Jt en zal nie raz'nen! Zie Kl. en
Vor1nl,; Ned. Wdb. kol. 1784; Mnl. Wdb. kol.
2294. SCH. DB. ev. J. Vgl. hier JA.
- Zelfst. gebruikt altijd m. Hie en kan nie)
goe Jkeuren : J t es alt&'d nen tzeen die hem ontvalt. Z' en zal her tonge nz~) versl&'ten: z) antwordt alt&'J mee ne~z 1!een en ne ja.

Neen,neene,

telw. lie NEGEN(E) (ook de aft

en samenst.).

Neap, vr. lie NEPE.
Neer (zachtl. e), bn.

Laag. Komt nog voor in
eenige plaatsnamen (vgl. Nederland, Nederr&'n).
lie Ned. Wdb. kol. 1690; Mnl. Wdh. kol. 2240.
Zoo heeft men in het Zuiden van Oost- Vi. de
dorpen : Neerboelare of -boelorde (naast Overboelare, -boelord~), Neerbrakel~ (naast het hooger gelegen Opbrakele), Neereenome (naast Eeno-

-

Vgi. ook NERE.

Voor eene stemrust is het nere. Jl,foeder loopt op
en nere. Smiit de koorde nere. Nere! uitroep
waarmede men (in vergaderingen) de rechtstaanden gebiedt neder te zitten.
- Aft Nerewer(t)s. Zie ald.
- Samenst, Neer, nere (traagsprekenden gebruiken altijd dezen vorm, uitgenomen voor eenen
klinker of h,o wordt het voorvoegsel van het vr«,
gescheiden, dan zegt iedereen nere : ze zet her
nere / ze zal her neer- of nerezetten , J k zie da'
z&'n leppen neerhangen) vormt met ww. een
groot getal scheidbare koppelingen iter nere, ter
neder, is Diet in gebruik); de gebruikelijkste volgen hier: Neerbaffen (nere-), bedr., iets met geweld
en gedruisch nedersiaan : - neerbokken (nere-),
bedr., iets met het hoofd (of oak wei anders) nederslaan : hie kwamp nor m&' geloopen em boktege
m&' nere / DB; - neerbollen (nere-), onz., nederrollen (b. V. van tranen) : de tranen boldege van
her kaakskies nere ; - neerboutsen (nere-), ODZ.
en bedr., nederbotsen; Ned. Wdb / neerbuz'(g)en (nere-), onz. en bedr., nederbuigen; Ned.
Wdb ; - neerbuischen (nere-), bedr., met de
vuisten (of ook weI anders) met geweld nederslaan; DB; - neerdalen (nere-), onz., nederdalen; W db; Z. beneden NOTE; - neerdautuen
(nere-), bedr., nederduwen; Ned. Wdb , - neerdaueren (nere-), onz., door daveren nedervallen :

de wend was fel en den appelboom daverdege
nere: - neerdess(ch)en (nere-s, bedr., met geweld
en geraas nederslaan; zie DERSCHEN; - neerdoefen (nere-), onz. en bedr., met geraas nedervallen ; met geraas nederslaan : de planke doeft
nere; hie doeft al de pannen nere,. - neerdoen
(nere-), bedr., Ned. Wdb,o - neerdompelen (nert-),
ODZ., naar beneden sukkelen : kij'kt hoe dat da J
meetse van dem berg neregedompel(d) komt; neerdonderen (nere-), onz. en bedr. : nlet geraas
nedervallen : de muur donderdeg-e nere; ,net
geraas doen nedervallen : stille! ge zz"lthet hier
nog amaal neerdonderen,o neergedonder(d) kOJn1nen, met geraas naar beneden kOlnen; Ned. Wdb,.
J; - neerdraz"tsen, ·dretsen (nere-), onz., al
dretsende (zie aId,) nedelkomen : hie kOJJtt de
strate neer.gedraztst,· plasseDd nedervallen : de
re(g)en drazlst geweldeg nere,' - neerdr&'ven
(nere-), onz. en bear., nederdrijvell; Ned. Wdb,' neerdrouien (nere-), bedr., nederdraaien, Ned.
Wah; wed., zich n1in of meer draaiend nederhurken: Sieska drouz't her neer in )t heu; - neerdrummen (nere-),onz. en bedr.; heimelijk nederkomen : de knecht hee te lange ges lopen en nui
komt hie van de zolder neregedrommen,. door
drummen (zie ald.) doeD vallen : ze zillen da'
muurke nog neredrummen; neerdruppen
(nere-), ODZ., nederdruipen; Ned, Wdb : d) olie
van de lampe drupt nere em maakt de vloer
vet; - neerduvelen (nere-), ODZ. en bedr., met
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geraas nedervallen : de boomen duvelen nere; met
geraas nederkomen : wie komt er van de zolder
neregeduveld?;
met geraas nederslaan : de wend
duveLt de boomen nere; zie DUVELEN; — neerflodderen (nere-), wed., zich rlodderend nederzetten : Mieke floddert her neer in 't ges; onz. : de
duive' komme' stillekies neregeflodderd; zieFLODDEREN; — neerflokken (nere-), wed., zich nederhurken : ze kan her schoone nereflokken;
SCH
(Bijv.); J ; — neergaan (nere-), onz., nedergaan,
Ned. Wdb: de luch(t)bal gaa' nere, gaat op en
nere; — neer genen, -geuien (nere-), bedr., nedergooien ; hie kroop op den appeleere, en hie geuidege d'appels nere ; zie GEU(i)EN; Ned. Wdb ; —
neergeraken, -graken (nere-), onz., nederkomen :
steekt nog meer, de stake zal nog neregeraken ;
— neergieten (nere-), bedr., nedergieten; Ned.
Wdb; — neerha(g)elen
(nere-), nederhagelen;
Ned. Wdb; — neer halen, bedr., nederhalen : de
gouiperse neer halen; Ned. Wdb; — neer hangen, onz., nederhangen; Ned. Wdb; vanhier :
neer hangerkes, -kies, o. mv., dezelfde plant als
hangerkes, -kies; zie ald.; — neerhauwen,
bedr.,
nederhouden, Ned. Wdb; — neer hen, o., nedergebogen (-geduwd, -getrokken, enz.) hebben :
'k hé den tak nere, trekt gij de krieken af; —
neer hukken, wed., zich nederhurken : 't maisk'
hukteg' her neer op dem borme (barm); Ned.
Wdb; — ncerja(%)en (nere-), bedr., nederjagen,
Ned. Wdb : jaagt de katte mor nere, de kelder
in; — neerkammen
(nere-), bedr., nederkammen;.Afci. Wdb; — neer kappen (nere-), bedr.,
nederkappen : mag ek den druiver neerkappen ?
Ned. Wdb; — neerke[g)elen (nere-), bedr., al
kegelende nedersmijten; in 't algemeen nederslaan : willeme de deure nereke(g)elen ? — neerkeunen (nere-), kunnende nederkomen: den tak en
kan nie nere; Ned. Wdb : nederkunnen; — neerkijken, onz., nederkijken; Ned. Wdb; — neerklabetteren (nere-), onz., b e d r . : klabetterend (zie ald.)
nedervallen : d'ha(g)elsteene klabetteren neer op
de ruiten ; klabetterend nedersmijten : de zatteriks klabetterdege de poorte nere; — neerklaitsen,
-kletsen (nere-), onz., kletsend nedervallen : de
re(g)e' klaitst nere; Ned. Wdb; bedr., kletsend
nederslaan : de keerel wier(d) kaxd en klaitstege
zij' glas op de vloer nere; — neerklakken
(nere-),
onz. bedr., met een kiak nedervallen : de lampe
klaktege nere; met een klak nederslaan : hie klaktege de pinte nere; — neerklenken (nere-), onz.,
klmkend nedervallen : de tafel klenkt
nere;
bedr., nederploffen; Ned. Wdb; —
neerkletteren
(nere-), onz., nederkletteren; Ned. Wdb; —- neerkloppen (nere-), bedr., kloppend nederdoen :
klopt de kramme nere; — neerknielen
[nere-),
onz. nederknielen; Ned. Wdb; —
neerkommen
(nere-), onz., nederkomen; Ned. Wdb; — neerkrij(g)en (nere-), bedr., nederkrijgen; Ned. Wdb;
— neerkwakken (nere), onz. bedr., nederploffen;
Ned. Wdb; — neerkwikken
(nere-), onz. bedr.,
kwikkend nedervallen, of doen nedervallen; zie
KWIKKEN; — neerla(g)e, vr., nederlaag : m' hen
(hebben) de neerla(g)e;
— neerlappen
(nere),
bedr., nedersmijten; Ned. Wdb; astie niet en
zwygt, zal 'k hem nerelappen;
—
neerlaten
(nere-), bedr., nederlaten; Ned. Wab; — neere
l {gg)en (nere-), bedr. wed., nederleggen; Ned.

—
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Wdb; de kop n*erle(gg)en,
sterven; — neer^(gg)en (nere-), onz., nederiiggen; Ned. Wdb ; —
neerloopen (nere-), onz., nederloopen; Ned.
Wdb;
neergeloope kommen, al loopende naar beneden
k o m e n ; — neermeu{g)en
(nere), onz., mogen
nederkomen : mag de gouiperse nere? — neermoeten (nere-), onz., moeten nederkomen : de
perse moe' nere; — neermouien
(nere-), bedr.,
nedermaaien; Nd. Wdb; — neer par daffen, -perdaffen, -pardoefen, -perdoefen, onz, bedr., nederbonzen : de steene' perdoefen
nere den eenen
achter den achteren ; de per(d)e' pardoefen
de
strate nere; wille 'k ou (u) ne keer
nerepardaffen? neregepardoef(t)
kommen, met geraas naar
beneden komen; — neerplaitsen, -pletsen (nere-),
onz., pletsende nedervallen : de re(g)e'
plaitst
nere; DB, J ; bedr., pletsende nederzetten, nedersmijten : de morte plaitst den eemer mee melk op
de grond nere; wed., zich nedergooien : ze kwam
binnen deurnat en ze pletsteg' her op ne stoel nere; — neerplakken (nere-), bedr. wed., nederplakken; Ned. Wdb ; — neerpoefen (nere-), onz. bedr.,
nederploffen : den donder poeft nere en hee boomen neregepoefd; — neerrijen (nere-), onz., naar
beneden rijden : dembergop
en nererijen;
Mnl.
Wdb ; — neerrijzen (nere-), wed., nederdalen: laat
ou (u) mor van den talu neerrijzen; Mnl.
Wdb;
K I L . ; Ned. Wdb; J ; CV (Bijv.)', — neerrollen,
onz. bedr. wed., nederrollen; Ned. Wdb; de stee'
rolt van dem berg nere ; de jonge' rolt steenen
op en nere ; moeder es ziek en ze rolt her van de
pijne nere; — neersckieten (nere-), ooz. bedr.,
riederscbieten; Ned. Wdb; ook van land of straten die snei naar beneden nellen : land da' neerschiet, es moeilijk om bewerken; vanhier neerscheute : in de neerscheute van de strate
viel
't perd; vgl. Log. Wdb; — neerschokken
(nere-),
bedr., nederschokken; Ned. Wdb;
neregeschok(t)
kommen, schokkend beneden komen (van personen); — neerschuiven
(nere-), onz. bedr., schuivend nedergaan; schuivend doen nedergaan; Ned.
Wdb; — neerslaan (nere-), onz. bedr. wed. :
de rook sloeg nere, de grond in; iemand of
iet nereslaan;
Triene sloeg her (zich) neer
in 't ges; Ned. Wdb; — neer s lenger en (nere-),
onz. bedr., nederslingeren : de weerlicht
sienger dege nere; iet nereslengeren;
Ned.
Wdb;
— neer smakken (nere-), onz. bedr., met eenen
smak nederstorten; met eenen smak nedersmijt e n ; Ned. Wdb; — nedersmijten,
onz. bedr.
wed., nedeistorten : der was felle wend en de
muur smeet mee eene keer nere ; iets of iemand
nederslaan : al wat hie in d'handen dreeg, smeet
hie nere, en hie Hep deure; hie smeet ze nere, en
vermoorddege
ze; zich nedersmijten : hie smeet
hem in 't bedde nere; vgl. Ned. Wdb; — neerspaitsen, -spetsen (nere-), onz., nederspatten :
't water spaitst dem berg nere; —
neerspartelen (nere-), onz., spartelend nederkomen : 't kind
spartelt 't bedd' op en nere; vgl. Ned. Wdb; —
neerspeeien, -spitten (nere-), onz., met sneineid
naar benedeu loopen : as ze mij zag, spittege ze
den trap nere ; zie SPEETEN, SPITTEN ; — neersprengen (nere-), onz., nedersprmgen; Ned. Wdb;
neerstampen
(nere-), naar beueden »tampen :
stampt de steen nere; vgl. Ned. Wdb; — neersteken (nere-), bedr., stekende doen vallen : en
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steekt zoo geweldeg niet, ge zilt de kerre nog
nerestekm ; vgl. Mnl. Wdb; — neerstoormen
(nere-), bedr., nederstormen : al de boome' zij'
neregestoormd; Ned. Wdb; — neerstooten
(nere), bedr., nederstooten; Ned. Wdb; — neerstroomen (nere-), onz., nederstroomen; Ned. Wdb;
't water komt neergestroomd; — neerstuiken,
onz., plotseling nedervallen : past op, pakt de
koorde, anderst gade neerstuiken ; J ; Ned. Wdb
(« alleen in Z.-N. »); — neerstuipen (nere-), onz.,
nederbukken; D B ; Ned. Wdb (« thans alleen
nog in Z.-N. »); — neerstuiven {nere-), onz., met
snelheid naar beneden loopen : de kinders stoven
den trap nere; ze kommen neergestoven ; 't zand
stuift op en nere; Ned. Wdb; — neersturten
(nere-), onz. bedr., nederstorten; Ned. Wdb; —
neersukkelen, -tsukkelen (nere-), onz., sukkelend
nederkomen : ze werdi aud en tsukkelt de straat
op en nere; — neerterten {nere-), bedr., nedertreden : de paraie was neergetorten ; Mnl. Wdb
(nederterten); zoo ook : neer- of neretrampelen,
-trappen, -trappelen : de boomkies li{gg)en neregetrampeld; — neertrekken {nere-), bedr., nedertrekken : past op, ge trekt de tafel nere; Ned,
Wdb; — neertuimpelen {nere-), onz., nedertuimelen;iVtø. Wdb; — neervallen (nere-), onz.,
nedervallen; Ned. Wdb ; — neerveunken {nere-),
bedr., met geweld nedersmijten : hie drouit zijne
stok en veunkt het dl nere; — neervlie(g)en
(nere-), onz., nedervliegen : de duive vloog schoone
nere, al op zijn hånd; met buitengewone snelheid naar beneden komen : den haze vloog dem
borm (barm) nere; de kinders vlie{g)en den trap
op en nere; neregevlo{g)e kommen, al vlieoende
nederkomen' vgl. Ned, Wdb; — neervloeien
(nere-), onz., nedervlieten : }t water vloeit mee'
geweld van 't tak (dak) nere; Ned. Wdb; — neervrengen (nere-), bedr., wringende nederduwen :
•*« kramme neervrengen ; — neerwandelen
{nere-), onz., op- en nerewandelen; Aed. Wdb;
-— neerwentelen (nere-), onz. : hie wentelt dem
her g nere; bedr. : nem bol op- en nerew ente len ;
wed. : hie wentelt hem op de gronde nere van de
groote pijne; vgl. Ned. Wdb; — neerwerpen
(nere-), bedr. wed., nederwerpen ; Ned. Wdb; —
neerwiepen (nere-), onz. bedr. : de planke wiept
op en nere;ge }m meugt die planke zoo nie op- en
nerewiepen; Ned. Wdb {neerwippen); — neerzakken (nere-), onz., nederzakken; Ned. Wdb; —
neer zenken {nere-), onz., nederzinken; Ned. Wdb;
— neerzetten {nere-), bedr. wed., nederzetten ;
Ned. Wdb;— neerzien {nere-), onz., nederzien;
Ned. Wdb; — neerzijpelen {nere-), onz., nedersijpelen; Ned. Wdb; — neerzitten (nere-)} onz.,
nederzitten; Ned. Wdb; — neerzwakken (nere-),
onz. bedr., met eenen zwak nedervallen : den donder viel op 't huis en 't zwaktege nere; met
eenen zwak nederslaan : hie sloeg mee' zijne
stok en zwakteg' al de blommen nere; vgl.
ZWAKKEN; — neerzwelgen {nere-), bedr., nederzwelgen : 'k en kan die pille nie nerezwelgen;
vgl. Ned. Wdb; — neerzwieren {nere-), daarnaast neerzwouien (nere-), met op en nere : hie
zwierdege, zwouidege (zwaaide) d'orms (armen)
op en nere; vgl. Ned. Wdb (nederzwieren9
•zwaaien),
Neer (sch. e)9 m. In de spr.: teer naar (nor)

NEGENE

neer, tering naar nering. KlL. J. Mnl, Wdb
(NEER, n a a s t N E E R E , NERE).

Neer, m. (draaistroom). Niet in gebruik.
Neer(e), m.; neerinne, vr. Zie NEGER(E),
NEGER IN NE.

Neeringe (uitspr. neereng9 met sch. e), vr.
Nering. Wdb. In dat huis es er veel neerenge.
Dees weke was de neerenge goed, slicht, er was
veel of weinig verkoop. Teerenge naar (nor)
neerenge. Neereng en es geen erve. 'n Huis van
neerenge, een huis waar veel nering is. As de kinders geld hen (hebben), hen de wenkels (of kromen, kram en) neerenge.
Neerstig (uitspr. neest9ch met sch. e\ bn. bw.
Naarstig Wdb. 't Es e neesteg maiske. Neesteg
werken. Zoo neesteg as 'm bie.
— Afl. Neesteghied, vr., naarstigheid.
Neesteg, bn. bw.; neesteghied, vr. Zie NEERSTIG.

Neet, vr. Zie NETE.

Neffes, neffies, neffiets, vz. Nevens. Wdb.
Mnl. Wab : neffen, neffens. KlL : neffend. —
Niet raak, mis. Er neffes spelen, schieten, bollen,
enz., spelende, schietende, bollende, enz., het doel
niet treffen. Ook : er neffes doen. Er neffiesgraan,
mis raden. Er neffiets zijn, mis zijn, het mis hebben, zich vergissen. 't Es er neffes, het is mis,
verkeerd. Er neffies slaan, slaande niet treffen;
het mis hebben; (eenigszms) krankzinnig zijn.
Ned. Wab. kol. 1928 (i. v. NEVENS) : « Alleen in

Z.-N.».
— Koppel. Neffes-) neffies-, neffietseen, nevenseen.
Negains, negainst, bw. Zie NEGEUNS.
HQgf vr.; negeeren, ww. Niet in gebruik.

Negeins (uitspr. npgains), negeiDstj bw. Zie
NEGAINS(T).

Negen (uitspr. ne9n), telw. Zie NEGENE.
Negene (uitspr. ne9n9), telw. De slot-é? (zelfs -ne)
valt dikwijis in de uitspr. weg. Voor eene stemrust
NE(G)ENE. Vgl. ACHTE en Kl. en Vorml. Mnl,
NEGENE (naast NEGEN) Hoeveel kinders zijn
der? Ne{g)ene. 't Sloeg ne(g)ene. Herten ne(g)e»
ne. Ne(g)en uren; ne(g)e'frank. De ne{g )e' vrende
(vreemde) zonden, — Ne{g)e' keers, negenmaal.
— Zelfst. vr. : *n ne{g)ene, het cijfer negen; twie
ne{g)ens. De ne{g)e' va' roe/, ook ne{g)e' roe/ en
roefne(g)ene, de negen van troef. — Ten ne(g)e»
nen, te negen uur. Rond den ne(g)enen oiontrent
den ne(g)enen. Te(g)en (ook bij) den ne(g)enen,
dicht voor (of bij) negen uur. Veur den ne{g)enen ;
naar den ne(g)enen. Over (ook wel deur) den
ne(g)enen^ over negenen. Van den ne(g)enen :
't brandt al van den ne(g)enen. — Mee ne{g)ene,
mee ons ne{g)ene, met ons negenen. — }t Luidt
ne{g)ene, 'k hoore ne(g)e' luien : sprekende van
de avondklok van negen uur. Ne{g)en en half;
zelden halfne(g)ene voor acht en half. — In
ne{g)ene, in negenen. Deelt dat in ne{g)ene. —
Men zegt nooit : negen December, altijd den
ne(g)ensten Decembere, — Spr. Geen ne{g)ene
keunen tellen, zeer dom zijn; ook : zeer dronken
zijn.
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—Aft.Ne(g-)enste,negenåe: de ne{g)enste maand,
den ne{g)ensten dag, 't ne(g)enste deel; vgl. Ned.
Wdb; Mnl. Wdb.
— Koppelingen. Ne{g)enbok (uitspr. -?w-), m.,
bok, d. i. tros van negen noten : nen ne(g)embok
en es nie' gemeene; — ne(g)ender hånde, bw.,
Wdb; — ne(g)enderhandetale, vr., ons spotvogeltje (Hypolais icterina VAILL.), fr. contrefaisant; het volk beweert dat de vogel nejenderkande talen ( = zangen) heeft : in onze lochtenk
weunt er }n ne(g)enderhandetale; verkl. : ne(g)enderhandetaalke ; daarnaast hoort men :
ne(g)evrendetale, vr. (negenvreemdetale); — ne(g)eman, m., de (groote) kegel, die in 't midden van
de andere staat; D B ; CV; T ; J ; — ne{g)emanneke, o., klein geldstukje; de naam is nog bekend;
vgl. Ned. Wdb; Mnl. Wdb ; — ne(g)enteg, telw.,
negentig; daarnaast, gewoon, tne(g)enteg; zie
Ned. Wdb; — ne(g)entiene, telw., Mnl. Wdb;
vanhier : ne{g)entienste; Mnl. Wdb, CV, J ; —
ne(g)evrij, o., in 't kaartspel: aas, heer en vrouw
van dezelfde kleur (aas telt 4, heer 3, vrouw 2
*=. 9); vgl. zevevrij. — Met ne{g)enure{n) heeft
men de samenst. : ne{g)enur eb lomme, vr., veelal
in 't mv. -n, tijgerslelie (Tigridiapavonia PERS.) :
de schoone bloem bloeit slechts éen dag; daarnaast
zevenureblomme; — ne(g)enurendienst, m., lijkdienst, die te negen uur gedaan wordt; — ne{g)enurelijk, o., lijk dat te negen uur begraven wordt;
ook : lijkdienst van negen uur; CV; J ; CL {Bijv.)-,
— ne(g)enuremessef vr., mis die te negen uur
wordt gedaan; J ; CL (BIJV.).
Neger, m. Zie NEGERE.

Negere (uitspr. ne(g)zrj), m. Mv. -rs. Verkl.
•rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-é? valt dikwijls in
de uitspr. weg. Neger. Zoo zwart as ne ne(g)ere.
— Afl. Ne(g)erinne, vr., negerin.

Negeuns, negeunst (klemt. opgeuns(t)), bw.
Daarnaast NEGAINS, NEGAINST; NEGIJNS, NE-

GIJNST; NEGOONS, NEGOONST; en : AGAIN,
AGAINST; AGEUNS, AGEUNST; AGIJNS, AGIJNST ;
AGOONS, AGOONST. Nog eens (waartoe het mag
gebracht worden), opnieuw. NEGEUNS(T) is het
gewone woord. Vgl. Teuthon.: noch eyns ; Mnl.
Wdb. kol. 2458 (i. v. NOCH). Es den deu{g)eniet
dor negeuns? As 't negeunst gebeurt, zal 'k ou
(u) straffen. Z' es negeuns zat. 't Raint negoons.
Ge zij' negains rijke. Ze komt negijnst loeren.
Vgl. AGEUNS, EGEUNS. DB (NEGEIN en andere

vormen;. Log., Wdb (OGEENS).

Negijns, negijnst, bw. Zie NEGEUNS.
Negligé (uitspr. neglizee, zee met zachtl. e en
den klemt.; zelden op zijn fr.), m. (niet o.).'t Woord
komt in zwang. Ze was in heure neglizee. Ned.
Wdb.
Neglizee, m. Zie NEGLIGÉ.
NegOCiant (klemt, op ant), m. Ned. Wdb
(NEGOTIANT : « thans verouderd »). Zij' vader
was ne groote negociant.
Nagoons (sch. o), negoonst, bw. Z. NEGEUNS.
Neien, ww.; neigen, ww. Niet in gebruik
(ook niet de afl.).
Neine (uitspr. naind), vr.(?). Het geslacht blijkt
niet. Slaap (in de kindertaal). Naine doen} slapen;

NELE

ook nainai doen, nainie doen, nainekes (-kies)
doen, naine-keendse (kindje) doen. — Het w.
mag als onomatopee opgevat worden en verbeeldt
het neurién der in-slaap-zingende moeder? Of
staat het eenigszins in verband met lat. nenia (bij
HORATIUS, een slaapdeuntje)? Vgl. NA bij CL

[Bijv).
— Afl. Nainen, onz. ww., slapen. Ge moet
naine, mij zoeteke. Ons dolleke naint nog. SCH.
R . J : NIJNEN. M : NAINJEN (wiegen). Vgl. NINNEN in Ned. Wdb.

Neinei (uitspr. nainai), neinekes (uitspr. nai~
ndkds, -kies), neinie (uitspr. nainie). Zie NEINE.
— Wiegerijmpje :
Nainai, keendse (kindje):
}
t Papke staat in 't peentse (pintje),
En wilt da' keendse nie zwijen,
't En zal gee'papke krijen !

Neinselen, neinsen (uitspr. nain-), ww. Zie
NEINZELEN, NEINZEN (ook de afl.),

Neinzelen (uitspr. nainz9hn), ww. Daarnaast
NEINSELEN, NEINSEN, NEINZEN. Zie KNEINZELEN.

— Afl. en samenst. Nainzelachteg, nainselachteg, nainsachteg, nainzachteg, bn.; — nainzelderije, nainselderije, nainzerije, nainserije, vr.;
— nainzeleere, nainseleere, nainzere, nainsere,
m. ; — nainzelenge, naimelenge, nainzenge,
nainsenge, vr.; — nainzel-, nainseU, nainskerte
oi-konte, vr.; — nainzel-, nainsel-, nainskloot,
m. Zie op KNEINZELEN.

Neinzen (uitspr. nainzm), ww. Z. NEINZELEN.
Nek, m. Zie NEKKE.

Nekke, m. Mv. -«. Verkl. nekske (mv. -skes,
mskies). Mnl. necke.'Nzk. Ze krijgt zeer in den
nekke. — lemand den nekke kraken, hem den nek
breken. }n Flessche den nekke kraken, een flesch
den nek afslaan; ze drinken. Vgl. Ned. Wdb. —
Nen nekke gelijk ne stier, een korte, dikke nek.
— Op iemand zijnen nekke zitten, iemand lastig
vallen of zijn (b. v. door hem moeten onderhouden, gelogeerd worden); hem zonder reden bekijven, bestraffen; kwaad van hem spreken. Vgl. J ;
Ned. Wdb. Zoo ook : iemand op den nekke krij(g)en (of hen). Vgl. R. SCH (Bijv.). Den duvet
zit op zijnen nekke, al de duvels zitten op zi/nen
nekke, hij is onder de macht van den duivel, van
het kwaad : hij handelt slecht, boosaardig, baldadig, enz. — De ziekte (typhus, enz.) op zijnen nek
hen, er mede geplaagd zijn. Ook : mee' de zieki
op zijnen nekke zitten, loopen, gaan. Mee' de dood
op zijnen nekke loopen, doodelijk ziek loopen. —
Iemand i(n) zijnen nekke schujypen, met iemand
erg spotten; hem erg bedriegen, foppen. DB. CV.
— let van zijnen nekke schutten (schudden), iets
onaangenaams of lastigs van zich afwerpen. DB.
CV.R.J.
— Afl. Nekken, dooden, is niet in gebruik; wel
nekkenge, vr., afranseling; vgl. Volk en Taal,
II, 226.
Nekker, m. Niet bekend in mijn dialect.
Nele, vr. Mv, ongewoon -n. Zonder verkl. Nel,
negen van troef. Vgl. Ned. Wdb. De zot es den
hoogste roefin 'tjasspelen de nele den tweerden,
f
k Koope mee' de nele.

NELE

—

Nøle, vr. Cornelia. — Onnoozel vrouwmensch.
Zwijgt, ge 'n zij' mor 'n nele van e wvjf. Domme, dwaze, onnoozel, sempel nele, DB; vgl. J.
Nelle, vr. Petronella. Zie PERSOONSNAMEN.
SCH. J.
Nem, tusschenw. Daamaast NIJM. IS wel de imperatief van nemen : neem! Staat nagenoeg gelijk
met fr. tiens of tenez. Nem ! nefrank ! Nen appel,
nijm ! Ook meervoudig : Nem, kinders, dor zij'
keezen (kersen)! Nijm,jongies, drenkt mor op! —
Wel (of iets dergelijks). Nem, zijdegij dor were?
Nem toch! de luchtbal gaat de wolken in. Nem
na ( = nu), hie begint op e nuut (nieuw) te leven.
Nem nem, de koe sprengt al over de gracht!
enz. Vgl. DB. J. OUDEM., Bijdr.

Nemeer (uitspr. mmeer, ne-, meer met sch. e en
den klemt.), bw. Eig. nie meer (dat men ook veel
gebruikt), niet meer. 'k En zal 't nemeer doen.
Den tyd es veurbij: z' en zal nemeer kommen.
Versterkende uitdr. : ooit (of nooit) nemeer en va'
z3 leven nemeer. Vergefenesse! 'k en zal 't va'
z' leven nemeer doen. Vgl. Ned. Wdb (NIMMER)
Mnl. Wdb (NEMMER). Zie hier NIEMEER, NIEMER.
Nemen, bedr. st. ww. Verv.: }k nam, hie nam
(ook namp), genomen. Met hen (hebben). Imp. :
neemt (doch vgl. nem, nijm). Wdb. Het gewone
w. is PAKKEN; NEMEN khnkt voornamer. Neemt
ne stoel as 't ou (u) blieft. let te bate nemen; ter
herte nemen; veur zijn rekenenge nemen; op hem
(zich) nemen. let over hem (zich) nemen, de gewoonte nemen het te doen : hie penkt altij' mee'
zij' recht oo(g)e, hie heet (heeft) dat over hem genomen. DB. let veur hem (zich) nemen, het besluit
nemen : 'k hé veur mij genomen mij te beteren.
DB. R . Ned. Wdb. kol. 1825 (« thans verouderd »). — Afschee' nemen, afscheid nemen. Zij'
plezier in iet nemen. Zij' gemak {zijn duust
gemakke') nemen. — 't Nemen, gaan (ergens
heen) : alwor neemde 't? Ned. Wdb. kol. 1827
(« thans nog in Z.-N. bekend >). CV. — Ge moet
keune geén en nemen, ge moet inschikkelijk zijn.
CV. T. R . — Aannemen, onderstellen. Neemt
da' ge dorveuren honderd frank geet (geeft), ge
zilt tons nog 'n goe zake doen. Zoo genomen^
ondersteld. Zoo genomen da' ge gelijk het (hebt),
toch moet? ou (u) onderwerpen. Ned. Wdb. kol.
1835 (« thans in N.-N. verouderd »). CV. J. T. R .
Nepe, vr, Mv. -n. Verkl. neepke (mv. -kes,
"kies). Neep. 'n Nepe krijen. lemand 'n nepe
geén. In de nepe zitten, in verlegenheid. — De
nepe van 't been, van den orme (arm), de vouw.
DB. K I L . — Molenaarsterm. Stukje hout dat in
eene uitholing van den molenwand past en waar*
mede men den klauwreep vastnijpt. CV.
Nere, bw. Zie NEER (ook de samenst).
Nerewers, bw. Nerewaarts, nederwaarts. Ze
kijkt nerewers. Op- en nerewers. Wdb.
Nerf, vr. Niet in gebruik.
Nergens, bw. Men zegt NIEVERS(T); zie ald.
Nering, vr. Zie NEERINGE.
Nervens (klemt, op veus), bn. Zenuwachtig.
Ned. Wdb. kol. 1841. Ge zij' nen nerveuze mains.
— Afl. Nerveuzeghied, vr., nervositeit. Her
nerveuzeqhie' maakt her ziek.

—

NETTE

Nest, m. (niet o.). Mnl. m. Mv. nesten. Verkl.
nijstse, soms nesteke. Wdb. — Nen nest maken.
Neste' rooven, de eieren er uit nemen : Heet
(heeft) de morte de nesten al geroofd? Nen nest
uittrekken, hem uithalen. Den nest opzachten;
zie OPZACHTEN. Ne loozen nest, een nest waarin
de vogel geen eieren legt \'t keunenksk' hee' dikkels ne loozen nest. Ne leégen nest, een nest zonder eieren of jongen. Spr. 'k Meendege dor veel
f erven, en 'k vand er ne leégen nest. Vgl. J.
Zijn aiers in nen ander mans nest le{gg)en, overspel bedrijven. CV. Ned. Wdb. koi. 1854. —
Nestvol, broedsel. Die hinne legt verloren, en ze
ligt ievers mee nen nest aiers. Ook wel met betrekking tot sommige andere dieren. Nen nest
muizen, ratten; nen nest konijnen; nen nest jongen. Met betrekking tot menschen. Tieste Hg{t)
mee nen nest kinders. — Min of meer verachtende
term : Huis. Op zijnen nest zitten, veel thuis blijven en op zijn goed waken : hie en komt i' geen
herberge, hie zit altijd op zijnen nest. Hie en
komt uit zijnen nest niet. Hie beschijt zijnen
aigen nest, hij oevuilt (door ontucht of ånders)
zijn eigen huisgezin. lemand op zijnen nest ven~
den (of betropen), iemand thuis vinden; min of
meer met ironische beaoeling. — Gemeene kroeg.
't En es dor mor ne vuilen nest. Sies zit altoos
in dienen nest. — Siechtbefaamde gemeente of
wijk. Morke (Maarke), 't en es mor nen nest!
Brakel es ne vuilen nest. — Bed. 'k Trekke nor
mijnen nest.]. Ned. Wdb. kol. 1855. — Mv. Moeilijkheid, verlegenheid, warboel. Ze komt (graaktt
zit) in nesten. Iemand in neste' steken, brengen,
lemand uit nesten helpen. Ge zoekt nesten. Dat
zij' leeleke nesten, dat is een onaangename warwinkel. Voiksetymologisch spel? Vgl. Mnl. nose,
noyse, fr. noise.
— Samenst. Nestai, o., nestei.

Nestel, m.; nestelen, ww.; nesten, ww. Niet
in georuik.
Net, bn. bw. Wdb. Trapp. van verg.: netter(e)t
netst. Wdb. Van personen : mooi, schoon, welgemaakt. Dat es e net niaiske; 't es 'n nette. Dat
es ne nette jongen. Ned. Wdb. kol. 1870 (« thans
verouderd »). — Spr. Dat es net, zai de schauw*
va(g)er te(g)en de smed. R.
— Afl. Nette (zeer korte e), netteghied, vr.,
netheid : in dat huis kraakt het van nette, van
netteghied; Mieke kraakt van nette; — nettekies, bn., netjes : alles es hier nettekies.
Nete, vr. Mv. -n. Verkl. ongewoon. Mnl. nete.
Neet. Zijne kop es vul neten.
Nete, vr. Mv. -n. Punt van den hoefnagel die
buiten door den hoef komt en met de nijptang
wordt afgenepen. DB (nyd). Vgl. Ned. Wdb.
i. v. NIET.

Netel, ?r. Niet in gebruik; zie TENGELE. Ook
niet de afl. en samenst., behalve neteldoek, m.
(niet o.); vanhier neteldoekie, bn., neteldoeken :
neteldoekie gorduinen.
Nette, vr. (niet o.). Mv. -«. Mnl. nette. Net.
Wdb. Der es veel vis in de nette.
Nette, vr. Vrouwennaam : Antoinette; Trienette. Zie PERSOONSNAMEN.
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Neut, m. Mv. -en. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). Stomp, stoot; slag. lemand ne fermen
neuk geén, drouien, lappen. Nen neuk krij(g)en.
Vgl. Ned. Wdb. DB. J (Bijv.). CV.
Neuken, bedr. zw. ww. Verv. : neuktege, geneukt. Met hen (hebben). Stompen, stooten;
(hard) slaan. lemand neuken. DB. — Bedriegen.
Daarnaast, gewoon, VERNEUKEN. Zie ald. DB. T.
Vgl. NUIKEN.

— Afl. Neuk, m., zie ald.; — neukenge, vr.,
slaag : iemand 'n neukenge geén; DB; CV.
Nenr, m. Mv. -en. Verkl. neurke (mv. -kes,
»kies). Eur, uier (van de koe); plat: borst van de
vrouw. Zie Kl. en VormL; Ned. Wdb. kol. 1307.

Neuren, neurién, ww. Niet in gebruik.
Neus, m. Zie NEUZE (ook de samenst.).
Neut(e), vr. Niet in gebruik.
Neutere, bn. bw. Fr. neutre. De eind-e valt
dikwijls weg. Neutraal. Hie hauwt hem neutere.
Ge moet neuter blijven. Vgl. KlL. Mnl. Wdb.
CV. CL (Bijv).
Neuze, m. Mv. -n. Verkl. neuske (mv. -kes,
~kies). Mni. nose, neuse. Ned. Wdb : c in ouderen
vorm NEUZE ». Neus. Wdb. Nen neuze gelijk ne
kapstok, gelijk ne keesendompere (kaarsendomper), gelijk 'm finne, een lange en scherpe neus ;
nen neuze gelijk ne pato(dd)ere, rond en dik;
gelijk 'n sponse, dik en gepokput; gelijk nen
trompet, lang en hol. — Ne rooen neuze, ne
geverfden neuze^ roode neus der drinkebroers. —
Nefijnen neuze veur iet hen, iets snel gewaarworden; slim zijn. Vgl. Ned. Wdb. kol. 1897.
— Zijnen neuze krult, hij is zeer tevreden, hij
acht zich zeer gevleid. Her neuske krult as ge
te{g)en her madamme zegt. CV. Ned. Wdb. kol.
1894-95. — Zijnen neuz' intrekken, verminderen
(van voorraad, voedsel, enz.). Onz' appels beg innen den neuz* in te trekken. R. — Den neuz*
opkrullen, opsteken, optrekken, zijn misnoegen,
zijnen afkeer toonen. J. Ned. Wdb. kol. 1892. —
lemand zijnen neuz* afbijten, hem ruw en barsen
toespreken. CV {Bijv.). — lemand neuz' en ooren
afeten, van een te groot getal kinderen; van
bezoekers die men te lang logeeren en onderhouden moet. R. — Die nie besnot en es, em moef
zijnen neuze nie afva(g)en (of va(g)en). Zie
BESNOT. — Die nen neuz' heet (heeft), ka' rieken,
wien het schoentje past, trekke 't aan. R. J. Ned.
Wdb. kol. 1897. — Zijnen neuz' in iet steken of
roeren, zich er mede bemoeien. J. Ned. Wdb.
kol. 1892. — leverst ne langen neuz' halen of
krij(g)en, mislukken, er teleurgesteld worden, er
beschaamd van afkomen. — lemand nen neuze
zetten, opzetten, spottenderwijs de uitgespreide
vingeren van éene hånd (of van de twee) op den
neus zetten. Fr. faire un pied de nez. J. Vgl.
Ned. Wdb. kol. 1893. — lemand nen neuze
geén, hem zijn ongelijk doen zien en hem te ve ns
beschamen. R. — lemand zijnen neuze tsusschen
twie oore zetten, lachende bedreiging (tot kinderen). CV. Ned. Wdb. kol. 1893. — Zijnen neuze
veurbijklappen (-praten, -babbelen, -spreken), te
veel praten. Ned. Wdb. 1892. — Zijnen neuze
veurbijkijkenf nevens of over het gezochte voorwerp kijken. J. — Mijnen neuze 'n es geene kap-

NEUZE
stok, tot een aieuwsgierigen vrager. CV. R . CL
(Bijv.). — Hie waster (was er) bij as ze de neuzen
uitdeeldegen, van eenen persoon met grooten
neus. Ook : hie stond op de veurste rote, as Onze
lieven Heere de neuzen uitdeeldege. — Zijnen
neuze drenkt of eet mee, van eenen morsigen
drinker of eter. — Heure neuze zit op zij' gat,
haar neus is breed van onder en wipt omhoog. —
Schertsend : ga mor ouen neuz' achternaar of:
volgt mor ouen neuze, ga maar recht door. Op de
vraag : Waar goje nortoef wordt geantwoord :
mijnen neuz' achternaar. CL (Bijv.). J. Ned,
Wdb. kol. 1892. .— Die zijnen neuze schendt,
schendt zij' gezichte, wie van zijne verwanten
kwaadspreekt, spreekt kwaad van zijn eigenzelf.
J.Ned. Wdb. kol. 1891.
— Met an. Iet an iemand zijnen neuze knoopen, hangen. Vgl. Ned. Wdb. kol. 1893.
— Met deur. Het deur den neuz' hen (hebben), dronken zijn.
— Met in. Het in de neuz' hen, dronken zijn.
Ook : het gewaarworden, het in den neus krijgen. T. J ; er zich aan verwachten. Iemand in den
neuz' hen, hem mistrouwen; hem niet gaarne
zien. T. R. CL (Bijv.). — Watten heet (heeft)
hie oiwa' steekt er i' zijnen neuze? Wat hindert
hem; fr. quelle mouche le pique? Van een kitteloorig mensch.
— Met mee. Mee nen neuze staan, erg beschaamd zijn; teleurgesteld zijn. Ook : mee ne
langen (pi fermen) neuze staan; en : er mee ne
(langen, fermen) neuze van af kommen. J.
— Met nejfes (neffies, neffiets). Nejfes ouen
(uwen) neuz' af, zooveel als : gij zult het niet
bekomen, het zal u niet lukken. 't Zal neffies
zijnen neuze zijn. Vgl. J. CV (Bijv.). CL (Bijv.)f
— Met onder. Onder den neuze, in den mond.
Hie en krijgt dor nie' veel onder den neuze, hij
krijgt er weinig eten. Da' mannek' es bedoorven :
hie krijgt thuis te veel onder den neuze. Zy heet
(heeft) 't geere goed onder den neuze, zij smult
gaarne. — Iemand iet onder den neuze drouien
(draaien), geén, lappen, steken, vrijven, Ned.
Wdb. kol. 1894. I- — Hie hee mostord (of ne
kattestront) onder zijnen neuze, hij ziet er buitengewoon misnoegd uit. — Onder zijnen neuze
weeg! spottend : hij zal het niet bekomen, het zal
hem niet lukken.
— Met op. Iet op den neuze krij(g)en, onaan*
gename dingen moeten hooren; bekeven, bestraft
worden; gefopt worden; veel verliezen (in spel
b. v.). Zoo ook : iet op iemand zijnen neuze geén,
drouien, lappen. — Veel op zijnen neuze zetten,
veel beslag maken. J.
— Met van. Veel van zijnen neuze maken,
veel beslag maken. DB. CV. J . Ned. Wdb. kol.
1896 (c in Z.-N. »)•
%— Met veur. De veu(g)el veur den neuze weeg'
nemen, eenig voordeel of winst, die om zoo te
zeggen v6or eens ånders neus staat en voor dien
anderen bestemd was of scheen, slimmetjes wegstelen. Pier, Pier! ge laat de veu(g)el veur ouen
neuze weegnemen /
— Den neuze van 'n dakpanne, klamp, waarmede de pan op de lat ligt. DB. CV. J. C00PMAN,
Steenb. Ned. Wdb. kol. 1899. — Den neuze van de
i keese (keerse, kaars), piek. Ned. Wdb. Het raadsel
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van de keese:wie heet er e vet Ujf en nen droo{g)en
neuze? — Den neuze van de duive, de twee
neusschubben samen. Dat es 'n duive mee nen
hoo(g)en neuze. — Neuz' en ees, neuze en eers,
neus en aars. W o r d t gezegd van vo:>rwerpen die
twee uiteinden van verschilienden vorm hebben
(als naalden, spelden, schooven graan, enz.), en
die men met de gelijkende uitemden naast elkander schikt. Legt die spelten neus en ees. Neuz en
ees tassent mijten: de schooven in den tas of de
mijte zoodanig leggen, dat de aren naast de aren,
het onderste deel van de halmen naast het onderste deel komen liggen.
— Persoon, die eenen neus van buitengewonen
vorm bezit. Zwijgt, leeleken neuze ! De kinders
roepen ; neuze, neuze! — Vormt ook samenstellingen : drupneuze, persoon met eenen druipneus;
snotneuze.
— Samenst. Neusbr ander ke, o., kort, steenen
pijpje; C V ; Ned. Wdb; — neusbeen, o., mv.
-beenen (niet -beenderen),
W d b . ; — neusdoek,
m., W d b ; ook : borstdoek; SCH; T ; C V ; J ;
Ned. Wdb : den neusdoek en es geenen halsdoek; de mans dra(g)en nen halsdoek, de vrau~
wen nen neusdoek ; kinderspel : neusdoeksk'-ach*
ter-'t gat, hetz. als lieka-liekalomme;
zie ald.;
— neusflokke, vr., neusgat; meestal van groote
dieren (paard, koe, stier, enz.) : pakt da' per(d)
bij zijn neusflokken;
SCH; vgl. NASELOCKE, NOSELOCKE, Mnl. Wdb; — neusgat, o., W d b ; —
neuspijne, vr., neuszeere, vr., neuspijn; — neusrenk, m., neusring.

I

N e u z e n d m p , m. Soms gehoord naast het gewone E U Z E N D R U P . Zie ald.

1

N i e , vr. Vrouwennaam : Eugenie, Triphonie
en audere nog. Het verkl. Nietse is zeer gewoon.
Zie

Niekele, niekkele, m. (niet o.). De eind-é?

j

N i e k s , vn. bw. Niets. Niet gewoon. Daarnaast
het verkl. niekske. Veeial met het ontkennende
en. }k En doe nieks. Krij(g)e 'k niekske? Vgl.
I
i
|
\
i
.\
I
j
I
:
\

N e v e n s , bw. Niet in gebruik. Zie N E F F E S .
klemt, OD wor), n e -

!

worre, newoar, newoure, neworde, newour-

I

de,

bw.

Zie N E . Vgl. SCH.

C V. J : N E W A A R .

N i c h t e , vr. Mv. -n. Verkl. nichteke (mv. -kes,
•kies). Mnl. nichte. W d b . Hie paist da' kaizers
katte zijn nicht es, hij stelt zich hoovaardig aan.
't Was nickte van hier en nichte van dor, daar
werd veel het streelende woord nichte gebezigd,
met het bijdenkbeeld dat de persoon die het
woord gebruikr, er een secreet belang bij heeft.
— Afl. Nichten, ww., gedurig het w. nichte
gebruiken : al da' nichte(n) werdt op den duur
bela{ch)elijk. Vgl. Ned. Wdb. kol. 1931.
N i e , bw. Niet. Nie is de gewone v o r m ; alleen
voor eene stemrust is het niet naast nie. Z' en
zal nie kommen. Pier en zal nie erven. Da' mannek' en kan nie hooren. 't En es nie om te vertellen. En komde nie, maiske? 'k En komme nie
meer. Nie waar, ell. zooveel als : 't en es nie
waarf Docb : z' en schrijft nie of niet. G' en wilt
het nie meedoen ? niet (en in dit geval nooit nie) ?
Hie heet (heeft) twie oo{g)en en hie en zie' niet
(of nie), — Met nie en nieti bw., is nog altijd en
in gebruik; zie de voorbeeiden boven. Zelden
blijft evenwel en weg. Zoo zal men zeggen komde
nie of niet, naast het gewone : en komde nie of
niet? Drenkté
(drinkt ge) nie ne keer mee?
Vooral in vragende zinnen valt en weg. — Vgi.
N I E T . SCH.

DB.

CV.

R . J . Ned.

Wdb.

kol.

1947.

PERSOONSNAMEN.

valt dikwijis in de uitspr. weg. Zeker metaal, nikkel. W d b . Zoo wit as niekele.
Niekelblenktgelijk
zelvere. — Mv. : niekels, niekkels, verkl. -Ike.
Geldstuk van nikkel. Der zijn niekels va} vijf,
tien en vijf en twinteg centiemen. Al mijn niekkelkies zijn op. C V . J . C L (Byv.).
— Samenst. Niekel-, niekkelgeld, o., m u n t van
nikkel : niekelgeld es schoo' geld; — niekel-,
n; kkelmunte, vr. : de niekkelmunte
komt
overal
op;
- niekel-, niekkels tik, o., muntstuk van
nikkel.

N e v e l e , m. Niet gewoon; zie SMUIK.
N e w o r (uitspr. ndwor,

NIEMENDALLE

!

I
I
i

N I K S in Ned.

Wdb.

en bij S C H . C V .

J.

Niekske. Zie NIEKS.
N i e l d e , vr. Reinildis. Zie PERSOONSNAMEN.
N i e m a n d , vn. W d b . Daarnaast gewoon niemend (uitspr. -mpnt). — De genitief wordt gebezigd wanneer het vn. voor het regeerende n w .
wordt geplaatst. Dat en es niemandsen
hoed (of
niemand zijnen hoed), niemandsen
osse, niemandse vriend. Niemands vrauwe (of niemand
zijn vrauwe). Niemands kind (of niemand
zij'
kind). Niemands appels (of niemand zijn appels),
Vgl.

I E M A N D . Kl.

en

Vor ml.

Ned.

Wdb.

kol.

1933. — Veeial met het ontkennende en. Ik en
zie niemand. Niemand en zeurgt er veuren. Vgl.
Ned. Wdb. kol. 1933 (« ouatijds »). — Zeer
gewoon (ter versterking) : niemand (niemend) nie
of niet; en dan nog wel veeial met en. 'k En hé
dor niemand nie' gevonden.
Dor en was niemand niet. Dat en zal niemend niekeunen
doen.
Vgl. Ned. Wdb. kol. 1933. — Niemand
(niemend)
el, niemand ånders. Waster niemend el in d'herberge? Zie EL. — Niemand {niemend) zijn, een
nietswaardig persoon zijn. Wa' wildegij meeklappen? G' en zij' niemand.
— Soottend. 't En
hee' zeker niemand gedaan? 't En zal were niemend zijn ! •— Der en es niemand
{niemend)
thuisy fig. As 'k hem gel(d) vra(g)e 'n ester niemend thuis, het wordt mij geweigerd. As 't er op
a'komt (aankomt) e rondeke te betalen, en ester
bij hem niemend thuis, hij wil er niet van hooren.
N i e m e e r (klemt, op nie), b w . Daarnaast N E MEER, NTEMER. Niet meer. Veeial met en. 'k En
zal 't niemeer doen, (En) komt ze niemeer? Ook
wei : va' z' leven nie meer. Vgl. LEVEN.
N i e m e n d , vn. Zie N I E M A N D . Mnl. niement
(naast audere vormen). Niemendsen hoed (of niemend zijnen hoed), enz. Niemend el.
Niemend
nie of niet.

Niemendalle (hoofdt. op dal); zelden nie-

|

m e n d a l l e n , telw. b w . Niemendal, Ned.
Wdb.
Veeial met en. Hie en hee' niemendalle
gedaan.
Hoeveel hee' zeg'erfd?
Niemendallen.
— Zelfst.
m, Jt Was nen niemendalle(n),
het was iets van
geene (of weinig) waarde. 't Wordt niet gezegd
van personen. — Veur nen niemendalle(n)> om
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eene beuzeling. Moeder ronkt en kyft Deur nen
niemendalle. Zie ook NIET.
Niemer (klemt, op nie), bw. Zie NIEMEER.
Mnl. Wdb. 'k En zal in dat huis va' z' leven
niemer gaan. SCH. DB. J. KiL.
Niemermeer. bw. Niet gewoon. Nimmermeer.
DB. K I L .
Nienove (klemt, op nie), o. Stad. Zie PLAATSNAMEN. Pier weunt te Nienove. KiL: NIENHOVE.
— Afl. Nienoofsch, bD. : de Nienoofsche mort
(markt). Spotnaam : de Nienoofsche Worteleters.
't Volk vertelt : De Aalstersche groenseliers plachten, met hunne ezelskarren, nog al vroeg naar de
Nienoofsche mort te trekken. Op ne keer vonden
ze nog de poort van de stad gesloten. Ze lieten
karren en ezels véor de gesloten poort staan en
gin gen intusschen zien of ze al eenen anderen
kant niet binnen konden geraken. Maar hunne
ezels roken in eens wortels: die van Nienove hadden hunne poort met wortels in plaats van met
grendels gesloten! De ezels aten de wortels op en
de poort ging van zelf open. En toen de Aalstenaars terugkwamen, vonden ze hunne karren en
ezels niet meer véor de poort: ze stonden al op
de markt. Vandaar komt de spotnaam : Nienoofsche Worteleters. — Ook zelfst. m. : nen Nienoofschen, daarnaast Nienovietere, m., inwoner
van Ninove; vr. : 'n Nienoofsche, vrouw of
meisje van Ninove' o. : op zijn Nienoofs, naar
Ninoofsche manier.
Nier, vr. Zie NIERE.
Niere, vr. Mv. -n. Verkl. : -rke (mv. -rkes,
-rkies). Mnl. niere. Nier. Wdb. Mijn rechte
niere doe' zeere.
— Samenst. Nierpijne, nierzeere, nierziekte,
vr. Wdb.
Niet, vn.; nw. (m.); bw. Wdb. — Vn. Niets
(dat men zelden of nooit gebruikt). In deze beteekenis wordt niet met zeer verkorte ie uitgesproken; de eind-£ blijft nooit weg. Ik alleene, 'k en
kre{g)e niet. 'k Meendege da' 'k mij stijf zeere
gedaan ha', en 't en was niet. As ze verhuist,
em mag ze niet meedoe(n), zille. Niet en klenkt
zoetere, as de tale va' moedere. Zooals men ziet,
met het ontkennende en, uitgenomen in vragende
zinnen, waar en kan wegblijven : {En\ es dor niet
op te ze(gg)en? — Veur niet (met gewone of
verkorte ie), om niet. Ge krijgt dat veur niet.
Veur niet spelen, bollen, korten (kaarten), enz. :
de veriiezer moet den winner niets geven. — Te
niete (met gewone ie) te niet; ook aidus in 't Mnl.
f
t Gaat al te niete. Ze verteeren te vele, ze zillen
nog te niete graken; ze kommen te niete. — Al
of niet. Laat ons spelen al of niet. 'k Doe al of
niet. Ned. Wdb. kol. 1945 (« m N.-N.... verouderd »).
— Als zelfst. nw. altijd m. (evenals al de onverbuigbare woorden zelfst. gebruikt; zie Kl. en
Vorml.). Zonder mv.; zonder verkl. De ^-klank
wordt zeer verkort. Wdb. Al wa' da' 'k g'erfd
hé, es nen niet. Diene steen opheden, dat en es
mor ne niet. 't Es nen niet, het is een nietigheid ;
ook van personen : het is een nietig kerehje. ~
Op nen niet kommen, uitloopen, uitdrouien
(uitdraaien), op niets uitloopen. J. — Veur nen
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niet, om eene beuzeling; fr. pour un rien. Hie
vecht veur nen niet. CV. CL (Bijv.). Ned. Wdb.
kol. 1946 (« in Z.-N. »). — Wa' zilde mij meebrengen ? vragen de kinders aan vader of moeder
die ergens naartoe gaan; en het schertsend antwoord luidt: ne zelveren niet (soms niemendalle)
mee ne gauwie stert (gouden staart),
— Als bw. De z^-klank wordt nooit verkort.
De t valt dikwijls weg. Meestal met het ontkennende en. Ik en doe nie mee; ik en doe het niet
(of nie). (En) werkte niet (of nie) ? Zie NIE. —
Zeer gewoon na ontkennende woorden die aldus
versterkt worden. Niemand (niemend) nie(t). Nieverans(t) nie(t). Nievers(t) nie(t). Nooit of ooit
nie(t). Vgl. CV. J.
Nietdeng (uitspr. nietteuch met klemt, op niet),
m. Mv. en verkl. : ongewoon. Analogievorming :
fr. vaurien. Den nietdeug van ne jongen ! Ned.
Wdb. kol. 1953; SCH (nietdeuge). KiL (nietdoo*

ghe).J.
Niets, vn. bw. Het gewone w. is NIET (zie
ald.). Bij uitzondering hoort men NIETS en NIEKS.

Nienw, bn., nieuWS, o. Niet in gebruik (ook
niet de afl. en samenst). Zie NUUT, NUUS.

Nieverans, (gewoon) nieveranst, bw. Nergens. SCH. DB. CV. T. R . J. Vgl. IEVERANS(T).

G' en zil(t) mij nieverans venden. Dat en doen
ze nieveranst. — Versterkende ontkenning : Nieverans(t) nie(t). Helte Sies gevonden? Nieverans{t) nie(t). — Ook met andere bw. : nieveranst anders{t), nieverans{t) deure, nieveransif)
op, nieverans(t) in, enz. Zie IEVERST.
Nievers, (gewoon) nieverst, bw. Nergens.
K I L (niewers). Mnl (niewer). SCH.. DB. CV. J. DR.
— Nieverst el. Zie EL. — Nievers(t) nie(t), versterkende uitdrukking. — Nieverst deure, nieverst in, nieverst op, enz. Zie IEVERST.
Niewerd (klemt, op nie), m. Mv. ongewoon :
niewer(d)s. Vgl. fr. vaurien. Deugniet. 't Es nen
niewerd. Zie WERD.
Niezen, onz. zw. ww. Verv. : niesdege, geniesd. Met hen (hebben). Wdb. — Tot iemand
die niest, zegt men : God zegen' ou (u)! De niezer
antwoordt: danke! Vgl. Ned. Wdb. kol. 1994. —
Volksgeloof. Wat gezegd of beweerd wordt, is
waarheid, indien terzelfdertijd iemand niest. Zie
BENIEZEN.

— Afl. Niezenge, vr., niezing.
— Samenst. Nieskruid, o., nieswortele, m., de
namen, niet de planten, zijn bekend; — niespoeiere, o., niespoeder.
Nijd, m. Zonder mv.; zonder verkl. W d b .
Haat en nijd.
— Afl. Nijeg, bn. bw., nijdig, Wdb : op iemand
nijeg zijn; fel, driftig, hevig : 't hee' nijeg g*ha(g)eld; de wendes nijeg; hie es nijeg rijke; SCH ;
DB; C V ; R ; J : nijg. Vanhier : nijegord^ m.,
nijdigaard.
Nijm. Zie NEM en NEMEN. OUDEM., Bijdr.
Nijnaele, m. Zie NIJNAGELE.
Nijuagele (uitspr, gewoonlijk nijnadld, klemt,
op nij)y m. Mv. -Is. De eind-é valt dikwijls in de
uitspr. weg. Nijnagel. Wdb.
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N i j p e n , bedr. onz. st. ww. V e r v . : neep, genepen. Met hen (hebben). W d b . Knijpen. Hie neep
tnijn hånd tsussche' zijn venger s. Mee 'n tange
nijpen. Ned. Wdb (« thans in N . - N . weinig in
gebruik »). — Spr. De katte (of 't katse) in 't donker {in den donkeren) ny pen. — De leppen op een
nijpen, van nijd, gramschap, misnoegen. Ned.
Wdb (c thans in N . - N . verouderd »). — lemand
plagen, kwellen, tergen, in *t nauw brengen. De
plaagstert kan iemand nijpen ! Ned. Wdb («vroeger niet ongewoon »). — Van koude : snerpen.
De wenter nijpt. De wend bijt en nijpt. 't Zal
nijpe van de nacht, het zal hard vriezen. Ned,
Wdb. ko). 2004. Loq., Wdb. — lemand
nijpen,
hem bestraffen, het hem doen uitboeten. G' het
(hebt) mij dor ne valschen toer gespeeld, ?nor
'k zal ou (u) ook wel ne keer nijpen. Iemand in
den donkeren nijpen. -— T e veel doen betalen,
het iemand afpersen. Ze keunen de boeren nijpen,
dem boer moet 't al betalen. — Knellen (van
nauwe kleederen). Die veste nijpt mij. De schoenen nijpen. Ned. Wdb (« thans in 2 . N . gewoon >). — Gierig leven. In dat huis nijpen ze
g'heel'tjaar
deure. — 't Nijpt, 't spant er, er is
haast bij. Veel gezegd van iemand die zijn gevoeg
moet doen. Moette (moet ge) loopen ? Nijpt het
zoo 2 _ Vgl. S C H . D B . C V . J . Ned. Wdb. Mnl.
Wdb ( N I P E N ) .

— Afl. Nijpachteg, bn., tot nijpen geneigd :
laat mij gerust, ge 'm meugt zoo nijpachteg nie'
zijn ; gierig : ne mains moe' leven nor zijn fortune, en niet te nijpachteg zijn; — nijpere, m.,
iemand die nijpt : de leeleke nijpere zoo (zou)
iemand zijn hånd af nijpen ; ge zit i' Tnijn nijpers,
mijne klauwen ; de markies en es mor nen nijpere,
een giengaard; die nijpers va' schoenen;
de
nijpers van nekreeft, de schaven; neusnijper; —
nijpenge, vr., nijping.
— Samenst. Nijptange,
vr., tang waarmcde
men de punten van nageis afknijpt : de nijptang
en es geen trektange;
mee' de trektange
trekt
me' de na{g)els uit, mee' de nijptange nijpt me'
z' af (ni. in twee stukken; het deel met den kop
blijft in het voorwerp zitten); de smed
gebruikt
'n
nijptange.
N i j v e r , n i j v e r i g , bn. bw. Niet in gebruik.

Nijveraar, m.; nrjverheid, vr. Door het voik
niet gebezigd.

NOÉ

der : « Genikt! * De nikkers houden nu met de
moeder d e volgende samenspraak :
Moeder, me kommen om e vet schoop (schaap).
G'en het (hebt) nog mor gisteren avend ee' g'had,
Me gengen over d'ha(g)e ;
't Verloor zijm ma{g)e!
Me gengen over de zulle :
't Verloor zijm bulle!
Me gengen over de stal:
't Verloor er alf
Paki dor mor ée' va' veuren af!
De twee nikkers grijpen 't eerste kind van de
rij, loopen er mede heen, kittelen het, trachten het
te doen lachen. Lacht het, 't is nen duvele; lacht
het niet, 't is nen engele. Hetzelfde wordt gedaan
met al de andere spelers (of speelsters), uitgenomen met moeder en kind. Al de engels vormen
een kamp, de duivels een ander. Moeder en kind
verbergen zich. Engeis en ouvels zoeken ze, en
als zij ze gevonden hebben, wordt er gevochten :
het kamp dat het kind in zijne macht krijgt, mag
de andere door de bagetten doen loopen. Aldus
OD Overschelde.

Vgl. D E C O C K en T E I R L I N C K ,

Kindersp.
I, 158. De kinders
nere-genikt.

spelen

nik-nik-

N i k k e l , o. Zie N I E K E L E , N I E K K E L E .

N i k k e n , bedr. zw. ww. Verv. : niklege, genikt. Met hen (hebben). Kleine, korte slagjes,
nikken geven, b . v. in het boven beschreven kinderspel. Ge nikt mij. Bie en wilt noch getikt noch
genikt 7ver(d)en.
— Afl. Nikkere, m., iemand die nikt; elk der
twee slagers in het boven beschreven kinderspel.

Nikker, m.; niks, bw.; nimf, vr.: nimmer,
bw.; nimmermeer, bw. Niet in gebruik. Vgi.
NIEKS, N(I)EMEER, NIEMERMEER.

N i p , m. In ; op den nip, op 't nipke, naast op
de knip,

op 't knipke.

Zie K N I P ; Ned.

Wdb. N I P -

P E N , kol. 2023, en NIPPER.
N i p p e n , m . Mv. nippens. Zaaddoos van het
vlas. Zie KNIPPEN, waar andere vormen zijn aange^even.

Nippelen, ww.; nippen, ww.; nipper, m.;
n i s , vr. Niet in gebruik.
N o a c h , m. Niet in gebruik. Zie NOÉ.
N o b e l , bn.; m. Zie N O B E L E .

N i k , m. Mv. -ken. Verkl. -ske (mv. -skes, -skies).
K n i k ; korte slag met stok of eenig ander voorwerp. De meester paktege zij' regelet en gaf mij
nen nik op mijne kop. Ned. Wdb (« thans verouderd »). — W r o k , pik, haat, ekei. Trients' hee
nen nik op mij. D B . Mnl.

-

Wdb ( N I C ) .

— Nik-nik-nere- genikt. Kinderspel : loopspel.
De spelers en speelsters zijn : de moedere, \ kind,
twee nikkers en een aantal aDdere medespelers en
-speelsters. D e moeder zet zich tegen eenen m u u r ;
het kind zit op haren schoot; al de anderen zitten
er naast op eene rij. De twee nikkers houden elk
een uiteinde van eenen stok vast, houden fiezen
hooger dan de kinderen en tikken er mede op het
hoofd van elken zittendeq speler (of speelster).
« N i k ! * zeggen ze bij ieder slagje; bij het kleine
kind gekomen, luidt het : c N e r e ! », bij de moe-

N o b e l e , b w . D e eind-é? valt dikwijls in de
uiisor. weg. Nobel, edei. Z' es nobele, van 'n nobel
famielde.
— Zelfst., m., naam van den leeuw in
het Reinaertepos. De noom van de lee was Nobele. Veelai : Nobel de Lee. 3k Hé van Nobel de
Lee nog hoore
veriellen.
N o c h , vw. Daarnaast, gewoon, NOF. W d b . —
Nog gewoon : g' em meugt niet drenken,
noch
wijn noch bier. M'en zillen nie meegaati, noch
gije noch ikke. Z' en hee noch geld nochgoed. De
dood en spaart noch aud
nochjonk.
N o c h t a n s , vw. Niet gewoon. Zie PERTANK.
Hie es nochtans zoo brave. W d b .
N o é (e met zachtl. e en den klemt.), m. Persoonsnaam. — D'arke van Noe.
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N o e m e n , w w . Niet gebruikt. Zie N A M E N (ook
de afl.).
N o e n , m . Zie N O E N E .
N o e n e , m . Mv. -n en -ns. Mnl. noene. N o e n .
W d b . — Noene luien, luiden als *t noen is. — Snoenens (snoenies, soms snoenieti), tsnoenens (-nies,
soms -niets), dtsnoenens (-nies, soms -niets), 's middags. Hie en onthauwt mor van tsnoenies tot den
twaleven, hij vergeet al te licht; ook : van den
twaleven tot tsnoenies (of tot den noene). J. Ned.
Wdb. kol. 2039. — Bij noene, bijna noen ; bijden
noene, dicht bij den noen. — Binst den noene,
gedurende den noen. — Deur den noene, meer
dan noen. — Mee' den noene, als het middag is.
'k Zal mee' den noene thuis zijn. — Naar (nor)
den noene, na middag. }t Es nor den noene
gebeurd. — Ontrent den noene. — Op den noene,
op den noen. Ned. Wdb. — Over noene, zonder
des noenens te rusten of naar huis te gaan. Pier
werkt over noene. De schooljonge' moest over
noene blijven. Soms, sterker : over noen en over
al. 5CH. C V . J . Ned. Wdb. kol. 2038. Over den
noene, later dan middag, meer dan noen. 't Es al
over den noene. — Rond den noene, omtrent
middag. — Te(g)en den noene, een weinig v6or
middag. — Tot dtn noene, ook : tot snoenens
(snoenies, soms -niets) '.'tese
loui (lui) maiske,
da' sloopt (slaapt) tot den noene. — Van den
noene, dezen noen. Komt van den noene, zille!
— Veur den noene, voor den middag. — Te noenend, analogievorming; vgl. t' avend. Komt te
noenend'm
brokke meeeten. Vgl. C V . R . J . —
Alle noens, iederen noen. Alle noens komt hie ne
keer kijken of er niet f eten en valt. — Zuiden.
Ons huis staat in of nor de noene. Loq., Wdb.
— Afl. Noenen, ww., rusten (ook wel siapen)
na het noenmaal. 'S wenters en noenen de knechten niet. Op dat hof werdt er genoend tot een
en half. Vgl. D B . Loq., Wdb. Ned. Wdb. kol.
2040. Vanhier : noenere (soms noendere), m.,
werkman die noent : dé noeners slopen (slapeu),
klappen of rooken.
— Samenst. Noenhitte,
vr., daarnaast noenwormte, vr., middaghitte; — noenkaffie, m., koffie, die men na de noenrust d r i n k t : buiten es 't de
gewente, om éen uren of om een en half de noenkaffie te drenken; — noenklokke, vr., verkl. noenklokske, vr., klok (of klokje/ die des middags
luidt; — noenmaaltijd,
vr., middagmaal; K I L ;
D B ; J ; — noenpot, m., pot dienende tot het
middageten; het middageten zelf; verkl. noenpoutse, o., het potje koffie dat men des middags
drinkt : vader pakt zij' noenpoutse;
— noenruste, vr., noenrust; — noens loop, m., noenslaap;
/erkl. -ke; — noenstond^ m., tijd waarop na
't middageten gerust wordt : 't es
noenstond;
't branddeg' op den noenstond; spr. mee' den
haveroekst
(-oogst) zifnder twie groot
heeren
dood : noenstond (ook : noenruste of noensloop)
envesperbrood(o{vierurembrood);vg\.
Loq., Wdb
(i. v. noenestond);
vanhier ; noenstonden, ww.,
noenen : bij Boer Pias en noenstonden ze niet;
vgl. Ned. Wdb. kol. 2 0 4 1 ; D B ; — noe?iteten, o.,
middagspijs; vgl. TETEN; — noentijd, m.; —
noenzonne, vr., middagzon; ook, zuiden : onze
lochtenk ligt vlak in de noenzonne;
SCH; D B ;
]\Ne4.
Wdb. kol, 2041,

—

NOG

N o e s c h (uitspr. noes, meestal met ch v6or
eenen klinker), bn. b w . Trapp. van verg. : noescher(e), noest. Schuin, scheef. Ne noesche kant,
— Veelal als bw. Noes snijen (van kleederstof).
Da' loopt noes deur 't veld. Die strepe gaa'
noes. K I L . S C H . D B . CV, T en R (NUUSCH). Ned.
Wdb. kol. 2041 (« alleen in zuidelijke gewesten »).
— Over noes. Zie OVERNOESCH. Noes (niet met
ch) overe, schuins over : hie zit noes over mij.
SCH. D B . J .
— Afl. Noeschen (met ch), ww., schuin loopen :
da' we(g)elke noest stijf; D B ; Loq., Wdb (NOEZEN); Ned. Wdb. kol. 2042; — noeschhied, vr.,
daarnaast gewoon noeste, vr. : in de noeste, in
schuinsche richtingj D B ; Ned.
Wdb;].
— K o p p e l . Noesweeg, bw. in schuinsche richting : den tram loopt noesweeg deur
mijnem
bogord (boomgaard); J .
N o e s t , naamw.; n o e s t , bn. bw. Niet in gebruik
(ook met de afl.).
Nof, vw. Zeer gewoon. Noch. Nof geld
godJ,. Nofgoe' nof s licht, DB. J .

nof

Nof, vw. Eig.: 'n of, en of, al (of); fr. alors mime
que. In 't begin van den zin. Daarnaast NOFT.
Nof't
nog meer wouidege (waaide), 'k zoo (zou)
der toch deuregaan. Noft gaafde mij 'n hespe,
'k en zoo 't toch niet doen. D B . — H e t doet er
niet aan, fr. n'importe.
Altijd gevolgd door het
voornaamwoord-onderwerp van den elliptischen
zin. As ge nie spaarza?ner en leeft, zilde nog orm
(arm) wer[d)en. Nof ek (en of ik arm worde, het
doet me niets). — Ge moet zwij(g)en, ånders smijt
ek ou (u) de deur uit. Nof ge (en of ge mij de
deur uit smijt, wat geeft het mij). — Hie zal ou
(u) nog op stratebrengen
(arm maken). Noft hie
(niet nof hie). — Ou (uw) zuster zal alleene moeten nor huis gaan. Nof ze. — Da' blommeke zal
vervriezen, as ge 't buite laat. Nof het
(ofnof't).
— Blijft nog 'm beetse, 't gaa' ruinen. Nof het
(of nof't),
— As ge mee Sies trauwt, zild' alle
twie omgelu{kk)eg zijn. Nof me (of wel novvame).
—* As me niet en wachten, en zillen ons broers
geen teten hen (hebben). Nof ze, — Vgl. SCH.
D B . J . Loq., Wdb.
Noft, vw. Zie NOF.
N o g , bw. De g valt soms weg : komt hie no'
(kurte o) niet? — Ten minste, in wenschende of
voorwaardelijke zinnen. Ha' ze (hadde ze) nog
dafike gezaid! Indien hie nog rijke ware! Ook
wel : toons nog. Dat hie toons nog wildege leeren; mor hie spselt de louiord (luiaard). DB. C V .
R . J . Ned. Wdb. kol. 2046 (in N . - N . zegt men :
nog maar). — 'k Hé noggepaisd (gevreesd, ver•wacht), ik vermoedde eenigszms. 'k He 't nog
gepaisd dat er 'n ongeluk zoo (zou) gebeuri
zijn.
Ook wel met nog half, nog halvelenge, nog wel.
'k Hé 't nog halvelenge gevreesd dat de muur
zoo i'gevalle zijn. D B . C V . J. — Nochtans. Hie
es nor de Kongo, en g'hadt hem nog gezaid dat
hie 't niet doen em mocht. DB. J. — N o g eens.
'k Ben nog zoo groot, zoo rijke as gije, tweemaal
zoo groot, rijk. 't Es nog zoo vele, tweemaal zooveel. D B . J . Ned. Wdb. kol. 2048 (« in de oudere
taal ook nog alleen »). — Toons (dan) nog, fr.
malgré cela. 't En es mor 'n orme luis, en hie
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paist toons nog dat hie rq'k es. DB. CV. J. Naar (nor) nog, naar meer. Es da' bierke goed?
Ja 't, zille : 't smaakt nor nog! DB. CV. J. Nog en nog, dikwijls. Mij' wq! zegt da' , k nen
dronkord ben, en did moet ek nog en nog hooren.
- Afl. Nogal, bw., Wdb.

aan te spreken, Hawel, nonkelke, gade mee ?

Nogmaals,

bw, Niet in gebruik. Men zegt :

nog ne keer.

NolL, vr.; nokken, ww.; nol, nw.;
ww. Niet bekend in mijn dia lect.

nollen,

Nome, m.; nomelijk, bn.; nomen, ww.;
nomere, m. Zie NAME, NAMEN (en de afl.).
Nomenase, -sie, vr.: nomeneeren, ww. Zie
NOMINATIE, NOMINEEREN.

Nominatie (uitspr. nominasie, -SCJ, met zovl.
lange a en den klemt.), vr. Mv. -s, -ts, Daarnaast
NOMENASE, -SIE en NOMMENASIE, -SEt W db. Benoemiris. De genzeenteraa' gaat over tot de nominasie. Ned. Wdb (<< thans verouderd »).
Nomineeren (uitspr. nee met zachtI. e en den
klemt.), bedr. zw. ww. Daarnaast NOMENEREN,
NOMMENEItEN. Noemen, H'Je werd hie genomineerd? Ze nomeneren hem Pieree van de Gastenhoek. ' k Zoo (zou) duust keere ze(gg)en hoe da' ze
dat nommeneren en nui en kan ek er nie op
kommen. - Benoemen. Z' hen hem meester
genomeneerd. Ned. Wdb. kol, 2061 (<< thans in
onbruik ,).

Nommenase, -sie, vr.: nommeneeran, ww.
Zie NOMINABE, NOMINEEREN.
NOD, vr. lie NONNE.
Nonda, nondie, vloekwoorden.

Fr. nom de
(Dz'eu). Daarnaast sorns NONNIE. Wei nonde,
nonde l lvondz'e toch! - In samenst. : nondebleu
(nondie-); nondedeke(nondie- ),nondedekelenge(nondie-); nondedeme (nondz'e-), nondedemelenge (non.
dz'e-); nondedientere inondie-v; nondedoeze, -dooze
(nondie.); nondedomme (nondz'e-), -dommelenge;
nondedzee, -dzeej (sch. e), -dzeete, -dzeets, -dzz'e,
•dzz't, -dzz'ts, -dzz'tte (nondz'e-); nondedzeetelenge,
-dzittelenge (nondz'e-); nondedzoe (nondz'e-); nondedzoo (met zovl. sch. 0), nondiedzoo,. - nondedzu (nondz'e-); nondegree (sch. e), nondz'egree;
nondeku (nondie-); nondepz'e (nondie-); nondetwile (nondie-); en wellicht andere DOg. V60r a1
die vloekwoorden kan akker (of sakker) geplaatst
worden : akkernondz'edeke, akkernondiedomme,
sakkernondeku,sakkernondiedofze,enz.; en nonde-,
nondie kan door nondemiele (nondie-) of nondz'emiele (-mietie) vervangen worden: nondemieledzee, nondiemz'elz'edzoo, enz.
- Aft. Nondedzeeln (nondie-, nonnie-), wW.,
vloeken; zoo oak : nondedzooln (nondie-, nonnz'e.), -dzieln, -dzitten, -dzoeln. - ~Iet den uitgang sch vormen die vloekwoorden bijv. naamwoorden, die vervloekt beteekenen. Zwfjgt, nondedeemschen deu(g)enz'et! V gl. MARDEKE.

Nonkel, m. lie NONKELE.
Nonkele, rn. Mv. -ls. Verkl.

-Ike (mv. -lkes,
-Zkies). De eind-e valt dikwijls weg. Oom (dat
weinig in gebruik is). Nonkel Pieter es dood.
Nonkels hoi es afgebrand. SCH. CV. DB. J.
... 'Vordt ook gebezigd om iemand vriendelijk

CV.J.

Nonne, vr. Mv. -n, VerkI. -ke (my. -kes, -ktes).
Mnl. no nne. Non. Z' es nonne. Zoo beschoomd
(beschaamd) as e nonneke. Spr. Wereen es zaleg,
zai de no nne, mor z' en dee ' t nie geeren.
- Aft. Nonachteg, bn., geneigd om non te
worden; kwezelachtig; - nonnerife, vr., collectief, al de nonnen (met een zweem van verachting).
- Samenst. In den vorm nonnen- (nonne-). De
gebruikelijkste volgen hier. Nonnenbelle (uitspr.
nonnsm-s, vr.; - nonnenbos (uitspr. nonnsm-s, m.
(niet 0.), bosch, dat aan een nonnenklooster toebehoort : plaatsnaam : 't klooster van den Nonnembos ; - nonnenboel, -brol, rn., verachtende
termen: - nonnekappe, -muitse, vr., hoofddeksel
eener non; - nonnebapelle, -kerke, vr.; - nonneblee-i, 0., veelal in 't meerv. nonnekleeren :
z' heet (heeft) de nonneeleeren an ; - nonneklokke. vr., veelal in 't verkl. nonneklokske; nonneeloostere, 0.; - nonneleuen, 0.; - no nnemanieren, vr. rnv.; - nonnenoordere, 0., nonnenorde; - nonnere(g)ele, m.; - nonneschole,
vr., school door nonnen gehouden; - nonnesiuiere, m.; - nonnevolk, 0., al de nonnen ; nonneuierk, o.
No,nnie, vloekwoord. Wel nonnie toch! Nonnie nonnte nonnie ! - lie NONDE, NONDIE, die in
de aldaar opgegeven samenstellingen door NONNIE
kunnen vervangen worden : Nonniedek«, -dekelenge,. nonniedeme, nonniedemelenge ; nonniegree; nonnieeu, enz, enz.
Nood (sch. 0), m. Zonder mv.; zonder verkl,
Wdb. - Spr. Den nood dwengt. Noo' zoekt
troost. Den noo' breeet aile uetten. Spare« tefg)en den nood die komt, een appeltje voor den
dorst bewaren. De kla(g)ers en he (hebben) geenen
nood, geet (geeft) de stoeffers e stz'k brood. - In
ty'(d) van nood, a1s er nood is. Doet ou (uw) beste,
en komtmor ne keer kloppen in ty" van nood. T.
- In den nood es de schoomte (schaamte) dood .
R. - In den noo(d) zy'n de vrienden (ook es de
jamielde) dood. R. - Nood doen. lie NOOD. Der en es geene'l'l nood, er is geen gevaar; en het
(hebt) geenen nood, vrees niets. - Vgl. DB.
T. J. Ned. Wdb.
- Aft. Noodeg, bn. bw., Wdb : zoo noodeg as
brood, onmisbaar; zoo noodeg as de boter op
)t brood,. vgl. VANDOEN (dat gewoonlijk noodeg,
bw. vervangt); - nooden, ww., zie ald.
- Samenst. No 0 ddruft, m. (niet vr.), niet
gewoon ; vgl. C V; T; R; 111n l. Wdb. De andere
~amenst., in de W db. opgegeven, zijn niet in
gebruik.

ev.

Nooden (nitspr.

noon, eenlettergrepig, met sch·
Verv. : nooddege
(uitspr. noottCJgfJ met verkorte sch. 0), genood
(velkorte sch. 0). Met hen (hebben). Noodigen
(dat men niet bezjgt). Uitnoodigen (ter feest of
kermis, ter begrafenis, ter uitvaart). ' k En he nor
de begrafenesse van nonkel nie' geweest, ' k en
was zeljs nie' genood. Wie da' nie' genood en es,
en komt niet. Ge moet g:Jheel de familz'e noon. Genood, zeHst. g€bruikt, genoodigde (dat men Diet

0; soms noo;;n), bedr. zw. ww.

NOODIGEN

-

gebruikt); veelal in 't mv., genoodde (uitspr.
gdnoott? met verkorte sch. o) : der zij' wel honderdgenootte.
Noodigen, ww. Niet in gebruik. Zie NOODEN.
Nooén, ww. Zie NOODEN.

Nooit, bw. Wdb. Daarnaast OOIT (met een
andere ontkenning : en, nie(t), enz.; zie ald. —
Ter versterkinz : nooit nie (of niet)\ nooit of
nooit; nooit nemeer. Zooveel volk en zag ek
nooit nie. 't En hee nooit of nooit zoovele gerdind. 'k En zal 't nooit nemeer doen.
Noom, m.; noon, ww. Zie NAAM, NOODEN.

Noor, m.; noord, bw.; vr. of o.; noordelijk,
bn. Niet in gebruik.
Noorden (uitspr. noor(d?)n sch. o), m. (niet
o.). Wdb. Wijs mij ne keer den noorden,
Wor es de noorden? De wend trekt nor den
noorden, komt uit den noorden, zit in den
noorden; in deze laatste uitdr. kan het w. o. zijn.
Noordkant (uitspr. noor(d)kant met sch. o),
m. Wdb. De wend wouit (waait) uit den
noor(d)kant.
Noordkrieke (uitspr. noor(d)krieke, met sch.
o), vr. Alv. -n. Verkl. -kriekske (mv. -skes, -skies).
De zeer zure soort van kriek, die een zwarte huid
heeft en niet veel zon beboeft (Cerasus austera
PERS., fr. griotte double du Nord). Diene muur
en krijg{t) nie' veel zonne, zet er noor(d)krieken.
— Men zegt ook noor(d)sche krieke.
— Afl. Noor(d)kriekeleere, m., ook : noor{dy
kriekere, m., boom, die noordkrieken draagt.
Noordoosten (de twee ø's scherp), m. (niet o.).
Wdb.
Noordpool (uitspr. noor(d)-, met sch. o), m.
(niet vr.).
Noordsch. (uitspr. noors met sch. o en met ch
v6or 9), bn. Wdb. Noorsche wend. Noorsche
krieke; zie NOORDKRIEKE. Noorschen deel, noordsche den; noordsch dennenhout; vgl. hier DEEL;
noordsche delen bij VD.
NoordsteiTG (uitspr. noor(d)- met sch. o), vr.
Noordstar. Kendegij den Hellewa(g)en en de
Noor(d)sterre ?
Noordwesten (uitspr. noor{d)- met sch. o), m.
(niet o.). Wdb.
Noordwerts (uitspr. noor(d)wer(t)s met sch.
o), bw. Noorawaarts.
Noordzee (uitspr. noor[d)zee, met sch. o en e),
vr. W Q D .
Noot, vr. Zie NOTE.

Nop, vr.; nopen, ww.; nopens, vz.; nor, vr.
Niet ia gebruik (ook niet de afl. en samenst.).
Nor, vz. vw. Na : den eenen komt nor den
anderen. — Naar : nor 't schijnt. Vgl. NAAR.
Noria, vr., normaal, bn. Niet in gebruik.
Normalschole (klemt, gewoonlijk op norm),
vr. Mv. -n. Normaalschool. Onze jongen es in
de normalschole. Hie es prof esser in de normaU
sehole.
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Normaliest (hoofdt. op nor), m. Mv. -en.
Naar fr. normaliste, daarnaast NORMELIEST. Leerling van de normaalschool.
Normand (uitspr. normank en norrp-, klemt,
op ?nank), ni. Mv. -manks. Verkl. -mankske (mv.
-skes, -skies). Fr. normand. Looppaard van Normandisch ras. Pier hee' vijf trekper(d)en en ne
schoonen normank.
Normank, norremank, m. Zie NORMAND.
Normeliest, m. Zie NORMALIEST.

Norsch, bn.; nota, vr. Zeer ongewoon.
Notariaat (uitspr. aat met zovl. laoge a en den
klemt.), o. Notarisambt, -post; -kantoor. Vgl.
Wdb.
Notares (uitspr. met zovl. lange a, res met 9),
m. Mv. -sen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Notaris.
Zijne zeun es klerk bij den notares.
Note, vr. Muzieknoot. Hie zengt goed, en hie
en kent geen note zoo groot as 'n huis, — Spr.
Veel noten op zijne zank (zang) hen, veel en stout
spreken; veel beslag maken. Vgl. J. — 'n Ander
note slaan, soms zengen^ heel ånders dan eerst,
min stout spreken. — Noot (aanmerking) is niet
in gebruik.
Note, vr. Mv. -n. Verkl. nootse (mv. -ses, -sies),
Mnl. note. Noot. Wdb. fn Looze note. — Qe
moet de note kraken as ge z' het (hebt), ge moet
de gelegenheid waarnemen. — Harte note* moete'
kraken, hårde waarheden moeten hooien; veel
verdriet en bartzeer moeten lijden ; veel armoede
moeten uitstaan. DB. J. — Die de note wilt eten,
moe' ze kraken, zonder moeite geen genot (of
winst). Ook : die de note wilt smaken, moe' ze
kraken. — 't Zijn note' mee gootsies (gaatjes),
het is een gemaakt, voorbereid spel (dat men echter licht ontdekt). — Volksmeteorologie. Veel
noten — harte wentere; letter noten, zachte
wentere. — 't Raadsel van de note (zie MAN en
HOOGE). Hier volgt nog een variante, reeds bij
DB aangegeven :
Hoo(g)e verheven,
Neregedaald,
Ope'gekloven,
't Hert uitg'haald.
— Spr. Vrauwen, ezels en note' moete' ge*
sle(g)e' wer(d)en (of moete' sla{g)e krij(g)en)}
anderst en deu(g)en ze niet, \ Is een zeer oude
schertsende zegswijze.
— Verkl. nootse : hazelnoot; beukennoot. Veel
nootsies, harte {strenge) wentere; letter nootsies,
zachte wentere. Zie boven.
— Gewricht. Zijnen orm (arm) es uit de note.
In de note zetten, een ontwricht lidmaat in vroegeren stand brengen. SCH. DB. J. — Molenaarsterm: houten blokje, dat in en uit den ijzerbalke
kan en dat dient om het staakijzer van den molen
in den ijzerbalke vast te zetten.
— Afl. Nootachteg, bn., van noten houdende :
kinders zijn nootachteg; — noteleere, m., notelaar, noteboom; vgl. het gewone OKERE; vanhier :
noteleeren, gewoon noteleerie, bn., van notelaar :

NOTEEREN
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noteleerie haut es dier haut; — noten, ww., tot
een kind dat herhaaldelijk naar noten vraagt :
'k zal ou (u) gaan noten; ze zif genoot, al de
noten zijn opgegeten; vgl. APPELEN.
— Samenst. In den vorm noten- (note-). Notenblad (uitspr. notdm-), o., gewoon notemblare, vr.,
blad van den noteboom; — notenboom (nofom-),
m., noteboom; — notendreve, vr., dreef van
noteboomen; — notenhaut, o., notenhout; —
notejaar, o., jaar dater veel noten zijn : notejaar
— harte wentere; — notekrakere, m., Wdb;
hazelmuis (Myoxus avellanarius L.) : de notekraker eet hazelnootsies, bukenootsies ; eekhoomtje; klein, mager, dwaas ventje : diene notekraker
preutelt altij' mor op; — notemuuskaat, vr.
(niet o.), rav. -katen, notemuskaat : doet in
't teten twie notemuuskaten; vanhier : notemuuskaatraspe, vr.; — notentijd, m. — In den
vorm noot-: nootbille, vr., gewoon -billeke, het
vierde deel eener noot; — nootpelle, vr., de pel
(of het huidje) van het eetbare deel; — nootschelpe, -scholpe, -schulpe, vr., noteschelp; —
nootsluutse, vr., bolster der noot.

Noteeren, ww.; notie, vr.; nofceficeeren,
ww.; notitie, vr.; notoriteit, vr. Behooren niet
tot het eig. dialect.
Notterdeu. Komt voor in een aftelrijm. Zie
MEULEN.

Nou (zonder eind-rø), bw. Nu. De gewone
vormis NUI; zie ald. Vgl. K I L . ; C V ; J ; Mnl.
Wdb.
Noui, m.; nouien, ww.; noulde, vr. Zie NAAI,
NAAIEN, NAALDE (ook de afl. en samenst.).
November, m. tie NOVEMBERE.
Novembere, m. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Den derden Novembere. November
es al veurbij.
NoYenant, bw. Zie NAVENANT, AVENANT.
Novene (uitspr. novem, ve met den klemt.),
vr. Mv. »n. Negen achtereenvolgende biddagen^
Fr. neuvaine. 'n Novene ter eere van Ons-Lievrauwe. — I{n) zijn novene zijn, slecht geluimd
zijn. DB. Ook : sedert eenige dagen op zwier zijn.
Nu, bw. Zie NUI, NOU.
Nu, bn. Zie NUUT. K I L . heeft NU, naast NOUW,

als Noordhollandsch.
Nuaren(d), m.; nubakken, bn. Zie op NUUT.
Nuehter, bn. Zie NUCHTERE.
Nuchtere, bn. bw. Zonder trapp. v. ver g. De
eind-é? valt dikwijls weg. Nuchter. Wdb. Op zijn
nuchter ma(g)e; daarnaast : op zijn nuchter
herte. Fig. let op zijn nuchter ma(g)e krij(g)en,
bekeven worden ; ook : het iemand op zijn nuchter ma(g)e geén, le(gg)en, lappen, drouien
(draaien). — Nuchter spauwe, nuchter speeksele,
speeksel van den nuchteren mond. Om warten te
doe> vergaan, moettf er nuchter spauw op doen,
Vgl. K I L . — Zoo nuchter as e kalf, as ne muttie,
as e ves (versch) gebore kalf of ne ves gebore
muttie, zeer nuchter; fig.: dwaas, dom, onver-
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standig. — E nuchter kalf, ne nuchtere muttic,
een dom en dwaas mensch. — Ne xattc mond
hee ne nuchtere grond, een dronken mensch zegt
dikwijls wat hij nuchter zijnde denkt doch verzwijgt. Vgl. J. Ook : nuchter gepaisd es zat
gezaid.
— Afl. Nuchter g'hied, vr., nuchterheid.
— Samenst. Nuchtermonde, bn., nuchterenmonds : 'k ben nog nuchtermonde, ik heb nog
niets gegeten ; DB ; SCH (Bifv.).
Nuchtenk, m. Zie NUCHTING.
Nuchting (uitspr. nuchtenk\ m. Mnl. nuchten, nuchtent. K I L . : nuchte, nuchten. Ochtend
(uchtend). Snuchtengs, tsnuchtengs, dtsnuchtengs, des ochtends. Spr. Snuchtengs druk, snoenies geluk, vertroostende zegswijze. DB. Ze behoort tot het verspreide spinnekoprijmpje :
Snuchtengs (of smor(g)ens) druk,
Snoenies geluk,
Snaves gewin,
Dat heet (heeft) de spinnekoppel in.
Spr. De katte pakt de veu{g)elkies, die tsnuchtengs te tijlek schuifelen, vermanende uitdrukking gestuurd tot een kind dat, reeds in den morgen, al te vroolijk en te uitgelaten is. DB. —
Bij nuchtenk, bijna morgend. Bij den nuchtenk,
dichtbij den ochtend. 't Was bij den nuchtenk, as
't begoest te branden. — Mee' den nuchtenk. Den
dauw valt mee' den nuchtenk. — Naar (na) den
nuchtenk; veur den nuchtenk; op den nuchtenk;
rond of ontrent den nuchtenk; 't es van den
nuchtenk febeurd, dezen ochtend. 'k Zal morgen nuchtenk kommen. Alle nuchtengs hoor ek
da' meeske zengen, iederen morgend. — Vgl. DB.
Mnl.

Wdb. FRANCK-VAN W I J K (OCHTEND).

— Samenst. Nuchtenkteten, o., morgendeten ;
— nuchtenkzonne, vr. : nuchtenkzonne pompt
(gee% geeft) re(g)ene.
Nudag, m. (ook de samenst.); nueghied, vr.;
nuérwets, bn.; nugetrauwde(n), m. vr. Z. NUUT!
Nui, bw. Gewone vorm voor NU. Daarnaast,
soms, NOU. 't Es nui schoo' were. DB. — Nm
den eenen, nui den anderen, beurtelings; vgl.
K I L . — Nui }t eene, nui 't andere, nu het eene
daarna het andere.
Nuikei, ww. Het gewone w. is YERNUIXBN ;
zie ald.

Nuijzere, o.; nujaar, o. (ook de samenst.). Zie
NUUT.

Nuf, vr. Niet in gebruik (ook niet de afl.).
Nuk, m. Soms gebruikt naast het gewone
DB.

HUK.

Nuk, vr.; aul, vr. Niet in gebruik. Vgl. NUUL.
Nuland, o. Zie NUUT.
Nulenge, bn.; nulenk, m. Zie NULINGE,
NULIISG.

Nuling (uitspr. nulenk), m.; nulinge (uitspr.
nulengd), bn.; numane, vr.; numart, vr. z. NUUT.
Numero (uitspr. numdro, ro met zachtl. o, nu
met den klemt.), m. (niet o.). Mv. numeroots,
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soms numeroos. Verkl. -rootse (mv. -tses, -tsies).
Nummer. Wdb. lemand zynen numero kennen,
(met minachting) hem goed kennen; met zijne
(slechte) manieren, streken bekend zijn. Het nummer van het huis wordt wellicht bedoeld. G' en
zil(t) mij nie bedrie(g)e, manneke : 'k ken oué'n
(uwen) numero. — Vgl. CV. J.
— Afl. Numeroteeren, ww.; numeroteerdere,
m., die numeroteert; numero teeringe (uitspr.
-terengp), vr. Wdb.
Nummerj o. Niet in gebruik (ook niet de afl.).
Numode, vr.; nustrate, vr. Zie NUUT.
Nurk, m.; nusselett, ww. Onbekend in mijn
dialect (ook de afl.).
Nut, o. Zonder mv. Zonder verkl. Wdb. Dat
en es va' geen nut, tot niets nuttig.
— Afl. Nutten, ww. : iet (voedsel) nutten;
vanhier : nuttenge, vr., deel der mis waaronder
de priester de Hostie nut; — nutteg, bn.; vanhier : nutteghied, vr.; — nutteloos, bn.
Nuul, bn. bw. Fr. nul. Nietig. Da' vonnes es
nuul. let nuul verklaren. Dat es e nuul spel
(kaartspel b. v.).
NuuS, o. Zonder mv. Verkl. nuuske (mv. -kest
-kies). Nieuws (dat men niet bezigt). Spr. Dat en
es geen nuus, dat is algemeen bekend. Zoo ook :
't es aud nuus. En spottend : }t es aud nuus,
't en gebeurt mor ne keer per dag! — Ze kent
altijd 't leste nuus (of : de leste nuuskies), ze
weet al wat er gebeurt; het is een babbeltong. —
Geen nuus, goe' nuus. En : Beter geen nuus as
slicht nuus. Deze uitdrukkingen worden vaak
gebezigd, als men, naar nieuws vragende, tot
antwoord krijgt : 'k en ken er geen. Ook : altijd
ewa3 nuus es zelde goed. — Altoos tzelfde 'n es
va' z' leve geen nuus. — Van klarpeien : die
veel nuus nor huis brengt, draagt er ook veel
uit, — Verkoopt da' nuus op 'n ander mort
(markt), ik geloof u niet. — Vgl. CV. T. R. J.
— Samenst. Nuusgiereg, bn. bw., nieuwsgierig : ne nuusgierege mains; z' en es nie nuusgiereg, mor ze weet 't geeren dl; vanhiei: nuusgiereghied, vr.; — nuusverkoopere, numverteldere, m.
Nuut, bn. bw. Trapp. v. verg.: nuer(e), nuutst.
Geene emd^ in de verbogen vormen, in de samenst.
en voor een medeklinker (uitg. voor h). Die broek
es nuut;'n nu broek; twie nu broeken. Dat hende
(hemd) was nuut; e nuut hende; drij nu hendens. Nu bessems va(g)e goed; nu messe snije
goed; nu maissens diene goed; CV {Bijv.). Dat
huis es nuut; 't es nu gemaakt. 't Es dl nuut
aloom (alaam) in de smesse. Nuut yzere9 ook wel
nu ijzere, Ne nuen hoed. Hie heet (heeft) e nu lief.
Nubakken. — Het nuut es er al (van) af, eig. en
fig., men is het reeds moede, beu; het bevalt al
niet meer. 'k Hé mijne jonge bij de kleermaker

NUUT

gestoken; hie werkt goed; mor 't nuut en ester
nog nie af. — In 't nuut, in het nieuw. Ze loopt
in 't nuut. Hie es in 't nuut. Ze steekt al her
kinders in 't nuut. 'n Huis in 't nuu(t) zetten.
Ook : iet in }t nuu{t) wass(ch)en, — Op e nuut,
op een nieuw, opnieuw. Begint op e nuut.
— Afl. Nueghied, vr., nieuwigheid; — nuling
(uitspr. nulenk), mv. nulengen, verkl. nulenkske :
nieuweling; nieuwgeboren kind; hoe es 't mee'
den nulenk? — nulinge (uitspr. nulengd\ bn.,
nieuwelings : 't es nulengegebeurd.
«- Samenst. Nu- met den klemt. Nuaven(d),
m., oudejaarsavond; Mnl. Wdb; — nubakken,
bn., nieuwbakken : nubakkem brood9 eig. en fig.:
zijn vriende krij{g)en 't nubakkem brood (het
beste deel), en d'ander yt auwbakken; 't es nog
nubakken, het is nog nieuw, eig. enfig.: z' en zijn
nog mor eest getrauwdt 't es al nog nubakken;
— nudag, m., nieuwjaarsdag; Mnl. Wdb; DB;
vanhier : nudagmaand (of -mond), vr., Januari;
nudag weke,\x.\ — nugetrauwden,m.,nugetrauwde, vr., veelal in 't mv. nugetrauwde: dor kommen
de nugetrauwde; — nuijzere, o., nieuwijzer, in
tegenstelling met audijzere; — nujaar (klemt,
op nu, vgl. Ned. Wdb., en zie de hier volgende
samenst.), o., nieuwjaar. Mee nujaar ; te nujaar;
nieuwjaarsgeschenk : 'k komm' om mijn nujaar;
ook : fijn, dun suikerkoekje met puttekens of
beeldjes, daarnaast gewoon gedzaar (zie ald.) :
moeder es bezeg mee nujaarkies te bakken ; vanhier : nujaarbak, m., nujaarijzere, o.; ander
samenst. met nujaar-, niet nujaars- : de klemt,
valt niet op nu : nujaarave{n)d (klemt, op a), m.,
oudejaarsavond; nujaarbezoek (klemt, op jaar,
ook aldus in de volgende samenst.), o.; nujaarbrief, m.; nujaardag, m.; KlL : nieuw-iaerdagh; — nujaargeid, o„ dat men op nieuwjaarsdag ontvangt; nujaargewente, vr.; nujaarkoeke,
m., koek die op nieuwjaar wordt gegeven (meestal
een peperkoek); nujaar lied, gewoon -lieken,
-liekske, o., liedje dat men (gewoonlijk kinderen)
op nieuwjaar zingt, b. v. nujaarke zoete, *t verken hee' vier voeten, enz. (vgl. D E COCK en TEIR-

LINCK, Kinder spel VII, 22 en vgg.); nujaarmaand
(oi-mond), m., Januari; nujaarnacht, m.; nujaarwains, m., mv. -wainschen, nieuwjaarswensch;
nujaarweke, vr.; — nuland, o., pas ontgonnen
land; ook als plaatsnaam en persoonsnaam (van
Nulant); — numane, vr., de nieuwe maan; K I L ;
— numart (uitspr. numort), vr., nieuwmarkt; —
numode (soms klemt, op mo), vr., de nieuwe
mode : van de numode zijn; koppel. (klemt, op
mo) : numodebroek, vr., nieuwmodische broek;
numodebottiene, vr.; numodegoed, o.; numodenhoed, m.; numodekause, vr.; numodekazakke, vr.;
numodeklakke, vr.; numodekleed, o., mv. -kleeren; numodemantele, m.; numodestoffe, vr.; numodeveste, vr.; vgl. DB; — nustrate,\x., nieuwe
straat, Nieuwstraat. — In den vorm nuer-: nuer*
wets, bn. bw-, nieuwerwetsch.

o
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OEI

O
0 (zachtl. o), vr. Mv. oots. Verki. ootse en
gewoon, oke. Letter. W d b . — O-p-op, op, verteerd, verkwist (van spijs, drank, geld, voorraad,
enz.). Vgl. V D . — Kring, cirkel, ronde. 'n O
maken op de muur mee krijt. C V. J . — Bepaaldelijk : kring dien de kinderen 00 den grond trekken (met mes, toppmne, puntig stokje of iets
dergelijks); ze zetten er marbols in, of centen; zij
schieten er naar met hunnen marbei of kappen er
naar met hunnen top. — In d'o doen of schieten,
bekend marbelspel; zie de uitvoerige beschrijving
bij D E C O C K en T E I R L I N C K , Kinderspel,

V, 58

en vgg.; op deoostelijke diaiectgrens(St. LievensEssche b . v.) heet men dit spel Oke-schieten. —
Cens uit d'o schieten, in den grond rechtstaande
centen met marbels uit eene o schieten. — Cens
uit d'o kappen, n e d r i g g e n d e of rechtstaande
centen met den top uit eene o kappen. Zie D E
COCK

en

TEIRLINCK,

Kinderspel,

V,

195. —

Morbels uit d'o kappen, in den grond geduwde
of gestampte marbeis met den top uit eene o kappen. Willeme ne keer morbels of cens uit d'o
kappen ? — Spr. Zijne leste morbel staat in d'o,
hij waagt zijn laatste geld; hij is bijaa geru'ineerd.
— Alles in d'o zetten, alles wageu. CV. — Okerijen, zie ald.
— Cijfer : nul (dat men niet gebruikt). V D . —
'n Oke meert tienmaal meer; twie okies meer,
honderdraaal meer, enz. Zoo ook : 'n oke min (of
mindere), tienmaal m i n ; twie okies min, enz.
Er ware wel tien duust mains{ch)en!
Twie
okies mindere (dus : 100). — Hie es zeker tien
duust frank
rijke? ' n Oke meer (dus : IOOOOO).
— Ook : {doet er) 'n oke bij, twie okies bij, vermenigvuldig door 10, 100, enz. {Doet er) 'n ook'
af, deel door £0. — 'n O in 't cijfer zijn, een
onbeduidend, nietig, gezagloos, invloedloos mensch
zijn. Zwij^t, ge zijt 'n o in 't cijfere. Vgl. J . C V .
— *n Oke veuren hen (hebben), bevoordeehgd
zijn. J . — Zie nog Ned. Wdb. i. v. OOTJE.
0 (zachtlang of kort uitgesproken), tw. W d b .
Roepwoord om een dier of eenen mensch te doen
stilstaan. Vgl. HO. — Zelfst. gebruikt altijd m.
(niet o.). Nen o laten.

Oblegase, oblegasie (uitspr. obh-, ga m-t
zovi. lauge a en den Kiemt.), vr. Obligath.
Oblie, vr. Niet in gebruik (ork niet de samensteiimgen).
ObligaSG, Obligasie {ga met zovi. lange a en
den kiemt.), vr. Obiigatie. W d b .
Obstinaat (naat m e t zovi. lange a en den
klemt.), bn. Behoort tot de kerktaal. Hardnekkig.
Obstinaat in de booshied. W d b . D B . C V . R .

VD.J.

Occasie, vr. Zie OKAZE, OKAZIE, OKKAZE,
OKKAZIE.

O c e a a n , m. Behoort niet tot het eigenlijk diaOoll, tw. W d b . Schertsend, tot ieinand die veel
och zegt : Och, in de verkenstrog!
Vgl. V D . S T . ,
Spr. — Och erme. Zie OCHERME. — Zelfst. m.
(niet o.). Ze ka' meer as éenen och op nen dag
laten.
Och, vw. Of (dat men ook bezigt). Ik och gi/e.
Mnl. Wdb. SCH. C V . T . R .
Ocherme, tw. Uitroep om iemand te beklagen,
om medeiijden uit te drukken. Ocherme, es herre
man dood? Ocherme-toch,
mij' zoet schoopke
(schaapke)! — Ook om iemand te bespotten.
Ocherme/ zome (zou men) nie' ze{gg)en de, dat
hie 'tpoer uitgevonden heet (heeft) 5 — Vgl. DB :
OCHARM, OCHARMEN (met andere beteekenis).
Ochtend, m. Niet in gebruik; men zegt nuchtenk (zie aid.).

Octave, r.;Octobere, m.: octreni, o : ocauspocaus, octaas-pocuus, octuus-ealleboctuus,
octutts-holleboctuus, m. Zie op OK-.
Oe, tw. Nagenoeg hetzelfde als o. Uiting van
verwondering : Oe! kijkt ne keer hoe hoo{g)e dat
hie vliegtf — Van smart : Oe! dat doe' zeere!
— Van verontwaardiging : Oe! gieen (gij) deu{%)eniet! — Uitjouwende kreet. Oe-oe roepen. —
Om schrik aan te jagen, 'k Dee' ne keer of twiee
oe-oe, en ze stoven al deure ! — Geiuid van den
wind. 't Genk altijd oe-oe in de schauwe! —
Vgl. HOE.
— Afl. Oeen, oe-oeen, ww., uitjouwen; —
oeenge, vr., uitjouwing.
Oebrechtegem (hoofdt. op brech), o . Gemeente : Woubrechtegem. Zie PLAATSNAMEN.
Oef, t w . W d b . Zie H O E F . — Zelfst. m. : nen
oef laten, geén (geven).
Oef, m. H e t w. wordt veelal zonder lidw. gebezii>-.i. Of krij(g)en, gelijk krijgen, steun ontvangen. Da' manneke krijgt thuis te veel oef hie
zalslichit) varen. — Iemand oef geén, hem gelijk
geven, hem steunen en aanmoedigen. G' em meugt
hem zooveel oef nie' geén. -—- Vgl. J (HOEF, LOEF).
Oefenen, w w . Niet in gebruik; ook niet de afl.
en samenst.
Oeij t w . Uitroep van smart, afkeer, schrik,
spijt, verbazing, enz. Vgl. V D ; J ; hier HOEL —
Zelfst. m. Nen oei laten, geén. Ze gaf nog nen
oei of twiee, en was dood.
— Afl. Oeient ww., oei roepen ; D B ,

OEIJAI
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Oeijai (klemt, op de laatste lettergreep), tw.
Verbinding van oei en ai. Daarnaast, gewoon,
OETJAIJAI, OEIJEJAI. Uitroep van smart, verbazing, afkeer, afschuw. Oejaitoch, es Triene dood?
Oejaijai, kijkt ne keer wa' brand! — Zelfst. m.
Ze liet ne leeleken oetjaijai I
— Afl. Oeijaien, oeijai/aien, deijejaien, ww.,
oeijai, oetjaijai roepen.
Oeyoei, oeyejoei, oeyoeijoei (klemt, op de
laatste lettergreep), tw. Hetzeifde als OEIJAI.
Oeijejoei! 'k hé mij verbrand. Oeijoei, sloopte
(slaapt ge) nog? Ge zilt meer as eenen oeijoeijoei
laten.
— Afl. Oeijoeien, oeijejoeien, oeijoeijoeien, ww.:
ge moet stille zwij(g)en en azoo nie oeij oeijoeien.
Oeise, tw. Zie OES.
Oeker, m. Zie OEKERE.

Oekere, m. De eind-é? valt dikwijls weg. WoeWdb. Hie es rijke wor(de)n deur den oekere. —
Ook van dicht ineengegroeide, weelderige planten. Ne mains en kan hier niet deure, wa" veur
nen oekere l — Zie OEKEREN.
Oetereilj onz. onp. zw. ww. Verv.: oekerdege,
g'oekerd. Met hen (hebben). Woekeren : sterk en
snel aangroeien, zich vermenigvuldigen. Van planten, 't Kaa' kruid oekert hier. Da' land oekert
vandepeeen. — Van dieren. De muizen oekeren
in onze stal, Oekere gelijk de konijnen. — Van
menschen (in deze bet., Fr. exercer l'usure, zegt
men nog woekeren). Ook : zeer gierig en egoist
zijn. — Onp. 't Oekert van de mieren. — Vgl.
DB.
— Afl. Oekerachteg, bn., van plant, dier of
mensch : peeen, dat es oekerachteg; die rijke
beeste was oekerachteg ; — oekere, m., zie ald.; —
oekereere, vr., woekeraar; gierig mensch; —
oekerenge, vr., woekering : dat es hier 'n oekerenge va' kruid, ges (grås) em breemen; —
oekerderije, vr., het woekeren (van plant, dier of
mensch).
Oekst, m. Mv. -en. Verkl., ongewoon, oeksteke. Mnl. eenmaal OEIT. Oogst. In den oekst, in
den oogsttijd. Ne schoonen, ne flauwen, nefellen
oekst. Den oekst es dees jaar goey gelukt. OnzeLievrauw-Halvoekst, 15 Augusti. Den oekst es af
(ni. afgemaaid), is in (ni. ingehaald). Zijnen oekst
opdoen, fig. : voorraad inzameien; de goede gelegenheid waarnemen (DB, J;.
— Afl. Oeksten, ww., zie ald.
—Samenst. Oekstammesiene,\x., veelal in 't mv.
oekstammesienen (klemt, op sie) : de gekweekte
vlambloemsoorten (vooral P. paniculata L.).
Het tweede deel ammesiene {ammeciene) schijnt
van franschen oorsprong te zijn; ik heb het w.
gehoord te Opbrakel; — oekstappele, m., oogstappel, zeer vroege appel die in den oogsttijd rijp
is : den oekstappel es ne zoetenk ; J [pestappel) \
— oekstfeeste, vr. (niet o.), oogstfeest; — oekstgast, m., gast, werkman die in den oogst werkt;
— oekstgeld, o., drinkgeld dat de knechten na
den oogst krijgen; geld dat de werklieden die in
Frankrijk den oogst gaan afdoen, naar huis brengen; — oekstkeer(e)messe, vr., kermis die in of
onmiddellijk na den oogsttijd wordt gevierd; —
oekstmaand of -mond, vr., oogstmaand; — oekst-
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pruime, vr., kleine, ronde, gele pruim, die in
Augusti rijp wordt; DB; — oeksttijd, m., oogsttijd; — oekstwafele, vr., wafel die men na de
inhaling van den oogst bakt; — oekstwere, o.,
goed weder voor den oogst; J .
Oekst en, onz. bedr. zw. ww. Verv. : oekstege,
g'oekst. Met hen (hebben). Onz. Niet gewoon :
oogsten, aan den oogst werken. Men zegt gewoonlijk : an of in den oekst werken; den oekst afdoen, opdoen, indoen, enz. — Onz. of bedr. Gewoon : de achtergelaten aren op het veld rapen, fr.
glaner. De kinders oeksten. 't Kooren oeksten.
Mnl. Wdb. K I L . DB. CV. J. VD (« Zuidn. »).
— Afl. Oekstenge, vr., het arenlezen; — oekstere, m., persoon (man, vrouw, kind) die de
korenaren op het veld raapt.
Oelde-boelde, oelde-broelde, oelje-boelje,
oelje-broelJGj bw., verward door- of overeen.
Ge smijt het hier dl oelde-boelde deureen. Vgl.
HOELJE-BOELJE;
BROELIE, D B .

HOL-OVER-BOL,

W d b . ; OELIE-

Oentse, o. Zie HOENTJE.

Oep, tw. Zie HOEP. Oep oep! ge moet opstaan,
opsprengen, dansen, enz.
Oepentoep, m. Vogel (Upupa epops L.). Zie
HOEPENTOEP.

Oepla, oeplala, tw. Zie HOEPLA, HOEPLALA.
Oepsa, oepsasa, tw. Zie HOEPSA, HOEPSASA.

Oer, o. Niet bekend in mijn dialect.
Oera, tw. Hetzeifde als HOERA; zie ald.
Oes, vn. Ons. Te Schoorisse vooral boort men
dit oes; ook te Maarke en naar Mater toe. Oes
perd ; oes koe ; oeze ruin, oezen osse ; oespruimen.
't Es van oes. T'oezent, t'onzent. Vgl. Engl. ns,
hier Kl, en Vor ml.
OeS; 06S6, oesie, tw. Daarnaast OEISE. Zie
HOES, HOESE, HOESIE, HOEISE.

Oester, vr. Zie OESTERE.

0estere, vr. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-£ valt dikwijls we^, Oester. Wdb.
— Volkszeg : In d'oester ester 'n erre (letter r),
in de mossel niet; ge moet d'oester s eten in de
maande' mee 'n erre (Septembere, Oktobere,
Novembere, Decembere, Djanewarie, Febrewarie), de mossels in de maande' zonder erre.
—- Afl. 0esterschelpe, -scholpe, -schulpe, vr.,
oesterschelp.
Oestersch (uitspr. oestsrs, meestal met ch v6or
p), bn. bw. Zonder trapp. v. vergel. Bedorven (sprekende van vleesch, inzonderheid van hesp). Die
hespe smaakt, riekt oester s; 2' hee' nen oestersche smaak. Oesters vlees en kan ek nie eten.
SCH en DB : OOSTERSCH; J : IESTERSCH.
Ned. Wdb : OOSTERSCH. kol. 219.

Vgl.

Oever(e)j m. Ongewoon. Boord is het gewone
woord.
Of (eigenlijk of schijnbaar) tegenstellend vw.
Wdb. Daarnaast het oudere OFTE (in : ofte niet^
ofte wel) en wel een s OCH (zie ald.). Ge moet gij
doe' gelijk alkendeen, al zijdegij rijk ofte niet.
't En helpt toch niet, of ze spreekt ofte niet. Hie
zal bui{g\en ofte wel breken. Vgl. Ned. Wdb. kol.
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60. D B . C V . J . — Of zoo goed, of omtrent, of
ongeveer. Der zijn honderd fra?ik of zoo goed.
D B . — Dor of ontrent, daaromtrent. Of valt
wel weg : dorrentrent,
dorontrent. Zie DAAR. J .
—- Noch. Hie en ka' lezen of schrijven. Der en
was matns of beeste, niemand. C V . J . — Of
wordt dikwijls verzwegen in uitdrukkingen als :
vijf zes maand, vijf of zes maand ; er zif zes
zeven honderd man. Hoeveel boeken heet (heeft)
hie gemaakt?
E stik vijf zesse. In drij fiere
bewijst de uitspraak dat de invloed van of, 'f zich
nog laat gevoelen. Ned. Wdb. kol. 66. D B . CV. J .
Loq. Wdb. onder de letter F .
Of, voorwaardeiijk onderschikkend vw. Heeft
een anderen oorsprong als het vorige of. Ned.
Wdb. kol. 67. Daarnaast soms het onjuiste oft,
v6or klinker of h. 'k En wete niet oftie (of hij)
zal kommen. Hie doet oftie sliep. Ge vraagt mij
ofter (of er) nog appels zijn. Ned. Wdb. kol. 67.
— Q/" wordt gebruikt, in antwoorden op vragen,
om iets met kracht te bevestigen. Elliptisch, enkei
met het persoonlijk voornaamwoord.
Speelde
mee? Of ek! Mag ek meegaan ? Of ge ! Es tie (is
hij) nog ziek? Oftie! Es ze stijf rijke? Of ze!
Vriest het? Of }t! Vechteme nie mee? Of' me,
soms omme! Loopen ze niet deure? Of ze niet!
Ned. Wdb. kol. 76. D B . C V . J . — F r . n'importe.
Ge zilt ziek zijn. Of ek en nof ek (en of ik). Pakt
ne paraplu, 't zal rainen. Noft of oft. Ze zille
kaa' (kwaad) van hem spreken. Of ze of nof ze.
D B . — Soms gebezigd voor als, dan. Tieste was
zoo groot of gije. Z' es rijker of ikke. S C H . D B .
C V . J . — Anderszins, zoo niet. Ge moetgoe' studeeren, of ge werdt gebuisd. — Of dat, zie
OFDAT.

Ofdat, vw. Of (als voorwaardeiijk vw. en als
grammatisch-verbindend vw. in bijzinnen wier i n houd als twijfelachtig gedacht wordt : Ned. Wdb.
kol. 68-77). Gewoon. Ofdat hie wilt ofte niet.
Ofdat raint of niet, hie komt er toch deure.
Loopt ze ? Ofda' ze loopt; ook : ofdat ze! 'k En
wete niet ofda' 'k zal meuen everkommen. CV. J.

Offecier, m. Zie OFFICIER.
Offer, o. Zie OFFERE.
Offerande, vr. Zie het gewoner O F F R A N D E .
Offerblok, m . Bus (in de kerk), waarin men
ofTergeld steekt. — D e n offerblok bestelen, wordt
schertsend toegepast op iemand die met centen
betaalt : een cent is het gewone ofTergeld. Ook op
iemand die van de kerk leeft.
Offere, o. H e t gewone w . is O F F R A N D E (zie
ald.). — Ten offer(e) gaan, gaan ofFeren gedurende eenen lijkdienst of eene uitvaart.«Zte naadste famielde gaat eest (eerst) ten offere. SCH. C V .
R . J. Fig. Slaag krijgen : ge zili de?i eeste zijn om
ten offer te gaan. J.
Offeren, bedr. zw. w w . Verv, : cfferdege,
g'ojferd.
Met hen (hebben). W d b . Ge moet let
offeren ter eere vaJ Sente Plone (Apollonia).
— Samenst. Offerblok, m., zie ald.; — offerbotere, vr., offerbrood, o., offervlees, o., boter,
brood, vleesch die m e n in de kerk ten offer
schenkt en aan de kerkdeur publiek verkoopt; —
offergeldy o. W d b . ; — offer keér se (uitspr. -keesp),

—

OKKAZE

vr., kaars die men in de hånd houdt als men
t'offrande gaat; J ; Mnl. Wdb {ofterkerse); —
offerplate, vr., plaat van koper, zilver of goud, die
men als ex-voto offert.
Offiese, officie (klemt, oyfie),
paster leest zijn offiese. J .

vr. Getijden. De

Officier (klemt, op cier), m , Mv. -s (nooit -en).
Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). W d b . Daarnaast
offecier (uitspr. offpsier).
— Afl. Officierachteg
(offe-), bn., W d b . —
Samenst. Officierskleeren (offe-), o . mv., cfficierskleeding.
Offrande (klemt, op fran), vr. Zelden O F F E R A N D E . Mnl. offrande. W d b . T' offrande
gaan,
gaan offeren gedurende eenen kerkdienst. De
vrauwe' gaa' lest t' offrande. — F i g . Slaag krijgen. 'k Trekk' er van deure, 'k en ga nie geeren
t' offrande. — Vgl. OFFERE.
Ofschoon, vw. Niet in gebruik. H e t gewone
W. is ALHOEWEL.

Oft, ofte, vw. Zie OF.

Okaze, okazie, n. Zie OKK-.
Okelaie (uitspr. okdlaid met klemt, op lai), vr.
Akelei. J . Zie het gewoner AKELA1E (en de sam.).

Okelaiplnime, vr. Zie AKELAIPLUIME.
Oke-rijen, sch. st. w w . Kinderspel. Men
maakt een zeker getal okes (zie o) op de lei (of
soms op een stuk papier). Er zijn twee spelers (of
speelsters), een die gebiedt en een die uitvoert.
De tweede m©et, op aanwijzing van den eerste, al
de okes, twee aan twee, verbinden door eene met
griffel (of potlood) getrokken lijn, die eene reeds
gemaakte niet raken noch doorsnijden mag. In de
schole ziede (ziet ge) de kinders oke-rijen; ze rijen
er oke. Ned. Wdb (i. v. ooije; het wordt er gebracht tot rijgen ; het is eig. rijden : de kinderen
rijden of rijen van het eene oke naar het andere).
D E C O C K en T E I R L I N C K , Kinderspel,

V I I , 205. —

Ook wel zelfst. o. gebruikt : Door en Tieste
an 't oke-rijen.

zijn

Oker, m . Zie O K E R E .

Okere, m. (niet vr.) Zonder mv. De eind-£ valt
dikwijls weg. Oker, zekere stof. W d b . — Zekeie
geelbruine kleur. let 1' geleven oker zetten, het
okerkleurig schilderen.
—- Samenst. Oker geleve, bn., okergeel; —
okerkaleur, o., okerkleur.
OkerOj m . Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-^ valt dikwijis weg. Okkernoteboom. Der stond ne grooten okere. Smijt die
okers uit. — Spr. Skers, vrauwen
en ezels
?noete sla(g)e krj(g)en, een aloude zegswijze. —
Voor de etym. zie Ned. Wdb. i. v. OKKERNOOT.
Vgl. hier D R U I V E R E , K E E Z E R E , K R I E K E R E , enz.

— Afl. Oker en, okerie^ bn., van okkernoteboomenhout : okerie hautes schoone; D B .
— Samenst. Okerblad, o., gewoon okerblare,
vr., blad van den noteboom; — okernote, vr.,
okkernoot.
Okkaze, o k k a z i e (met zovl. lange a), vr. Daarnaast OKAZE, OKAZIE. Occasie. D' okkazie maakt
den dief. — Voordeelige kans. Die kerr' en kos(t)
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OKSAAL
mor honder(d) frank, 't es 'n okkaze. Ge moet
d'okaze bij d'oore' {bij 't haar) pakken, ge moet
de kans waarnemen. — O ok wel van voordeelige
nering, huis, boerendoeniag, enz. Z' hen (hebben)
't hof overgepakt, 't es 'n okkazie. — Vgl. J.
Oksaal, o. Niet in gebruik; zie DOKSAAL.
Oksel, m. Zie OKSELE.

Oksele, vr. Mv. .Is. Verkl. -Ike (mv. -Ikes,
•Ikies). De slot-*? valt dikwijls weg. Oksel. Wdb.
Ge moet onder mijn oksele, ik ben u meester.
Okshoofd, o. Niet in gebruik.
Oktave (uitspr. ta met zovl. lange a en den
klemt.), vr. Mv. -n. Verkl. -taafke. De achtdagige duur van zekere kerkfeesteu, octaaf. Wdb. —
Achtdagige zuiperij ea slemping. Zijn oktave was
uit. Hie es nog i' zijn oktave.
Oktobørøj m. De slot-c valt dikwijls weg.
October.
Oktreu, Oktreui, o., soms m. Octrooi. Den
oktreui es afgeschaft.

Okuus-pokuus, oktaas-pokaas, oktuasolleboktuus, oktuus-kalleboktuus. Tooverwoorden. Zie HOCUS-POCUS.
Ola, tw. Zie HOLA.

Olderdeboldere, tw. Zie HOLDERDEBOLDERE.
Older(e), vn. Zie OUDER(E).
Oleander, m. Zie OLEANDERE.
Qleandero (klemt, op an), m. Mv. -rs. Verkl.
-rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-tf valt dikwijls
weg. Oleander {Nerium oleander L.). Dat es ne
schoonen oleandere.
— Samenst. O leanderblomme, vr., oleanderbloem; — oleanderboom, m., gewoon oleanderboomke, o.; — oleanders truik, m., oleanderheester.
Olees, m. Zie HOOLEERS.

Olie, vr. Zonder mv.; zonder verkl. Wdb. —
Fijn olie, olijfolie. Fig. 't Es fijn olie, het is allerbest (vooral van drank of spijs, van vermaak). —
Olie van de lijve, eig. olie van d'olijve. Zie LIJVE.
— D'haileg Olie, de gewijde Olie. — 't Es olie
in 't vier, het is eene daad, het zijn woorden die
aanhitsen, verergeren in plaats van te stillen, te
verbeteren. Vgl. Ned. Wdb. kol. 112. — Olie
komt, drijft of zwemt boven, de deugd, de waar«
heid zegepraait toch op den duur; het goede verwint het booze. CV. DB. J. — Jenever (in het
vlasslijtersiied) : en der es nog olie, olie, olie in!
Vgl. Folk en Taal, III, 36. — Olie zijn, dronken
zijn. Aldus op de noordeiijke dialectgrens (b. v. te
Eine). Daarnaast oliedoom zijn; vgl. oliedom in
Ned. Wdb.
•— Afl. Oliedchteg, bn. bw., op olie gelijkende :
da' smaakt oliedchteg; van olie houdende : moeder en was nie oliedchteg, z' en koest geen sala
mee olie eten. Vgl. Nid. Wdb. kol. 113; — olien,
ww., niet in gebruik; wel het afgeieide olijsele,
zie ald.
— Samenst. Olieboone, vr., slechte komeboon;
DB; J {Bijv.)\ — olieburze (uitspr. -buzzi), vr.,
oliebeurs, Wdb; uithangteeken van een burgers-
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restaurant te Gent: In d'Oliebuzze; — oliedoom,
bn., dronken, zie OLIE; — olieflessche, vr.; —
oliekanne, vr., oliekanneke, o., groote of kleine
kan voor de olie; deurtrokke zijn gelijk }n oliekanne, zvz DEURTREKKEN; — oliekop, m., soort
van pijpekop; zie Ned. Wdb; — oliekruike, vr.;
— olielampe, vr.; — olienote, vr., slechte noot
(okker-, hazel-, beukenoot), die een ransigen oliesmaak heeft; DB; C V ; de bet., bij VD. aangegeven, is hier onbekend; — olieplekke, vr., olievlek;
D B ; C V j J ; — oliepot, m. : oliepot en klenkpot
(in een kinderrijm, zie HUTTEKO); — oliereuk, m.,
daarnaast olielucht, m., reuk van olie j — olieslagere (uitspr. -slazr? met zovl. lange a), m., olieslager; vanhier : olies la(g)erije, vr.; daarnaast,
gewoon, oliestampere, oliestamperije; — oliesause, vr., saus met olie bereid : op Goee- Vrijdag
maaktege moeder oliesause mee olie} azijl em
mostord; — oliesmaak, m. : die saus hee' nen
ooleken oliesmaak; — olievat, o.; — olieverve,
vr., oiieverf; — oliezuipere, m., eig. iemand die
olie zuipt; bepaaldelijk : nachtmot (vooral geslacht
Noctua); ze vliegt des avonds naar het licht en
dus naar de olie der vroeger gebruikte olielampen; DB.
Olifant (klemt, op o), m. Mv. -en. Verkl. ongewoon : -tse. Wdb. Zoo groot as nen olifant, zeer
groot. — Groote, dikke, logge persoon.
— Samenst. Olifantspoot, -voet, m., poot van
eenen olifant; logge, zware voet : Sies mee' zijn
olifantspooten ; — olifantsstap, -gank, m., zware,
logge stap, gang; — olifantssnuitere, m., olifantssnuit; — olifantsvel, o., olifantshuid; dikke,
spletige, schubbige menschenhuid.
Olijsel, o. Zie OLIJSELE.
Olijsele (klemt, op ij), o. Zonder mv. De eind-d
valt aikwijls weg. 't Haileg Olijsele, het heilig
Oliesel. Iemand 't Haileg Olijsel brengen. —
Het w. staat in verband met het ww. olien, olijen,
met de heilige Olie zalven; vgl. Mnl. Wdb. De
klemtoon heeft zich verplaatst. Het is het eenige
woord met ij van den dialectischen øfø-groep. Z. J.
Olijve, vr. Olijf. Het w. bestaat, doch de vrucht
is onoekend. Olie van de lijve voor olie van
d'olijve; zie LIJVE.
— Samenst. Olijfboom, m.; olijftak, m. : de
duive mee' den olijftak.
Olivete(n) (klemt, op ve), znw. Het geslacht
blijkt niet; daar het een piaatsnaam is, mag men
onderstellen dat het geslacht o. is. 't Komt voor
in : Hofke van Oliveten, hofje bij Jerusalem,
waar Chnstus den lijdensbeker dronk; ook, kunstmatig hofje, in sommige kerken, dat dit tooneel
verbeeldt: in de Goe- Weke maken z' in die kerke
'n Hofke van Oliveten. Vgl. Mnl. Wdb.
Olierne, olm, m. vr. Zie OLME.
Olme (gerekte korte o), m., ook wel vr. Mv.
gewoon olms, ollems. Verkl. olmke, ollemke (mv.
-kes,-kies). Daarnaast OLLEME, soms OLMERE. De
eind-£ valt soms weg. Olm. Het volk onderscheidt : de vetten olme, de grootbiadige olm
(Ulmus scabra MlLL., U. montana W I T H . ) en
de mageren olme of steenolme, de meer verspreide kleinbladige olm (£/". campestris L., U,

OLMER

-

glabra MiLL.). — Wilden olme, de inheemsche
Spiraea {Spiraea ulmaria L.) : de wilden
olm
hee blaarkies gelijk den olme. D B . V D (olmkruid).
Vgl. den latijoschen naam
ulmaria.
— Afl. Olmen, gewoon olmie, bn., van olm :
olmie haut; — olmere, m. zie aid. — Samenst.
Ol(le)mblad, o., gewoon ol{le)mblare, vr.; mv.
-blaren; •«- ol(le)mdreve, vr., dreef van o l m e n ;
— ol(le)mkaut, o., olmhout; — ol[le)mrote, vr.,
olmenrij; —- ol{lé)mschusset vr., olmenschors; —
ol(le)mwortele, m.

Olmer, m. Zie OLMERE.
Olmere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv, -rkes,
-rkies). De eind-£ valt dikwijls weg. Waarschijnlijk analogievorming naar druivere, kriekere, keezere, okere, pruimere.
Olm.
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Ollemoese, olmoese (klemt, op ol), vr. Soms
gehoord voor aalmoese, alemoese (zie ald.).
Om, vz. bw. W d b . — Oorspronkelijke beteekenis : rond, fr. autour de, Niet in gebrutk
(behalve in sommige samenstellingen). Men zegt
niet : wij zaten om de tafel, wel : we zate rond
(of rondom) de tafele. D B . C V . J . — Men zegt
niet : om Pasenen, om den middag, w e l : rond (of
rondom) Pasenen, rond (of rondom) den noene.
Om ne(g)en uren is in 't N d l . : te negen uur; rond
(of rondom) ne{g)en uren is : ongeveer ?iegen
uur; vgl. Ned. Wdb. kol. 134. C V. J . — Men zegt
niet : hie es om de zesteg, wel : rond (of rondom)
de zesteg; n i e t : om de dozijn aiers, w e l : ontrent
'n dozijn aiers. — Men zegt niet : den dokteur
komt om de drij da(g)en1 wel : alle drij da{g)en;
zoo ook : geet (geeft) de zieken all' uren ne
lepele; en : alle vijfvoet moet ze ne keer
rusten,
CV. J. — Schrijven
om geld wil zeggen :
schrijven naar iemand ten einde geld te ontvang e n ; schrijve veur geld, schrijven ten einde er
geld mee te verdienen ; vgl. Ned. Wdb. kol. 136.
— Men zegt niet : om beurten of beurt om beurt
{Ned. Wdb. 135), w e l : ieder of alk [elk) op zijnen
toer; niet : om den anderen dag, wel : {al) over
ander dag; niet : oog om 00g, tand om tand,
wel : oog veur oo(g)e, tand veur tand; niet ;
drie appels om een cent, w e l : drij appels veur
ne cens ; niet : om niet, om niets ter wereld, wel *
veur niet, veur niet op de weereld; riet : ik
wenschte wel om een lief ding, wel: 'k wainsteg-e
wel veur e lief dengen; niet: 't es mij om 't even,
wel : gelijk. Vgl. Ned. Wdb. kol. 137. — Om de
lief de Gouds, fr. pour l'amour
de Dieu; om
Gods wil : Zwijgt toch, om de lief de Gouds, —
Men zegt soms : 't Luidt,
't klept om (naast
veur) de messe. — Men zegt niet ; om iemand
roepen, wel : op iemand roepen. Da' kind vicl
onder de ker re en 't riep vreed op moeder en
vadere. Ned. Wdb. kol. 142. — Om dood werken, leeren, loopen, roepen, eten, drenken enz.,
met alle geweld, zeer veel. D B. J. — Dood om dood,
op leven en dood : Ze vechten dood om dood;
"'tes, zie 'k, dood om dood! — Vier om vijve,
in spelen : de eene partij telt vier, de tegenpartij
vijf. 't Was vier om viere. 't Es pee om pee
(lijn), schreev' om schreve, de twee partijen hebDen hetzelfde getal schreven uitgevaagd (in het
jasspel), 't Es veel om vele,åt beide partijen heb-
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OM

ben hetzelfde getal punten of lijnen en zijn te gelijker tijd bijna uit. — Om wille van, ook : om de
(eig. den) wille van, ter wille van. Om wille va}
mij' zustere ben 'k orme (arme). Om de wille
van het s?neer lekt de katte de kandeleer.
Om
Gouds wille9 om moeders wille, om beters wille.
Om mijnentwille moet ze dat doen. Om herrentwille, enz. Om dienentwille, daarvoor. Om redewille (reden wille) dat hie datgedaan heet (heeft).
Om dieswille da'.vader mij zai. Vgl. Ned, Wdb.
kol. 140-41; C V ; J. — Om te betere, des te
beter. M' hen (hebben) nog al veel
malheure'
g'hady mor nui es 't al om te betere, nu is het al
om het best. 't Werdt om te schoondere, enz. —
In plaats van om. te (dat men ook gebruikt) bezigt
men vaak om, in de beteekenis van fr. å : 't Es
hart om hooren, vreed om ziene, moeilijk om
dra(g)en, enz. Ned. Wdb., koi. 146 (* voorheen
werd om veelal onmiddellijk, zonder te, met de
onbep. wijs van het ww. verbonden : een gebruik
dat in de volkstaal van Vlaamsch Belgié nog heden
bekend is »). D B . CV. Zoo ook zonder te : 'i en
was niet om doene, niet om te d o e n ; st en es niet
om vertellen, niet te verteilen. D B . — In uitdrukkingen als : hie es ziek om te sterven, hie drenkt
om te besten (bersten), enz. beteekent om zooveei
als : genoeg om. D B . CV, J. — 'k Was om te
vallent om te sterven, om zot te wer(d)en, enz.,
ik was op het punt te vallen, te sterven. J. — Om
te la{ch)en, om de grap. 'k Em maaktege mij nie'
kaad, k wist wel dat mor om te la{ch)en en was.
— Om zien, te oordeelen naar hetgene men ziet.
Om zien zode (zoudt ge) ze(gg)en dat't ne groote
veu{g)el es. Zoo ook : om hooren9 om voelen, om
smaken, om rieken, D B .
— Bw. Daarnaast omrne^ voor eene stemrust :
den dag es omme; loopt er omme; ge smijt de
tafel omme; en in sommige samenstellingen :
ommekeer, ommegank, ommeloopen,
ommekwikken (doch nooit in onscheidbare ww. : ommuren). — Ellipt. Het land es goed omme (ni. geploegd, gespit). Over het woordenspel goedomme,
vloekwoord, en goed omme, goed omgeploegd, zie
op GOEDEKE. De wend es omme (ni. omgekeerri).
Vgl. C V . J. — Om ent were, zie OMMENTWERE.
— Om ent omme, al om ent omme. Zie OMMENTOMME, ALOMMENTOMME, — Er {der) omme.
Speelt er omme, speelt om te zien wie de zaak in
kwestie hebben zal. Z' hen (hebben) der om
gewet, Ge liegt er omme, zeer gewoon : fr. vous
en avez menti. Het er om doen, vrijwiliig, met
opzet iets doen, fr, le fair e å dessein, exprés. De
tasse was uit mijn håndgevallen
; 'k en dee 't er
pertank nie omme. Oop. : 't doet er omme, fr.
c'est comme tm faii exprés; iedere keer da' 'k
uitga, raint het, 't doet er, mijn dziel (ziei),
omme! Er om geén; zie GEVEN. Het er om
ze
{gg)en) het met opzet zeggen. Vgl. J. — Daaromme, aoromme (zie alu,), — Hieromme
(zie
ald.). — Waaromme^
woromme (zie ald.). —
leverst omme, nieverst omme : ge zaidt 'i toch
ieverst omme, om zekere reden; 'k en doe 't me~
verst omme, om geene reden. Zie IEVERS(TI,
NIEVERS(T).

I
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— Samenst. Om, vz., en om (of omme), bw.,
vormen een groot getal samenstellingen, meestal
scheidbare of onscheidbare werkwoorden, Zie
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over deze samenst. Ned. Wdb, kol. 152 en vgg.
De gebruikelijkste volgen hier.
— Aanm. 1° Om, vz. bw., zonder, is niet in
gebruik : ipiv. om 't leven brengen zegt men van
't leven; om hals en de samenst. ombrengen,
omkomen bestaan niet in mijn dialect; zie Ned,
Wdb. kol. 159-63. — 2* Het voorvoegsel onwordt om- voor b, p en m : ombeschoomd, onbeschaamd, ompaar, onpaar, ommeu{g)elijk, onmolijk. Voor de andere medeklmkers blijft het gewoonlijk on-, soms wordt het om- : ondank en
omdank, onfaalbaar en omfaalbaar, ongeluk en
omgeluk, onkennelijk en omkenmlijk, onleesbaar
en omleesbaar, onnoozeleen omnoozele, onrech(t)verdegeu omrech(t)verdeg, onsterfelijk en omsUrfelijk, ontrauwe en omtrauwe, onverzichteg
en omverzichteg, onwetteg en omwetteg, onzekere en omzekere. Voor eenen klinker zegt
men altijd on- : oneerlijk, onejfene. — 3® Het
voorvoegsel ont- luidt gewoonlijk ont-: onterven,
ontzien, ontloopen ; soms om-, omt- : véor b, k;
ombenden, omtbenden naast ontbenden, omkommen, omtkommzn naast ontkommen, omkleén,
omtkleén naast ontkleén; ook wel voor andere
medeklinkers : omsehauwen naast ontschauwen,
omsprengen naast ontsprengen, omsteken naast
ontsteken, enz.; dikwijls omp-, ompt- : ompteeren, ompterven naast onteeren, onterven; ompzien, omptzien naast ontzien; ompze{gg)en,
omptze(gg)en naast ontze(gg)en; omp leeren,
omptleeren naast het gewone ontleeren; omploopen, omptloopen naast het gewone ontloopen;
ompttoen ( = omptdoen) naast het gewone onttoen (ontdoen); ompfangen, omptfangen naast
ontfangen; ompfallen, omptfallen naast ontfallen, enz. Zie over dit alles Kl. en Vorml. en de
hier volgende woordén.
Ombabbelen, sch. bedr. zw. ww. Ompraten.
Estie (is hij) va' gedach{t) ver ander d? Betl'
hem (hebt g' hem) omgebabbeld?
Ombaffen, sch. bedr. onz. zw. ww. Bedr. Met
hen (hebben). Door slaan (barren) doen vallen.
Ge baft de tafel omme. — Onz. Met zijn. Met
geweld om vallen. De ker re bafteg' omme. Zie
BAFFEN.
Ombanden, sch. bedr. zw. ww. Omhoepelen,
al hoepelende doen omvallen. Da' manneke zal
al die bloempotten ombanden, Zie BANDEN.

Ombedacht, ombermherteg, enz. zie op
ONB-, ook OM, Aanm. 2°.
Ombenden (klemt, op bend), onsch. bedr. st.
ww. Ombmcten. Ned. Wdb. Den dokteur ombond
goed den orme (arm).
Ombenden, ombeanselen, enz. Zie op ONTB-.

Omber, vr. of m.; ombervisch, m.; omberVOgel, m. Niet in gebruik.
Ombijten, sch. bedr. st. ww. Al bijtende ombmgen. Keunde diene cens ombijten?
Omblazen, sch. bedr. zw. ww. Door blazen
doen omvailen. Ned. Wdb.
Ombollen, sch. bedr. onz. zw. ww. Met hen.
Bedr. Door bollen doen omvallen. Hoeveel kedels hé 'k omgebold? —• Om iets heen (b. v. om
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eene bolle) bollen. G' em meugt nie rechtuit bollen, bolt omme. *t Is niet zeker dat het hier eene
samenst. geidt.
Omboorden (uitspr. omboor{de)n, boord met
sch. o en den klemt.), onsch. bedr. zw. ww. Wdb.
Al de we(g)elkies van den hof zij' schoone mee
palm omboord.
Ombotsen (uitspr. gewoonlijk -boutsdn), sch.
bedr. onz. zw. ww. Bedr. Met hen (hebben).
Door botsen doen omvallen. Past op, ge zilt de
tafel omboutsen. — Onz. Met zijn. Al botsende
omvallen. 'k Stond op de kerre die voortree', en
'k boutsteg' omme.
Omboutsen, ww. Zie OMBOTSEN .
Ombrengen, sch. onreg. bedr. ww. Den dag,
den tijd ombrengen, doorbrengen. Ned. Wdb
(« vroeger algemeen in gebruik, en thans nog in
Vlaamsch Belgié gewoon »). J .

Ombnien, ombnigen, ww. Zie Ned. Wdb.
De wend buigt de takken omme.
Ombuischen (uitspr. -buis{cH)dn), sch. bedr.
zw. ww. Door buischen (zie ald.) doen omvallen.
Ze buistegen stoelen en tafels omme.

Omdank, omdeelbaar, enz. Zie op OND-.
Omdansen, sch. bedr. zw. ww. Dansend doen
omvauen. Ned. Wdb.
Omdat, vw. De t valt dikwijls weg. Omda' 'k
gelijk hé (heb). Omda' moeder zal kommen.
Omda' ge, omdagge, omdae (korte a); omdat hie,
omdattie; omda' me, omdamme; omda' 't, omdat
het; omda' ze, omdasse, en, enkel in 'c mv., omdanze : omdanze stommerikke' zijn. Zie DAT.
— Opdat (dat men niet gebruikt). Ge moet e
kind straffen, omda' 't zoo (zou) goed em brave
zijn. DB. CV. J. Mnl, Wdb. Ned. Wdb, kol. 188.
Omdanwen, ww. Omduwen. Wdb.

Omdaveren (zovl. lange a), sch. onz. zw. ww.
Mec zijn. Al aaverende omvallen. De muur zal
wel ne keer omdaveren,
Omderschen (uitspr. -dess(ch)en), sch. bedr. st.
ww. Door hevig slaan doen omvallen. Ze vechten
en ze dess{ch)en 't in huis al omme.
Omdess(ch)en, ww. Zie OMDERSCHEN.

Omdienentwille, vw. Zie OM. Z' hé (hebben)
mij gezaid aa' vader ziek es, en omdienentwille
ben 'k nor huis kommen.
Omdieswille, vw. Zie OM.
Omdoefen, sch. bedr. zw. ww. Met geweld doen
omvallen. Dezatterikdoeftege den toogomme.
Omdoen, sch. bedr. onreg. ww. Omploegen,
omspitten. SCH. DB. CV. J. Ned. Wdb (c gewestelijke uitdrukking »).
Omdonderen, sch. bedr. onz. zw. ww. Bedr.
Met hen (hebben). Met geraas doen omvallen. let
omdonderen, — Onz. Met zijn. Met geraas omvallen. Der dondert iet omme : hee-je 't nie'
g'hoord ?
Omdraai (uitspr. omdroui, soms omm9droui)f
m. Wdb. An den ommedroui van de strate
kwamp ek Mieke te(g)en.
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Omdraaien (uitspr. omdrouidn, soms ommd-),
sch. bedr. wed. onz. ww. Bedr. Met hen (hebben). Wdb. Zijn hånd veur iet nie omdrouien,
voor iets niet de kleinste moeite willen doen, zich
tegenover iets gansch onverschillig toonen of houden. Zegt ze mijgoendag, 't es wel; zegt ze mij
geene goendag, t es nog wel : 'k en droui er
mijn hånd nie' veur en omme. Vgi. CV. —
lemand omdrouien, hem omverwerpen, omverleggen. DB. Ook : hem van zienswijze, partij
doen veranderen.
— Wed. Met hen (hebben). Wdb. 'k Hé (heb)
mij g'heel den nacht i' mijn bedd' ommegedrouid. — Van zienswijze veranderen. Rie zal
hem wel omdrouien.
— Onz. Met zijn, Wdb. — Omvalien al of niet
draaiende. Ze drouideg' omme en ze was dood!
De tafel drouit omme. Vgl. DB.
Omdrouien, ww. Zie OMDRAAIEN.

Omdrummen (uitspr. om-, soms ommd-), sch.
bedr. st. ww. Al drummende (zie ald.) doen omvallen. Past toch op, ge zilt de planken ommedrummen. DB.
Omduvelen (uitspr. om-, soms øw;?w-),sch.onz.
bedr. zw. ww. Onz. Met zijn. Met een groot
geraas omvalien. Watten duvelt er in de kelder
omme? — Bedr. Met hen (hebben). Met groot
geraas doen omvalien. G' em moet dat hier
amaalnie ommeduvelen! — Van land. Met den
duvele (zie ald.) omwerken. Es 't land omgeduveld? — Zie DUVELEN.

Omdzakken (uitspr. om", soms ommd-), sch.
bedr. wed. zw. ww. Met hen (hebben). De tafel
omdzakken, ze met hevigen slag doen omvalien.
— Wed. Ze kan her omdzakken, snel omdraaien
en weggaan. — Zie DZAKKEN.
Omeegden, sch. bedr. zw. ww. Van land :
omeggen. Wdb.
Omeldonk, m. Z. AMELDONK (ook de samenst.).
Om-ent-omme, om-ent-were, bw. Z. OMMENT O M M E , OMMENTWERE.

Omfaalbaar, omfortuneg, enz. Zie op ONF-.
Omflodderen (klemt, op flod), onsch. bedr. zw.
ww. Omfladderen : streelend en vleiend iemand
omgeven. Al die maiskies omflodderdegen hem,
Zie FLODDEREN.

Omfruten, sch. bedr. zw. ww. Omwroeten. De
mol hee' de grond omgefruut. Zie FRUTEN.
Omgaan (uitspr. om- of ommzgaan met zovl.
lange a), sch. onz. onreg. ww. Wdb. Ge moet
den hoek van 't huis ommegaan. Way gaat er
hier omme? — Uit den weg gaan, wijken. 'k En
hé (heb) niet mesdaan, 'k en ga veur niemand
nie omme. SCH. DB. CV. J .
Omgang (uitspr. omgank), m. Verkeer. 'k En
wille mee hem geenen omgank hen (hebben).
W d b . — Ommegank (zie ald.) is : processie,

Omgeljjk, omgelnk, enz. Zie op ONG-.
Omgank, m. Zie OMGANG.
Omgeraken (uitspr. om-, ommd- en zovl. lange
a), sch. onz. zw. ww« Daarnaast OMGRAKEN. Om-
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raken. Wdb. — Omgeploegd geraken. Zal de
lochtenk omgraken dees weke ? J.

Omgeuen, omgeuien, sch. bedr. zw. ww.
Omgooien. — Wed. Van zienswijze, gevoelen,
partij plots veranderen. In de leste kiezenge heet
(heeft) hie hem omgegeuid. Vgl. OMSMIJTEN.
Omgraken, ww. Zie OMGERAKEN.
Omgraven (zovl. lange a), sch. bedr. st. ww,
Wdb. Komde mor(g)en mij' land omgraven?
Omhaen, ww. Zie OMHAGEN.
Omhagen (uitspr. -a{g)m, a(g) met zovl. lange
a eo den kiemt.), onsch. bedr. zw. ww. Met eene
haag omringen. Onze lochtenk en es nie ommuurd,
mor hie es schoon omhaagd.
Omhalen (uitspr. -ahn met zovl. lange a), sch.
bedr. zw. ww. Wdb. — (Geld) inzamelen. SCH.
CV. J. Ned. Wdb («in Vlaamsch Belgié %). Vanhier : omhalenge, vr., gifteninzameling. — lemand
omhalen, hem van gevoelen, meening, partij doen
veranderen. CV. Ned. Wdb (« alleen in Vlaamsch
Belgié gebruikelijk »).
Omhebben, ww. Zie OMHEN.
Omhelzen (uitspr. -el- met den klemt.), onsch,
bedr. zw. ww. Wdb. Z' omhelsdege mij,
«— Afl. Omhelzenge, vr., omhelzing.
Omhen, sch. bedr. onreg. ww. Omgewerkt,
omgeploegd, omgespit hebben. 't Torveland es
omme. J. — Neergeveld, neergeworpen krijgen.
Nem boom omhen. DB. — Van meening doen
veranderen hebben. M' hen hem toch omme!
Omhooé, omhoog, bw. Zie OMHOOGE.
Omhooge (uitspr. om-oo(g)? met sch. o), bw»
Omhoog. Steekt d'han[d)en naar omhoo(g)e*
Wdb.
— Koppelingen. Ze zijn talrijk (met onz. of
bedr. ww.). De gebruikelijkste zijn : a) Onz. ww.
Omhoo(g)edansen : ze danst omhoo(g)e va' koleere ; omhoo(g)edrijven ; de rook drijft om*
hoo(g)e ; ook bedr.; omhoo{g)eflodderen : 'k zie de
veu\g)els omhoo{g)- en omlee(g)eflodderen ; om~
hoo(g)egaan: hie gaat omhoo(g)e va' koleere ; de
wend doet de draak omhoo(g)egaan ; omhoo(g)e*
g{e)raken : de luch(t)bal en graak(t) niet om»
hoo(g)e; omhoo(g)egroeien: de pato(dd)ers groeien
te stvjf omhoo(g)e ; omhoo(g)ekijken : ge moet ne
keer omhoo(g)ekijken; omhoo(g)eklemmen : de
jonge' klemt al de gote schoon omhoo(g)e; omhoo{g)ekommen, eig. en fig. : 't water komt
omkoo{g)e; zijn herte komt omhoo{g)e vam
blijdschip en va' leute; omhoo{g)ekruipen ;
kijkt hoe dat die spinnekoppel omhoo{g)ekruipt ;
omhoo{g)eloopen ; de kinders loopen al dem berg
omhoo{g) en omleege; omhoo(g)eschieten : de
luch(t)balschoot omhoo(g)e mee eene keer; ook
bedr.; omhoo{g)eslaan, -smijten : de vlamme
slaat omhooge; ook bedr.; omhoo{g)esprengen :
zij' wijf ka' va' gramschip omhoo{g)esprengen ;
omhoo(g)estaan : zijn haar stond omhoo{g)e va'
schrik; omhoo(g)esteken ; zijn hånd stak omhooge; ook bedr.; omhoo{g)evallen : omhoo(g)evallen, dat es onmeu{g)elijk; alles es meu(g)elijk,
uitgeweerd omhoo(g)evallen; omhoo(g)evaren :
kijkt hem vliegen en omhoo{g)evaren; omhoø'
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(g)evlie(g)en : 't stof zal omhoo{g)evlie{g)en;
omhoo(g)ewiepen, -wiepelen : de planke zal omhoo(g)ewiepen en ge zilt vallen; omhoo(g)ezien : hetz. als o?nhoo(g)ekijken. —- b) Bedr.
ww. Omhoo(g)eblazen : ge blaast al het stof omhoo(g)e; omhoo(g)edauwen, omhoogduwen; omhoo{g)edoen : ge moet de stor (fr. store) omhoo(g)edoen; omhoo(g)edrifven, omhoogdrijven; ook
onz.; omhoo(g)edrouien, omhoogdraaien : drouii
dievijze moromhoo(g)e: omhoo{g)egeuen, -gemen,
omhooggooien; omhoo(g)heffen ; hie wildege
zijn hånd omhoo[g)heffen om mij te slane;
omhoo(g)hauwen, omhooghouden : ge moet de
kop omhoo(g)hauwen; omhoo(g)ejagen : te veel
mes jaagt al de planten omhoo{g)e; spekulateurs
ja(g)en de prijzen omhoo(g)e; J ; omhoo{g)epaffen, -poefen, met eenen paf omhoogslaan : ze
poeftege dem bal omhoo{g)e; omhoo(g)eroeien,
omhoogslaan; omhoo(g)eschieten, in de hoogte
schieten : hie schoot twie drij pijlen omhoo(g)e;
ook onz.; omhoo(g)eschuiven : schuift dat 'm
beets' omhoo(g)e; omhoo(g)eschuppen : de voetbal omhoo{g)eschuppen; omhoo(g)eslaan, omhoo{g)esmijten, omhoo[g)ewerpen : ze sloeg her orms
(armen) omhoo(g(e; de klakk' cmhoo{g)esmijten;
omhoo(g)esnokken, -snukken, met eenen snok omhoogdoen : hie snuktege de broek omhoo(g)e;
omhoo{q)estampen, met den voet omhoogslaan'
omhoo(g)esteken : wie kan er zijne venger omhoogesteken? ook onz.; omhoo{g)etrekken: trekt
de stor omhoo(g)e; omhoo(g)eveunken9 omhoo(g)evleu(i)en, met geweid omhoogslaan; omhoo(g)evoeren, in de hoogte voeren; omhoo{g)evrengen,
omhoogwringen; omhoo(g)ewouien : de wend
wouit de blår en omhoo(g)e; omhoo(g)ezwieren,
-zwouien : hie zwouit zyn orms omhoo(g)e va'
plezier.
Omkappen, sch. bedr. zw. ww. Met een werktuig (houweel) al kappende omdoen. Ge moet de
grond omkappen. Kapt 't pato{dd)erland omme.
Ned. Wdb{* gewestelijke uitdrukking, in Vlaamsch
Belgié gebruikelijk »).
Omkeelen, ww. Zie OMKEGELEN.
Omkeer (sch. é), m. Daarnaast OMMEKEER.
Qmdraai van eene straat of eenen weg. 't Es gebeurd an den ommekeer van de bane. DB. Ned.
Wdb (« weinig gebruikelijk, althans in Noord-Nederland >).
Omkeeren (sch. e\ sch. bedr. wed. onz. zw.
ww. Daarnaast OMMEKEEREN. Wdb. — Met een

landbouwgereedschap den grond omkeeren/1 Land
moet omgekeer{d) zyn. Ned. Wdb (« weinig meer
in gebruik »), — Wed. Ze kan her nog rap ommekeeren, ze is nog vlug. Ze keert her al ne keer
omme, ze denkt al soms aan de jonkmans. Vgl.
OMKIJKEN.

Omkegelen (uitspr. om- of
ommzke^hn),
sch. bedr. zw. ww. Wdb. — In het algemeen :
De zatterik ke[g)elt tafel en stoelen omme.

Omkennelijk, omkost, enz. Zie op ONK-.
Omketenen, omkleen, enz. Zie op ONTK-.
Omkeunen (uitspr. om- of ommd-), sch. onz.
onreg. ww. Omkunnen. Wdb. — Van land. Kunnen ctmgedaan worden. 'k En hé (heb) gee' werk-
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volkgenoefen 'k en wete niet of mij' land bij
tijd zal omkeunen. J.
Omkijken (uitspr. om- of omm9-), sch. onz.
onr. ww. Wdb. Mieke kijkt al omme, ze zoo (zou)
al ommekijken, ze kijkt reeds om naar de jongens,
ze denkt reeds aan lieide. — Spr. Doe* wel en
kijkt nie omme. — Zelfst. Geen ommekijke(n)s,
niets. Dat en was mij geen ommekijke{n)s werd
(waard).
— Afl. Om{me)kijk, m., oogwenk. In of op
nen om(me)kijk. Dat en es mij geenen ommekijk
werd, niets.
Omklaitsen, ww. Zie OMKLETSEN.
Omklakken, sch. bedr. onz. zw. ww. Met
eenen kiak (slag) doen omvallen. Hie klaktege de
bermiets' omme. — Met eenen klak omvallen. De
tafel klakt omme. — Zie KLAKKEN.
Omklappen, sch. bedr. zw. ww. Ompraten.
Hie zal teisen ons kiezen : tracht 'n (hem) om te

klappen. CV. T. R.
Omklenken, ww. Zie OMKLINKEN.
Omkletsen (uitspr. -kletspn ;gewoon -klaitsdn),
sch. bedr. onz. zw. ww. Wdb. Eglas omklaitsen.
Mij glas klaitst omme.
Omklikken, sch. bedr. onz. zw. ww. Omkantelen. De bank klikt omme. Verzichteglge zilt de
bank omklikken. J.
Omklinken (uitspr. om- of ommdklenk9n),
sch. bedr. onz. st. ww. Bedr. Met zeker geraas
doen omvallen. Ge klenkt mif glas omme. —
Onz. Met zeker geraas omvallen. Zij' glas klonk
omme. CV. T. R . Vgl. Ned. Wdb,
Omkloppen, sch. bedr. zw. ww. Wdb. Nen
na{g)el omkloppen*

Omklaitsen, omklntsen, sch. bedr. zw. ww.
Kimsende doen omvallen. 'n Tasse kaffie omkluitsen. Zie KLU(i)TSEN.
Omknippen, sch. bedr. onz. zw. ww. Wdb.
Bedr. Met eenen knip doen vallen. E glas wijn
mee' de vinger omknippen. — Onz. Knippende
omvallen. En zet ou (u) op die planke niet : ze
zal omknippen.
Omkommen, sch. onz. onp. onr. ww. Onz.
Omkomen. Ned. Wdb. Ze kwamp al den hoek
omme. — Onp. As }t al omkomt, as 't al omkwam(p), vgl. Ned. Wdb (c verouderde zegswijze ») : op het einde van de zaak, op het einde
van het vertelde, als 't er eindelijk op aankomt of
-kwam. Pier verteldege dat er wel tien huizen
afbranddegen, en as }t al omkwamp, en was
't mor nen auwe stal die i' vlamme stond. Ne
mains paist dor 'n goe zake te doen en as 't al
omkomt, zij de nog bedro(g)en. Vgl. ook DB. —
Omkommen (klemt, op kom), om het leven komen, is niet in gebruik.
Omkoopen (sch. 6), sch. bedr. onr. ww. Wdb.
lemand omkoopen.
— Afl. Omkoopelijk, bn., omkoopbaar : 'k em
ben nie omkoopelijk, zilde; Ned. Wdb (« voorheen *); — omkoopenge, vr.; — omkoopere, m.;
— omkooperije> vr.

OMKRABBEN

OMMETEN

Omloeren (uitspr, om-,

Omkrabben,omkrappen,

sch. bedr. zw. WW.
Van grond. Ge moet de lochtenkwe(g)els goed
omkrappen. Ned.

wa,

Omkrijen, vr«, Zie OMKRIJGEN.
Omkrijgen [uitspr, om-, soms ommJkrii(g)Jn),
sch. bedr. st. ww. Wab.- Iemand om(me)kry'(g)en, er in slagen hem van meeninz, van partij te
doen veranderen. - Land om(me)krq'(g)en, het
omgeploegd, omgespit krijgen. J.

Omkrnipen (uitspr. om-, soms 01nJnJ-), sch.
onz, bedr, st. ww. Wdb. De katte kruipt ai de
komers (kamers) in en omme. let ommeeruipen,
het al kruipende doen omvallen.
Omkunnen,

wW. Niet in gebruik. Zie OMKEU-

NEN.

Olllkwatken, omkwikken, omkwikkelen,
sen. ODZ. bedr. zw. ,vw. Onz. Met eenen kwak of
of kwik omvalleo, omkantelen. De lesseneere
kwikt omme. Ge zilt de tafel doen om1nekwz7d\~e
len. De kasse kwakt mee ne slag omme. - Bedr.
Ze kwakken, kwikken, kwikkelen het hier amaal
omme, - Vgl. Ned. Wdb (OMKWAKKEN), J.
Omlabeuren, seh. bedr. zW. w «, Omploegen,
De grond moet omgelabeurd wer(d)en. Zie LABEUREN.

Omlange, omleselij k, enz. Zie op ONL-.
Omlappen, sch. bedr, ODZ. zw, ww. Bedr.

Met
geweld omslaan, Hie lapt al de glazen omme.
DB. - Onz. Met geweld omvallen. Den dronkord lapt ginter omme,

Omleee, bw. Zie OMLEEGE.
Omlee(g)e, bw. Omlaag. De

wend korl'lt van
omlee(g)e. Dauwt (duwt) den na(g)el nor omlee(g)e. Wdb. KIL. ev. DB.J.
- Koppelingen. Ze zijn Diet zoo talrijk als die
met omhoo(g)e. Vgl. ]\/ed. Wdb. kal. 377. De
gebruikelijkste zijn : omlee(g)edauwen, bedr.,
omlaagduwen; omlee(gledoen, bedr.; omlee(g )edry'ven,onz. bedr.; omlee(g)edrouien, bear., omlaagdraaien; onzlee(g)eflodderen, onz,; omlee(g )egeraken, -graken, ooz.; omlee(g )egaan, ODZ.; omlee(¥)hauwen, bear., omlaaghouden; omlee(g)eky'ken, onz.; om lee(g)eschieten, onz. : de rook
schoot omlee(g)e; ontlee(g)eschulven, bed-r.; omlee(g)eslaan, onz. : de vlamme sloeg omlee(g)e,
bedr.: dem bal omlee(g)eslaan/ wed. : de vlamme
sloeg her omlee(g)e / omlee(g)esmy'ten, anz. becir.
wed., omlaagslaan; omlee(g)esnokken of -snukken,
bedr.; omlee(g)etrekken, bedr.

Omleen (leen eenlettergrepig en met sch. e),
ww. Omleiden. Wdb. Zie LEEN.
Omleggen (uitspr. omle(gg).Jn), sch.

bedr. wed.
zw. ww. Wdb. - Lana omle(gg)en, het met
den ploeg of de spade omkeeren. Onze knecht
leg t den hoi schoon omme.

Omli(gg)en (uitspr. omli(gg'Jn), sch. ODZ. st.
ww. Wdb. - Omgeploegd, omgespit liggen. Ons
klaverland Zigt omme.
Omliggende

(uitspr. omlz'(gg)JndJ), o. Zie OM·
bw. in Ned. Wdo. De omhggende
streek. J t Es gebeurd in J n gemeente van J t omIi(gg)ende.
LIGGEND,

I

soms ommtJ-), sch. ODZ.

zs«. ww. Loerende ornzien, achter zieh zien, Hie
sloop er stillekies uandeure, mor hie Ioerdege
toch atemaits ne keer omme, Vgl. Ned. Wdb.
Omloop (sch. 0), In. Daarnaast OMMELOOP, ' k Zal

I

he»: den ommeloop van de zake ne keer gaa' uertelien. V gl. Ned. Wdb.

I

op ONM-.

I
I
!

I
~

I

i

Omloopen (sch. 0), sch. ODZ. bedr, st. ww. Wdb.
-- Mee temand omloopen of ommeloopen, er mee
omgaan.
Ommainsehelijk, ommen(g)elijk,

enz. Zie

bw. Zie OMME.

Omme,

In. Omweg. Komt alhier : aldor es't
ne grooten omme,

Ommedroni, ommekeer, ommeloop, m.; ommedrouien, ww.: ommedrummen, ommeduvelen, ommedzakken, ommegaan, ommegeurhen, ommeg(e.raken, ommekeeren, ommekennen, ommekijken, ommeklappen, ommekrij(g)en, ommekmipen, om.mekwakken,
ommeloopen, ww.: enz. euz, Zie op OM-.
Ommegang (uitspr. -gan1?), m, Mv. ommeganks. Processie, Den ommegank gaat uit, Dat
es ne schoonen ommegank. Op ueel door-pen zy'n
der tzoie ommeganks : de klalnen en de grooten;
de klainen en gaa' mor rond de kerke of de
Plootse (Plaats); de groote vOlgt 'n Zanger
bane. KIL. u»: Wdb. Ned. Wdb. - Kleine
kermis, zom-rkerrnis. In ieder dorp heeft men
twee kermissen : den onzmegank of de klain
keer(e)messe,o en de groote keer(e)messe of de
keer(e)messe. Den olnmegank is de eerste kermis
en valt gewoonlijk in of omtreot Mei ; de (zroote)
keer(e)messe wordt meestal na den oogsttijd gevierd (vaak in September). 't Es zondag ommeg-ank t' Eist. Wanneer zie ' k ou (uj? Mee' den
om1neg-ank. Spr. Op den ommegank t' Zegelsem
rabzt het aUoos.
- Samenst. Ommegankbane, -strate, -weegJ
baao, straat, weg al waar de ommegank gaat; ommegankwere, 0" mooi weder, kermisweder;ommegankzondag, -maandag, -dqsendag, vgl.
KEERMESSE,

Ommegank, m. Zie OMMEGANG.
Ommentomme (hoofdt. op tom),

bw. Overal.
k Hoore de veu(g)els schuifelen ommentomme.
Ned. Wdb (<< oln en om, voorheen omend'om,
omlnendom en ommentom (reeds in 't Mnl. omme
ende omnze) 1». Zie bier ALOMMENTOMME, OMJ

(ME), ENlJE.

Ommentwere (hoofdt. op twe), bw. Heen en
terug, gaan en keeren, fro aller et retour. Nor
Gent l 't es weI twz'e uren ommentwere. Pakt
drlj' korten (reiskaarten) ommentwere. - Her- en
derwaarts. De kinders loopen ommentwere. De
blare' wouz"en(waaien) ommentwere. - Zle ENDE.
Ommers, bw. Immers. G' het (hebt) m~' ommers gezazd da' ze vertrokken was. SeR. DB.

ev.].

Ommeten (uitspr. om-, soms ommtJ-), 5ch. ODZ.
st. ww. Niet in de reehte richting meteD, al eenen
omweg meten. De Zandmeter meet 01nme.

OMMEUÉN
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Ommeuen, ww. Zie OMMEUGEN.
Ommeagen (uitspi. -meu(g)pn), sch. bedr. onr.
ww. Ommogen, mogen omgaan. Mag ek den
hoek omme? — Mogen omgeploegd, -gegraven
worden. Mag 't stoppelland ook omme? J.
Ommoeten (uitspr. ow-, soms ommd-\ sch. onz.
onreg. ww. Wdb. — Moeten eenen omweg maken. Ze maken de katsie (kassijweg), g' en keunt
nie rechte nor 't doorp rijen, ge moet omme. —
Moeten van meening, partij veranderen. In de
naaste kiezenge moeten z' amaal omme. — Moeten omgeploegd, omgespit worden. Onze klaverstruik zal ook ommemoeten. CV. J.
Ommnren (klemt, op mu-), onsch. bedr. zw.
ww. Wdb. Ge moet den hof ommuren.

Omnatnurlijk, omnoozele, enz. Zie op ONN-.
Omneer, bw. Zie OMNERE.
Omnere, bw. Voor eene stemrust omnere, ånders omnere naast omneer, Omlaag, naar beneden. Kruipt op den delte en smijt mor al de
schooven omnere : ge meugt z' omneersmijten of
omneresmijten. Vgl. DB. CV. J. Ned. Wdb. i. v.
NEDER, kol. 1690. — Men zegt wel meer nere,
neer. Zie ald.
Omnijpen, sch. bedr. st. ww. Door nijpen
ombuigen. De na{g)els omnypen.

Ompas, ompasiénteg (-patsiénteg), enz. Zie
Op ONP-.

Omplaitsen, ww. Zie OMPLEITSBN.
Ompleitsen (uitspr. -plaitspn), sch. bedr. onz.
zw. ww. Bedr. Met geplas doen omvallen. Hie
sloeg tnee' zijn vuist op tafele en hie plaitsteg'
al de glazen omme. — Onz. De glazen plaitsen
omme. — Zie PLEITSEN.

Ompleuén, ompleuien, sch. bedr, zw. ww.
Omplooien, ombuigen. Ge 'm meugt den draa'
nie ompleuén,
Ompraten (zovl. lange a), sch. bedr. zw. ww.
Wdb. Ne kiezer ompraten.
Ompreutelen, sch. bedr. zw. ww. Zooveel
als : ompraten. 't Es ver loren gepraat; g' en
zil(t) mij toch nie ompreutelen.

Omptbeunselen, omptbreken; omptdeu(i)en;
ompteeren, ompterven; omptrermen, omptfutselen; omptgaan, enz. «nz. Zie op ONT-,
Omrechtverdeg, enz. Zie op ONR-.
Omredewille, vw. Zie OM. J.
Omreeken (sch. e), sch. bedr. zw. ww. Met
eene reeke (rijf) omkeeren. De grond omreeken.
Ge moet 't heu ne keer goed omreeken. Vgl.
REEKEN.

Omrengen, ww. Zie OMRINGEN.
Omrijden (uitspr. -rijdn), sch. onz. bedr. st.
ww. Wdb. — Omploegen (al rijdende met de
ploeg door den akker). Es da' stik land nog nie
omgereen? SCH. DB. CV. R . J. Ned. Wdb
(c gewestelijke uitdrukking, vooral in Brabant,
Antwerpen en Vlaanderen gebruikelijk »).
Omrjjen, ww. Zie OMRIJDEN.

OMSLEUREN

Omringen (uitspr. -rengdn met den klemt.),
onsch. bedr. zw. ww. Wdb. Het woord komt in
gebruik. lemand, iet omrengen.
Omroeien, sch. bedr. zw. ww. Omwerpen.
'k Paktege negroote steen en 'k roeidege de staak
omme. J (omrooien). — De bet., door Ned. Wdb.
aangegeven, is hier onbekend.
Omroeren, sch. bedr. zw. ww. Wdb. — De
melkpot omroeren, al roerende doen omvallen.
Omrollen, sch. bedr. zw. ww. Wdb. — Rollend doen omvallen. De rolle genk over da' land
en al de plante li(gg)en omgerold.
Omscharteilj sch. bedr. zw. ww. Schartend
(d. i. krabbend) doen omvallen. De katte schart
de melkpot omme. — Van grond. Omkrabben.
Die duvelsch' hinnen scharten de lochtenk omme.
— Zie SCHARTEN.

Omschattelijk, omscheelijk, enz. Z. op ONS-.
Omschauwen, omschanwenge, omslibberen, omsteken, enz. Zie op ONT-.
Omschenken, sch. bedr. st. ww. Al schenkend
doen omvallen. Ze schenkt zoo dwaas da* ze de
ruimer omschenkt.

Omsehermen, -scherremen, sch. bedr. zw.
ww. Schermend doen omvallen. Hie schermt mee
zijn orms (armen) tafels en stoelen omme.
Omschieten, sch. bedr. wed. st. ww. Wdb. —
Bedr. De grond mee' de spa omschieten, omwerpen. — Wed. Zich snel omkeeren. As ze mij
hoordege, schoot z' her nog ne keer omme, zilde,
Omschuiven, sch. bedr. st. ww. Schuivend
doen omvallen. Fast op, ge schuift de tafel
omme. Wdb.
Omschuppen, sch. bedr. zw. ww. Omschoppen.
Va' koleere schuptege ze de melkaker omme.
Omschntten, sch. bedr. zw. ww. Omschudden. Wdb.
Omslaan (uitspr. om-, soms ommd-; met zovl.
lange a), sch. bedr. wed. onz. onreg. ww. W d b .
— Bedr. De voet omslaan, hem verstuiken. DB.
CV. J. Ned. Wdb (« alleen in Vlaamsch Belgié »).
— Omvouwen. De mauwe 'm beets} omslaan. J.
— Wed. Zich plotseling omkeeren (van een liggend persoon). Ze sloeg her nog ne keer omme, en
ze stierf. — Ook van wind : plots van richting
veranderen. Dezen nacht heet (heeft) de wend
hem (zich) ommegesle(g)en, — Plots van zienswijze, partij veranderen. G'heel zijn famielde
heet her omgesle{g)en.
Omslepen (zachtl. e), sch. bedr. zw. ww. Omsleepen. Ze sleeptegen 't lijk den hoek omme.
Omslertn, sch. bedr. onz. zw. ww. Bedr. lemand of iets, glijdende, doen omvallen. E kind
omsleren. — Onz. Uitglijdende omvallen. 't Was
stijf gelak (glad) en k sleerdeg' omme : mijne
kop hee 'n ferme buile. — Zie SLEREN.
Omsleuren, sch. bedr. zw. ww. Wdb. — Sleurend doen omvallen. Ze sleurt mee her lank kleed
al de blommen omme.
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Omslooven (sch. o), sch. bedr. zw. ww. Omvouwen (van broek, mouw b. v.). 't Es hier stij'f
vuil, 'k zal de broek omslooven. S C H . J .
OmSmijten (uitspr. om-, soms ommp-), sch.
bedr. wea. onz. st. ww. W d b . — Bedr. Smijt de
mauwen omme, vouw ze op of om. — De grond
omsmijten, hem slordig omploegen of omgraven.
— W e d . Van zienswijze, partij plotseling veranderen. 'k En hé (heb) in hem geen trauwe, hie
smijt hem te gemallek omme. — Van wind, weder : plots veranderen. De wend smijt hem nor
de Zuiden omme. — Onz. Omvallen. Den auwe
muur zal wel ne keer
ommesmijten.
Omsnokken (uitspr. om-, soms ommp-), veelal
- s n a k k e n , sch. bedr. wed. zw. w w . Bedr. Omru kken. Pier snuktege de kas omme.
Deper(d)en
ommesnukken
mee }t kor de el. 'k Snokteg'
her
omme. W e d . Zich plots omkeeren. As ze kaad
es, kan z' her omsnukken.
— Plots van meening,
partij veranderen. Op den dag van de kiezenge zal
hie hem wel omsnukken.
Omspartelen (uitspr. om-, soms ommp-), sch.
bedr. wed. zw. ww. Bedr. Al spartelend doen
omvallen. Da' kind zal de wie(g)e wel ne keer
omspartelen. — W e d . Zich spartelend omkeeren.
De vis spartelt hem omme. Veur dat hie stier/,
heet (heeft) hie hem
ommegesparteld.

Omspeeten (sch. e) of omspitten, sch. onz.
zw. ww. Soel omloopen. Den hond spit dem
bogord {^oomg&zxa) omme. Z. SPEETEN, SPITTEN.
Omspinnen, sch. onz. st. ww. Snel omloopen.
Hie spintden hoek omme. Zie SPINNEN.
Omspitten, ww. Zie OMSPEETEN.
omgraven, is niet in gebruik.

Omspitten,

Omsprengen, ww. Omspringen. W d b .
Omstaken {sta met zovl. lange a en den
klemt.), ocsch. bedr. zw. ww. Met staken omringen. Da' lochtenksk' es schoon
omstaakt.
O i n s t a m p e n (uitsp. om-, soms ommp-), sch.
bedr. zw. ww. Door stampen doen omvallen. Da'
perd stampt de bank omme. C V .
Omsteken (uitspr. om-, soms ommp-), sch. bedr.
st. w w . Doox steken (duwen) doen omvallen.
Fast op, ge zilt de ker re nog omsteken. — O m spitten. Ned. Wdb. («in Vlaamsch Belgié >).
Omstekken, sch. bedr. st. ww. Omwerpen. De
jongiesstekken al de boomkies omme. Zie STEKKEN.
Omstekken (uitspr. om-, soms ommp-), sch.
wed. zw. \*w. Zich met haastigen ruk omkeeren.
As ze koleerig es, kan z' her
ommestekken,
newoure! Zie STEKKEN.
Omstekken (klemt, op stek), onsch. bedr. zw.
w w . Met stekken (zie ald.) omringen. Ge moet
die groez'
omstekken.
Omstooten (uitspr. om-, soms ommp- en met
sch. o), sch. zw. ww. W d b . Verzichteg!
ge
zilt de muur nog ommestooten.
Omstoormen (zachte o), storemen, w w . Omstormen, 't Ongeweert es veurbij', mor kijkt ne
keer hoe dat 't hier dl omgestoormd ligt! W d b .

OMVERRE

Omstreekte, vr. Omstreek. In d'omsireekte.
Zie STREEKTE.

Omstuiken (uitspr. o « - , soms ommp-), sch.
onz. bear. zw. ww. Onz. Met eenen stuik omvallen. Ik Hep tegen her, en ze stiakteg' omme. SCH.
Ned. Wdb («. thans alleen in Viaainsch Belgié in
gebruik »). — Bedr. Met eenen stuik doen omvallen. De per\d)e' stoormdegen (gingen op hol) en
stuiktegen de muur omme. — Zie STUIKEN.
Omstarten, ww. Omstorten. Ge zilt den eemer
omsturten. W d b .

Omtbeanselerj,omtdeu(i)en, omterven, omt«
eaveren, omtfermen, omtfatselen, omtgaan,
Omtgeén, enz. enz. Zie op ONT-.
Omterten, sch. bedr. st. ww. Omtreden, tredend doen omvallen. Da' manneke loopt de g'hee«
len hof deure, en tert al de blommen omme. Zie
TERTEN.

Omtoppen, sch. bedr. zw. ww. Toppend doen
omvalien. De jongies toppen te wild, ze toppen
't hier dl omme.
Omtrampelen (uitspr. om-, soms omme-)^ om-

trappelen, omtrappen, sch. bedr. zw. ww. Door
trampelen (zie ala.), trappelen doen omvallen.
Wie heet (heeft) er die blommen
ommegetrampeld?
Van grond : hem door trappelen omkeeren, omwoelen. Kijkt hoe dat die veulens den
hof ommetrappelen ! — Vgl. Ned. Wdb.

Omtrauwe, vr. Zie ONTRAUWE.
Omtrekken (uitspr. om-, soms ommp-), sch.
bedr. wed. onz. ww. W d b . — Bedr. Door trekken omkeeren. Z' en wildege mij nie bezien, mor
}
k trak ze mee' geweld omme. W e d . Zich plots
omkeeren. Zekoesther
omtrekken en ommesnukken,
zille!
— Omtrekken, onttrekken; zie ald.
Omtrent, bw. vz. W d b . De gewone vorm is
O N T R E N T : c vooral in de 17° eeuw » zegt Ned.
Wdb. — Er (noch) an of ontrent zij'n, er in 't geheel niet omtrent zijn. 'k En hé (heb) niet (niets)
gezie', meneere ; 'k en was er nog an of ontrent.
Zie A N , D A A R E N T R E N T .

Omtuimelen (uitspr. om-, soms ommp-), omt u i m p e l e n , sch. bedr. wed. onz. zw. w w . W d b .
Door tunnelen doen omvallen. De kinders
tuimpelen de stoelen omme. — W e d . Zich tuimelend
omkeeren. Van de pijne tuimelt z' her op de
vloer omme. — Onz. Van zienswijze, partij veranderen. 'k En kan er geen trauw in hen (hebben), ze zille wel omtuimpelen.
S C H . C V . — Zie
TUIMPELEN.

Omvallen (uitspr. om-, soms ommp-), sch. onz.
bedr. st. w w . W d b . — Bedr. Door te vallen iets
doen omvallen. Bie dauudege (duwde) mij van
de stoel en 'k viel de tafel omme. — Onz. Schielijk van zienswijze, partij veranderen. Zilde mee
ons doen, zilde nie ommevallen? C V .

Omvaste, omverzichteg, omvrijwilleg, enz.
Zie op O N - .

Omver, bw. Zie OMVERRE.
Onrøerre (klemt, op ver), bw. De slot-<? valt
soms weg. Voor eene stemrust is het ahijd om-
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OMVERRE
uerre. « Omver komt thans alleen voor in samenstelling met ww., waarmede het eene eenheid
uitmaakt, op dezelfde wijze gevormd als de samengestelde ww. met omhoog en omlaag s, Ned.
Wdb. kol. 693. Die samenstellingen of koppelingen vorrnen twee groote categorieen :
I- Onzijdige ww,; type: omuertrevuallen ; de
~ebruikelijkste zijn (vgl. Ned. Wdb. kol. 694, a;

kol. 695, c; kola 696, e) : omver(re)boutsen, ook
bedr, ; omver(re)daveren; omuerirevionderen, ook
bedr.: omver(rejgle)raken,. omver(re)keunen;
omver(re)klaz"tsen, ook bedr.: omver(re)klakken,
ook bedr.; omver(re)klenken, ook bedr.; omuer(re)kwakken,ook bedr.: omver(re)kwlkken, -kwik.
kelen, ook bedr.; olnver(re)lz(gg)en; olnver(re)meu(g)en,. omuertresmoeten ; omver(re)plaitsen,
ook bedr.: omueriressiaan, ook bedr.; omoertrevsmijten, ook bedr.: omsierireistuiken, ook bedr.;
omver( re )tu£mpelen; omuert re )vlie(g )ell, ook
bedr.; omver(re)u'iepen, -unepelen, ook bedr.;
omver(re)zifn,. omver(re)zwakken, ook bedr,
2- Bedrijvende ww.; type: omv~r(re)werpen..
de gebruikelijkste zijn (vlg. Ned. Wdb, kol. 694, b;
kol. 695, d; kol. 696, c) : omver(re)baffen; omver(re)oanden, omverhoepelen ; omuertresbiazen :
omver(re)bollen,. omver(re)boutsen, ook onz.:
omver(re)buischen; omver(re)dansen; omver(re)dauwen, omverduwen; omver(re)less(ch)en; omver(re)doen,. omver(re)donderen, ook ODZ.; omver(re)drummen; omoertresduuelen, ook ODZ,;
omtieri re )fruten, omverwroeten; omver( re)geu(i)en,· omuerhen, -hebben ; olnver(re)kappen;
omver(re)ke(g)elen,· omver(re)kY'ken.· ge zoodt
(zoudt) iemand omverrek&'ken,· omver(re)klaitsen, ook ODZ. ; olnver(re)klakken, ook ODZ,; omver(re)klenken, ook onz.; o1nver(re)klikken, ook
ODZ,; o1nver(re)kry'(g)en; omuerl re )kruipen ;
omver(re)kwakken, -kw£kken, -kwikkelen, oak
onz.; omver(re)loopen; omver(re)plaz"tsen; ook
ODZ.; omver(re)rfi{d)en,· omuertrejroeien, ornvergooien; ormiertresrollen ; omver( re)scharten;
omver(re)schieten; omver(re)schuppen,. omver(re)slaan~' omver(re)slengeren; omver(re)sleren,
om verglijdeD; olnver(re)sm&'ten, ook onz.; omver(re)snokken, -snukken; omver(re)~partelen;
omver(re)sprengen; omver(relstampen,. omver(re)steken ; omver(re) ~tooten,. omver(re)stoormen,
stormend omverloopen; omver(re)stuiken, ook
ODZ.; omver(re)terten, omvertreden; omver(re)trampelen, . trappen, -trappelen ,. omver(re)trekken,. omver(re)veunken, -vleu(l)en, omverslaan;
omver(re)wiepen,-wiepelen, ook onz.; omver{1-e).
zien; omver(re)zwakken, ook onz.; o1nver(rt)zwieren, -zwou,z"en, omverzwaaien.

- In de volgende koppelingen he eft omver( t'{')
DOg de bet. van dood. Type: om ver(re)schietel! ,
doodschieten. Omver(re)batlen,. omver(relblaz'!ll,
met een geweer doodschieten; o1nver(re)drouien,
omverdraaien; olnver( re)dzakken, doodslaan,
doodsteken, doodschieten; omverhen, -hebben;
omver(re)lappen, doodschieten, doodsIaaD of -steken; omver(re)li(gg}e'n, dood zijn of liggeD; omver(re)paffen, .poefen, doodschieten; omver(re)steken, doodsteken; omver(re)trekken, voar men
de verkens doodt, trekt men ze met een tou,v
orover; eig. eo fig.

3IB

OMZIEN

OmvIieen, ww. Omvliegeo. \Vdb. Ze k7.Val1t
den hoek omgevlo(g)en. - Van wind: snel omkeeren. De wend vloog omme, en Jt begoest te
uriesen: - Snel van partij veranderen. .frfeeJ geld
vlie(g)en s'amaal omme.
Omvrengen, vr«, Omwringen. Wdb.
Omwaaien [uitspr, OmWOUlJn, soms

ommJ.),
Wdb. - OOZe Van meeoing,
partij veranderen. De schepene noouit gemallek

sch. onz. bedr.

WW".

omme.

Omweeg (sch. e), m. Omweg. Zie WEEG.
Omwenden, sch. bear. wed.onz. ww. Wdb ,
De kop omwenden. - Wed. Van partij verandereno Ik en zal me nie omsoenden, J k bl&'veby' myOn
pari!Je.

Omwendon (uitspr. omwen{d)tJn, klemt, op
wen(d), onsch. bedr, st. wW. Omwinden. De
wonde moette (moet ge) goed omwen(d)en.
- Aft. Omsoendsele, 0., omwindsel.
Omwentelen, sch. bedr. wed. onz. ww Wdb.
- Wed. Van zienswijze, van partij veranderen,
Sies hee' heJn schoon ol1zgewenteld.
Omwetend, omwetteg, enz. Zie op ON-.
Omwerpen, sch, bedr. wed. WW. Wdb.
Wed. Van meening, partij veranderen. En rekent
op de pachter met .' hy' zal hem omwerpen.

Omwie(g)en, sch. bedr. ODZ. ZW. ww. Door
wiegen doen vallen : ge wiegt de stoel omme ,. door wiegen vallen : de stoel wiegt omme. Vgl.
Ned. Wdb.
Omwiepelen, omwiepen,

sch. be dr. OOZe zw.
Omwippen. De gouiperse (gaai) zal omwiepelen, om unepen. GJem tneugt die pianke nit
omaoiepen. Zie WIEPELEN, WIEPEN.
WW.

Omwouien, ww. Zie OMWAAIEN.
Omwutelen, sch. bedr. wed, zw.

ww. Bedr,
De' mol wutelt Jt mul omme. - Wed. Da' kind
wutelt henz in ~t zand OlnrlZe. - Zie WUTELEN.

Omzakken, sch. onz. zw. ww. Omzijgen,
zachtjes omvallen. Van personen en van zaken.
V gl. Ned. Wdb. De muur es aud en zal omzakken. Ze zakteg J Olnlne en ze stierf.

Omzendbrief, m. 1rIandement van den bisschop; - circulaire. Ned. Wdb ..· c in Vlaamsch
Belgie ). SCH.
J.

ev.

Omzenden

(uitspr. om-, soms 01nm;J.), WW.
Ned. Wdb. - Bedr. Langs eenen omweg zenden.
G' en zendt my' toch nie omme, zekers?

Omzetten, sch, bedr. wed. zw. wW. Wdb. lelnand omzeiten, hem van meening, partij doen
vpranderen. J{.IL. DB. J. Ned. U'db. kol. 807. Wed. Van wind, weder. De wend zet ke1n Olnme,
verandert van rich ting. ~ t Were ~ n kan hem nie
omzeltell.
Omzien (uitspr, om·, soms ommcJ')' sch. OOZ.
onreg. ww. Wdb. Van een meisje. Ze ziet al
omme, ze denkt al aan een jongen, aan Hefde. -Ais zelfst. nw. m. In (of op) nen om(me)zien, in
eenen oogwenk. J t Was in nen om11Uzie~ gedaan.
Jt En es mij geenen omzie' werd, bet is mij niets

OMZIJN
waard. — Geen omziens, geen bekommernis of
vrees. Der en es geen ommeziens naar. Geen
omziens werd (vgl. boven). — Vgl. J. VD. CV.
T. R.
Om zijn (uitspr. om-oi ommp-), sch. onreg. ww.
Alom (een omweg) zijn: 't zalalhier om(me) zijn;
omgebogen, omgeploegd, enz. zijn. Da' land
moesi al lang omzijn. DB.
Omzwaaien (uitspr. om-, soms om?n9Zwouidn),
sch. onz. bear. wed. zw. ww. Onz. ; raet eenen
zwaai omvailen. Da' boomke zal door de wend
ommezwouien. — Bedr. Hie zwonit mee' zijne
stok de blommen omme. — Wed. Zich snel met
eenen zwaai omdraaien. Triene zwouideg' her
omme, en ze vertrok.
— Afl. Om(me)zwoui, m., omzwaai.
Omzwakken (uitspr. om-, soms ommp-), sch.
bear. onz. zw. ww. Bedr. Met eenen zwak omwerpen. — Onz. Met eenen zwak omvailen. —
Zie ZWAKKEN.

Omzwieren (uitspr. om*, soms ommp'), ww.
Wdb. Ze zwieren 't doorp omme. — Bedr. Zooveel als : omzwaaien. Past op, ge zilt mee' de
stok die zonneblom ommezwieren.
Otnzwouien, ww. Zie OMZWAAIEN.

On-, ontkennend voorvoegsel. Men zegt altijd
om- voor b,p,m\ soms ook voor andere medeklinkers : omdank, omgelu(kk)?g naast ondank,
ongelu(kk)eg, enz. Zie Kl. en Vor ml. en de hier
volgende woorden, ook OM (aanm. 2°).
Onachtzaam (uitspr. -som of -soom met zachtl.
o), Dn. Wdb.
— Afl. Onachtzo[m)meghied, vr., onachtzaamheid.
Onafhankelijk (uitspr. onavankplijk),bn. Wdb.
— Zeifst. m. ISaam eener partij, die beweerde
noch liberaal noch katholiek te zijn. Der en zij'
geen onafhankelijken nie meer.
—Afl. Onafhankclekhied, vr., onafhankelijkheid.
Onbehauwd. (uitspr. om-), bn. Niet met gebouwen bezet. Wab. — Wordt niet van land gezegd.
Onbedacht (uitspr. om-}, bn, bw. Wdb. Z' hee*
dat ombedack[t) gedaan.
Onbegankelijk (uitspr. om-), bn. Niet begangbaar. De wege?i alhier zijn ombegankelijk. Ned.
Wdb, (< tb an s verouderd »).
Gnbegoed (uitspr. om-, goed met zeer korte
oe), bn. Ongegoed (in Noord-Ned.) Ombegoedde
(uitspr. -goettp) mains(ch)en. DB.
Onbekend (uitspr. om-), bn. Wdb. Ombekend
es ombemind. J.
Onbekalfd (uitspr. om-) bn. '« Ombekalfde
koe, eene koe die geen kalf inheeft. DB. J.
Onbekwaam (uitspr. ombpkwoom met zachtl.
o), bn. Wab. Onze meester es ombekwoom.
Onbekwoom, bn. Zie ONBEKWAAM.

Onbelast (uitspr. ombp-), bn. Wdb. — Zuiver
en ombelast, vrij van last (spr. van eigendom).
Da' goed es zuiver en ombelast. J (Bijv.J.
Onbeleeld (uitspr. om-), bn.bw. Wdb.
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ONDANKBARIG

-

— Afl. Ombeleefderik, m., onbeleefd mensch;
SCH; DB; CV; J ; Ned. Wdb. (talleen in Vlaamsch
Belgié gebruikelijk »); — ombeleefdhied (uitspr.
-tiet), vr., onbeleefdheid.
Onbemind (uitspr. om-), bn. bw. Wdb. Zie
ONBEKEND.

Onbepaizelijk, bn. Zie ONBEPEIZELIJK.

Gnbepeizelijk (uitspr. ombppaizplijk, gewoonlijk met ij), bn. Oubedenkelijk. DB.
Onbermhertig (uitspr. om-), bn. bw. Wdb.
Zeer. Ombermkerteg kaad (kwaad). Dat es ombermherteg rijke. Vgl. Ned. Wdb.
— Afl. Ombermherteghied, vr.
Onbeschaamd (uitspr. ombpschoomt met
zachtl. o), bn. bw. Wdb.
— Afl. Ombeschoomderik, m., onbeschaamd
mensch; — ombeschoomdhied, vr,, onbeschaamdheid.
Onbeschoft (uitspr. om-), bn. bw. Wdb.
— Afl. Ombeschofterik, m., lompe kerel; CV ;
J; — ombeschofthied, vr.
Onbeschoomd, bn. Zie ONBESCHAAMD.

Onbeschrijfelijk (uitspr. om-), bn. Wdb.
Onbesle g en (uitspr. om-), bn. Onbeslagen.
Zij' pera loope ombesle(g)en. Mnl. Wdb.
Onbesteld (uitspr. om-), bn. WTdb. Van drank
of wmkejwaar. Es 't bier besteldP Neen 'tt 't es
nog ombesteld,
Onbetaald (uitspr. om-), bn. 't Es 'n auw
ombetaatde schuld. Wab.
Onbetaamd (uitspr. ombptoomt met zachtl. 0;
soms met zovl. lange a), bn. Onbetamelijk.
Onbetoomd, bn. Zie ONBETAAMD.

Onbevlekt (uitspr. om-), bn. Wdb. D'ombevlekt ontvangenesse.
Onbowennd (uitspr. om-), bn. Onbewoond.
'n Ombeweunde streekte.
Onbezaaid (uitspr. ombpsoutd),bn.Wdb.'tLand
ligt 110g ombezouid.
Onbezeurgd (uitspr. om-), bn. bw. Onbezorgd.
Da' leeft ombezeurgd.
Onbezouid, bn. Zie ONBEZAAID.

Ottblasschelijk (uitspr. om- en met ch), bn.
Onbluschbaar. Ned. Wdb. (« voorheen... onblus*
schelijk»). Mnl. Wdb.
Onbrekelijk (uitspr. om-), bn. Onbreekbaar
(dat men noou gebruikt). Wdb.
Once (uitspr. onsp), vr. Mv. *n. Gewicht. Ned,
Wdb. Vier oncen es e vierendeel. 'n Halv' once,
— Spr. 'n Once geluk es beter as e pond (soms
ne kielo) verstand.
Ondank (uitspr. on-, soms om-), m. Wdb.
Ondankbaar (uitspr* on-, soms om- en met
zovl. lange a), bn. bw. Daarnaast ONDANKBARIG«
Ge zij' nen ondankbarege mains.
— Afl. Ondankbaarhied, -bareghied, vr.
Ondankbarig, (uitspr. on-, soms om- en met
zovl. laDge a) bn. bw. Zie ONDANKBAAR en de afl*

ONDEELBAAR
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Ondeelbaar (uitspr. on-, soms om-, en met
sch. e en zovl. lange a), bn. Wdb.
Onder, vz. Lat. infer{ior), infra. Ned. Wdb.
kol. 1222. — Onder hem (zich) staan9 van paarden : de voorste hoeven staan te zeer naar achteren. Twee oorzaken : het gebrek is aangeboren
(in 't Fr. heet zulk paard : brassicourt); — of het
gebrek is het gevolg van ouderdom (fr. cheval
arqué). En koopt de ruin niet: hie staat onder
hem, Vgl. STAAN. — Onder de rechte(n) (of de
kerkrechte[n)) li(gg)en, berecht zijn. DB. CV. J.
— Onder de voet, raadspel. Onder de voet doen
(of spelen of steken) : centen onder den voet werpen en laten raden of ze kop of letter liggen. Zoo
ook : onder 't hånd doen, spelen of steken, Zie
D E COCK en TEIRLINCK, Kinder-spel, IV, 83. —

Onder de voeten. Eig.: onder de voeten geraken,
zijn, liggen, enz. Fig. : ziek zijn, verkwijnen;
ver vallen; arm worden. Ook van zaken : dem
boerestiel ligt onder de voeten. Vgl. J. — Onder
't hånd; eig. en fig. Spel : onder }t hånd doen
(of spelen), centen onder de vlakke hånd houden
en laten kop of letter raden : de kinders doen
onder 't hånd. lemand onder ft hånd of onder
handen nemen of pakken, hem erg vermanen,
berispen, hem de waarheid zeggen. J. — Onder
oo(g)en. Eig. enfig.lemand onder oo(g)en hauwen (houden) of hen (hebben), hem streng bewaken. Ge moet de kinders onder oo(g)en hauwen. — Onder of boven, min of meer (in verband met een getal), ongeveer. 't Zal onder of
boven de veerteq frank zijn. De lochtenk es
vier roe (roeden) groot9 onder of boven* DB.

CV.R.J.

— Bw. Zie ONDERE (i e art.).

— Samenst. Onder, vz., vormt eenige koppelingen : in mijn dialect gebruikt men onder orms
(-arms), onderduims en onderhandsch, — Voor
de samenst. met onder, bw., zie op ONDERE.
Onder, vz. Lat. inter. — Onder 't voetvolk,
bij net voetvolk. Sies es onder 't voetvolk en ik
onder *t per(d)evolk. — Onder de schole, onder
schooltijd. — Onder ander{e) (van personen en
zaken), nooit onder anderen. Veel mains(ch)en en
zijn nie kontent; gif en ik onder andere. Onder
ander her broere. — Onder ons gezaid en ieverst
el gezwe(g)en. Vgl. Ned, Wdb. kol. 1232. Spottend : onder ons gezwe\g)en en ieverst el gezaid
(of verteld). — Onder houdere, onder hen (lieden).
— Bw. Zie ONDERE (2e art.).
— Onder, vz., vormt een paar samenst. : onderwe(g)e, ondert(s)uss(ch)en. — Voor de samenst.
met onder, bw. zie op ONDERE.

Onderaan, Oflderaf, bw. Niet in gebruik. Men
zegt van ondere. Zie ONDERE.
Onderarms (uitspr. ~or{rd)ms), bw. Het tegengestelde van bovenorms. Onderorms werpen,
werpen met de hånd naast de knie.
OnderbaaS, m. Wdb. Ik ben hier baas en gij
onderbaas, Zif wijf es dem baas en hij den
onderbaas.
Onderbedde, o. Al wat onder de matras ligt :
kafzak, stroo, enz. DB. CV. Zie BEDDE,

Onderblijven, sch. ww. Wdb,

ONDERE

Onderblijven (klemt, op blij), onsch. onz. st.
ww. Wdb. Achterwege, ongedaan blijven. Da'
proces zal onderblijven. SCH. C V. J. Ned. Wdb
(« thans alleen nog in Vlaamsch Belgié... >). —
Achterlijk blijven (van mensch, dier of plant) : de
klemt, valt gewooniijk op blij en *t ww. is dus
onscheidbaar. CV. J.
—- Afl. Onderblijvere, m., achterlijk mensch,
dier of plant; Ned. Wdb : onderblijfsel. Vgl. J.
Onderhool (zachtl. o), o. De boomstam van
wortel toi kruin. Op 't onderbool en staan der
geen takken. Verkoopenge van onderbolen diensteg veur kuipers en wa(g)smakers.
Onderbreken (klemt, op bre), onsch. ww.
WdD. lemand onderbreken, hem in de rede
vallen. Zie de aanm. Ned. Wdb. kol. 1253.

Onderbroek, vr.; onderbuik, m.; onderdaan,
m.; onderdoen, ww. Zie Wdb (ook de afl.).
Onderdauwen, ww. Onderduwen. Wdb.
Onderdeure, bw. Onderdoor. Wdb. Kruipt
er mor onderdeure. Zie DEURE.
— Samenst. In samenstellingen valt de slot-*
al dan niet weg. Onderdeur(e)gaan, -kruipen,- loopen, -ri/en, -varen, •vlie{g)en, -zwemmen en
andere meer.
0nderduim8 ; bw. Daarnaast ACHTERDUIMS.
Heimeiijk, beaektelijk. Dat es onderduims gekonkelfoesd. SCH. CV. J. Ned. Wdb (« alleen
in gewestelijke spraak, vooral in Gelderland en
Vlaamsch Belgié gebruikelijk »).
Ondere, bw. De eind-<? valt dikwijls in de
uitspr. weg; voor eene stemrust altijd ondere,
Wdb. — Onder em boven, overal. De kinders
liepen onder em boven. — 't Onderste boven,
Zie ONDERSTEBOVEN. — Van onder\e), nooit van
onderen: 't stof komt van onder nor boven,
3
t komt van ondere. Onderaan, onderaf, onderin :
pakt het van ondere; begint van ondere; 't ligt
in de kasse, van ondere. — Naar (nor) onderne),
nooit onderen. let nor onder smijten ; loopt nor
ondere. — Er onderne). Elliptisch : Er onder
zijn, H(gg)en, onder de dekens; onder den grond,
dus : begraven. — Ten onder{e), ten onder. Hie
geet (geeft) hem ten ondere, hij geeft zich verioren, hij onderwerpt zich. Vgl. ONDEREN in Ned.
Wdb. Te niet, te gronde. Dem boer es g'heel ten
ondere. Die nie op empast, moet ten onder gaan.
Hie verteert te vele, hie moet ten ondere. Ze graken ten ondere. Ze zillen ten onder kommen, tot
ver val komen.
— Samenst. Onder (niet ondere, tenzij voor
eene stemrust), bw., vormt vele samenstellingen,
waaronder scheidbare en onscheidbare ww. De
gebruikelijkste volgen hier.
Ondere, bw. De eind-* valt dikwijls weg; voor
eene stemrust altijd ondere. Wdb. — Er onder{e),
er onder. Er onder doen, slecht handelen (spelen,
spreken, werken). Ge moet schoone spelen en er
nie onder doen. Ge doet er ondere, ge liegt.
Schoone te werken en er nie onder te doene, zille.
Zoo ook : er onder foppen en platter : er onder
kullen, klooten. Vgl. J. *— Er van onderne), weg
(eig. uit het midden). Trekt er van ondere, 'k Moet
er van onder schuiven* Den automobiel zoeft er

ONDEREEN
van ondere. Ze Uep, genk (ging) er stillekies van
ondere, - Er van onder(e) gaan, treeken, sterven.
- Samenst. Onder (Diet ondere, tenzij voor
eene stem rust), bw., vormt eenige sarnenstellingen, waaronder onscheidbare bedr. ww. De gebruikelijkste volgen hier.

Ondereen (sch. e), bw. Wdb. De eind-n valt
"Neg (uitgenomen voor eenen klinker, d, t; voor b
gedeeltelijke assirnilatie) : onderee'smijren, ondereendoen, ondereembraan (-braden), ondereeneten,
- Samenst. Ondereen vormt een aantal sch.
bedr. ww. De gebruikelijkste zijn : ondereembabbeien, al babbelend verschillende dingen verwarren: ' k En versta J/ie niet, ze babbelt het al
ondereen ; ondereembafien (d. i. slaam ; onder
eembraan (d. i. braden): spek en hesp ondereembraan (Ned. Wdb.); ondereembranden : ondereembrabbelen, -brobbelen, -broebelen, ordeloos,
verward onder elkaar zeggen; ondereendesschen
(d. i. dorschen); ondereendoefen, onder elkaar
slaan : ondereendoen, vermengen; ondereendraitsen, wild onder elkander verrnensen : meli: en
bier ondereendraitsen ; ondereendrijuen : uerkies en koeen ondereendrijuen " ondereendrenken (d. i. drinken): bier en dzenuiue:« ondereendreneen ; ondereendzaeken of -dzokken, wild ondereenslaan ; ondereenduuelen, wild en slordig
vermengen; ondereeneten : vlees en vzs ondereeneten~' onderee'flansen, -flz"kken,-f'oefeien, -f'ruutselen, -fruten, door en onder elkaar flansen en
'wroeten; onderee'fretten, ondereeneten ; onderee' geU(l)en, ondereengooien (Ned. Wdb.} : onderee'gieten, onder elkander gieten : ge giet thee en
kaffie ondereen : ook: ond-reendrinken ; onderee',ja(g)en, onder en door elkander jag-en; onderee' kappen .' hie kapt ulees em beenen (beenderen)
ondereen ; onderee'keer(e)nen, karnend vermengen : s' em meugt de melk van die twze koee'n nit
onderee'keernen,' onderee'klaitsen, -klaleken, met
geweld en geraas ondereensmijten; onderee'kloppen, door kloppen onder elkander vermengen:
klopt d' a£ers (eitrs) en de melk goed ondereen;
onderee'kluitsen, ondereenklutsen (Ned. Wdb.);
onderee'kneen (.kneden), knedend goed vermengen : azers en meel goed onderee'kneen; onderee'knoeien, W db.: daarnaast ondereembrodd~n,
-broddelen, -bronselen,' onderee'koken, W db. ;
onderee'lappen, ondereensmijten; onderee'luzeren, door en onder elkander vcrwarren; onderee'malen: haver en rogg' onderee'nzalen,. onderee'mengelen,' onderee'meulenen, ondereenroeren;
onderee'moos(ch)en, ondereenhaspelen; onderee'pardaffen, -perdaffen, -pardoefen, ..p erdoejen,
met geraas en geweld ondereensmijten; zoo ook :

onderee'plaitsen, ..p affen, -poejen,· onderee'roeien, ondereensmijten of ..w erpen; onderee''fokelen,
rokelend onder elkander doen : kolen en asschen
onderee'rokelen,· onderee'roeren, Wdb.; onderee'schzeten, onder elkander schieten (met spade,
schop, enz.) : schiet die tWie hoope' graan ondereen,. onderee'schutten, a1 schuddend ondereenmengen; onderee'slaan, ondereensmijten; onderee'smelten, onderee'smy'ten, Wdb. j onderee'sny'en, onder elkander snijden, (b. v. groenten) ;
onderee'stampen, al stampende ondereendoen;
onderee'stovcn, (van eten) onderelkanderstovenj
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onderee'stooten, hortende en stootende vermergen: veriichteg! ge stoot het al ondereen ] onderee'streuizsen, onder elkander strooien: wie
heet (heeft) 't kaf en 't kooren onderee'gestreuid?
onderee'sreuneen, ondereensmijten; daarnaast:
onderee'wleuiuen ; onderee'sirijuen, al wrijvende
vermengen; onderee'seasscnen : ge 'm meugt
d'nendes (hemden) en de neusdoeken nie onderee'»
toasschen ; onderee'soereen ; kalk enz moortel onderee'nner een ; onderee'neerpen, Wdb.; onderee'»
zneuen .' rood en g1'y's garen onderee'soeuen ; onderee'zeu(z)en, onder elkander zieden; onderee'»
zouten, door elkander zaaien: toru' (tarwe) en
rogg' onderee'zouien,

Onderen, bw,

Niet in gebruik. Zie ONDERE

(Ie art.].

Ondereten (klemt. op e), onsch. bedr. st. ww.
Iemand ondereten, door te veel te eten een ander
van zij u deel berooven ' tEe' viggz'e (het eene
viggen) ondereet dikkels 't andere. DB.].
Ondergaan, sch. of onsch. ww. W db. De zonne
gaat andere, A/ie onderg aat her strafe.
- Afl. Ondergank, m ,
Ondergeen (klernt, op onder : geen eenlettergrepig en filet zachtl. e), sch. wed. st. ww. Zich
verloren geven (verklaren), zich onderwerpen,
Daarnaast ten onder(e) geen. Ge zfjt de sterksten,
~ k moete m!j ondergeen. Veur hem wit ' k my'
ondergeen. KIL. DB. ev. R. J.

Ondergeraken, -graken (zovl, lange

a), sch.

onz. zw. ww. Onuerraken. Wdb.

Ondergetrek, o, Eig. het onderste deel van
eeu nun of meer samengesield werktuig. 't Ondergetrek van 'n kerre. Fig. Het onderdeel van
den lichaamsromp. Triene uie] op her ondergetrek. Vgl. J. (BY·v.).
Onderhandsch (met ch v60r ~), bw. Wdb.
Onaerhandsche rekenenge, geheime rekening. In
dle gemeente werken ze mee onderhandsche rekenengen.
Onderhand,

0.;

onderhanwen,

ww. Onder-

haud; onderhouden. W db.

Onderhave (uitspr. ·aVJ met zovl. lange a), vr.
Zonder mv. Aardveil (Glechoma hederacea L.).
Vgl. .lVed. Wdb.
Onderhooren (uitspr. ·oorJn met sch. 0 en den
klemt.), oosch. bedr. zw. ww. Iemand onderhooren, hem verhooren, ondervragen. SeH. HFFT.
CV. J. Mnl. Wdb. Ned. Wdb. (<<meest in Vlaamsch
Belgie en Noord-Brabant »). - let onderhooren,
het navorschen al vragende. De zaak en es azoo
nle' gebeurd,'k he 'tgoed onderhoord en anderst
bevonden.

Onderin,

bw. Niet in gebruik. Men zegt van

ondere.

Onderjakke,
wen

OllOtr

vr. Jakke (zie ald.) die de vroude over,jakk~ (of bovejakke) dragen. Ze

droeg , n katoenie onderjakke.

Onderkake (zovl. lange a), Yr. Onderkaak. Men
zegt wei meer : anderste kake.
Onderkappen (klemt. op 't ww.), onsch.

bedr.
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zw. ww. Hetz. als ondersteken (zie ald.). Hie
onderkapt goed de korten (kaarten).
Onderkauterband, m. Onderste kauterband
(zie ald.) van ae pioeg.

Onderkelderen (klemt, op 't ww.), onsch. bedr.
zw. ww. Van eenen kelder voorzien. Dat huis es
g'heelegans onderkelderd. SCH. DB. CV. J. Ned.
Wdb. (« inzonderheid in Vlaamsch Belgié gebruikelijk »). — Ondermijnen. 't Water onderkeldert
dem borme (barm). De konynen onderkelderen
degrondt 'tljs es onderkelderd as 't op gee* water
en rust. SCH. DB. CV. J. Ned. Wdb (« weinig in
gebruik >).

Onderkennen, onsch. ww. Wdb.
Onderkleed (sch. e), o.; enkel in 't mv. -kleeren. Ned. Wab. kol. 1378.

Onderkluitsen, soms -klntsen (klemt, op
't ww.), onscn. bedr. zw. ww. Kiutserde ondermengen. Hier es efleske mee meedsijnen, mor eer
da3 ge 't gebruikt, moet ge 't dl goed onderkluitsen. Gewoner : onderee'kluitsen.
Onderkommen (klemt, op ond?r-), sch. onz.
onr. ww. Onaer water komen. Demees (meersch)
komt alle wenters ondere. DB. J. Ned. Wdb
(« thans verouderd »). — Onder dak komen. Ned.
Wdb.
— Afl. Onderkomste, vr., onderkomen : 'k zal
bij mijm broere wel onderkomste venden.

Onderkommen (klemt, op 't ww.), onsch. onz.
onr. ww. Verzwakken, vervallen, door gebrekaan
voedsel, zorg, of door ziekte. Van personen, dieren, zaken. Trien heet (heeft) de ziekte g'had, en
z' es leelek o?iderkommen. Die koe onderkomt,
Hie laat zijn huis g'heelegans onderkommen.
Die herberg es stijf onderkommen. De stoof es
onderkommen, zij gaat uit, er zijn geene kolen
meer in. SCH. H F F T . T. R . J. K I L . Mnl. Wdb.

Onderkoopen (sch. o en klemt, op ond?r)f sch.
onz. onr. ww. Daarnaast ONDERROEVEN, ONDERSNIJEN. Kaartspelterm. Eene troefkaart leggen die
lager is dan eene reeds gelegde. 't Es verboon
onder te koopen. Onderroeven en telt ntet, Ge
*m meugt nie ondersnijen.
Onderkostere, m. Onderkoster.
Onderkrij (g)en (klemt, op ondpr*), sch. bedr.
st. ww. Onder water krijgen. Hie wildege den
hond verdrenken, mor hie en kreeg hent nie
ondere. Vgl. Ned. Wdb.

Onderkmipen, onsch. bedr. st. ww. Wdb.
lemand onder kruipen.
— Afl. Onderkruipenge, vr.j —onder kruipere^
m.; — onderkruiperyey vr.
Oaderla (zovl. lange a), vr. Deel van de wevers*
lade, waarin de onderschene van het riet bevestigd is. De twie labakken zijn an d'onder la vaste*
gemaakt. Vgl. Volk en Taal, V, 133.
Onderlae, vr. Zie ONDERLAGE.
Onderlage (uitspr. gewoonlijk lad met zovl.
lange a), vr. Nederlaag. Nog gewoon, alhoewel
men ook neerla(g)e gebruikt. Wie wint ere ?
M' hen d} onderlae. Vgl. BOVENLAGE. Ned% Wdb
(c thans verouderd >).

—
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Onder la ten (klemt, op ond?r- en met zovl.
lange a), sch. bedr. st. ww. Onder water laten.
Me zillen de mee{sch)en nog onderlaten.
Onderleggen (uitspr. -le(g%)9n zonder den
klemt.), sch. bedr. schijnbaar onz. zw. ww. Kaartspelterm. Eene lagere kaart leggen. De slag en es
an hem niet; hie heet (heeft) ondergelaid. DB.
J. — lemand onderle(gg)en, hem onder zich leggen (in woisteling). T. CV (Bijv.). Ned. Wdb
(« weinig in gebruik >).
Onderleppe, vr. Daarnaast, gewoon, onderste
leppe. Onaeriip. Zie LEPPE.
Ondeiiiggen (uitspr. -H(gg)9n zonder den
klemt.), sch. onz. st. ww. Wdb. — Onder water
liggen. De wee ligt g'heelegans ondere. Ned. Wdb.
(c weinig in gebruik »).
Onderlijf, o. Verkl. gewoon, -lijveke. Ned,
Wdb. kol. 1399.
Onderloopen (klemt, op ond9r-f loo met sch.
o), sch. onz. st. ww. Wdb.
— Afl. Onderloopere, m., weverswoord : rolvormig hout, waarop de geweven stof wordt gewonden : de duime' van den onder looper {e")
drouien in 'm bosse of in }m panne; vanhier :
onderloopersduim, m., ieder der twee asuiteinden; onderloopersbosse, vr., zie BOSSE; onderlooperspanne, vr. : der es 'n ijzerie panne as den
onderlooper ijzerie duimen heet (heeft); onder•
loopersplate, vr., het onderste dwarshout dat den
veur- en achterstijl van 'l weefgetauwe vereenigt; de onderloopere heeft zijne twee uiteinden
in die plate.

Ondermeestere, m.; ondermeestesse (klemt,
op tes), vr. Ondermeester; onaeimeesteres. Ned.
Wdb.

Ondermengelen (klemt, op het ww,), onsch.
bear. zw. ww. Ondermengen (dat niet in gebruik
is). Ned. Wdb (c thans nagenoeg verouderde uitdrukking »).
Ondermeulen, m. Onderste afdeeling van het
meulenot, onder aen maalzolder.
Ondermijnen, ww. Wdb. De mollen onder*
mijnen de grond.

Ondernemen, ww.; ondernemenge, vr.; ondernemere, m. Wdb. Ewerk onaernemen; geld
verliezen an 'n ondernemenge; hie es onderne*
mere.

Onderoffecier (uitspr. of?-), soms -officier,
m. Mv. -rs. Verkl. *ke{mv. -kesf -kies). WdD.
Onderorms, -orrems, bw. Zie ONDERARMS.
Onderpastere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv.
-rkes, -rkies). Onderpastoor. Ned. Wdb (« alleen
in Vlaamsch Belgié gebruikelijk >).

Onderrainen, soms onderre(g)enen, sch. onz.
zw. ww. Wdb. 't Es hier al ondergeraind. Zie
RAINEN.

Onderrijen^ sch. bedr. st. ww. Onderrijden*
Mes onderrijen. SCH. CV. J. Vgl. Ned. Wdb.
Onderroeren (klemt, op *t ww.), onsch. bedr.
zw. ww. Roerende ondermengen. Ge moet de
moortel goed onderroeren. CV.

ONDERROEVEN
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Ondørroeven, sch. onz. zw. ww. Ondertroeven. Zie R O E V E N , O N D E R K O O P E N , O N D E R S N I J E N .

Onderrok, m. Verkl. -rokske. W d b .
Onders chatten (klemt, op schat\ onsch. bedr.
zw. ww, W d b . Z* hen (hebben) 't huis onders chat.
Onderscheed (sch. e en klemt, op ond?r-), o.;
Onderscheen (sch. e en klemt, op scheen), w w ,
Onderscheid ; onderscheiden.Wdb.
Onderschenø 5 vr. Weversterm: onderste schene
van h e t r i e t . Zie B O V E N S C H E N E , S C H E N E .

Onderscbietøn (klemt, op schié), onsch. bedr.
st. ww. De korten onder schieten, ze snel ondersteken (zie ald.). Mnl. Wdb. K I L . J . — Boms sch.
Gaaischuttersterm. T e laag schieten, onder de
sprange (z, ald.) schieten. Pier en hee' geenfoorse,
hie schiet altoos ondere. Vgl. OVERSCHIETEN.
O n d e r s c h o l i e r , m. Onderste scholier (zie ald.).
Onderschutten (klemt, op 't ww.), onsch. bedr.
zw. ww. Al schuddende ondermengen. Graan en
kaf onderschutten.
Zie SCHUTTEN.
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Ondersteen (sch. e, klemt, op ondjr-), m. Steen
uit het onderste van den steenoven. COOPMAN,
Steenb., i. v. BAKSEL.
O n d e r s t e k e n (klemt, op 't ww.), onsch. bedr.
st. w w . Verl. d w . : ondersteken.
Kaartspelterm.
De kaarten doorschudden. Ik ?noe' de korten
ondersteken.
Wie heet (heef>) er
ondersteken?
Mnl. Wdb. K I L . D B . C V . J .
— Afl. Ondersteek, m., het doorschudden der
kaarten: a' wien den ondersteek?
Soms wordt
er met twee spellen gespeeld : een deeier heeft
alsdan den deel en een ander den ondersteek ; —
onderstekere, m., spelerdie de kaarten doorschudt.
Ondorstollenj w w . Niet in gebruik; men zegt
veronderstellen.
Ondersteunen, ww. W d b . lemand
steunen.
— Afl. Ondersteunenge,
vr.

onder*

Onderstik, o. Onderstuk. — In 't bijzonder :
hout, waar de scholier (zie ald.) op rust. Volk en
Taal, IV, 163.

Ondersnijen (klemt, op ondar-), sch. onz. st.
ww. Hetz. ais ONDERKOOPEN. Zie ald.

Onderstroomen (klemt, op ondw-, stroo- met
sch. o), sch. onz. zw. ww. Ondervloeien. De beke
loopt overe, en al 't land stroomt
ondere.

Onderspelen (klemt, OD ondpr-), sch. onz. zw.
w w . Eene lagere kaartspelen. D B . J . ZieONDERLEJGGjEN.

Ondertand, m. Daarnaast gewoon ;
tand. W d b .

Onderspoelen (klemt, op ondpr-), sch. onz.
zw. ww. W d b . De grond es g'heelegans
ondergespoeld.
Ondørspreken (klemt, op 't ww.), onsch. bedr.
st. ww. Otideriing afspreken, overeenkomen. Dat
en was azoo nie ondersproken.
Ook in spei : het
voorafgaandehjk bepalen der regels voor het spel.
}
t Es ten tienen uit. 't es ondersproken. SCH.
K I L . Mnl. Wdb. Ned. Wdb (« thans nog in
Zuid-Nederland »).
— Afl. Onder sprekenge, vr.
O n d e r s t j bn. W d b . Den ondersten trap. D'onderste planke, 't Onderste blaarke (blaadje). D'onderste takken. — Ir* d'onderste
la li{gg)en of
gelozeerd zijn. Zie L A . — Zelfst. Jt Onderste
boven. Zie O N D E R S T E B O V E N .

Onderstaan {staan met zovl. lange a en den
klemt.), onsch. bedr. onr. w w . W d b . — Lijcien,
verduren. Ne main s moe' veel onderstaan. SCH.
H F F T . D B . C V . Ned.

Wdb

(«in

Noord-Neder-

land thans verouderd »). — Degeschilderde
korten (kaarten) of het spel onderstaan : de winner
van het spel dat verreuken
heet, legt, éeu voor
éen, al de kaarten op de tafel om, en telkenmaie
een aas, heer, vrouw of zot wordt omgekeerd,
moet de verliezeriets onderstaan, dat is : hij ontvangt een zeker getal buis{ch)en, terwijl de winner
een rijmpje opdreunt (/.ie AAS, H E E R E , BOER (ZOT),
V R A U W E ) . Het spel heet ook wel O N D E R S T A A N .

Vgl. Volken 7 aal,II, 63-64; D E COCK en T E I R LINCK, Kinder spel, V I I I , 314.
— Afl. Onder stand, m., W d b .
Ondersteboven, bw.Onderstboven.Wdb. Daar.
naast ' T ONDERSTE BOVEN. Hie doe' zijn hende
't onderste boven an, 't Ligt hier in huis al
ondersteboven, in wanorde.

ondersten

Q n d e r t e e k e n e n , w w . W d b . Weinig
bruik. Men zegt veel meer : teekenen.

ia ge-

O n d e r t r a u w e , vr. Ondertrouw. W d b . — In
ondertrauwe
zijn, plechlig verloofd zijn.
Ondertrekken (klemt, op 't ww.), onsch. bedr.
st. ww. Kaartspelterm. De korten
ondertrekken,
onder het rondgeven der kaarten behendig de
onderste in plaats van de bovenste nemen. G} en
speelt nie schoone : g' ondertrekt de korten.

Oadertsusschen, ondertsussen, ondartusSehen, o n d e r t n s s e n , b w. De eerste vorm is de gewone. Zie O N D E R T U S S C H E N in Ned.
hier TSUSSCHEN.

Wdb.\

vgl.

Ondervenden (klemt, o p 'i ww.), onsch. bedr.
st. ww. Ondervinden. W d b . Mnl. Wdb.
— Afl. Ondervendenge,
vr. : bij ondervendenge; d' ondervendenge
leert, maakt wijs.
Onderverhuren (k'emt. op ondir-), sch. bedr.
zw. w w . H e t gehuurde gedeeltelijk of geheel aan
een ander verhuren. In dat huis zijn der vier
komers (kamers) onderverhuurd.
Brauwers
huren huizen om z* onder te verhuren. R . J.
Onderveste, vr. (nooit o.). Ondervest. W d b .
DB. C V . J .

Ondervenrzitfcere, m. De eind-<? valt dikwijls
weg. Ondervoorzitter. W d b .
0 i l d e r v r a ' g i e n (klemt. 00 't ww.; zovl. lange
a), onsch, bedr. st. w w . W d b . Watte wilt hie
doen ? Ondervraagt
hem ne keer.
— Afl. Ondervra(g)enge,
vr.; —
ondervra(g)ere, m.
Oaderweé, bw. Zie ONDERWEEG.
Q n d e r w e e g (weeg met sch. e en den klemt.) x
bw. D.iarnaast, even gewoon, onderwe(g)e. Q i v

ONDER'VEGE

-

derweg. "" db. Onder'weeg viet ze dood, Onder'1lIe(g)e hlfjven, achterblijven, eig. en fig. De zake
, 11, zal nog nie' veur ' t trtebenaa l kommen, ze
zal onderwe(g)e bifiven.

Onderwege (uitspr,
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O~eerlijk (uitspr. met sch. e, gewoonlijk -ltJk),
bn. ow. Wdb.
- Aft Oneerlebhied, vr.

Oneffene, bn. De

eind-e valt dikwijls weg. lI-fnl.

-we(g).1), bw. Zie ONDER-

717db. Oneffen, W db. De straat es one(fene. Ned. Wdb. kol. 155q: c In Zuid·Nederiand toe-

Onderwerk (klernt. op ondsr-s, o. Zonder mv ,
W db. - Weversterm. Al de onderste deelen van
het getouw, die onder het garen werken. Volk en
Taal, V. 179. - Aars; schaamdeelen. V gl. Ned.
Wdb.

gepast op het kteine verschil waardoor zeker
bedrag eene ronde sam te boven gaat~. Da' kOlnt
op honderdfrankenoneffene(enietr.;; meer). DB.].
- Aft. Oneffen tnied, vr., oneflenheid.

\VEEG.

Onderwerpen, onsch, wed.

ww. Vl db. Onder-

werpt ou (u) a' God.

Onderwerts, onderwers,

bw. Onderwaarts.
Pakt het ondertoers en nie bouetoers,

Onderweven (klernt. op und.1r-), sch. zw. of
st. ww. Zoover weven dat de stof, zonder behulp
van koorden, op den onderlooper kan gewonden
worden. Vgl. J; Volk en Taal, VI, I 16.
- AB. Ondertoeuere, m. : al de koorden waarmede men de stof op den onderlooper windt, Volk
en Taal, VI, 116.
Onderwijlent, bw.

Onderwijl, ondertusschen.

Vgl. TERWIJLENT.

Onderwijl (klemt. op ondsr-i, o. 'Vdb. Verphchtend onderuujs, fro enseignement obiigatoire.
Onderwijzen (klemt. op

-wg·.), onsch. bedr.st.

ww, Wdb,
- Aft. Ondersuijs, 0., zie ald.; - ondertoijzere
(klemt. op wij), m.; - onderwqzeresse, vr,

Onderzetten (klemt. op ondsr-s, sch. bedr. zw.
ww. Onder water zenen, Doet de sluis open en
zet de mees (meerscb) andere,
Onderzoeken

(klemt. op 't ww.), onsch, bedr.

onr. ww. Wdb:

- Afl. Onderzoee (klernt. op ondsr-i, 0.; ondersoekere (klemt, op zoe), m.
Ondeugd (zelden om-), vr. Wdb.

Ondiep, bn. bw. Zie ONDIEPE.
Ondiepe, bn. bw. Voar eene

stemrust altijd
ondz"epe. Wdb. 'n Ondz"ep watere; de beck es
ondiepe. Vgl. Mnl. Wdb.

Ondier, 0.; onding, o. Niet in gebruik.
;Ondoenlijk (uitspr. gewoonlijk met ii),

bn.

N oOlt zegt men ondoenbaar. W db.

Ondom, znw. Enkel in de uitdr. ten ondo1nme
(zeloen om-), zonder reden, zond~r out, zonder
oordeel. Ze verdoet, vertuut, verspeelt her goed
ten ondomme. Hie drenkt z9" geld op ten ondomme. Dor eten eln brassen ze ' t al oj> ten
ondomme. Vgl. DB. llfnl. Wdb. Tot nu toe is bet
woord niet op bevredigende wijze etymologisch
verklaard.
Ondra'gjelijk (soms om-, zovl. lange a, gewoonlijk Inet ?/), bn. Ondraagbaar (dat niet in
gebruik is). W db.
Ondrenkelijk (zelden om-, gewoonlijk met fi),
hn. Ondnnkbaar (dat men zelden of Diet gebruikt).
Ondrenke1iik watere.
Oneere (sch.

e),vr. ~lnl. Zonder mv. Oneer.

Onetelijk (uitspr. met
vlees es onetelfik.

y\ bn, Oneetbaar,

Da'

Onfaalbaar (met zovl. lange a, soms om-s, bu.
Onfeilbaar , Ned. Wdb, (<< thans onsemeen s], Spr.
De paus aileen es onfaalbaar, iedereen kan falen.
- Afl. Onfaaloaarhied, vr, : d' onfaalbaarhie' van de pause
Onf\Jrtunig (uitspr, on- of sorns omfortunechs,
bn. Niet gefonuneerd. 't Z&'n onfortunege mains(ch)en, mor z' en zfin toch nte orme. Zie J'ORTUNIG.

Ongebanwen (uitspr. on-,

soms o1n-), bn. Mnl,
Dat huis engraakt
nte' gemaakt, "t staa' nog alty'd ongebautoen:
Zie BAUWEN.

ONGEBAUWET. Niet gebouwd.

Ongebeunseld (uitspr, on-, soms om-s, bn.
Niet gebeunseld (zie beunselell). 't Kind lag omgebeunseld in de wie(g )e.
Ongebluitst (zelden om-), soms ongeblntst,
bn. Niet geblutst (van fruit, aardappelen). Dat zij'
schoo n appels, ongebltcitst en rgpe. Onzeblutste
pato (dd, ers.
Ongebonden (uitspr. on- of omR'iJbon(d).1n), bn.
Niet gebooden. W db. - Spr. Ongebon(d)en es
best, zai't schoop [schaap), en 't zat an d' heu(l)mijte (d. i. het at van 't hooi van de mijt). Vgl, J.
Ongeboren (uitspr. on-, soms om-), bn. Wdb,
Raadsel. Den ongeborene (kIok) riep, de
geborene (mensch) slz'ep, de geborenen es opgestaan en hee' , t vel van nen dooelz (lederen
schoen) a'gedaan en es nor den oJZgebore~e (naar
ldok en rnis}gegaan.J. CV (Bijv.).
Ongebraad (uitspr. on-, soms om-, met verltorte
zovl. a), bn. Ongebraden. W db. 't Viees staa'
nog alt&'d ongebraad in de dresse.
Ongebraield (uitspr. on- of om-), bn. Niet grbreldeld (van paarden). 't Perd stond dor ongebraz'eld en ongebrockt. iWnl. Wdb (ONGEBREIDELT).

Ongebrand (uitspr. on-, soms om-), bo. Niet
gebrand. Ongebrande katJie.
Ongedoopt (uitspr. on-, soms 01n-, -doopt met
sch. 0), bn. W db. - Volksgeloof. De stalkeese'
(stalkaarsen) zijn de zielkies 'van ongedoopte kinders.
Ongedorschen (uitspr. on- of soms omgedoss(ch;iJn), bn. Niet gedorschen. Ons koore' ligt in
den tas nog altoos omgedoss(ch)en. lV/nl. Wdb.
Ongedregen (uitspr. on-, soms omg/Jdre(~)Jn),
bn. Nlet gedragen (van kleeren). Her nu (meuw)
kleed hangt ongedre(g,len in de kassel

ONGEDt1LDIG

ONGENAAID

Ongednldig (uitspr. on-, 501115 OJJl/I;hiUldJclz),
bu. lJaarnaast, gewoner, ONVERDtJLIHG. W db.
Da' wiJ..f es t' o17lgedulde(f[.

Ongeleerd

't Es
-

(uitspr. on-, 501115 om..), bn. \V db.

nen o1Jlgeleerde mains.
Aft. Oll(of oJ1z)geleerdlzied,

V1'.

- Aft. Ongedulde(g-hied, V1'.; ongeduldegord, m., d. i. ongeduldigaard, ongeduldig mensch.

(uitspr. on-, soms ollzg,;leest 111et
sch. e), bn. Ongelaarsd.

Ongednren (uitspr. on-, soms om-s, o. Ret geen
meester zijn over zichzelf. Ze zit dor vulongeduren, J.
Wdb.

Ongelegen (uitspr. on-, soms ollzgJle(g)Jn), bn.
Niet gunstig gelegen. \V db.
- Aft On(of oJ7z)gele(g)enthied, vr.

u»:

Ongedzeneerd, bn. Zie
Ongegeen (uitspr, on-,

ONGEGEXEERD.

S0111S o m-, geell 'eenlettergrepig en met zachtl. e), bn. Niet gegeven.
1
't Es 17Z(/ 71 el beloojii, mar 't blijft onzgege'l'en.
v»: H{lb.

Ongegeneerd (uitspr. on-, S0111S 01Jlgc7zcneert,
gewoon -dzeneert, zclden -geneert met Ir. ;~r), bn.
bw. Niet gegeneerd (zie hier dzenccrens, De gewone bet. is : onbekomruerd. 'k Let»: lijk God i'
P'rallkrijk, oneedzenecrd.
Ongehekeld, ongehoorzaam, ongeijkt,

bn.

Zie ONG'HEKELD, ONG'HOORZAAM, ONG'IJKT.

Ongejond

(uitspr. o n-, S0111S Olll-), bn. Niet
gejond. .lk kreeg lllij" port (part), mor 't teas 011g-ejond. Zie JONNEN.

Ongekapt (uitspr. on-, SOll1S o ni-i, bn. Niet gckapt (van hout), ongehouwen. Verkoopenge 'vall
ongekapt haut,
OngekaIsijd (uitspr. on-, soms Olll-), ongekassijd, ongekatsijd, ongekalsijd, ongekassied,
ongekatsied, bn. Te Zegelsenlls de gewone vorm
Niet gekalsijd, Da! cs d' eenegstc
bane die on(f[ekatsied es, Zie KALSIJE, K.:\SSIJE,

ONGEKATSIED.
IL\TSIE.

Ongekanwd (uitspr. o n-, soms Olll-), bn. Niet
gekau\vd. Ongekalt7od vices en 7'ertt'ert nit"
goed. Jinf. Utib (ONGECAtJ\VET).
Ongeklaard (uitspr. on-, S0111S onz-, en met
zovl. lange a), bn. Niet geldaard (van bier). On(feldaard bier ell Illoet ek nie hen (hebben).
Ongekloven (uitspr. on-, SOlTIS 0111,-)., bn. Nict
gekloven. Die hautblokke' li(gg)en lzier nog aftoos ongekloven. ...lInl. Titlb.

Ongekuischt (uitspr. on-, soms ol1Zg;7kzo's{) ,
bn. 1\ let gereinigd. i'len ongekuiste 'vloer. l.Ved.
FViib (<< thans yerouderd »).
Ongekwaitst (uitspr. on-, SOlns 0111-), bn. Ongelnvetst (dat ook \Vel eens \yonlt gebczigd). 'V db.
Ongel, vr.
Ongelaad

Xiet in gebruik.

(uitspr. on-, sonlS Olll-, laad rnet
zeer verkorte zovl. lange a), bn. Ongeladen (Jin!.
H/db.). De 'Zoa(g)c' kOlllt on//elaad 'loere.

Ongelabeu.rd (uitspr. Oll-, sums Olll-), bu. Niet
beploegd. 't Ji'n es nwr ne 10ldenz (luien) boer:
ziJ' land blijft ongelabeurd. Zie LABEUREN.
Ongelapt (uitspr. on-, soms 0172-), bn. Niet
gelapt. Die schoene' bliJven ongelajJt lz(gg) en.
Ongeld

(soms oJn-), o. Bijkomende kosten, opgeld: geld dat men boven -de koop~,01n moet betalen. VTeur dUllSt .frank .f[ekoL1lt, en Iwnderd
Tall onxe1d. Jfnl. ,{ab. ~\~'d. H'fb. DR. (,V.

Ongeleersd

Ongeleverd (uitspr. on-, soms 0I1t-), bn. Niet
geleverd. De koe 7£JaS toe] verkoclzt, mer ze bleef
oI1zgele'verd. st»: U~ib.
Ongelijk (uitspr. on-, soms om-v, bn. bw.
\V db. -- Van verschillend geslacht. Ongeliike
persoonen. SCH. DB. CV.
T'~ab (<<

J.

u»:

FVdb. J.Ved.

inZuid-Nederland ;/).

Ongelijk (uitspr. on-, soms om-s, a. Zonder
111V.; zonder verkl. ,V db. Stenkend ongel~ik,
groot ongelijk. - Te koste uar: ongelijh.', up kosten van ongelijk. \V do. J. CV.
Ongelost (uitspr. on-, S0111S om-s, bn. Niet gelost. De kerre ntee kole(n) staat dar nog ongelost.
Ongelnk (uitspr. on-, soms om-v, o. Mv, -ken.
Verkl. ongewoon. \V db. - SP1'. 't Es e geluk
nice "n on(g-eluk; een ongeluk es tinie gelukken;
ongeluk (of .!feluk! in 't spel, /{eluk (of on(f[eluk) bij'
de »rausoen, Zie GELUK. -- Veur 't ongeluk
(g-ebore zi/n, veel ongelukken hebben. J.- 't Ongeluk konzt te perde (paard) binnen en gaat tc
»oete 'lueeg, het ongeluk overvalt schielijk den
mensch en verdwijnt zeer langzaam. - On/{elukken doen, ongelukkige daden doen, als slaan, enz.
Z7f 1ijg -t of'k zal ongelukken doen, J. Ook: 0.(' k
zal "n ongeluk doen, - Iemand "n on/:1-e!uk doeu
(senns s!aan), een ongeluk aan ielnand begaan.
-i\~'d. H/db (<< minder gewoon »).
- Aft. On/{elu(kk)eg, bn., de k valt gewoonlijk in de uitspr. weg; ongelu(kk)egli/k, bw.,
-,-Ved. U/{ib (<< in N oord-Nederland verouderd »);
onge!u(kk)egord, nl., d. i. : ongelukk<f[aard, oegelukkig 11lensch : 'k ben toch zuk (zulk) nen O'Ugelu(kk) ego rd.
Sal11enst. Ongelukzak, 111., ongelukkig
n1ensch; vgl. gelukzak; ongelukveu(g)elc,
111., o11geluksvogel.
Ongemak (uitspr. on-, soms OI1Z-), o. ~Iv. -ken.
\T erld. -ske. -\V db.
-- Aft. Ongelliakkelyk, bn., gewoan 01lg;7Jnalbk, bn. b\v. : nen onge71zalleke 1Jl a z'ns, een zeer
lastig mensch; ongelllallek 7ccre, hinderlijk weder; ongel7zallck zi/n, U'er(d)en, onpasselijk, ontsteld; - oll/{elllallekord, 111., eig. ongenlakkelijkaard, 1110cilijken lastig lne~ch : Slllij't den ongeilia! lekord buiten.
Ongemanierd

(uitspr.

OJl-,

SOlns

0111-),

hn.

'Vdb.
- Ail. Ongenzanierdhied, vr.; -

ong-enlanierderzk, m., ongemanierd 111ensch: ge z(;" ne
leeleken ongeJJzanierderzk.

Ongemest (uitspr. on-, sams oln-), bn. Niet
Z!i' land bleef ongeJ7zest.
Ongenaaid (uitspr. on-, S0111S 071lg;71lOUz"t), bn.

gel11est.
~ iet

genaaid. .At die kleere' li(g:!J)en luer nog
Jfnl. Hi//J.

oll.~·('nouid. \Tgl.
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Ongenadelijk (uitspr. on-, soms om-, en m e t
zovl. lange a en gewoonlijk m e t ij), bn. b w .
H e t z . als : ongenadig. 't Es ongenadelijk
kand.
Mnl.

[

Ongeneselijk (uitspr. on-, soms om-, en gewoonlijk met ij), bn. Ongeneeslijk. Mnl. : ongeneselijc.

Ongeschuurd (uitspr. on-, soms om-), bn. N i e t
geschuurd. Nen ongesekuurde
vloer.

Ongenouid, bn. Zie ONGENAAID.

O n g e s l e g e n (uitspr. on-, soms
omgpsle(g)pn),
bn. N i e t geslacht. Da' verkie' woog tivie honderd
kielo ongeslefgje vlees, en honderd vijfteg gesle(g)e vlees.

Ongepeld (uitspr. on-, soms om-), b n . W d b .
Omgepelde

wissen. V g l .

Ongeslepen (uitspr. on-, soms om-), b n . Niet
geslepen. Al de messe' zijn
ongeslepen.

OngepermeteGrd (uitspr. on-, soms omgppermdteert), bn. Ongepermitteerd. W d b . Gepermeteerd of ongepermeteerd,
'k doe 't toch. C V
(Bijv,).

Ongesmeerd (uitspr. on-, soms om-, en m e t
sch. e), bn. Niet gesmeerd. D' ongesmeerd'
asse

piept.

O n g e p i k t (uitsp. on-, soms om-), bn. N i e t gepikt. Der en es gee' werkvolk genoef, 't koore'
staat ongepikt. Zie P I K K E N .

Ongesneen (uitspr. on-, soms om-, sneen eenlettergrepig en met zachtl. e), bn. N i e t gesneden
(gelubd). Zijn de vifggjies nog ongesneen?

Ongepleuid (uitspr. on-, soms om-), bn. Ongeplooid. W d b .

Ongestemd (uitspr. on-, soms om-), b n . Niet
gestemd. Die wet blijft
ongestemd.

Ongepolierd (uitspr. on-, soms om-), b n . Ongepolijst. Ongepolierde
meubels.

Ongestopt -(uitspr. on-, soms om-), bn. Niet
gestopt. Ongestopte kansen, vul gaten.

Ongeprezen (uitspr. on-, soms om-), bn. Niet
geprezen, niet geloofd. G' en zilt dezen
avefnjd
nie ongepreze slope (slapen) gaan, zegt men tot
iemand die zichzelf prijst.

O n g e s t r e k e n (uitspr. on-, soms om-), bn. N i e t
gestreken. 'n O mges treken hende (hemd).
O n g e s t u i k t (uitspr. on-, soms om-), bn. Niet
gestmkt (van schooven). 't Gaa' rainen,
'tkooren
em mag nie ongestuikt bi/jven. Zie STUIKEX.

Ongeraadzaam (uitspr. on-, soms om-, en met
zovl. lange a), bn. bw. Onraadzaam. ' t Es ongeraadzaam dat te doene.

Ongetemperd (uitspr. on-, soms om-), bn. Niet
getemperd. Ongetemperd
staal.

Ongereed (uitspr. on-, soms om-, en m e t sch.
e), bn. W d b . — V a n geld : wat niet gereed is of
ligt. let mee ongcree' geld betalen of koopen,
later betalen, op krediet koopen.

Ongøtiecheld (uitspr. on-, soms om-), bn. Niet
met tichels belegd. De vloer
bleefongetiecheld.
Zie T I E C H E I . E X .

Ongerengd, ongerengeld, bn. Zie OXGE-

Ougetoef (zelden om-), o. Zonder niv. I n : hietes ongetoef, hier is iets dat niet pluis is, niet goed
is. Vgl. J . M n l . Wdb (OXGEDOEVE). Ook Loquela, Wdb.

R I N G D , ONGERINGELD.

O n g e r i n g d (uitspr. on-, soms omgprengt), bn.
N i e t geringd. Gerengd en ongerengde
stiers.

Ongetrauwd (soms om-), bn. Ongetrouwd.

O n g e r i l l g e l d (uitspr. on-, soms
omgprengplt),
bn. I n : ongerengeld vlees, vleesch (spek) zonder
stroken mager. Zie G E R I X G E L D .

Ongeveer, b w . Niet in gebruik.

Ongevoelig (soms om-), bn.; ongevoelighied,
vr. Ongevoelig; ongevoeligheid. W d b .

Ongeroot (uitspr. on-, soms om-, en root m e t
verkorte sch. o), bn. Niet geroot (van vlas). Verkoopenge van ongeroot vlas.

Ongeweerte (soms om-, weer met zachtl. e), o.
Mv. -n. Zeer gewoon. Onweder (dat men niet bezigt). E ^root onoweerte.
Mnl. Wdb. K I L . S C H .
D B . C V . J . Ned. Wdb.

O n g ø r u s t i g (uitspr. on-, soms omgprustjch of
-grustpch), bn. Onrustig. Ned. Wdb.
— Afl. On-, omg(ejrusteghied',
vr., ongerustiglieid.

O n g e w i l l i g (uitspr. on-, soms omgpivillpch), bn.
bw. W d b . Nen ongewillege jongen;
'n ongewillegperd.
— Afl. Ongewilleghied,
vr.;
ongeunllegord,
m., ongewilligaard, ongewillig mensch.

Ollgeschat (uitspr. on-, soms om-), bn. N i e t
geschat. Land em bloui (blaai), ' t es nog al ongeschat.

Ongezaald (zovl. laiu j e a), bn. Ongezadeld.
Wdb.

Ongescheed (uitspr. on-, soms om-, scheed met
verkorte sch. e), bn. Ongescheiden, onverdeeld.
De drij broers zijn nog ongescheed, hunne goederen zijn nog niet verdeeld. Zie S C H E E X .

Ongezeept (sch. e), bn. N i e t gezeept.
ongezeept
scheeren.

O n g e z o n g e n , bn. N i e t gezongen. 't K o m t in
een aftelrijm. Zie M E U L E X .

Zie S C H E L L E X .

O n g e s c h i k t (uitspr. on-, soms om-), bn. W d b .

Iemand

Ongezeneerd, bn. Zie OXGEGEXEERD.

O n g e s c h e l d (uitspr. on-, soms om-), bn. N i e t
geschild. De pato(dd)ers
lifggjen
nog amaal
ongescheld.

— N i e t geschikt, niet passend. Dat hnis es ongeschikt, heeft vele gebreken.
O n g e s c h i l d e r d (uitspr. on-, soms om-), bn.
N i e t gescliilderd. De mure' zijn nog ongeschilderd.

Wdb (OXGENADELIKE).

Ongepelde patofddjers.
DB.

ONGEZONT

I

Ongezont (soms om-), bn. T r a p p . v. verg. : on-

O~G'HEKELD

ONPATSUISTIG

gezonter(e), on§{czo71tst. Ongezond. t Zijn ong'czonte kindel's. ~ t Es on§{czontc Ji'ost.
- Aft. Ongezonthzed, vr.

auct, Z' hecten !zfJJZ IYerke Do m, 1JlOr ~ t cs ncn
0117100111. l"{ed. Wdb (<< thans verouderd ;;).
- Aft. Onnomen, bedr. zw. ww, : eenen toenaam geven; e' 011n0171e11 fur Poestsirs Trzene;
s' em 7JlCUgt niemand nie 01l710 men ~. vanhier onno mere, m., iemand die de gewoonte heeft te 011nomen: op ieder dorp ester toc/: nOI onno mere.

Ong'hekeld (uitspr, -gel?:Jll, soms 01Jl-), bn.
Niet gehekeld. Ong" hekeld '['las.
Ong'hoorzaam (uitspr. -goorzaaJ/l met seh. 0
en zovl. lange a, S0111S om-s, bn.; ong'hoorzaamhied, vr. Ongehoorzaam : ongehoorz.iamheid.
~SOIIlS 0111-), bn. Xiet geijkt. Die
ntaten en //t'7C 1Zt'!lI c' zijn oll.:::'ij!d. Vgl. .l.1Inl.
lTilb ~ONG1~iKET).

Ong'ijkt

Ilnheil, o. Nict in gcbrnik.
OnherstelIijk (uitspr. met i/),

bn. Onhcrstelbaar (dat ook In gebnuk is). Ygl. ,"-"cd. lVd»,

Onkennelijk (uitspr,
bn. Onherkennaar. i\ 'ed.

Oil-, 50]11S

tta«,

Olll-, met zj),

ONKE:\LIJK.

Onkerzeele

(seh. e), o. Dorp bij Gceraardsbergen. -- Spr. ~ t Es ellenal'it'ere »a» Onkcrzeele,
het is sleeht w eder.

Onkost (uitspr. on-, S0111S 07Jl-), 111. Kost, uitgave. ~t l'ak (dak) 1110e zerrniu d (vernicuwd) ioer(de)n, en dat zal ne grooten onkost ziin. X og
zeer ge"'oon. ,l\'ed. H/db (< thans in het enkelv.
ongebruikelijk »). Y"g1. .u»: uia: J. CV (Eii'l',).

ON NAAM

bn. bw. De eind-e valt dikwijls weg. W db. --Vrij
van schuld, Zoo on noozel as t' laJJI, as e Jlll!/cboren
(nicuw-) kind. .i.\~t'd. Hllb ~ « thans allecn nog in
Zuid-N eel. '). J .--l(indseh, idioot. Z~ es ~ 171 beets'
ollllwozele.'t Es om cr OJl71Oo'3t'l af te 7t'c}"(dt~fJl.

CV.J,
--- Atl. Onnoozctlncd en, wel meer, on noozel'yhied ~cig. onnoozeligheidj, vr. \\T db.; nietigheid,
beuzelinv : zc 'Z'echte~ 7't'Ur "n onnoozel' shied ,vgl.J. ~
c

Onomkoopelijk

met ch),

hs on/all/;e gebeurd. JInl. lJ lib.

Onleeslijk, onleselijk (uitspr. on-, soms 01/len met Ii), On. Onleesbaa( ~dat Inen SOlTIS gebruikt).
Xij' geschr~ft es on/ese/ijk.
on-, S0111S

OJll-,

en Dlet

Ii),

bn. Onlosbaar. \,V db.

Onmetelijk (uitspr. OJJl- en lllct ii), bn. \\~ db.
- Ook yan Kleine afstanden. IJi'fl aJ~'tand es zoo
klaine dat hie oJJllJletelijk es.
OnmeuiHijk, bn. Zie OX~lErGELrjK.
Onmeugelijk (uitspl'. Olll1JU'U(.g).dljk

ll1et Ij),
bn. Onnl0gellJK. Dat es zoo OJJl1Jlcut"'lijk, as OUl!zOOl?' te 'vaf!en, as de IJlane te pakken, as d~ helle te
blusschen, (plat) as ou (uw) gat te kllssen.
- Aft. OIJ17Jleu(g)e/ijkhled, yr.

Onmisselijk (uitspr. 0771- en DIet Ij), bn. \V·at
niet kan geunst worden. Die scheu te 's O?Jl1Jll~'se
Ii/k, b. v. in 't bolspel, men 1110et treffen. Schiet
nor den opperveu(g) ell', hie es 0171}Jll~,'seli/k.
Onnaaielijk (uitspr. on-, som5 0111Jlouz';Jliik en
met ij), bn. l~ iet kunnende genaaid worden. Die
stolle was onnouietzjk. Mnl. ; ONNAEIJLIJC.
Onnaam (uitspr.

en met i./),

~«

minder in gebruik

Onover»}.

Onoverzienelijk (uitspr, met zj,), bn. OnoverOnpaar .uitspr. olilpaar 111ct 20\'1. lange a), bn.
Onevcn Ivan getallen). ~t Es om.paar: in het putjc
liggen cen on even getal lnarbcls; in dc hand stcken ecn onpaar getal llluntstukken, enz.
Onpas luitspr. 0171-), ill. Zander In\'. Onpassc
lijkheld. Ze kreeg- 111ee /ene !(cer nen OJl1pas. -'len olllpasse, niet op het gepaste oogenblik. j\Ted.
U"(ib. SOlTIS: 'l'an o11zpasse ~analogievonTIing ; vgl.
'Z/a~ passe). AOIJZ J k 'Z'an OJJ1paSSe r
w

Onkuischord, m. Zie ONKCTSCHA,ARD.
Onlange (nitspr. on-, S0111S OJJl-), b\\~. Onlangs.

Onlosselijk (uitspr.

0

Onnouielij k, bn. Zie oxx AAILIJK.
Onovertreffelijk (uitspr. met ij), bn.
zienbaar.

Ol/l-,

(uitspr. met sch.

bn.OnOlnkoopbaar.

Onkuisch, bu. Xiet in gebruik.
Onkuischaard (uitspr. on-, sorns OJizl~ILl~'clzort),

Onkuischhied (uitspr. 011-, sonlS
vr. Onklllschheid. \V do.

onnomer(e), m.

Onnoozel, bn. Zie ONNOOZELE.
Onnoozele (uitspr. on-, S0111S 0771- en 111et sch. 0),

trefbaar. J\ ed. Wao

m. Mv, <S; Onkuisch mensch. ~t Es ne zatter/t: en
nen onlatz'sclzord.

ww.;

en de ati,

Onkruid,

o. Onge\voon. Men zegt veelal : ka
(kaad, kwaad) kru zd. Zie KAAD.

~t

Onnoom, m.; onnomen,
Zie

on-, SOlTIS 011l11001Jl lTIet zachtl.

oj, m. Nlv. -en. Spotnaam, schelclnaam, fro sobri-

Onpasjense, -sie,

vr.;

onpasjentig,

bn. Zie

ONPATIENTJE,ONPATIENTIG.

Onpasselijk (uitspr. 0111- en 111et ~i), bn. \\~db,
0711passelzjk 7l'er(de)n.
- J\f1.. OlJlpassellj'khz"cd, vr., daarna:l.st olllpas
(zie ald.).
Onpatientie (nitspr. oJ71_pa-v·n1S1~? of ·SJ, ldenlt.
op sjt'I!),j vr. Ongeclllld; fro illlpatience. Le loopt
o7'crent7eere, 'l'ul olJZpaJiense.
Onpatientig (uitspr. 0711pa~i{'nt(}.f/·, klemt. op
.'lien, Dn. Ongeduldig. Tonie es ~nen 071lpasjente.s.:-t:
111cu'ns. KIL.

T. R.

J.

- AB. On1pasjente/{ord, m., eig. onpatientigaard, ongeduldig nlenseh; - 0111pasfentcglded,
vr., eig. onpatientigheid.

Onpatsaistig (uitspr, 01Jlpatsll/~'I(J(;h, klclUt.
op SUIS), bn. l\ed. tVdb Ii. \'. OKBESUISD) brengt
het tot fro z"JJ1pe'tueux. DB venvijst naar onbesulsd.
Van personen: ruw, onbescnoft; onzedig,
wulpsch; - vuil en morsig. - \Tan zaken: wild,
ongetemd: ollzpatsulsteg- watere / oneffen,
hobbelig, ruw en ruig; nen oJl1patsuz'stege 7.f..'eeg.
- Vgl.DB.
- Aft. OJlzpatsuz~'teg·hied, vr.; - on1patsuis..
tegord (onpatsuistigaard), n1. \TgL DB.

ONPLEZIER

Onplezier (uitspr. 0111-), O.

Ongenoegen. Dat es
e groot omplezier, Iemand ompleeier doen, Zie PLEZIER.
- Aft. 0111plezz"ereg, bn. (misschien "Tel van
plezz'ereg met on-).

Onplicht (uitspr, 0Ill-), vr. Zonder my. Daarnaast omplichteghied. Onschuld. ZiJn o11zphcht
es bemezen. il£nl. l/T/ab.
Onplichtig mitspr. olJlPlzchtt1ch), bn. Onschuldig. Z'es olJlplzchteg verklaard. CV. J.
Ned, Hab (<< alleen in Zuid-Nederland »). ...lInI.

w.u.

-- Aft. 0111Phchtt'/{hied, vr., onschuld.

Onprofijtig

(uitspr. oJJ1protiJtJch), bn. Van
zaken. Onpronjtelijk, W db. DB. - Van personen:
niet spaarzaaIn, kwistig. Z' es toch zoo o11lpro/i/-

te.g-. j\ en 01Jlproji/tt:g-e mains.

Onrechtverdig (uitspr. on-, S0111S omreclut)ferdJchl, bn. bw. Onrechtvaarclig. Mnl.: ONRECHTVERDICR.

- Aft. Onrech(t)'l,'erdeghied, vr; - onreclut}»
verdegord, m., onrechtvaardigaard, onrechtvaardig mensch.

Onredelijk (uitspr. on-, soms 0111-, en met (/),
bn. bw. Redeloos. D' onredeiijee beesten. Ned.
Wdb (<< thans verouderd »).
Onrijpe, bn. Onrijp. Die appels ziJn nOl!
amaal onriJpe.
db.

'V

Onruste,

vr,

Daarnaast, gcwoon, ONTRUSTE

(zie ald.).

ONTBEUNSELEK
ons moedere, ons mcetsr, 011S zusters : uitgcno
men: onze koziJn (of kozzen). lie It7. en I 'orml,
- 1" onzent, te onzent ; OU1 onzent 'Zi'lile. . .\ 'ed.
HTdb. -- lelfst. 111. : nen ' t on zent; in: nen tlzuzs
en nen I' o nzent hen, een thuis en daarnaast een
tweeden thuis hebben. J.

Onschattelijk (uitspr. 011-, S0111S 0111- en 111et
ij\ bn. bw. Onschatbaar. Zij'n fortune toas onsclzatteliJk,. hie toas onsclzatteliJk rij'ke. ...i\'red.
Hlib (<< voorheen ... 1.
I)

Onscheelijk

(uitspr. on-, soms otn-, met sch. c
en met ij'" on. Onscheidbaar. i\"1'ed. li do : OKSCHEIDELIJK (<< thans verouderd »},

Onse, vr. lie OXCE.
Ons-Heere, 111. lie OKS.
-

Samenst. lie OXS-LlEYEX -HEERE.

Ons-Lieven-Heere,

111. Zelden OJlze-LZ'c7'e77Hcere. Onze Lieve Heer. Verkl. gewoon: 01lSLteoen-Heeree, Z. ONS. - Kruisbeeld. Mv. -rs.
Meestal zonder 077S. lie LIEYENHEERE.
- Samenst. Ons-Lieuen-Heereblomme, OnsLzez'en-Hcerkli)csblo1Jl1ue,vr., Ons-Lteuen-Heereblommeke, Ons.:.L ze'Z'en-Hcerk (I) esb10JIlineke, 0.;

meestal in 't my. : guichelheil; daarnaast : Ons-

Lleven-Heerekruld,Ons-Liezlen-Heerk(z")eskruid,.
- Ons-Lteuen-Heercteenen, -tients/r)«: 1== teentjes I,m, of o. mv., gemeene standelkruiden. Zie LIEVENREERE (samenst.].

Ons-Lieve-Vrauwe, vr. Zie OXS-LIEVRA17'YE.
Ons-Lievrauwe, vr. Verkl. ge,\Toon Ons-Lie-

r

t.rausoi:«. Zelden Ons-Liei:e- raU7i1C en OnzeLtet:e- Vraincc, Onze Lieve V rouw. - Lievevrouwebeeld. - Zic LIEVRA"GW"E.
- Samenst, Ons-Licrrausnebiestse, 0.; OnsLieurauaeeblomme, vr.; Ons-Lieurauaocndae; m.;
OnS-LZf7-'raUWC71laZSen, 0.; Ons-Lteurau znha ifoekst, m., 15 Oogst; Ons-Lteurauso-hcr-bedstrood, kwendel (Tlz)"JlUS serpy liu»: L.~. V gl.
Lieurausoe (samenst.).
Y

Ons,

pers. Vl1. Zie 'VI] en Xl. en Vornii. Op
sommlge plaatsen oes (zie ald. \. Vieuan ons, dat
wij leven, wij Inogen er zijn! Een persoon, zich
zelf bedoelende, zal ook weI uitroepen: 'l'z"ez'a71
ons! Vgl. VIEVAN.

Ons, bez. vn. van den len pers. my. Daarnaast,
op sommige plaatsen, OES (zie ald.). - M. enk.
onze(n): onzen appele, onzen homere (hamer),
onzen tand, on zen doorene, oneem beer : onze
peereleere,. - vr. enk, ons : ons eere (uitspr.
onzeeros, ons hinne (uitspr. onzz"nnJ), ons tonne,
ons deure, 01lS koe~' -0. enk. ons : ons ai (uitspr.
onzaz"), ons hand (uitspr. onzants, ons blommeke,
ons kaif,. - my. voor de drie gesl. ons : ons appels (uitspr. ol1zappJls), ons hinnen (uitspr. onzinnJn), ons blo11l1llekies. Zie Rt. en r-"or1Jzl. -Onzen heere, Onz' Heere: Onz' Heere is God de
Heer; Ol1zen heere is een mensch. Onz' Heere
stierl a'll. ' t krIll:), Dol' k071lt onzcn hcerc. Som111igen zeggen nag Ons .lIeere (uitspr. Onseer;J,
niet Onzeer;J), hetgene bewijst den blijvenden invloednog van de h.- N aast Onz' Heere heeft Inen:
Ons Lieven Heere, zelden Onze Lz"evenEIeere, gewoon Ons Lie7)en Heerke,. 011S wordt 50nls weggelaten: Lz"ezJen .lIeere (zoete), Lz"even Heerke (zoeIe). Zie beneden de smnenstellingen. - Ons Lze'
TTrauwe,. daarnaast zelden Onze Lz"ez'e Vr"aU7f.1e,
Ons LzezJe -rTrauwe,. zeer gewoon Ons Lzevrau70ke (011S valt hier S0111S weg: Lz"evrau'U)ke zoete). Zie de salnen~tellingen en LIEVRAU'VE.
- Voar de namen van familieleden altijd ons
(voor aIle gesl. en get.): ons vadere (of ons vare/doch
fJllze-vadere, het paternoster), 011S SCho011Zoroere,

Onsmelteiijk (uitspr. on-, soms om- en met
bn. Onsmeltbaar.
Onsterk

f/),

(soms OJll~), bn. Niet talrijk genoeg.

"Viileuze te(g)en die keerels ne keel' »ech.ten ?
Neew (neen we), me zljn t' onstere. j\Ted. Tt7db
(<< thans nagenoeg verouderd »},

Onstuimig (uitspr. on-, SOlTIS 011lslui!1l,7Ch),
bw. \V db. -

gen dU'l'ele. J.

bn.
Opvliegend. .Sics es nen 01lstUz"llle-

Ont-, onscheidbaar vo(wyoegsel. Over de bet.
zie .Aed. TJlib. Ont- ontaardt in de uitspr. tot
0Ill-, oJ/d-, OJJlpt- (soms onzp-). lie Kl. en Forl1zl.,
de hier volgende woorden en 0111 (aannl. 30).
Ontbendelijk (uitspr. ont-, S0111S 0111- en Inet
ij,), bn. Ontbindbaar. De koe 'Zt'as ol1zbendelij"k, en
ze bleej in denz brand. lie ONTBENDEN. ~Inl.
(ONTBINDELIJC).

Ontbenden (uitspr. ont-, SOlns 011Z-, 0IJlt-), ':V'\-.
Ontbinden. \\T db. - Fig. Hze es ontbondel1, hij is
los, bij gevolg wild, dwaas (als een losgelaten hond).
Men zegt oak: den lwnd es ontbonden.
OntbenDselen

(uitspr. ont-, soms 011l-), bedr.

ONTBIEN

3^9

ww. Ontbunselcn (Ned. li'db : « m Zuid-Nederland »). E kind
ombeunselen.
Olltbien fuitspr. ont-,
Ontbieden. W d b .

soms om-), bedr. ww.

Ontblaren (uitspr. ont-, soms om-), ww. Ontbladeren. W d b . : De boomen staan
omblaard.
Ontbraielen .uitspr. ont-, soms om-), ww. Ontbreidelen. Ge vwet t perd
ontbraielen.
Ontbreken (uitspr. ont-, soms om-), ww. W d b .
— Dat ombreekt er nog an, dat moet er nu nog
bij komen, 't is al te erg! Hie hee' zijm bee' gebroken, 7 ombrak er nog an.
Olltdekken (uitspr. onttekkdn,
soms
omt-,
ompt- ; mnl. onttcckm), w w . W d b . 'k He (heb;
l'an den nacht onttekt
gele(g)en.
Ontdeuën, -deuien (uitspr. ontteu(i)<m,
omt-, ompt-), ww. Ontdooien.

soms

Ontdoen (uitspr. onttocn, soms omt-, ompt- ;
vgl. Mnl. Wdb), w w . W d b . Beter nie/ doen as
moet en ontdoen.
Onteerlijk (uitspr. ont-, soms om- en met ij),
bn. N i e t (meer) kunnende onteerd worden. Da'
?naisk' en es nie onteerlijk, zij is zoo siecht dat ze
niet meer kan onteerd worden.
O n t e g e n h a u w e l i j k (uitspr. onte(g)dn-,
soms
om- en met ij), bn. W a t of wie niet kan worden
tegengehouden. Da' perd, Hep en 't was onte(g)enhauw elijk. Mnl. ( O N T E G E N H O U D E L I J C ) .
Ontemmelijk (uitspr. on-, soms om- en met ij),
bn. Ontembaar. Ned. Wdb {« thans verouderd » ).
Mnl. Wdb. 't Es ne wilden,
ontemmelijken
henkst.
Onteuveren (uitspr. ont-, soms om-), onz. zw.
w w . In graad verminderen. F plootse tplaats) van
hie. — Achteruitgaan.
te vereuveren,
onteuvert
F i g . Dienern boer onteuvert.
Vgl. E U V E R S T E ( N ) .
O n t g i n n e n (uitspr. ont-, soms omp-,
ompt-),
aansnijden,
bedr. st. w w . W d b . — F r . entamer,
aanbreken, enz. 'n Hcsp ontginnen.
't Brood ontginnen. Ontgint de toiine. H F F T . S C H . C V . Ned.
Wdb (« thans nog in België en ook in NoordBrabant »).
Ontgraven (uitspr. ont-, soms omp-, ompt- en
met zovl. lange a), bedr. st. w w . Uit den grond
door graven halen. Veelal van lijken. F r . exhumer.
Elijk ont graven.
Ned. Wdb (« thans alleen nog
in Zuid-Nederland »). Mnl.
Wdb.
— Afl. Ontgravenge,
vr., opgraving. De pol teste deed d' ontgravenge
van 't lijk.
Onthauwen, ww. Zie O N T H O U D E N (ook de afl.
en s a m e n s t ) .
OntllOtlden (uitspr. ontauwm,
soms ompt-),
bedr. wed. on reg. ww. AVdb. — W e d . Tn verkiezing of stemming : niet vôor noch tegen stemmen, 'k Onthauwe mij. Nooit gebezigd met van
stemming.
Vgl. Ned. Wdb. kol. 1869. — Goe'
vaii onthauwe zijn, goed onthouden. 'k En he
(heb) geen goe' memore, 'k bè (benj sticht (of kaa')
van onthatrwen. — Vgl. N O E N E .
— Afl. Onthauwelijk,
bn., wat kan onthouden
worden : ze draagt nen ordegen (aardigen) nome, hie en es nie onlhatiwclijk ; —
onthcmwere,

—

ONTRIESTEREN

m., die fgoed) onthoudt : Pier en vergeet en en
7'C7'geeft niet (niets), 't es nen onthauwere;
—
onthaiiwenge,
vr. : er zij' vier stemme
veitr,
drije te(g)en e7i vier
onthartwengen.
— Samenst. Onthauweswerdeg,
bn., onthoudenswaardig. D B .
Ontij, m. Zonder mv. Ontijd, niet de gepaste
(of ontij'en).
tijd : bij ontije (of ontijen), fontije
Hie kamt aliijd bij ontijen.
7" oiiiije
werken.
Bij nacht en ontije. Soms, en zekerhjk verkeerd :
buiten ontije (of o?itijen) . Buiten ontijen en ga
y
k uit den huize niet. Vgl. Ned. Wdb : ONTIJD.
Ontjonnen (uitspr. ont- soms ompt-) bedr. zw.
ww. Niet jonnen, misgunnen, benijden.
let
iemand
ontjonnen.
Ontkleen (uitspr. ont-, soms ompt-, -kleen eenlettergrepig en met sch. e), bedr. wed. zw. w w .
W d b . — W e d . Fig. Hie ontkleedthem
te tijlek, hij
ontkleedt zieh vôor 't naar bed gaan. Ned. Wdb.
Ook. bedr. : e kind, em mag zijn auwers (ouders)
niet
omptkleen.
Ontkommen (uitspr. ont-, soms omp-,
bedr. onr. ww. Ontkomen. W d b .

ompt-),

Olltleenen (uitspr. ont-, soms omp-, ompt-, -leemet sch. e,), bedr. zw. ww. Geld ontleenen (daarnaast, gewoner, geld leenen , geld van iemand tc
leen nemen. Ned. Wdb (< thans in Noord-Ned.
in deze bet. verouderd »). Mnl.
Wdb.
Ontluieren (uitspr. ont-, soms omp-,
ww. Ontwarren. Zie L U I E R E N .

ompt-),

Ontnaaien (uitspr. ontnouùn,
soms
omp-,
ompt-), bedr. zw. w w . Lostornen. De broek es
ontnouid, uit den naad. Ned. Wdb (« thans nog
in België »). Mnl.
Wdb.
Ontna(g)elen (uitspr. ont-, soms omp-, ompt-),
bedr., zw. w w . De nagels uittrekken.
Ontnafgje/t
a 1 dieptanken.
Vgl. Ned. Wdb.

Ontnouien, ww. Zie ONTNAAIEN.
Ontpezen (uitspr. ont-, soms omp-,
ompt-),
bedr. zw. w w . D e pees afdoen (van eenen boog
b . v.). 'k En schiefe nie meer, mijnem bofgjen es
at oiitpeesd. D B .
Ontraan (uitspr. ont-, soms omt-, ompt-), w w .
Ontraden. W d b . H e t verl. dw. is ontraad (met
verkorte zovl. a) : De meester hee 7 mij
ontraad.
Ontrauwe (soms omt-, ompt-), vr. Zonder mv.
On trou w, het tegengestelde van vertroitwen
;
dus : wantrouwen, mistrouwen. '/' Hè (heb) ontrauwe ; 'k krij(g)
ontrauwe.
Wie geen ontrauw en heet (heeft), es dikkels bedrofgjen.
Mnl.
Wdb.
— Afl. Ontrauweg, bn., wantrouwig : 't es neu
ontrauwege
mains;
S C H ; D B ; R ; Ned.
Wdb
(' in Noord-Ned. thans niet ingebruik ).
Ontrent (klemt. op freut,, bw. vz. Omtrent
(dat zelden wordt gebezigd). Mnl. Wdb. K I L .
D B . C V . Ned. Wdb (« vooral in de 17e eeuw »).
—Noch an of ontrent. Zie A A N . — D a a r (of dor)
ontrent, daar (of dor) of ontrent. Zie D A A R .
Ontriestôren (uitspr. ont-, soms omt-,
ompt-),
bedr. zw. ww. Den riestere van den ploeg afdoen,
DB.

ONTRIJEN
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Ontrijen (uitspr. ont-, soms omt-, ompt-), w w .
Ontrijden. G'en zilt 't donderwere
nie kennen
ontrijen. W d b .
OntrOUWe, vr. ; ontrOUWig, b n . Zie ONTRAUWE (en de afl.).
Ontruste, (uitspr. ont-, soms omt-, ompt-\ vr.
Zonder mv. Onrust. Onruste is ook in gebruik ;
doch h e t gewoon woord is ontruste.
G' en het
(hebt) geen rüste, ge /igt altoos in
d'ontruste.
Der es groot ont rust in V land. Vgl. Loqitela,
Wdb.

i. v. O N T R U S T I G . — F i g . V o o r w e r p s n a a m .

Hangend huissieraad : h e t bestaat nit een aantal
met elkaar verbonden stroopijltjes die horizontaal
liggen en waaraan, door middel van fijne draadjes,
een groot getal gevouwen en veelkleurige kartonnetjes hangen; h e t geheele wordt door een hjn
koordje (of draad) aan den huisbalk gehecht ; h e t
minste windje, de kleinste luchtbeweging doet
alles draaien en wemelen ; en daarom heet h e t
zeer eigenaardig een ontruste.
Ons Trients' es
bezeg 7nee 'n ontruste te maken. Schertsend antwoordt men aan iemand (die zegt: 'k bè ^ben) vul
ontruste):
hangt z' an dem balke!
— Afl. Ontrusteg, bn., onrustig.
Ont SC h a uWen, (uitspr. ont-, gewoon om-,
soms omt-, ompt-), bedr. zw. w w . V a n een lijk :
gerechtelijk onderzoeken, aanschouwen, fr. faire
l'autopsie. De dokteurs omschauwen zif wijf, en
zille wel zien of ze vermoord es of met. Z' es, ze
ligt
ontschauwd.
— Afl. Ontschaiiwenge
[om-, ont-, ompt-), vr.,
lijkschouwing.

Ontschouwen, ww. ; ontschouwinge, vr. Zie
ONTSCHAUW-.

Ontschussen (uitspr. ont-, gewoon om-, soms
omt-, ompt-), w w . Ontschorsen. Den olme Staat
dor ontschust.

Ontstoormen, -storemen (uitspr. ont-, gewoon
om-, soms omt-, ompt-), w w . Snel ontioopen.
Haast ou (u), maakt oit (u) weeg, ge kennt het
nog
ontstoormen.
Onttemperen (uitspr. ont-, soms omt-, ompt-),
bedr. zw. w w . V a n ijzer of staal. Ge moet da'
staal onttemperen.
Onttemper(d)
staal.
O n t v a n g (uitspr. ontfank, soms omt-, ompt-),
m. V a n geld : ailes w a t m e n ontvangt. In de
wenkel was er 11 e goeën ontfank.
— Min gewoon. Onthaal. 'k Hè dor ne goeën
ontfank
g* had.
O n t v a n g e n (uitspr. ontfangjn,
soms omt-,
ompt- , ww. W d b . — lever s t ontfange
wer(de)n
gelijk nen hond in e kefgjelspel, gelijk nen hond
in nem beenhauwersivenkele,
er zeer siecht ontvangen worden ; - gelijk ne prins, ne keunenk,
zeer goed. C V . J .
—Afl. Ontfank, m., zie O N T Y A N G ; — o n t f a n g e nesse, vr. : d' Ombevlekt' O7? fangen esse ; — ontfan gère, m., W d b : bij den ontfanger gaan, naar
het gemak ; ontf anger zijn, slaag krijgen ; iemand
07ttfanger
maken, h e m slaag geven; vgl. J ; —
vannier : ontfangerije,
vr., ontvangerschap :
dontfangerije
brengt hem nog 'n wedd' op;
bureau van den ontvanger ; vgl. J . ; Mnl. Wdb.
\pntfangerie)
; — ontfankste,
vr., ontvangst.
Ontvauwen ,uitspr. ontfauw?n,
ompt-), w w . Ontvouwen. W d b .

soms

omf-,

Ontvîjzen (uitspr. ontfjz9n, soms omt-, ompt-),
bedr. zw. ww. Ontschroeven, de vijs (of de vijzenj
los draaien. D B .
O n t v l i e g e n , -vlieën (uitspr. ontfiiefgpn,
soms
omt-, ompe-), onz. st. ww. W d b . — U i t h e t geheugen gaan. D B . J . C V [Bfi\).
Ned. Wdb
(« i n Z u i d - N e d . »;.

Zie S C H U B S E N .

Ontslaan (uitspr. ont-, gewoon om-, soms omt-,
ompt-), w w . W d b . Verl. d w . :
ontsle(g)en.
— Afl. Ontslag, o. : zijn ontslag geen, fr. donner sa demission, zijn ontslag inüienen. Vgl. DE
VREESE,

ONTZINKEN

Gall.

Ontsluutsen (uitspr. ont-, gewoon om-, soms
omt-, ompt-), bedr. zw. w w . Daarnaast sluutsen.
Ontbolsteren \Van noten). Zie S L U U T S E .
Ontspeeten (uitspr. ont-, gewoon om-. soms
omt-, ompt-, en met seh. e), o n t s p i t t e n , bedr. zw,
w w . Ontioopen. Zie S P E E T E N , S P I T T E D .

Ontspinnen (uitspr. ont-, gewoon om-, soms
omt-, ojnpt-j, bedr. zw. w w . Snel ontioopen. Zie
SPINNEN.

Olltstaan iuitspr. ont-, gewoon om-, soms omt-,
ompt-, en met zovl. lange a , bedr. onr. ww. W d b .
•— Het ontstaa(n)
mee, fr. en être quitte
pour.
Hie zal 't mee 'n klaine boet ontstaan. D B .
Ontsteken (uitspr. ont-, gewoon om-, soms
omt-, ompt-), bedr. st. w w . W d b . — Hie mag
dor zif pijpk' omsteken, hij wordt daar geduld
en goed onthaald (door ouders en dochter ; .
Ontstoppen (uitspr. ont-, gewoon om-, soms
omt-, ompe-), bedr. zw. w w . Ontkurken. Z' omstoptegen
'nflessche wijn. Ned. Wdb \« slechts
in Zuid-Ned. in gebruik »),

O n t w e k k e n (uitspr. ont-, soms omt-, ompt-),
bedr. onz. zw. w w . Bedr. Iemand
ontwekken,
hem wakker maken. — Onz. Ontwaken vdat men
niet bezigt). 'k Ontwektege te vier uren. — D B .
Mnl.
Wdb. Ned. Wdb ^« thans geheel verouderd »).
Ontwermen (uitspr. ont-, soms omt-, ompt-),
bedr. zw. w w . Ontwarren. V Haar
ontwermen.
— Samenst. Ontwermkam,
m., grove kam
waarmede men h e t haar ontwart.
Ontzag" (uitspr. ontsach, soms omt-, ompt-), o.
W d b . Gezag. Ne ma(n) van ontzag, een gezaghebbend persoon. D B . C V . J .

Ontzailen, ww. Zie ONTZEILEN.
Ontzalen (uitspr. ontsaLm, soms omt-, ompt-),
bedr. zw. w w . E perd ontzalen, h e t ontzadelen.
Ontzeilen (uitspr. ontsaihn, soms omt-, ompt-),
bedr. zw. ww. Ne meiden ontzailen, van de zeilen
ontdoen, ze ineenrollen. De meiden, die niet en
drotut, staat ontzaild. D B .

Ontzenken, WTW. Zie ONTZINKEN.
Ontzinken (uitspr. ontsenk<m,
soms omt-,
ompt-), onz. st. ww. Daarnaast het gewone ONTz W E L L E N (zie de W d b . ) . Mijn kake was stijf
gezwollen, mor nid begint ze t'ontzenken* C V ,

X. R. J.

ONUITSTAANLIJK
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Oimitstaanlijk (uitspr. met zovl. lange a en 1
met ij), bn. Onuitstaanbaar. De pijne was onuitstaanlijk. D B . Ned. Wdb («thans slechts in W e s t VI. ingebruik »).

ONWERDIG
nog niet toegevallen door nalatenschap. Da' goed
es nog onverstoorven.
Vgl. VERSTORVEN in de
Wdb.
Onverteerlijk (uitspr. on-, soms om-, met sch.
e en met if , bn. Onverteerbaar. Znk 'n eten es
onverteerlijk.

Onverbastordeerd (uitspr. on-, zelden om-),
bn. Onverbasterd *sprekende van ras*. Zif
ras
va' koeën es onverbastordeerd.
Zie VERBASTCJR-

Onvertellijk (uitspr. on-, soms om-, en met ij),
bn. Onvertelbaar. Wat 'k dor geziert hè (heb), dat
es onvertellijk.
Ned. Wdb {< thans verouderd >).
Vgl. Mnl.
Wdb.

DEEREN.

Onverdeeld (uitspr. on-, zelden om- en met
zij
sch. e), bn. W d b . Ze zijn nog onverdeeld,
hebben eene nog ongescheiden nalatenschap.
— Afl. Onverdeeldhied,
vr., (van nalatenschap)
onverdeeldheid : ze lev en nog in onverdeeldhied ;
notarisstijl : om uit onverdeeldheid
te treden.

O n v e r v a l s c h e l i j k (uitspr. on-, soms om-; met
ch en ij\, bn. Onvervalschbaar. 'n Ai es 'n onvervaIschelijke
n'are.

Onverdra^elijk (uitspr. on-, soms
omvjrdra(g)jlijk-, bn. Onverdraaglijk. Mnl. Wdb (onverdragelijc naast andere vormen).

Onvervoerelijk (uitspr. on-, soms om-, en met
i/), bn Onvervoerbaar. Dem boom- es onvervoerelijk.

Onverduldig (uitspr. on-, soms
omvjrdu/dech),
bn. Onlijdzaam. Ne mains cm mag nie onverr
duldeg zijn. Mnl. Wdb. A ed. Wdb (« in NoordN e d . thans verouderd »*.
— Afl. Onverduldeghied,
vr., onlijdzaamheid;
— onverdnldegord,
m., onverduldigaard, onlijdzaam mensch.

O n v e r w a c h t s (uitspr. on-, soms
omv.rrwach(t)s), bw. AVdb. — Met een bez. vn. Op
mijn onvenvachftjs
kreeg 'k ne ferme sch tip op
mijn scheue, 'k Zal hem op zijn
onverwachftjs
ne keer
vastepakken.
O n v e r w i s t 'uitspr. on-, soms om-), bw. Onwetens, zonder er aan te denken, zonder opzet. Hie
sloeg dem bal onverwist
i* mijn oofgje. 't Es
onverwist gebenrd. S C H . D B . J .

Onverhuurd (uitspr. on-, soms
omvjrhuurt),
bn. N i e t verhuurd. Dat huis staat al meer as e
jaar onverhuurd.
Mnl. Wdb. KiL. P L A N T .

On verzichtig, bn. ; onverzien, In. ; onver-

zienig 1 , bn. Zie ONVEUR- (00k de all.).

Onverja(g)elijk (uitspr. OJI-, soms om- en met
mussche'
zovl. a en /)',, bn. Onverjaagbaar. Die
zitten in 't kooren de g'heelen dag, ai ze zijn der,
mijn dzielk', onverjafgjel/jk.
Mnl.
Wdb.
Onverkaveîd (uitspr. on-, soms om-, en met
zovl. lange a), bn. Van goed : niet verkaveld. Zie

|
I

VERKAVELEN.

Onverlet mitspr. on-, soms om-\ bn. W d b . —
Zonder tijdverlies, zonder zijn werk te verletten.
Doet 't op den noenstond, zoo es ' t onverlet. —
let onverlet laten, iets onaangeroerd laten /door
woorden of werken). Da' kost meer as honder(d)
En dat
frank en de centième laat 'k omverlet.
hie mij kaad lkwaad) hee' willen doen, dat laat
'k onverlet. — S C H . D B . C V . J. Ned.
Wdb.
kol. 2 i 14.

DB.CV.J.Jfnl.

Wdb.

— Afl. Onveur-,
omvenr-, onver-,
omverzichteghied,
vr. ; — onvenr-, omveur-,
onver-,
omverziehtegord,
m., onvoorzichtig mensch.
Onveurzien (uitspr. onveur-, omvenr-,
onvjr-,
ongeweerte,
omvpr- , bn. Onvoorzien. W d b . Wat
Wdb.
en onverzien dat 't was! Mnl.
— Afl. Onveur-, omveur-, onver-,
omverziens,
bw., onvoorziens. W d b . Mnl. Wdb
{onversiens).
Otivearzienig 1 mitspr. onveur-, gewoon onv9Tziemich, soms omveur-,
omvpr-), bn. Die met
voorziet. 't Es nen onverzienege jongen. — Dat
niet voorzien wordt. 'n Onvoorzienege
dood. —
D B . Ned. Wdb (<- thans in Noord-Ned. verouderd •>).
— Afl. Onveur-, omveur-, onver-,
omverzieneghied,
vr., fr. imprévoyance.
De
pachter
iverdt orme (arm) deur zijn onverzieneghied.
DB.

Onverlieselijk uitspr. on-, soms om-, en met
ij), bn. Onverliesbaar.
Onvermoeielijk (uitspr. on-, soms om-, en met
ij), bn. Dnvermoeilijk. W d b .
Onverpaclit (uitspr. on-, soms om-), bn. Xict
verpacht. Zij' land es nog altijd
onverpacht.
Onverroerlijk (uitspr. on-, soms om-, en met
7/\ bn. Niet kunnende verroerd worden. Desteen
es te zwaar, hie es onverroerlijk.
Mnl.
Wdb

Onvruchtbaar (uitspr. on-, soms
omvrucHty
baar met zovl. lange a), bn. W d b . Dat es onvruch>t)baar
land.
— Afl. On-, omvruch{t)baarhied,
vr.

(ONVERROERLljC).

Onversaafd (uitspr. on-, soms om- en met
zovl. lange a\, bn. Onversaagd. 't Vertelselke va'
Jan Onversaafd.
D B . Ned. Wdb ( «. in West-V1. » ).
— Afl. Onversaafdhied,
vr., onversaagdheid.

O n w a s s c h e l i j k (uitspr. on-, soms om-, met ch
en met / / 1 , bn. Niet kunnende gewasschen woronwasschelijk.
den. Die stoff es
O n w e e r h a u w e l i j k (uitspr. on-, soms om-, en
met ij\, bn. W a t of wie niet kan weerhouden
worden//? Onweerhauwelijk
perd. Da'
mannek'
es wild en
onweerhauwelijk.

Onverschil (uitspr. on-, soms om-), o. Zonder
mv. Geschil, oneenigheid. Ze /even al meer as e
jaar in onverschil. D B . 't Is een verkeerde vorm.
Onverstoorven 'uitspr. on-, soms om-, en met
zachtl. 0), bn. N o g niet in nalatenschap körnende ;

Onveurzichtig" (uitspr. onveur-, gewoon onvjrzichijch,
soms omvenr-, onivpr-\ bn. Onvoorzichtig. W d b . Ge zijt onveurzichteg.
7 Es 'n
onv er ziehtet? vramains (vrouwmensch). K I L . .SCH.

I

O n w e r d i g (uitspr. on-, soms
omwerfdfch)
bn. Onwaardig. W d b . Mnl. : oxWERDICH,

ONWERE
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Onwere (uitspr. on-, soms 011Z'UJerJ), o. Mv, -n.
Verkl. omoeeree. Onweder. V gl. ONGE'VEERTE.
- AfL On-, omsoeren, ww., donderen, bliksemen en hard regenen: 't omsoeert al n ure ;
CV ; J; -,-Ved. Wdb.
I

Onwettelijk (uitspr. Oll-, SOlTIS 01n-, en met ij'),
bn. bw. Van kinderen : onwcttig. n Onwettelij"k
kz"nd. J. . .Ved. Wdb (eene « in Noord-Ned. thans
vefouderde opvatting »).
I

Onwilligaard (uitspr.

on-, soms Ol1l7.Dzlbgort\,
m. Mv. -S; Onwillig mensch (of dien. Onze
knecht en es mor nen ollwillegord. Dell onioitlcgord van e perd .'

Onwinnelijk(uitspr. Oll-, S0111S 0111-, en met ij'),
bn. Onwinbaar. Da J spe! es oIII win nelijk, nt«
staan te uer ach.tere, Ned. VVdb \ON\YIXLIJK :
« thans verouderd »).
Onzeggelijk (uitspr. on-, soms o}}lze~l[g)Jlijk
met ij), bn. Onuitsprekelijk. De pijlle die zJ afziet, es ollze(gg)elijk. l\Ted. Wdb [« thans nog in
Zuid-Ned. »}. CV. DB. ...lInl. 'iVdb.
Onzekere (uitspr. Oll-, S0111S om-v, bn. bw.
V oor een stemrust 111et eind-«. Onzekcr. \Ydb.
Da J blijft onzekere.
Onze-Lieven-Heere, m.; Onze-Lieve-Vrauwe,
vr. Zie ONS-LIEVEN-HEERE, ONS-LIEVRAU\VE
(ook de samenst.).
Onzent, in : T'
Zie hier ONS.

onzent, bijw. uitdr. . .\led.

Hlib.

Onzentwille (om), bijw. uitdr. Om onzentwil,
jVed. Wdb. Zie hier ONS.
Onze-Vader, m. lie ONZE-VADERE.
Onze-Vadere, m. (niet 0.). De eind-e valt

dikwijls in de uitspr. weg. ~I v. -rs. Gnze-Vader.
\V db. l\tIen zegt weI meer VADERONS (zie ald. I. "YVacht nen Onze- vadere, wacht een oogenblik,
een ,veinig tijds. Jt En duurdege 11lOr nen OnzeYTadere. - De wilden Onze- vCldere, eene paradie van het Onze-Vader. lie Volk en Taal, II,
58-59; DE COCK en TEIRLINCK, I{i"nderspel,
VII, 17 I. De legelselnsche parodie luid t : Onze
Vader die op de zolder zat, die anlaal de kia/it
appelkies ud de groot at.
-

Oodzije fklemt. op zij'), o. Ogy, darp bij Vloers.
berge, in 't 'Valenland.
Ooft, o. Niet in gebnlik. Men zegt
Oog, OOe, vr. lie OOGE.
Ooge luitspr. oO~!j)J Inet sch. 0),

FR"CIT.

vr. Nlv. -Ii.
Verkl. oogske (mv. -skes, -skies). De eind-e valt
,veg voor klinker en h. \Vdb. - Oo(g)e J /[elijk
ne lanteerne lof lanteerns), gelijk ne lallteerlllbol, gelij"k ballell, gelijk ko(glels, __![elijk kanonkballen, groote, brandende oogen. Oo(g)e J gelij"k
bollen, bolvonnige oogen. Oo(g)en hen (hebben)
gelij"k e verken lverkie),kleine, onder de gezwollen
\venkbrauwen verborgen oogen. Oo(g)e J geli/k e
kalj", ~ n koe, groote, uitpuilende, d,vaze oogen. Zz"/n
oo(g)elJt branden gelzj"k n kole vier, glinsteren
hard; fig. hij is fel vergramd. V gl. lVed. "YVdb.
ko!. 2266. - Spr. Da J zi/n oo(g)e J ko(g)els
waren, hie schoot l7li/oI11Verre. lVed. ~Vdb. ko!.
2267 (<< Zllid-N ederlandsche spreekwijzc>, naa1'
I

OOGE

Jl. -

Zeer oogen, zieke oogen. DB. - Klain
oogskies , oogskes). Hte lzee (krij'gt)

oO~/j)en tof

klain oogskies , hij heeft vaak; hij is of wordt
dronken. Groot oO(l[)en. lIie maakt groot oo(glen,
hie zet groot oo(g)en open, van verbazing. Ned.
Wdb. kol. 2267. Zij'n oo(g)e J zij'J grooter as
zij'nent buik, van iemand die te vee! eten op zijn
bord neemt. Vgl. -,-Ved. Wdb, kol. 2258. - Goe
oo(g)e, slieht oo(g)e. In temand n goe en sticht)
00~l[) hen (hebben), een goed tslecht: gedacht van
hem hebben,J; vgl. Ned. Wab, kol. 2277 : een
goed oog op iemand hebben, In iet geen goe oo~g-)
hen, denken dat het slecht zal afloopen.
R;
~-Ved. "i'Vdb. kol. 2277 (<< alleen in Zuid-Ned. »).
- Oolek oo(g)en, fijne, slimrne oogen. Do mme,
dtoaas oo(g)en.
I

c,r;

- DJoo(g)en opeudoen, opcntreeecn, opesteken, verbaasdi zijne oogen openen. .As s ' o ns
schoon hltl~· zag, stak s ' her ooi:g ) ell ope, zilde. Oak:
Jll Itoppeloo(g)en trekken. Vgl. J. CV. ...\If:d.
Wdb. kol. 2267. Ge moet goed ou mw)
oo(![)en opendoen, goed toezien, opletten. J. Iemand zijn oO(l[)en opcndoen, hem doen klaar
zien. J. - Spr. Die zij'Jl oo(g)en nie open en doct,
IJlOe J zij'ne zak (Zi/Ill male, zijl7z bozze, zi/ne portelltOnnee) opendoen. J.
D Joo(g)en toedoen, toenijpen, de oogen
sluiten. In de ieeereld 1JWe J ne mains dikkels zijn
oo(g-)en toenij'pen, gebaren dat men het niet ziet.
Vgl. .1\t:d. Wdi: kol. 2263. Iemand d'oo sen toenijpen, in : hie en cs mar d' 00(g") en toe te nijpen,
hij is zeer teer, zeer zwak, zeer ziekelijk, stervensgereed. J. - Geen oo(gJe toedoen, daarnaast
geen oor.~)e slopen rslapem. 'i'"gl. lVed. ]'Tlib. kol.
2263. CV. R. - Z{jn oO(!J")en ~of oo/[skes, oogskies val/en toe, van vaak, van vennoeienis, van
dronkenschap.
- Z(jn 00([[)en zdtkijken op (soms nor, nooit
aan, iet uitki/ken. Vgl. .i.\/'"ed. "YVdb. kol. 2257.J.
n Oog'ske knippen, penken, trekken. l£it!
trok n oo..[[sk~ op J1zzj·. Vgl. lVed. H'lib. kol 2264.
- IeJJzand z.j"n oo(/[)en udsteken. Hie es er lnee
her geld stak zij'n oo(g)en ud. De
getrau7.t
kosteri/e steekt zi/n oO(/j)en uit. J k Gaj' henz tl"ell
j'rank, en dat stak zij'n 00(/J)en uzi. lie JVed.
fVdb. kol. 2254. J. - Ons-Lieven-Heerke zi/n
oO(l{)en u71steken, zonder nood noch reden klaSCH. V gl. J.\Ted. Jfab. kol. 2254 :
gen.
« Gods oogen uzlsteken, in 't IIageland :>.
I

-

J

I

1d:

c,r.

- Zijn oorg)en staan der oj, (niet naar,
eig.: hij ziet el' naal'; fig. hij verlangt het ten
zeerste. i\'t'd. 1ftlb. ko1. 2259.
- Zi/n oo(g)e J gaall, drou/en (dl'aaien), kerren, 7.11/((!f)e rond. V gl. l\ed. Hllb. kol. 2276.
--Zijn oo(g)e J loopen, laten vocht uitloopen;
fig. hij is dl'onken.
-- D Joorg)e pel/ell, de staal' lichtcn. LVed. JVi.ib.
kol. 2256. Ook ,vel: een ondoorschijnend vlies
van het hoornvlies \Vegnelnen. Den dokteur hee
1fUin oo(g)e gepeld.
-- D Joo(g)J op let oj' ie11zandhen (of hauu'en,
houden I, iet of iemand be\vaken, beloel'en, bespieden. Ge l1lOet dJoo(g) op dzene /ongen hen,
llle es -zreel Ie 'ittild. J.
-- Oo(.[()e 7'eur oO~!f)e, en tand 7'eur tand,
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ccg cm ccg en tand cm tand. Ned. IVdb. kol.
2259. F r . œil pour œil et dent peur
dent.
— Met voorzétsels. M e t deur. Tiest en ziet
deur geen ander cofgjeu as deur die Tan Tonic,
Inj heeft het grootste vertrouwen in h t m , handelt
en denkt en sprecht als Tonic. D B . CV. J . Ned.
Wdb. kol. 2257. — Met in. Jemand of iet in
d' oofgjen hen of hauiven (houden), iemand of
iet- scherp, waakzaam, bcspiedend, verlangend
bezien. Eig. en fig. Past op, 'k he ou (u) in
d' oofgjen. JJduwt de jongen in d'oofgjcn,
änderst loopt hie verloren.
J/ie licet (heeft) de
plootse (plaats) Ta' kosten in d' oofgjen.
Ned.
Wdb. kol. 2279. — 'n \'h\(g,e (of evingskc)
in
d' oofgjen
hen fhebben), ecnigszins dronken
zijn. D B . Ned. Wdb. kol. 2262. — Jn iemands
oofgje' kijke/i, iemand ontzien, vreezen (als een
bond tegenover zijnen meester). Veelal ontkennend. JJie em moot in niemand zijn oofgje'
kijken,
hie es zijn aifgje meestere. — Da' sprengt
in
d'oofgje (of oofgje/u, dat valt in 't 00g. Gallicisme : Xed. Wdb. kol. 2255. — Met nice. Zie beneden bij op. Mee' geen oofgjen le ziene, niet te
zien. JJie en was mee' geen oofgjen te ziene. J . •—
Met onder. Onder iemand zijn oofgje'
kommen,
iemand onder de oogen komen. En komt onder
mijn oofgjen nie nicer, zilde! Ned. Wdb. 2270.
Met op. Op d' oofgje, met het oog gemeten. Op
d' oofgje kcunde zien dat 't huis nicer as zts
•meters breed es. — Met nit. JJie es zoo loui (lub,
zoo zat dat hie nit zijn oofgjen niet en ziet, hij is
zeer lui, zeer zat. 'k En zie nit mijn oofgjen nie'
Tan de vaak, ik heb grooten vaak. Ge moet nit
ou (uw) oofgje' zien, ge moet goed toezien, waakzaam, voorzichtig zijn. D B . C V . J . R . Ned. Wdb.
kol. 2257. Ge kennt het verdrict {d' ormoc, armoede, enz.) nit zijn oofgje' scheppen, hij heeft
zooveel verdrict, armoede dat men het in zijn oogen
ziet. V a n een dronkaard zegt men : ge kennt den
drank {'t bier, den dzenuiver)
nil zijn
oo/g/c'
scheppen;
00k wel : den drank loopt uit zijn
oofgjen. — Uiter oofgjen, niter lierten, uit bet
oog, uit het hart. Ned. Wdb. kol. 2 2 8 1 . — Met
Tan. De sehulpe' val le' va' zijn oofgjen,
de
schellen. Ned. Wdb. kol. 2256. — Met veur.
Geen hand veur zijn 00 g c(n) zien, niets zien. J .
Iemand iet veur oofgje' lefggjen,
brengen, eig.
en fig.: het hem indachtig maken. Jet veur 00' g)em
brengen, hen «hebben), hauieeu (houden). Vgl.
Ned. Wdb. kol. 2270. Veur d' oofgje' Tan de
niainsfchjen,
uit menschelijk opzicht. C V . J .

I

J
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Stukje koper of staal met drie gaatjes : het middelste dient veer den draad van de keten en de
buitenste voor den hevele. Vanhier : oogskes-,
ooçskieskam, m., kam met oooskes. Volk en Taal,
Y, 116.
— Samenst. In den vorm oog- :
Oogmecstere,
m., oogarts; Ned. Hdb. ( in Noord-Ned. verouderd >) ; — oogpenk, m., ocgwenk, oogenbhk ;
op nen oogpenk zed 'tgcdaa' zijn; D B ; C V ; J :
Ned. Wdb ( uitsluitend in de beide VI. in gcbruik j ; — oogseheel, m., of -Scheie, vr., ooglid
(dat men niet gebruikt) ; — oogslag, m., vlucht i g e b l i k ; D B ; Ned. Hdb ( 'thans in NoordN e d . ongebruikelijk >); — oogi'ijzc, vr., vijs
<schroef/ met bovenaan een oog, oogschroef, IV.
piton;
C V ; J ; — oogwatere, o., genees\vat(-r
voor ziekc oogen; — oogzatve, vr. ; — oogzeerc,
vr. (niet o.) ;—oogziekte, vr., daarnaast oogpijuc,
vr. ; — oogzencme, vr., oogzenmv. —- In den vorm
oogen- : oofgjemblik,
in. (nooit o.}, W d b . ; vervormd tot oomelenk (zie aid.); —
oofgjendokteur,
m., oogarts; — oofgjentoenouiere,
m., oogentoenaaier, waterjuffer <veelal de groote soorten van
Aeschna) : deze Insekten hebben, al vliegende, de
beweging van eene naaiende naald; hun vorm 00k
is naaldvormig; en de kindeien meenen dat ze de
oogen van de voorbijgangers toenaaien. — In den
vorm van het vcrklemw. oogskes-, oogskies- ;
oogskfijcskam,
m., zie boven op OOGE.
Oogst, m. ; 00i, vr.; ooievaar, m. N i e t in gcbruik. Zi(; O E K S T , B E I T E , E U V A A R D .

I

Ooit, bw. D e populaire uitdrukking is : va' zy
Ieven {va' mij' Ieven, enz. ; zie LEVEN). Het te
(hebt ge) dat ooit gezien? — Ooit of ooit, of ooit
of ooit, ter versterking; zie Ned. Wdb. kol. 3. —
Veelal met eene ontkenning en alsdan gelijkstaande met nooit. Ooit niet (daarnaast nooit niet). ' t JLn
es ooit of ooit niet te ziene gewcest. 'k En he (heb)
of ooit of ooit nie' gev lockt. Ooit nie nicer (daarnaast nooit nie nicer). En het te (hebt ge) gij ooit
geen jlesschegebroken
? — Vgl. x o o i T .
Ooivaard (uitspr. euvord),

m. Zie EUVAARJ).

Ook (sch. o), vw. bw. W d b . — Voorzeker, ten
volle. Ter bevestiging of ter versterking. Dai es
icaar ook. 'k JJè (\\vbi gel/jk onk. Ze mag 't doe//,
z' hec' geldgencef
ook. S C H . C V . J.

— Schoon uitzicht, behaaglijk uiterlijk. S C H .
D B . C V . J . Ned. Wdb. kol. 2281 en vg. Troche I
bier en hec' geen oofgje.
— If oofgje van ' n noutde, het oog van eene
naald. Deur d' oofgje van 'n noutde
kruipcu.
Zie N A A L D E . J. Ned. Wdb (< in Zuid-Ned. ). —
Haken en oofgjen. W d b . ' t Zijn at haken en
oofgjen, het is niet al te goed, te ordclijk, te
oprecht, het is niet zooals *t behoort. •—
Oofgje, veelal oogske van de soep; fr. œil. Spr Der
en es geen oogske vet nicer op, al het voordeel, d«.v
winst is weg. J . — Gat in de uiteinden van balken,
scheecn of ankers. Jn d' oofgje steckt 'n spic of ne
sleutele. — Oogvormig, ijzercn uiteinde van de
treme van de kar. An d' oofgjen spant me 't
U.ceerde trekperd.
— Oogske, o. W e v e r s t e n n .

OOLIJK

l

Oolijk (uitspr. ooljk met sch. o), bn. bw. W d b .
— V a n personen en dieren. Slim, fijn, doortrapt
fmet of zonder ongunstige beteekenis . De beteekenis dorn, dwaas, onnoozel kent men hier niet.
V J\s ' n oolek niannckc, den ces ten (eersten) f
zijn klassc. Em betrauict hem niet : hic es /' oolek. A'atte zijn oolckc bcesicn. Ze kau oolek kijkcn.
K I L . D B . J." Ned. Wdb .'< de thans in Zuid-Ncd.
meest gewone opvatting »). — Van zaken.
Siecht, niet goed in zijne soort. 'n Oolckc kafficboone. '// Oolckc note. Oolek geld, dat niet gangbaar is. Oolek etirdsc f/i\o Ei'RUi. S]Ji\ Mee oolek
garen (of ooleken twiju) nouicn (naaien), slim en
bedriegelijk hand«'en of spreken. D B . Ned. Wdb
(< thans all een in W e s t - V I . bebend ; ). Gehend
zijn as oolek geld, as 'n oolckc diu te, a% 'n oolek
eurdse, als een siecht mensch bebend staan.
— Afl. Oolekhied,\r.,
daarnaast gewoon oolekte, vr., slimheid : d' oolckt<> straalt
uit
zijn
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cofgjen;
— oolekord, m., oolijkaard, sliinmerd ;
't es nen oolekord van ne vaint ; Ned, Wdb] S C H ;
DB;J.
Oom (sch. 6), m. Xiet gewoon. Men zegt gemeenlijk N O X K E L E . H e t verkl. oomke is gewoner.
Spr. Eest oomke en tons (dan) zijn kinderkies, het
h e m d is nader dan de rok. Vgl. Ned. Hdb.
kol. 19.
Oombergen (sell. 0), o. Dorp boven Zottegem.
— Spotnaam. De Gcsbuiken (Grasbuiken) van
Oombergen.
I n een Zottegcmsch spotrijm (zie
SEXTE-GooREXSjluidt het: 't Oomberge'
/ifggjen
ze mee ho?dderen (hunnen) bulk in 'tges,
as ' t
kcercmes es.
Oomelenk loom- met sch. o en den klemt.), m.
Zonder mv. Verkl., gewoon, -ske. Oogenblik
(waarvan het een vervorming i s ; vgl. Ned. Wdb.
i. v. OOGENBLIK). Wacht nen oomelenk. 'n Oo/uelenkske, en 'k komme. D B .
Oomvijl, m. Zie AAMYIJL (00k de samenst.).
Oor, vr. Zie O O R E .

Oor-, oud voorvoegsel. I n mijn dialect kent
men alleen: eurdeel (oordceh, eurleu(gje
(oorlog),
eu r lof (oenioî), oorspronk,
oorzake.
Oordj o. Zie E U R D (en de samenst.).
Oord, o. (pick, streek). N i e t in gebruik.
Oordeel (uitspr. eurdeel

m e t sch. e), o. Zie

E U R D E E L (00k de ail.).

Oorder, o. Zie OORDERE.
Oordere (zachtl. 0), o. D e eind-^ valt dikwijls
in de uitspr. weg. Orde, order. In 'n hitishawwe
moet er oorder zijn. Hoe heet her oordere ?
'k Kreeg het oorder om nor Brüssel te gaine.
W d b (ORDE, ORDER).

Oore (sch. 01, vr. fnooit cü. Mv. -n. Verkl. oorke
(mv. -kes, -kies). — Oore3 geiijk nen ezele, groote,
lange ooren; oore geiijk e verke?i (of verkie),
groote, afvallende ooren. — Lang' ooren, ezelsooren. Zwijgt, g' het diebt) lang' ooren, ge zijt
dom. 't Es nen ovekaat fadvokaat» mee lang'
ooren, een ezel. Ned. Wdb. kol. 37 (« in ZuidN e d . »V — V a n iemand die lange ooren en groote handen en voeten heeft, zegt m e n ironisch :
't Zijn dl ooren em pooten. — demand
zijn
of afsnijen,
hem erg bestraffen,
ooren aftrekken
bekijven. "k Zed ou (uwi ooren aftrekken of afsnijen, grappige bedreiging tot een kind dat iet
misdoet. — Iemand
zijn ooren afzafgjen
of
iemand d' oore' va zijne kop zafgjen, hem erg
door gezanik vervelen. — demand zijn ooren (of
afeten),
d' oore' va' zijne kop) opeten (sums
(veelal van kindereni veel eten, veel kosten,
iemand arm maken. Vgl. Ned. Wdb. kol. 3 8 . —
Zijn ooren opezetten of -steken, goed luisteren.
Zoo 00k: zijn oore' spannen, stellen, zetten, rechte stellen, rechte zetten. Da' per(d) steldege zijn
oore' rechte. Zespanther
ooren. Ned. Hdb. kol.
4 3 . — Mijn ooren tuiten (soms ronken,
zoeveii),
eig. en fig. Mijn recht oore tteit, men zegt goed
van mij ; mijn s lenk oore tuit, men zegt kwaad
van mij. Ned. Wdb. kol. 29. — Knst mijn ooren,
laatmij met vrede. Nd. Wdb. kol. 3 8 .

—

OOREBOOM

— Met an (aa/t). demand iet a' zijn
ooren
nouien (naaien'', hem iets wijsmaken. Ned. Wdb.
kol. 38 (•: in Zuid-Xed. >). — M e t achter.
Achter zijn oore' scharten, krabben. — M e t bij.
demand bij zijn oore' grijpen, pakken, (in Ned.
Wdb) trekke/i,
hem bekijven, bestraffen. IIA'
laat hem (zieh) bij zijn ooren trekken, hij wii
enkel na herhaalde poging doen wat h e m wordt
gevraagd ; b . v. men moet h e m herhaalde malen
aanspreken voor hij betaalt. Ned. Wdb. kol. 4 0 .
— M e t in. demand iet in d' oore blazen (of
fezelen), h e m iets influisteren. Ned. Wdb. kol. 3 1 .
demande
kerts' in d' oore snijen, grappige bedreiging tot een ondeugend (of vergeetachtig)
kind. Zic K E R T E . — M e t langsit) of cd. Langst
(of cd) die oor en hoore 'k nict, aan dat oor ben ik
doof. Ned. Wdb. kol. 3 3 . — Mee ooren em
/<9ö/£;z, r gansch. M e t opeten. Hij mij op de grond
smijtenf
Wei, 'k zoo (zou) hem mee ooren em
pooten opeten ! — Op edle tivie zijn oore' slopen
(slapen^, gerust, zonder bekommering slapen.
'k Ile (hebï dor 'n hnizekc mee 'm bcetse land
gekocht, nui ben 'k er boven, nui mag 'k slopen
op aile tzeie mijn ooren. Vgl. Ned. Wdb. kol.
44. -— M e t tot over. Tot over d' ooren, diep.
'k Zitte lot over mijn ooren in de mizeric, in d'attende, in de schulden. Der es werk tot over onz'
ooren, er is veel werk. Vgl. Ned. Hdb. — M e t
t(s)uss{ch)cn.
T o t een kind dat over een ander
komt klagen : Zicijg'yl) mor, mij' maiske, 'k zal
zijnen
neuze tsussche zijn tide oore'
Zeilen.
Vgl S C H . D B . C V . T . R . J .
— V r o n w (met ongnnstige beteekenisl Mie en
es mor 'n sempel oore, 'm bloot oore.
Zwijgt,
gie domme, gie dwaas oore!
— Ooren em pooten : zekere spijs bestaande uit
de zwijnsooren en -pooten gestoofd m e t rozijnen,
krenten en gedroogde pruimen. — D' oore van
de schorre, de groote kieuw van de schob D' oore
van de schorr' en deugt niet. — H e t zichtbaar
uiteinde van een balk of stijl die in een grooteren
steekt. Deur d' core van ne steekband steckt ne
sle?dele. De scheec' van e leeefgetauio
hen (hebben) ooren. In d' oor ester e gat, 't es d' oofgje.
—- Samenst. I n den \orm oor- : oorbelle, vr.; —
oorklenke, vr., oorklink, slag om de ooren ; K l L . ;
Ned. Wdb; — oorktokke, vr., oorklok, oorsieraad; S C H ; Ned. Wdb (« in N o o r d - N e d . zoogoed
als onbekend » ) ; de vracht van de hageroos (naar
den vorm) ; de hagerozelaar zelf; —
oorkussen,
o. ; — oor lap, m., veelal in 't verkl, oorlapke, o.,
ooiiel (niet in gebruik»; d' oor läppe'
van 'n
klakke ; zekere kwaal : spcekselklierontsteking
vgl. Ned. Wdb; — o o r m e e s t e r e ,
{Ix. parotidite);
m., oorarts ; — o o r p e i d e m e , m., oorpeluw; —
oorpijne, vr. ; — oor renk, m., oorring; — 0 0 rsmemt, o., oorsmecr; — oortip, m., veelal i n ' t
verkl. oortipke, nog altoos in gebruik vooroorlel;
— oorvafgje, vr., oorveeg; — oorwante, vr., slag
om de ooren ; — oorwatere, o. ; — oorzeere, vr. ;
— oorziekte, vr. — I n den vorm oore- : oorebeeste,
vr., oorworm.
Ooreboom (met sch. o), m. Stuk hout of balk
dat boven de spits van den gevel uitsteekt en
waar de twee clakvlakken bijeenkomen. In den
ooreboom steken er stekken.
Volk en 7aal, V I ,

ÜORCiKL
133. SCH: horeboom;
D B : oorboom. hoorboom
en noorboom ; C V en J : hooreinjboom ; R :
horeboom.
O o r g e l , m. Zie O O R G E L E .

Oorgeîe (uitspr. m e t zaclitl. 0), m. (niet o V
Mv. -A\ Vcrkl. -/&? (mv. - / f c , -Ikies). D e eind-*?
valt dikwijls in de uitspr. weg. Orgel. W d b .
Onze koster ka' schoon op den oorgel speien. —
Spr. Dal en he (beb) 'k nog op geenen
oorgel
/wore speien, dat heb ik nooit gehoord. — Zi/'nen
oorgel spcelt altoos 't zelfde liekske, hij zegt altijd
hetzelfde. •— Draaiorgel. Mee nen oorgel rondloopen. Ned. Wdb. kok 1488.
— All. Oorgelist (klerat. op list), m.
— Sam ens t. Oorgelbal, m., bal, waar een orgel
speelt; — oorgelblazere, m. ; —
oorgcldrouiere,
m., ergeldraaicr ; daarnaast : oorgelgast, m. en
oorgclvaini, m . ; — oorgelkot, o., gemeene hcrberg, waar een orgel draait; — oorgelmnziek,
o.
OorleaîlS (oor- met den klemt. en met zachtl.
o), o. Stadsnaam: Orleans. — Orleans, zekere stof.
Zie lYt'd. Wdb. I n deze bet. is 't w. ni.
Oorlof, m.; OOrlog", m. Zie E U R L O E , E U R [ E F G E (en de afl.).

Oorspronk (sch. o\ ni. Zonder mv. H e t w.
komt in gebruik (invîoed der school).
Oorzake <sch. 0 en en zovl. lange a), vr. Mv. -//.
Oorzaak. W d b . De dood Jiee ' n oorzake. Ned.
Wdb. kol. 198.
Oost (sch. 0), m. (niet vr.). Oost-Indië. Hie es
nor den Oost.
Oost (sch. 0), bw. van richting. In : iemand van
Oost nor West zenden, en : Oost, West,
ihms
best.
— Samenst. Oostakkcre, o., dorp bij Gent :
Ons-Lievrattwe
va' Loerde t' Oostakkere ; —
Oostende, o., stad; — Oosftjkant,
m. ; — Ooz(tjVlaanderen (of - Vlonderen), o.
Oosten, m. sums o. Den Oosle zendt on s
scherpe icend. In : (de teend zit) in den Oosten,
{de tuend blaast) nil den Oostc?i, (de loend trekt)
nor den Oosten, kan het woord o. zijn, evenals
het o. is in het volgende raadsel van de zeven
da ig Jen. :
In ' t Oosten en in 7 Westen
Staan der zeven nesten ;
En alken nest hee' zijnen noom (naam),
En ze zijn dl veur God bekieoom (bekwaam).
— Afl. Oestersch (?), bn. bw. Zie aid.
— Samenst. Oostenrijk,
o., het bekend land;
verspreide uithangteekens : in 7 Hui s van Oostenrijk, in de Heizer van Oostenrijk ; vanhier :
Oostenrijkere,
m . ; mv. -rs; -••- ooste-zeend, m.,
oosten wind.
Ooster-, bn. Zie Ned. Wdb. TIet is bewaard in
den plaatsnaam Oosterzccle (seh. 0 c-n e\ o. Zie
PEAATSNAMEX.

Ootmoed, m. Xiet in gebruik (00k niet de afl.).
Op, vz. b w . W d b . — Vz. Boven op. Zie r.oVEN. — Op 't zand zitten (00k : op 7 droofgje),
te niet zijn. Aid. Wdb. kol. 242. — Op rote, op
rij. Et op rote leiggjen. Ze staan, ze zitten op

role. Zie KOTE. —- ()p de mafgjc, daarnaast op
7 herte, op de tevere. E i g . 7 l'elen blijfl op her
maigje [Iierte) lifggjen,
h e i verteert niet. F i g .
Ei op zijne lerer (herte, ma('g)e) lien, iets geheims hebben, iets op 't geweten hebben. Iemand
iet op zijm mc/fgje (soms leverc) geên,
läppen,
droiiien (clraaien), lefggjen,
hem iets onaangenaams /eggen of venvijten. let op zijm
inaigje
(soms levero krijfgjen,
iets onaangenaams moeten liooren. Vgl. Ned. Wdb. kol. 244. — Op zip'
per(d) sprengen (soms zitten.', boos worden. Ned.
Wdb. kol. 244 (;: in Zuid-Xed. ). — Zijn zilinen, zijn her le, zijn gedachten
op) ici: stellen
(daarnaast zelten). A ed. Wdb. kol. 2 4 5 . — D o r
zit e vliegsk' op, het is niet heelemaal zooals 't
zijn moet. — lemand (blauw) blommekcs op de
mennce speien, iemand iets wijsmaken. Aid.
Wdb. kol. 246 (:: in Zuid-Xed. ,). —• Iemand
op de 1eev.cn isoms voefen) ter ten, trappen. Ned.
JVdb. kol. 2 4 6 . Ge moet mee hem doen, gelijk
mee" de ronkers; ge moet op zijn teenen ter ten:
0111 de ronkers (meikevers) te doen voortgaan,
duwen de kinderen op hunne pootjes. — Het op
de bo[r)st of op den asem hen ^hebben», kortademig zijn. J . — Den na\g el op de kop staan, den
spijker op den kop slaan. — lemand op zij' geziehte, op zijm muile, op zijne smoel slaan, of :
het hem op zip gezichte,
enz. geên,
dronien
(draaien), läppen, h e m slaag geven; hem erg berispen, bekijven; hem foppen; hem (in spei b . v.)
veel doen verliezen. Zoo 00k : het op zij' gezichte, enz. krijg\en.
Vgl. Ned. Wdb. kol. 247. —
Iemand op zij' gat, zijn honte, her herte, zijn
klootc' geên, droiiien, tappen; ofwel : het op zij}
gat, enz. krijg)en,
bepaaldelijk : op de billen
krijgen ; slaag krijgen, bekeven worden, gefopt
worden, voef verliezen (in spei b. v.). Vgl. Ned,
Wdb. kol. 247. ----- Op zijm brock. Zie BROEK. —
Iemand op de venger s (ße kneukels) geên ; of :
het op de vengers {knenkcls) kr/jig en, eig. en
hg. A ed. Wdb. kol. 2 4 7 . — Op zijn
kausen,
zijn kansvoeten,
op zijn kansvoetelenge
leopen,
afkommen,
eig. en fig. Zie KAESE. Zoo 00k : op
zijn zokken. Zie ZOKKE. — • Op ivielkes (-kies)
loopen, gemakkelijk gaan (van zaken,. Ned. Wdb.
kol. 247 ( in Zuid-Xed. ••>). — Op krukke'
sprengen, eig. en hg. : niet goed gaan. De icecrcld
sprengt op kmkken, alles is hier verkeerd. Ned.
Wdb. kol. 247. — Op e'em been staan, in hachelijken toestand zijn, (in spei) op het punt zijn te
verliezen. Me 'n zijn nog nie verloren, nie staan
nog op eem been. Troostende spr. : 'n Ein ne ka'
lang op eem bee' staan. Vgl. loquela,
Wdb (op
een. been stacuû. — - Op zijn poote' staan., niet
gemakkelijk vallen ; zieh goed verdedigen. Vgl.
Ned. Hdb. kol. 2 4 8 . - - " ' O p de poote'
vallen,
iets (sehadelijks) tijdiggewaai worden. 1 Hamidege mij poppen, mor 7 en liiktegc niet:
'kviel
op mijm pootcn.Xo}.
Ncd. Wdb. kol. 248 (• in
Zuid-Xed. .•). — Op zijn tonge nie' geva/tc
zijn,
w d en gemakkelijk praten. Nd. Wdb. kol. 248
(:: in Zuid-Xed. - 1 . — AI slondt g' op one kop
(of hoopd), ai deedt gij het onmogehjke. Ned.
Wdb. kol. 249, — Op dem bniten, op het platteland. — Op 'n ander{e), eiders. Zie A N D E R E . —
Iemand op (de) strate smijten, gen i)cn, vverpen,
in Ned. 11 db. kol. 252 : zelten.. — Da' ligi op miju
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Zuid-Ned. »). — Bever en op de Scheide. OostenZuid-Ned. »). - Beveren oj de Selzelde. Oostende ligt op de zee. Ned. Wdb. kol. 263 (« thans
de ligt oj de zee. J.\Ted. Wdb. kol. 263 (<< thans
alleen nog in Vlaamsch BelgiÖ »). — Hie weunt
aneen nag in VlaalllSch Belgic »). - Ifie 7.ueunt
op (daarnaast te) Matere. De meulen staat op
op (daarnaast te) Jlfatere. De 171eulen staat op
Eist (nl. op het grondgebied van Eist'. Vgl. J . —
Elst (nl. op het grondgebied van El:;t\. VgL J. Ze staan op trauwen ; Mie ligt op stcrven ; ook
Ze
trall7XJen/
Jl1/eop
l{[{t
0P slcrlJen / ook
't: ze staan
'tweegloopen.^.
—
welstaan
zelfst.ojmet
,vel
't: zevstaan
'tEn zelfst.
staat met
op geen
erbeterojen't7Deegloopen.J.(of beteren •, het is
oOtEn
staat
op
geen
verbeleren
(of
betercll',
het
is
niet op het punt te verbetereil (van ziekte, toeniet
het punt
verbetcren
zicktc,
toestand,op enz.).
Ned. te Wdb.
kol. (van
264 («
in Zuidstand,
enz.).
J\led.
Wdb.
«, inop Zuid— Dat
es de
bane kol.
nor, 264
ook wel
RouN e d . »).
Ned.
- Dat rijdt
es de bane
nor, ook weI ojdat
ROllse. De »).
voerman
op GentheteeYent
Inj
se.
De
7.Joer1Jzan
rijdt
o}
Gent
beteekent
clat
hij
regelmatig, op bepaalde dagen naar Gent rijdt.
bepaaide
dagen
naar
Gent
rijdt.
regelmatig,
op
V g l . Ned. Wdb. kol. 265. — Op iemand of op
Vgl.
JVed. T¥db.
265.
- OJ
ieJJ.unldbollen,
of oj
iet kennen,
ellipt.ko1.
: er op
kunnen
schieten,
iet
keunen,
op kunnen
schieten,
werpen,
enz.ellipt.
"k En: erkoest
op de goui
(gaai)bollen,
niet.
koest
de goul
(gaai) J1lef.
\verpen,
cnz. o'k
'k En kander
nieEn
7neer
op.opHet
op iemand
hen;
,kEn
kander
nie
Uleer
op.
Het
oj
zenzand
hen
zie HEN. Het op iemand nie hen, van hem niet/
zie
HEN. Het op ienzand nie Izen, van henl niet
honden.
Ned. Wdb. kol. 2 6 7 . Sies hee *t op
houden.
Ned.
Wdb.
267.
Sies
hee ge)
'lop
vrijen.
Go je
(gaat
nor
Sieska, hij
wil er
mee kol.
Szcska,
hij
er mee vrijen.
Gofe
de keerei7ies \vil
te Boekele
? Neen 'k,
'k (gaat
en het ge)
^hebnor
't)
de
keerenles
te
Boekele?
iV~een ' k, ' ken Izet \heb 't)
er 7iie op. 't En zal nie rainen, 't en hee 't er
er
nie
oj.
't
En
zal
nze
rainen,
~t en lzee 't er
nie stijf op. Vanda(g)e zal 'k 'n goe pinte paknie
JTanda(g)e
zal—' k Het
'n goe
pinte pakken, stiff
'khetoj.(heb
't) er op.
op iemand
geken,
lut het
(heb op
't) iemand
er op. - gemimt
I-Iet oph ezi.'Jlland
/[cmikt ~ khen,
b b e n ; zoo
171ikt
hetiemand
op iemand
hebbcn; hen.
zoo
ook : hen,
het op
gelaad gemunt
(niet gel-adeii)
zeJJla71d
goelaad
(niet geladcn)
ook
Ned. : Jut
Wdb.ojkol.
267 («
in Zuid-Ned.
»). — Wlzen
e d ..
.lHet
\T"ed. opWdb.
kol. 267 het
(<< in Zuid-Ned. »). \Ved.
hempakken,
op zieh nemen. — Het
op
IIet
lzell'lpakken, het
zich nenlen.
- toekenHet op
iet ofoj
iemanaIsteken,
het op
of hem
de schuld
iet
ie11zand
steken,
hem
de schuld
toekennen.of Ned.
Wdb.
kol.het
269of («
thans
alleen in
Zuidnen.
ied. Zoo
Wdb.ook,
ka1.doch
269 (c
aneen: inhetZuidminthans
gewoon
op
N e d . .l»).
Ned.
Zoo ook,(duwen).
doch lnin
gewoon:
Jut van
op
iemand»). dauwen
— In
den nacht
ieJJzand
dau'ZfJen
naelztZater'i'an
nietden
: va7i
de Zaterdag
tot de(du\ven).
Zondag, - en In
de
tot deNed.
Zondag,
niet:270.
van —
ZaterdagZaterdag
op Zo7idag.
Wdb.en kol.
Op
dalr
Zondag.
J\Ted. U/db.
kal.Op2i o.
- OJ
(nooitopaan)
iet of iemand
denken.
iemand
of
(nooit
aan)
iet
of
z"elJ'land
denken.
Op
z"cll'land
of
iet paizen. Paist er op, geef aandacht. — Op
iet
pazzen.
Pazst
er
oj,
geef
aandacht.
Op
iemand oi op iet la{ch)e7t, niet legen. Ned. Wdb.
ielJ'land
. .i.\~d.roerVdb.
kol. 2 7 5of. op
Mnl.z"et la(elz)en,
Wdb. — niet
Op tegen
iemand
pen,
ko1.
275.roepende
Jl1nl. Ff/db.
Op iC1Jzand
iemand
doen -komen.
Roept oproejen,
ouen
iell1and
roepende
doen
kOlnen.
Roejt
op
OZ{(~JZ
(uwen) hond. Es 't op 7717J da' ge roept? Ell. Es
(u\ven)
!zond.Bedoelt
Es 't opge17zi./
roept?
Ell. heur
Es
't op 77iij?
mij da~
? 't geE71
was op
,t
op 1Jzif?
En dat
'leashie
op 'tlzeur
71 iet,
't wasBedoelt
op Mie.geEsn1ij?
't op' t mij
heet
niet,
't 'ie'as
oj 't1nif
dat —
Ide 't
(heeft)?
Es 'topopJ.fie.
her Es
da' )t ge
zegt?
Opheet
'71
(heeft)? Es ' t op hcr da ge ' t zcgt? Op ~ n

zoel:«,
P ,' n urc
weke, in eerie
eene week, 0
Op
tire 7i.WS
was Dt'
ze dood.
dood. Da'
Da'
•werk en
01 zal
zal nog
720g op /{i-'t:ll
geen drij
drij faa/'
/aar ltcdaa'
gedaa' z~in.
zijn.
toer]:
Ned. Wdb,
Wdb. kol.
kol. 286 (0:
(<; thans alleen in ZuidZuidj\::d.
N eed.
d . »).
»). Zoo
Zoo oak:
ook : 0op
nen ooig.enblik,
oo'g.enblik,
op nen
nen
~
p nen
oomelenk,
op nen
nen oogjenk,
oogpe7ik, na verloop van ecn
een
00
melenle, oj
— OJ
Op ne
ite fiet.
fiel. Zie FIET. -— Op een
een
oogenblik. ~
twie drije,
drijc, in zooveel tijd als er noodig is om cen
een
f7f)Z"e
twie dri./e
drije te teUen,
teilen, dus:
dus : in zeer korten
körten tijd. CV.
CV.
t'tf'ie
7' Ben
Ben op
op 1JII./n
mijn 7vijftig,
in mijn
mijn vijftigstc
vijftigste
J. -— 'k
J.
f , in
' 7):/ I<
jaar. ''kk Hen
Ben in
in de
defijfteg,
de vijftig
vijftig voorbij.
voorbij. JloeMoejaar.
fiJ.!cC//, de
der cs
es zicr
ver in
i7i de
de 'i'ijjft.;r:,
vijf leg, nader
nader de
de zestig
zestig dan
dan de
de
dcr
vijftig. -— III
In of
of oj
op uzi/nen
mijnen auiccn
auiven dag,
dag, als
als ik
ik
Yijftig.
oud ben.
ben. Ze
Ze zal
zal nog
nog op
op (of
(of ill)
in) herren
herreit ausocn
auwen dal{
dag
oud
moeten 0111
0771her
herbroo'
broo'gaan.
gaan. - —Op
Opklokslag
klokslag tienr,
tiene,
moeten
op slag
slag 7..'an
van tien
tien urcn,
uren, juist
juist als
als het
het tien
tien slant.
slaat.
op
Ned. Wdo.
Wdb. kol.
kol. 28I
281 (~alleen
(« alleen in
in Zuid-Ned.
Zuid-Ned. »»).
Ned.
\—
Op 't
't ende
e7ide tian
van 't
't spel,
spei, van
van ~t
't hekske,
liekske, »a»
van de
de
Op
rekenenge,
va7i
de
mort
(markt),
op
het
laatst,
op
rekenenge, van de mart (marktj, op het laatst, op
het einde.
einde. -— OJ
Op 1Jlij'nen
mijnen toer,
toer, op
op mijne
mij ne beurt.
—
het
beurt. -Op miet
miet van)
van) zi/n
zijn rente'
rente' ieuen,
leve7i, -— Op
Op 1ni/n
7niJ7i ziele
ziele
Op
(of dz
dziele,
zielke, dzz'elke)
dzielke), , vgl.
vgl. Ned.
Ned. Wdb.
Wdb. kol,
kol.
(of
ic Ie, ziell:«,
292. Ook:
Ook : oj
op J1z~'in
mijn ziel
ziel idztci,
{dzieh lzer
her zaleghied!
zaleghied! -—
292.
T
Op )n
'71 eeuweg
ceuweg z7..ei/C[[)en.
zwij(g)en.
A cd. ~Vdb.
Wdb. ko1.
kol. 292
292
OJ
JYi:d.
va lie 't
'tuit,
daar(« in Zuid-Ned. »). — Op
Op goc'
goe' valle
«~ in Zuid-Ned. »). uit, daarnaast op
op ee —,, op
op ,'tt —.. Zie
Zie GOED.
G O E D . -— Op
Op zij'll
zijn
naast
ai(g)en. Zie E I G E N E . — Op de stemme (niet veraz(g)en. Zie EIGE~E. - OJ de stelll-1ne (niet Yerouderd», op 't airke (dimin. van fr. air, zie aid.),
ouderd ', op ~t airke (dimin. yan fro az'r, zie ald.),
op 't veuske van, 'van liederen) op de vrijze van.
op 't '[Jeuske '['an, 'van liederen) ap de \yijze Yan.
Ned. Wdb. kol. 299. — Iemand op ne kaffic
.1-\Ted . J/Vdb. kol. 299. IeJJzand oj ne l~(~f.fi(
vra(g en, hem vragen een potje koffie te willen
'[!;ra(g en, helll vragen een potje koffie te \villen
drinken. Zoo ook : iemand op '71 feeste 710011
drinken. Zoo ook: z'enzand op , n feeste no(}"
(noodeni of vra g)en. — Op zij' gemak;
op zijn
(nooden,
of 7.'ra go)en.
- Op
zi/' ge1Jzak/
; op
zeve' gemakken;
op zijn
zeventie'
gemakkenop zijn
zcve'
ge;nakken~· op zifn ze7)entie' geuzakkcn,. op
zijn hond er d, zijn ditust gemakken. Zie GEMAK.
zij"n
llOnderd,
zij·n
dUllSt
/!elnakken.
Zie
GEMAK.
— Op veurhand, daarnaast, gewoon, op veurdeel,
-bij OJ
'veurlzand,
ge\voon,
op thans
z'curdeel,
Ned.daarnaast,
Wdb. kol
303 («
nog
voorbaat.
bij
yoorbaat.
JV(!d. »).
l¥db.
303letter
(<< thans
nag
alleen
in Zuid-Ned.
— kol
Op de
Happen
aIleen
in
Zuid-Ned.
»).
OJ
de
letter
klappen
of spreken, naar de letter. — Op ne?i draad, zeer
of
sprekcn, naar
de letter.
draad, zeer
nauwkeurig.
'k Ken
hem - opOp71nen
en draad.
Ned.
nauwkeurig.
' k Ren
!zelll
draad. »).JVcd.
Wdb. kol. 305
(<- thans
nogopin nen
Zuid-Ned.
—
WYdb.
ko1.
305
«~ thans nog in Zuid-Ned. »). Op viere naar (niet 71a), op tiene naar, het kan
Op
7..'z"ere
naar
(niet
na),
oj
bene
naar,
het
kan
niet meer dan vier, dan tien schelen. Op eeii 7uiar.
niet
lneer dan vier, dan tien schelen. OJ een naar.
Sies verkocht al ziJ7i koeën op drije naar, uitgeSics 7'erkoclzt a1 zij'n koct,'n op dri/e naar, uitgenomen drie. 't En steekt op een of twiec niet ;
nomen drie. ~t En steekt oj) een of t70ie/; nic! /
't e7i steekt op geen tiene, het kan er niet op aan~ ten steekt op geen tiene, het kan er niet op aankomen, dat er tien meer zijn. Dor en zijn der
dat er tien lllcer zijn. Dor en zij'll dcr
kOlnen,
geen honderd, op verre naar niet. Vgl. Ned.
/!cell
nzet.
gl. JVed.
Wdb. !zollderd,
kol. 3 0 5 . —op
M e'Z'erre
n zegt :naar
huis op
(niet\7"aan)
huis
fVdb. kol. dag
305.-:\len
op stijf
(niet aan)
1211/"
bauwen;
op dag zegt:
(alle lzuzs
dagen)
werken;
ba1l7.t)en/ dag op da/[ (aIle dagenOI stljj 7()erX'Cn /
jaar op jaar komt hie 011s bezoeken. Dag op dag.
faar
kOJll! jaar
hie ons
Dag oj da<-l{.
maandop ./aar
op maand,
opbezoeken.
jaar beteekenen
ook
lIzaand
0j1naand,
faar
faarleêii,
beteekenen
dag op ook
dag,
juist,
volkomen.
't Es
twieopjaar
flt7~'t, 7}0Ikol1U'71. 't Es t"ii"ll-'faar leln, dag oj da..(:-,
da' vader gestoorven es. J . R . — Op e nuut, opda
7.'adl'r
nieuw.
Zie,f[cstOOY7.
N U U T . 'f1'l es. J. R. - OJ e nuut, opnieuw. Zie XUGT.
Op ell
en af.
Op en ncre,
neder.
-— Bw. O}
~f. OJ
ncre, op en neuer.
W ddb.
b . -— In
In den
de7i Trap
Trap op (vedal
(veelal aaneen geschre\~V
Trapop), , verspreid
verspreid uithangtceken
uithangteeken voor herven : lrapop)
yen:
die vaor
voor de deur cene
eene trap hebhen.
hebben. -—
bergen die.
Mor oj,
op, a!tij')
altij' (a!toos,
(altoos, afij'J,
atij', atoos)
atoos) 1JZOr
7iior oj,
op, voart.
voort.
J.for
drenken, zwieren,
mor
Ze drenken,
z-wz'eren, vloeke7i,
'i'locken, rooken
rooken {altij')
(a!tij") 1JlOr
op. \Tgl.
Vgl. l\~d.
Ned. lf7db.
Wdb. kol.
0 - 1 11.. —
De
op!
op.
kol. 33 110-I
De zot
zot oP!
In het
het kaartspel
kaartspel :: dat
dat zegt
zegt de
de speIer
speler die
opIn
die de
de zot
EOt oplegt. Dor
es 't)1 aas
aas oP!
op ! -— O}
Op !zen,
hen, op
op
legt.
Dor es
op kennen,
keune1l, of
kommen, oj
op 11'leu(g)en,
i7ieulg)en, op 1Jzoeten,
moete7t, op zijn.
k07JlIlZen,
zij·n. Zie
de hier
hier volgende
volgende samenst.-Er
s a m e n s t — Er (of
[older)
op. \\T
W ddb.
b.
de
der) op.
Er op
op zijn
aan den
den gang
gang zijn
(van twist,
gekijf,
Er
zij"n :: aan
zijn (van
twist, gekijf,
gevecht), ..
Ned.
Wdb. kol,
3 1I2;
2 ; zieh
gevecht),
V:ed. TVdb.
kol, 3
zich herinneren
herinncren ::
J

OPBAFPEN
dor sefjiesl en wist ek 7 niet, mor nn.i hen ek er
op; eHipt. er op schiefen, bollen, wcrpen, enz. :
de gouisriiieter ester op, zildc ; er honen op zijn,
zie BOYEX. — Er op zit/cn. ' i ZU er wccr op, er
wordt weer getwist, gekeven, gevochtcn. Ned.
Wdb. kol. 311 (« in Zuid-Xed. ;>> — Marbelspel
(en veel andere speien). Er op zijn, er op schieten,
het doel treffen. Zoo 0 0 k : er op kennen. oïgKc>roken, enz. — E r ecnen (borrel, vloek) op zcite?i,
eenen rennen borrel drinken, eenen fermen vloek
laten. Vgl. Ned. Wdb. kol. 3 1 1 . — Er op kommen, bet zieh herinneren. Ned. Wdb. kol. 310.
Zoo 00k : er op zijn <zie boven), er op g e)raken,
er op vallen; en : iemand er op brennen, er Item
op he/pen. —Er op nit zijn, eig. nit het huis zijn of
gaan ten einde een bepaald doel te bereiken.
Daarnaast : er op nit gaan, /open, trekken. F i g . :
er op nit zijn, geldzuchtig, inhalig zijn. 7 Es te
vrecd hoe da' z} er op nit es.
— Samenst. en koppelingen. Op, vz. : enkel
in opeen; opnieuw en opdat zijn niet in gebruik :
zie op e mint en omdai. — Op, bw., vomit talrijke samenst., meestal werkwoorden, sommige
zelfstandige naamwoorden, eenige bijvoeglijkc
woorden. Zie de hier volgende woorden en Ned.
Wdb. kok-320 en vgg. — Op- heeft in mijn dialect nooit de beteekenis van open- ; opendoen,
nooit opdoen ; opcslaan, nooit ops let an. Zie Ned.
Wdb. kol. 3 2 9 . — Tn de volgende plaatsnamen
uit mijn dialectgebied heeft op- de beteekenis van
hooger gelegen ; Opbrakele (in tcgenstelling met
Neerbrakele),
Ophasselt (daarnaast Nee r hasse It),
Ophoorcbekc (wijk van
Slilc-J/aria—I/oorcbcke).
en Opstaldries
(wijk van St.-Martens-Licrde .
T
Zie Ned. W db. kol. 320. C V . T . R .
OpbafPon, bedr. zw. w w . Door baffen opdoen,
verteren. In dat hnis baffen ze ' t a muni op. Zie
BAFFEN.

Op b a n n e n 'uitspr. -borm-, -borrjm-), bedr. zw.
ww. T o t barm ophoogen. Ge mod de kant van
de wee (weidej opbormen.
Opbauwen, bedr. zw. ( s U w w . Opbouwen.
W d b . Zijn d' linizen
amaalopgebauwen?
Op bell deil « uitspr. opben^djar), bedr. st. w w .
Opbmdcn. W d b . — Koorem benden, het afgcmaaide koren in schooven binden. Kooren
opbenden, al het afgemaaide koren in schooven binden.
Knechten
em mais les zijrn bezig mee torve (tarwe) te benden; eer '/ ave{n d es, zal z' opgebonde
zijn. — d e m a n d let opben:de)n, hem iets wijsmaken. S C H . T .
Opbetalen (zovl. lange a\, bedr. zw. w w . Door
betaien verbruiken (van geldt. Mij' geld es opbetaald, ik h e b zooveel betaald, dat ik geen -geld
m eer heb.
OpbeuilSelen, bedr. zw. ww. Coed in den bunsel doen, opbunselen. Ned. Wdb.
Opblazen (zovl. lange a), bedr. wed. st. ww.
W d b . — Ne puid opblazen, een wreed kinderspel : eenen kikvorsch met eenen stroohalm tot
bars tens toe kings den aars opblazen. — Iemand
let opblazen, h e m iets wijsmaken.
Opblijven, onz. st. w w . W d b . N i e t afkomen

3

OPBUiSCflEN
(van de nageboorU". 7 Selioomaaksel
van de koi
bli.jft.op. Ned. Wdb (•. thans aileen in Z u i d - X r d .
gebruikeiijk .:•).
Opbobbelen, onz. zw. w w . Daarnaast OPBROBBELiiN, soms OPBROFBELEX, Opborreleii. Ned.
Wdb (« thans weinig of niet in gebruik ••> ». 't Water begint op te bobbrien. I Schaim b robb rit op.
Watte komt dor nil '7 water opgcbroebeld :"
Opboefeilj bedr. wed. zw. ww. T o veei doen
eten. G' cm mengt de hoc a zoo nie opboefen.
lie
bor ft lie m (zieh) op.
Opboeren, bedr. zw. w w . D o o r b o e r e n opdoen,
verteren. Opgeboe.rd zijn. Iliezal zij'
fortnnntse
rap ophoeren. Ned. Wdb ( in Zuid-Xed. ).
Opbollen, onz. zw. w w . In het bolspel : eerst
bollen. Wie bolt er op ? Tonic zal opbollen. J .
— Ail. Opbol, m. : den opbol hen (hebben,,
eerst moeten opbollen; — opjbolc/erc. in., boldei
die eerst bolt : iederpartijlieri
zijnen opboldere ;
Pier en es ye ne schicterc, mor ne aoeen opboldere.
Opbooren (sch. o\
Wdb.

bedr. zw. ww. Opboren.

Opbormeiij opborremen, ww. Zie OPF.ARMEN.
Opbraail (braan eenlettergrcpig en met zovl.
langem), bedr. zw. ww7. Alles braden. Al 'I "dees
es opgebraad.
er schiet niets meer over om te
braden. Vgl. Ned. Wdb. Z. hier BR A A X .
Opbraden, ww. Zie OPBR. A AN.
Opbraien, w w . Opbrcicn, door breien verbrniken. W d b .
Opbrassen, bedr. zw. ww. Door blassen opdoen. IIle h cet (heeft 1 a I zij' geld en good epgebras/. Ned. Wdb (« verouderd ,;•).
Opbrauwen, ww. Opbromven. Ned. Wdb.
Opbreeden, ww. Zie OPBREEN.
Opbreen (brccn eenlettergrcpig en met sell, e),
bedr. zw. w w . Opbreidcn, door breiden verbruiken. Aide boter es opgebreed. C V .
Opbreken, bedr. onz. st. ww. W d b . — Onz,
De wend breekt op. 7 were breekt ok. hij of het
verändert. V g l Ned. Wdb. kol. 384.^ '
Opbrengen, bedr. onz. ww. Verl. dw. : opgebrocht, en opbrocht. Z' licet (heeft) her kinder s
good opbrocht. W d b . — In zwang breiigen. J ,
Ned. Wdb { thans verouderde opvattmp... > 1.
Mnl. Wdb.
— Afl. Opbreng,
m., hetgeen opgebracht
wordt; daarnaast, soms, opbr engst, tegen het
taalgcvoel in veelal m . ; den opbreng van e slik
land ; dor staa' schoon fmitboome
va' grooten
opbr engst ; men bezigt wel cens opbrengste, vr.;
Ned. Wdb (OPBRENG... aileen in'Zuid-Xed. ).
Opbrobbelen, opbroebelen, ww. Zie OPBOBBELEN.
Opbuischen (uitspr. met eh), bedr. zw. w w ,
Door buischen (zie aid.) wekken. De knccJit kan
iemand opbuischen ! D B . Ned. Wdb U in ZuidX e d . »).

OPBURRELEX
Opblirrelen, bedr. zw. w w . Door burrelen /zie
aid./ wekken. Die leeleke koehee mij
opgcbnrreid.
O p b u r s t e l e n d i i t s p r . -bnstjhn\
bedr. zw. w w .
Opborstelen. Buste It da' stof op. ' i Haar cpb listeten.
Opbustelen, ww. Zie OPBURSTELEX.
Opcentiem, m. Enkel in 't mv. : opccntiemen.
Opcenten. C V . J. Ned. Wdb i.i. v. O P C E X T ) .
Opdansen, bedr. zw. w w . Dansende vertcren.
Ail zij' geld es opgedansl. C V {Aanh.).
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doen. Zijn de cens al op^cdrouid,
Vgl. C V {Aanh.).

mij' man neke?

Opdraën, ww. Zie OPDRAGEX.
Opdragen (uitspr. -dram), bedr. st. w w . V e r b
dw. opgedre g\en. W d b . — M' hum onzen aigendnm aan alkander opgedre g)cn, overgedragen.
Ned. Wdb. kol. 467 (»thans weiniggebmikelijk»U
— Ail. Opdnicht,
vr. (nooit m . l ; vgl. Ned.
Wdb) : het w. is weinig in gebruik.
Opdrenken, ww. Zie OPDRIXEEX.

Opdat, vw. N i e t in gebruik; men zegt omdat.
{Mill. Wdb.] Ned. Wdb. kol. 4 1 3 , i. v. OPDAT;.
Zie hier O M D A T .

Opdrentelen, onz. zw. w w . Drentelend naar
boven gaan. Wie kamt .''inter dem Iters? opçedrenteldA

Opdauwen, bedr. zw. of st. wv;. Opduwen.
W d b . Dcmietde planke ' m beets' op.

Opdrinken (uitspr. -drenkpn), bedr. st. w w .
W d b . — Doordrinken verteren. Zij' gela' <pdrenken. JJe zat/e beeste zal %' heel zijn forhivn oi>drenken. CN. T . R . J .

OpderSChen (uitspr. -desschm vcclal m e t eh),
bedr. onz. st. w w . Bedr. Ten eindc dorschen. At
' t koore' van de mij te was rap
opgedosschen.
D B . — Onz. N a a r omhoog rennen. Ze dest den
trap op. Opgedossche kommen.
D B . — Beclr.
Dorschende, d. i. hard kloppende, wakker maken.
'k Zal ou (u) mor{g,cn kommen opdesselien. Zie
DERSCHEN.
Opdess(ch)en, ww. Zie OPDERSCHEX.
Opdoeil, bedr. onz. w w . W d b . — 't Haar opdoen, h e t in de hoogte doen ; het optooien. Ned.
Wdb (« i n Z u i d - X e d . »). D B . T . C V . — W i n n e n
(sprekende van akkervrachten). 'k Zal dees jaar
veelpato[dd)ers
opdoen. Allejaren
doet hie lias
op. Goe' kooren opdoen. D B . Ned. IVdb. kol. 442
(« in Vlaanderen ») en ook kol. 4 4 8 . Den oekst
opdoen, al de bewerkingen doen die de rijpe oogst
eisclit. Den oekst indoen is hem in de schnür
brengen, hem bergen. Vgl. Ned. M db. kol. 4 4 8 .
— E kind opdoen, (van een meisje) bedrogen
worden. — E lief opdoen, een lief krijgen. Op de
keer ernes t' Eist hee' z' e lief opgedaan. — Vcrteren, verkwisten. Hie zal g heel zijn fortuun
opdoen. Zij' geld opdoen. Ned. 11db (« in ZuidX e d . »). S C H . C V . T . R . J .
Opdompen, onz. zw. w w . Omhoog dampen.
De smuik dompt op. Zie D O M P E X .
Opdondereilj bedr. onz. zw. w w . Bedr. Jemand
opdvnderen,
h e m m e t gedruisch wakkcr maken.
Lie moet mij stillekies oproepen en niemeer opdonderen. — Onz. Met geraas naar boven loopen.
Der ko ml iemand den trap
opgedenderd.
Opdoomen (sch. 0), onz. zw. w w . Opdompen.
Ned.

Wdb.

D B . Zie D O O M .

Opdoppeii, bedr. zw. w w . AI doppende opnemen. S C H . D B . CN. J. Ned. Wdb (< in Zuid-Xcd.
en Zeeuwsch-Vl. >).
Opdraaien (uitspr. -droninv,
bedr. zw. w w .
W d b . — Jemand ' t hert opdrouien, hem bemoedigen. Ned. Wdb. kol. 457. — Iemand let opdronien, h e m iets wijsmaken. S C H . ( ' V . T . R . J . Oe
drotiit mij len{gies op. — Iemand iets slechts
doen aannemen, doen koopen, doen huren, enz.
en h e m aldus bedriegen. Hie en zal mij die iminte
van }n leoe nie opdrouien.
Vgl. Ned. Wdb. kol.
4 5 8 . — A l draaiende (op een kermisraolen) ver-

Opdrooën, ww. Zie OPDROOGEX.
OpdrOOgen (uilspr. -droo?n met sch. o), onz.
bedr. zw. w w . Opdrogcn. W d b .
Opdrouien, ww. Zie OPDRAAIEN'.
Opdrummen, onz. st. w w . Opdrommen, door
te drnmmen iz. aid.) opschuiven. Toe, drnmt
'm
beets' op.
Opdlivelen, onz. bedr. zw. w w . Onz. Eenigszins m e t geraas naar boven gaan. Wie kamt er
azoo den trap opgeduveld?
— 7'e(g)cn iemand
opdnvelen,
opspeleu, razen, kijvcn. T . — Bedr.
Jemand opdiivelen, hem met geraas wakker maken. De kinders he (hebben) mij opgednveld. —
Vgl. DUYELEX.
Opeen (uitspr. -een met sell, c en den klemt,),
b w . O p elkander. W d b . Over het wegvallen der
eind-w, zie D E U R E E X . Opeen vormt vele scheidb.
bedr. of onz. werkwoorden, waarvan de gebraikelijkste hier volgen : opeenbaffen (uitspr. opeem-),
bedr., opeengooien ; — opeenbassen (uitspr. opeem-), onz., naar elkaar basscn : die twee honde'
hassen opeen; — opeenbenden (uitspr. opeem-),
bedr., op of dicht bij elkander binden; J ; — rpeenbessenien (uitspr. opeem-), bedr., m e t den bessern op elkander vegen; — cpeenbollen (uitspr.
opeem-), onz., opeenrollen : de kinders
boldegen
en tnimpeldegen
al opeen; —
ofteenboulsen
(uitspr. opeem-), onz., legen elkander botscn : in
den donkere bonis legem' cpeen; op het onverwachts elkander tcgen komen ; — opeenbreen
(uitspr. opeem-), bedr., op elkander breiden : boter
en smant opeembreen; zie P.REEX; — opeenbuischen (uitspr. opeem-), bedr., opeengooien met
geweld en geraas ; zie BUISCHEX ; — opeenbiislelen
(uitspr. opeem-), bedr., op elkander borstelen : wie
licet iheeft) er die klodden, da' st->f en die vnilegiiied hier opee'gebnsl eld : ; — opeendanse?i, onz.,
Ned. Udb. kol. 4 9 3 : — opeendairwen, bedr., sa*
mendrukken : er was te -veel volk, me zal en cm
me standen opee'gedanwen;
Ned. Wdb; C V ;
T ; J ; — cpeendaveren,
onz.,al daverende op elkander komen: 't es hier, op de kerre, al opee'gedaverd en opee'gescheht ; — opeendesschen,
bedr.,
met geweld opeengooien ; zie D E R S C H E X ; — opeendoefen, bedr., m e t gedruisch opeengooien; —
opeendoen, bedr., op elkander doen : doe dat am a-
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le ne kee.r goed opeen ; — opeendondcren,
bedr. :
ge moei het in de kasse se/won opee'le(gg)C?i en
ni et < peendonderen ; — cpeendraitsen,
soins
-dretsen, bedr., dretsende f'/ie aid.) opeengooien :
g' ein mengt 7 wasdcngs (waschgocd) azoo nie
opp endroit sen ; — opee?idri/ven, bedr. : de icend
drijft de s née opeen ; vgl. Ned. Wdb ; — opeendrummen, onz. : de kinders dru mine' va' sehrik
opeen; — opeen dure ten, bedr., opeengooien : wie
heel (hecft) er dut hier azoo opee'geduveld?
zie
DUVELEN; — opeendzakkeu, opcendzokkcn, bedr.,
met geweld opeengooien : mec liaasle icerdt het
amaeil opee'gedz^kt;
zie DZAKKEN, DZOKKFN; —
opcejlanscn,
bedr., slordig opeendoen, -gooicn :
T ; R ; Ned. Wdb; — opce'ilikkcn, bedr.", zorgeloos het eenc op het andere doen, b. v. naaien ; —
opee'plot ten, soins -vintten,
onz., vlotlendo op
en bij elkander komen : 7 es hier op den dn-ni
(draab van de beek amaal <pce'gcflol ; — opec'foefelen,
bedr., opecnflanscn : — opee'portera?,
bedr., slordig en met geweld op elkander doen :
kijkt, in die kleerkass'
es 7 al opce'gcf, eterd;
zie F O R T E R F N ; — opec'fruien,
opee'/
ritutseten,
bedr., knoeiende op en bij elkander doen; zie
-génie??,
FRUTEN, FRUUTSELF.X ; — opee'gcncn,
bedr., opeengooien, AYdb; —opee'gieten, bedr.,
op elkander gieten (b. v. zaden van verschiRende
soort) ; ook van drank : bier en dzenuiver
opce'gieten, den eenen drank op don anderen in de keel
gieten; —opee'geraken, gralcen, onz., op, legen
elkander geraken : de twee wago?iks
graaktegen
cpeen; — opee'groeien, onz., jYed. Wdb; — opee'grollen,
onz., tegen elkander grollen : de tien:
spronhonde' groldegen eest opeen, en dornaar
gen z' opeen; — opeen hange??, onz., bedr. :
7 hangt hier al opeen ; g' cm mengt in de kleerkasse de kleeren nie opeenhangen ; — opeenlioopen, bedr., Ned. Wdb; — opee'ja{g\en,
bedr.,
opeendrijven : de schopen (schapeni opee'jaën ;
tegen elkander opjagen : ze joe(g)eu de freie hindert opeen;
vgl. Ned. Wdb T —
opee'kappen,
bedr., door kappen opeendoen ; —
opee'kijken,
onz., naar elkander kij ken : ze kij ken opee' lenk
freie kcd hondcji ; — oped' kl a it sen, soins -kl et sen,
bedr., opeengooien; zie K LAITS EN ; — opee'k la kken, bedr., op elkander klakken (zie aid.) : zij'
w'ijf en liée' geen oordere, 7 staat in her ken ken
dVopee'geklakt;
— opee'kloppen, bedr. : kl opt en
dauwt't
amaal goed opeen; —
opee'kommen,
onz., op en bij elkander komen : naar 7 ongeweerte kwamp en stroomdege 7 al opeen; tegen
elkander komen : de trams kwomen opeen ; —
opee'kruipen,
onz., door kruipen op elkander komen : in de mierennest kruipt het al opeen; kijkt
nekeer hoe dat die konijuen opee'gekrope'
zitten;
— opee'kwakken,
opee'kwikken,
onz., met cenen
kwak opeen vallen ; — opee'laan, bedr. : gemengt
'tstrood
en 't heu opee'lean? ; z' lie?? (hebben) 7
opee'gelaad, ni. gemunt; — epee'lacli.en,
onz.. tegen elkander lachen: gis lere waren ze kaadopee?:,
en vanda(g)e la(chjen z' opeen; —
opee'läppen,
bedr., opeengooien, eig. en h g. : hier en
dzenuiver,
ze lapt het al opeen ;—opee' la ten, bedr. ; ellipt. op
elkaar laten liggen : laat die bocken epeen; •—
opee'le gg)en,
bedr., opeenleggen ; D B ;
Ned.
Wdb;
— opee'letten,
op elkander letten (acht
geven), elkander bespïeden : Sieska en
'friere
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leite?? en t er en de g'heelen
dag opeen ; —
opee'li(<eg en, onz. : de vi^gics
lucc\e?i in de
renn' opeen; D B ; Ned. 1Mb; — epee'lebbercn.
onz., slordig opcen vallen : torv' (tanve) en ro(gg\e
ligg)e?? hier epee'gelobberd;
zie L U B B E R S ; —
opee'leere??, onz., naar elkander loeren ; zie boven
opee'letten ; — opee'loopcn,
onz., op elkander
loopcn : 't konijïiekot es veel te kl aine, de becstd
I »a pen er cpeen ; da' loopl dor dl opcen ; tegen
elkander loopcn : me lie pen opeen; tide
trains
zij ?? opee' geloope?? ; o o k : op hot onverwachts
J
elkander tegenkomen : 7 es nicer as ejaar
da'
'k on (u) gezien he (heb), end^r
loopcn?' cpeen;
Ned. Wdb;]:
— opee'mai tsen, sonis -met sc??,
bedr. op elkander metselen : maitst de nit s/eenen
en d' a nice nrr opeen; } ; — opee' mcuig/'ii,
onz.: ellipt.: op elkander mögen • liggen, zhtcn.cnz.i:
men(g)en die planken cpeen i ; at dienern br»l
mag opee?? ; — opee' ?nij ten, bedr., het eenc op bet
andere niijten : ge mengt de sehrkkel»en
en de
rigg)':
nie t opee'mijten ; — opee' mieten, o n z . ;
ellipt. : op elkander moclen diggen, zitten, enz.) :
moot en die boeken opeen ? ; de freie train* moesten opeen; — opee'i?io<s'\eh-en, l n d r . . slordig en
zorgeloos op elkander docn : de kinders
moos^e'lncn ' t hier al opeen ; zie MOOSCHF.N ; — cpeen ni; pen,
bedr., tegen elkander nijpen : asiie
(als hij) kaad es, nijpt hie zijn leppen
cpeen;
Ned. Wdb ; — opecnn»nien,
bedr., op elkander
naaien; C V ; T ; R ; Ned. 1Mb; — opee'pardaffciu opee'perdafen,
opee:pardcefen,
opee'perdoefen, bedr., met geweld opeengooien ; — opee'passen, onz., op elkander passen : man en \cijf
moeten opee'passen ; sleutel en slot moeten ook
opee'passen ; Ned. JVdb {•-. ongev, oon ) : — opee' •
pesse??, bedr., opeenpersen. "Wdb ; — cpee'plaitsen, soins -pletsen, bedr., met geplas opeengooien:
verzieh teg ! g' em mengt dat azoo nie opee'plaitsen;
— opee plahken, bedr., Ned. Wdb;
—
opee'plootsen,
bedr., opeenplaatsen, Ned.
Wdb:
-— opee'paß'en, opee'poefen,
bedr., met geweld
soins -prutse??,
opeengooien; — opee'pruitsen,
bedr., prutsend op elkander doen; hetz. \ù± >pee'
mr>osehen (zie ald.V, — opee'recke??, bedr., door
reeken (zie aid.) op elkander doen : reck! algauwe
7 hen en 't strood cpeen, 'tgaa' rainen;—
opeerijen, onz., tegen elkander rijden : licic
trains
zijn opee'gereen;
— opce'rijzen, onz., op elkander vallen : kaf'en kooren, 7 rijst at opeen ; ?\c
RijZEX; — epee' roe feleu, bedr., roe feiend opeendoen : da' vuil wijf liée' 7 dl opee'ge roe pel d ; —
opee' roeien, bedr., opeengooien; zie KOFI EN; —
opee''roepen, onz., op elkander roepen : de koeiers
bedr. onz., rollend
riepen opeen ; — epee'rollen,
op elkander d o e n : rolt die bcomen opeen ; op
elkander rollen, rollende op elkander komen : de
kit. der s rollen opeen ; tegen elkander rollen : de
tveie bolle' roldegen opeen ; Ned, Wdb; — opee'ropen, bedr., rapend op elkander doen : g' cm
mengt die ropen (rapen) en die pato(dd)ers
nie
opee''ropen ; — opee'scharten,
bedr., door scharten (zie aid.) op elkander doen : kijkt ne keen wed
dat de mutzen hier al opee'geschart
hen; -•-opee'schavcrdijfie??,
onz., legen cikander schaverdijnen (zie aid.): in den
dor.kereschavcrdijnâcgeji
z' opeen ; — opee'seheppcn,
bedi., op elkander
schoppen : sehept da' land en die 7'?iileghic' mer
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opeen; — opee'schiefen,
bedr.. cnz., met spade
of schup opeenhoopen: en schiet die torv' (tarwe)
en die ro(gg)e ?. let opee', zilde ; op elkander
springen : ze schoten epee' gelijk tide hanen; —
opee'schiften,
onz., opeenzakken ; — opee'schokken, onz., vgl. boven cpeer dar er en ; — epee'schuiren, onz., bedr. : schläft die planken opeen ;
de Hasse was te klaine, de kinders zeit en opee'geschoren ; Ned. Wdb ; — opee' schuppen, bedr. :
dat en es nie opee'gelaid,
't en es, mij'n dzielke,
mar opee'geschilpt;
— opee'schütten,
bedr., op
elkander schudden : werom moette mioet gei die
twie soorten haver opee'schütten?
—
opee'slaan,
bedr., opeengooien : z' hen in de Zwaue
gevochten en 't dor at rpee'gesle(g)en ; onz., tegen
elkander slaan, Ned. Wdb ; — opee'slepen, bedr. :
boomen cpee'slepen ; zie SLEPEN; — opee'sleren,
onz'., tegen elkander glijden (op ijs b . v.) : me
sleerdegen
opeen en rieten;
— opee' sleuren,
bedr., raw op elkander sleepen : Jt ger.k
rainen
en ze sleurdegen
algauw aide schoor en opeen ;
— opee'smakken,
bedr. hetz, als opee''klakken
(zie boven) : ze greep al wat er in de keuké* was
en smaktege 't wild opeen; zie S M A K K H N ; —
cpee'smeeren,
bedr., het eene op het andere smeren : smaut em boter opee' smeren ; — cpee'smijten, bedr., opeengooien ; Ned. Wdb; — opee'snukken, bedr., door snukken (zie aid.) op elkan-der doen : ze smijt en snukt het dl opeen ; —
opee'speten, bedr., op elkander spelden ; J ; C V ;—
opee'spoelen, onz., bedr., op elkander stroomen :
de beke was or ere, en 't spoeldeg' al opeen ; de
vloed hee 't al opee'gespoeld;
zie SPOELEN; —
opee'sprengen,
onz. : de koeie' sprongen opeen ;
ze vloektegen ne keer en sprongen opeen as wilde
beesten ; kij'kt hoe dat die twie hanen
opee'sprengen ; — opee'staan, onz. : 't staat hier al opeen ;
de mains,.ch)e' stonden er opeen ; Ned. Wdb; —
opee' stampen, bedr., stampendeop elkander doen;
— opee'stekcn, bedr., eig. op elkander steken :
steckt 'tin
de zak mor amaal opeen; fig.: op
elkander schuiven, werpen (schuld b. v.) : ze wer{de)n aile twieë gepakt, mor wie ran de twieë
den dader es, dat en wet en ze niet : want ze
steken 't opeen ; — opee'stekken, bedr., met geweld opeengooien ; zie STEKKEN ; — opee'stooten,
-stretiien,
bedr., Ned. Wdb. ; — opee'streiten,
bedr., strooiend op elkander doen ; — opee'stretmkelen, opeentsamfelen,
opeentsaimnelen,
opeentseumpelen,
opeen tsennkelen,
opeen tsommet en,
opeentsompelen,
onz., tegen elkander struikelen
(b. v. van blinden); — opee'stroomen,
onz., strooinende op elkander komen : de Scheide
kwamp
hoo(g)e, en al 't heu, da' gemouid lag,
stroomdeg' opeen ; — opee'stniken,
onz., met geweld op
elkander vallen of botsen : ze liepen en ze stuiktegen opeen ; den eene zijnen or m (arm) was gebroken, den andere zijne kopopen; —
opee'stuircn,
onz., door stuiven op elkander komen, Ned. Wdb;
op elkander vliegen : eest keren ze, en ioors stören
z' opeen; — opeentassen, bedr. : fast d' haver
en de torve (tarwe) mor opeen ; Ned. Wdb ; J ;
C V ; T ; — opeentrekken,
bedr., trekkende op
elkander doen : 77?^ en strood opeentrekken ; op
elkander gelijken : nmeder en dochter trekke stijf
opeen ; — opeentsukkelen,
soms -snkkelen, onz.,
tegen elkander sukkelend loopen : die twie auw
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mains{ch' en tsukkeldege gisleren are\ii)d opeen ;
— opeentuimelen,
gewoon -tnimpelen,
onz., op
en over elkander tunnel en : for gies ein maiskies,
}
l tnimpeldeg'
al epeer ; N d. H db; T ; — opee'rallen, onz., op elkander vallen; ineenvallen ;
Ned.
M db ; C V ; T ; — opee'ra(g)en,
bedr.:
va agi dat amaal in den hock opee n ; — opee'raren, onz., tegen elkander varen (van schepeni;
tegen elkander loopen (van menschen of dierem;
— opee'renn ken, bedr., met geweld op elkander
slaan of smijten : meubels en kleeren, 't werdt al
cp de ÏVO. g)en opee'geveunkt;
zie VEUNKEN; —
opee'rleucn,
-rlenieti, bedr., met geweld opeengooien; zie V L E U ( I ) E X ; — opee'v lie g en, onz.,
naar en tegen elkander varen : ze rlo\g)en
opee'
gelijk hanen; — opee'rloeien, onz., op elkander
vloeien : de Scheide stroomt overe, en 't heu zal
wee g- of opee'vloeien;
— opee'voeren, bedr., op
elkander voeren : vcert da' mes opeen ; T ; Ned.
Wdb; — opee'vcIgen, onz., op elkander volgen;
(van breeders of zusters) na elkander geboren zijn:
ik en Sie ska volgen opeen, vgl. Ned. Wdb ; —
opee'wachten, onz., op elkander wachten : z' hen
(hebben) 'n nur opee'gewacht ; — opee'7t'en(de)n,
bedr. : twijn en garen opee'wen{de)n (-winden); —
opee'werken, onz., op elkander werken : die twie
stikke' van de maksüme moeten opee'wer ken ; —
opee'werpen, bedr., opeengooien; Ned. Wdb ; —
opee'wouien,
onz., op en bij elkander waaien : al
de snee es opee'gewouid; de blare' wouien opeen;
Ned. Wdb : opeenwaaien ; — opee'zakken,
onz.,
op elkander zakken : de mur en en 't tak, de zoldereng en de vloer, 't zakteg' al opeen; ATed.
Wdb; T ; — opee'zetten, bedr., op elkander zett e n ; Ned. Wdb; — opee'zien, onz., hetz, als
opee'kijken
(zie aid.); — cpee'zitten,
onz., op
elkander zitten: der en es hit r geeniplootse(pla.3its)
genoef, me zitten opeen; —
opee'zwait.selen,
soms -zwenselen, onz., tegen elkander waggelen :
de zatteriks zwainseltn opeen ; —
opee'zwakken,
onz., met eenen zwak op elkander vallen; —
opee'zwemmen,
onz., tegen elkander zwemmen :
kijkt! d'eende' zweinmen opeen, de gracht es te
smal; — opee'zwouien,
bedr., al zwaaiende op
elkander doen, nagenoeg hetzelfde als opee'geu{i)en : hie paktege den eenen naar den andere vaste,
en hie zwottidege z' amaal opeen.
O p e ' l u c h t i g , bn. Zie O P E N .
Open, bn. bw. W d b . — Over het wegvallen
der eind-w, zie BOVEN. Open deure. In 't ope
veld, 'n Ope slot. — Open en toe : van deuren of
vensters die herhaaldelijk op en toe gaan. Veelal
met slaan : g'hetl den nacht sloelg)en de dtiiren
open en toe. - Ook van hoofd: mijne kop sprengt
of slaat open en toe, ik heb groote hoofdpijn (met
adergeklop); — van hemel of lucht : den heme I
{de lucht) gaat islaat) open en toe, het bliksemt
geweldig ; D B ; J ; — de da(g\en en gaa' mor open
<=n toe, zij (ni. de winterdagen) zijn zeer kort;

DB;J.
— A n . Openbaar, (uitspr. opjm-), bn. bw. : in
't opembaar; — openen (zie aid.) ;
openthied,
vr., opentheid, openheid; Ned. Wdb; — opentlijk, bn. bw.
— Sam ens t. all. Open her teg, bn. bw., open furteghied, vr., openhartig, openhartigheid ; — ope'-
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lucht- g, bn.j klaar (van weder) :
ope'htchteg
were.
— Koppel. Ope'n) vomit een groot getal koppelingen. D e gebruikelijkste volgen hier. Vgl. Ned.
Wdb. kol. 528-29. Opembaffen, bedr., onz., openslaan : de wend baft de deur open ; ze baftege
van tselfs open; — opembesten, onz., openbars t e n ; — opembijten, bedr., Ned. Wdb ; — opemblijven, onz., Ned. Wdb ; — opembokken,
bedr.,
al bokkende opendoen : de gee te bokt de staldeur
open; —opembooren, bedr., openboren; — opembouien, bedr., baaiende openen : as d' oo(g)e'
's mor(g)ens toe zijn, moet te (moet gel z' opembouien ; — opemboutsen, bedr. onz., openbotsen:
'n dur opemboutsen ; de deure bozitst open; —
opembranden,
bedr., Nd. Wdb; — op*mbreen,
bedr., openbreiden : ge moet de bo ter goed opembreen; zie BREEN; — opembreken,
bedr. onz.,
Ned. Wdb ; ' t were zal nog opembreken, het onw e d e n h e t wolkenzwerk) zal in twceën gaan en
verdwijnen, het zal nog opklaren ; — opembuiscken, bedr., met geraas openslaan : hie buistege
de poort open ; zie uu J sc HEX; —
opendansen,
bedr., al dansende openen : 'n deur opendansen ;
— opendauwen, bedr., openduwen ; —opendai'eren, onz. : de wend es fei, deuren en vaisters daveren open ; — opendess(ch)en, bedr., met geweld
opensmijten; zie DE(R)SCHEX ; —
opendoefen,
bedr., openslaan : g'em mengt 't hekkie azoo nie
opendoefen ; — opendoen, bedr., Nd.
Wdb ; —
opendonderen,
bedr. onz., met geweld en geraas
openslaan; — opendrouien, bedr. onz., opendraaien, Nd. Wdb ; — opendrummen,
bedr., al drummende openen : laat ons de d-ur opendrummen
;
J ; — openduvelen, bedr. : da' maiske koest op den
duur de kasse loch openduvelen; zie DUVKLEN ; —
opendzakken, -dzokken, bedr., met geweld en geraas openen of opensmijten; zie DZAKKEN, DZOKKEN ; — ope'foefelen, ope'fruten,
bedr., al knoeiende, wroetende opendoen: en foe fit de kommode
nie open; — ope'gaan, onz., opengaan; Ned.
Wdb; (bedr.) van voeten: 'kh? iheb) deplanke'
va'
mijn voeten ope'ge gaan ; van onweder : 't were,
de lacht gaat open, de lucht wordt weder klaar,
het zwerk verdwijnt ; mee' dienen donderslag
zal
't weer ope'gaan ; de lucht es g'heel den dag gesloten, mor nui gaat ' t were mee eene keer open ;
spreken : hie en gaa' nie open; ik en wete niet
alw or dat hie ope'gaat ; vgl. Nd. Wdb. kol. 602;
J ; 'twere (de lucht)gaat
open en toe, zie OPEN;
— ope'geraken. -graken, onz., kunnende geopend
worden : 's wenters en graakt
die vaister
nie
open; de lucht en graakt nie open;];
—ope'geu(i)en, bedr., opengooien ; — ope'gieten, bedr.,
gietende openspreiden : giet die zeeke goed in de
loclitenk open ; — ope'graven, bedr., Ned. Wdb ;
— openhangen,
onz., Ned. Wdb ; — openliauwen, bedr., openhouden, Ned. Wdb ; 'n huis, 'u
herberge, ne wenkel openhomven, ze voor h e t p u bliek openstellen, C V ; 00k : er den afwezigen,
eigenlijken bewoner vervangen ; D B , J ; — openken, bedr., openhebben : 'n deur open hen ; D B ;
C V ; — ope'kappen,
bedr., Nd. Wdb; — ope'kennen, onz., kunnende opengaan : de kasse 'n
koest nie open; — ope'klaitsen,
soms -kletsen,
bedr. onz., met geweld openen : 't wijf
klaitstege
de deur open ; met geweld opengaan, opensprin-

—

OPEN

gen : kijkt, de hichtbal klaitst open; J ; — ope*klakken, bedr. onz., klakkende openen: de wend
klakt de vaister open ; 't maisie kan de deuren
ope'klakken;
klakkende opengaan : mijne speelbal klakt open ; de blaze klakteg' open ; er ten die
op de stoofbuize lifggjen, klakken open ; vgl. N d.
Wdb ; — ope'klieven,
bedr. onz. : haut
ope'klieven;
V haut klieft
ope' van de
wormte
(warmteV 'tvel kli»ft ope' van de kauwe ; vgl.
Ned. Wdb; — ope1'kloppen, bedr., Ned. Wdb ;
— ope'koken, onz., door koken opengaan : dat
ai es ope'gekookt;
de pato(dd)ers
en
koken
dees jaar
nie open; S C H ; D B ; J ; vanhier :
ope'kokere,
m., veelal in 't mv. ope'kokers :
aardappelen die openkoken ; —
ope'kommen,
onz., openkomen : trekt an de deure, ze zal
ope'kommen;
de blomme' kommen open ; zet de
pato{dd^rrs afze kommen open; de zweere komt
open ; dat huis zal g'heelhaast
ope'kommen ; de
plootse (plaats) komt op».n, enz., vgl. Ned. Wdb ;
— ope'krabben, -krappen, bedr., Ned. Wdb ; —
ope'kraken,
bedr.. onz., krakende openen (van
noten) ; krakende opengaan : mijn schoene' zijn
ope'gekraakt ; vgl. Ned. Wdb ; —
ope'krij{g)en,
bedr., Nd. Wdb ; — ope'tappen,
bedr., openslaan : ze laptege de deure mee eene keer open ; —
ope'taten, bedr., Ned. Wdb : 'n huis, 'n
herbtrge, ne wenkel ope'taten ; 'n wond ope'laten ; —
ope'le(gg)en, bedr. : legt he't heu open; vgl. Nd.
Wdb; — ope'li'gg)en, onz., Ned. Wdb : het heu
ligt open ml. opengespreid); 't bee(n) ligt open,
heeft een of meer opene wonclen; — ope'loopen,
bedr. onz. : 'n deur ope'loope7i ; olie loopt ope?:,
verbreidt zieh langzaam ; J ; — ope'luien,
bedr.
onz. : de kerk ope'luien, door luiden aanmclden
dat ze open is (des morgens); 't es
alope'geluid;
CV ; J ; sommegte mains ch)e ze\gg)en
dämme
(dat men) 't ongeweerte kan ope'luien, het door
luiden kan breken, verdrijvcn; —
ope'maken,
bedr., niet in gebraik; men zegt altijd opendoen ;
— ope'meu g)en, ope'moeten, onz., mögen, mocten geopend w o r d e n ; — ope'moos{ch)en,
bedr.,
door mooschen (zie aid.) openen : da' kind h et
(heeft) loch de kas ope'gemoost;
'n wond ope'mooschen; — opennijpen,
bedr., openknijpen :
'n zweereudz' (zwerage) 0pennijpen ; — ope'paffen, ope'poefen,
bedr. onz., met eenen hevigen
slag opendoen : ze kan de deur ope'paffen ; met
eenen hevigen slag opengaan : 't es de poorte die
ope'poeft;
zoo 00k : ope'pardaffen,
-perdapfen,
-pardoefen,
-perdoefen;
— ope'peensen,
bedr.,
door peensen (zie aid.) openen : ge peenst
mif
vel open; D B ; — ope'peuti ren, bedr., Ned.
Wdb; — ope'pikken, bedr., Ned. Wdb; — ope'plaitsen, soms -pletsen, bedr., onz., met geplets
openen; met geplets opengaan ; D B ; J ; — ope'pruitsèn, soms -prutsen, bedr., al prutsende openen : ze pruitst mee her vingers de zweer open ;
— ope'rammelen,
bedr., rammelend openen
de wend heel (heeft) de vaister
ope'geramineld;
— ope'reeken, bedr., al rijvende openspreiden :
reekt'thett
ne keer open', —ope' rijen, bedr.,rijden
de openen : wilek de poort ope'rijen ? ; rijdende
openspreiden: mes (mest) one'rjen;
—ope'roefel^n,
bedr., roefelend openen : g' em m- ugt die kasd 21 r
azoo nie ope'roefelen;
— ot>e'roeren, bedr., door
roeren doen openvallen : k/onters meet ope'roe-
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ren ; — ope*rokelen, bedr., door rokelen (zie aid.)
openspreiden: asschen ope'rokelen ; — ope''rollen,
bedr. onz., al rollende openen, Ned. Wdb; al
rollende opengaan : die korte (kaarU roll
van
tselfs ofen; — ope* scharten, bedr., al schartende
openen : mijveljokt
stijf en 'k schart het altijd
open; — ope'scheen, bedr., openscheiden, van
weder : uiteengaan, helder worden ; de lucht,
't were scheedt open, 't zal nog goe' kommen ; J ;
— ope'scheuren,
bedr. onz., Ned. Wdb : kleeren
ope'scheuren ; 't were, de lucht scheurt
open,
opent zieh, wordt klaar; — ope'schieten,
bedr.
o n z , Ntd. Wdb: 'n deter ope'schieten;
grond
ope'schieten, hem met spade of schup openwerpen ; 't were, de lucht schiet open, wordt klaar;
— ope'schokken,
bedr. onz. : de wend schokt de
slagvaisters
open; de deure schokt open, gaat
door schokken open; de ko fer (kofier) es op den
train che'geschokt;
— ope'schuiven,
bedr. onz.,
Ned. Wdb: }n la (lade) ope'schuiven;
de la
schuft open ; van lucht : de lucht, 't were
schuft
open, het wordt klaar; — ope'schuppen, bedr., al
schuppende openen : moet ek de poort ope'schleppen? — ope'schüren,
bedr. : de vher
ope'schüren ; — ope'schütten,
bedr., al schuddende openspreiden: schut 'tmes (mest) op
'tveldopen;J;—
ope'slaan, bedr. onz., Nd. Wdb; 'twere, de lucht
slaat open, breekt, wordt klaarder (zie 00k OPEN);
dem boom viel en sloe g g'heelegans open ; J ; —
ope'smakken, bedr. onz., met eenen smak openen :
hie smak lege 't hekkie open; met eenen smak
opengaan : 't hekkie smak teg' open; — ope'smeeren, bedr., openbreiden : de boter goed ope'smeeren; — ope' smijten, bedr. : de wend smeet de
vaisters open ; Ned. Wdb ; — ope'snukken,
bedr.,
openrukken : Sie s snuktege zijn vest open;
Ned.
Wdb ; — ope'snijen,
bedr., opensnijden, Ned.
Wdb ; — ope'spaitsen, soms -spetsen, onz. bedr.,
openspatten : 't water spaitst open op de steenen ;
g'em
meugt 't water op de vloer azoo nie ope'spaitsen; — ope'spoelen, daarnaast
ope'stroomen,
bedr., al stroomende doen opengaan : de Scheid
heet (heeft) den dijk ope'gespoeld,
ope^gestroomd;
— ope'sprengen,
bedr. onz., openspringen : laat
ons de deure mor ope'sprengen;
ze sprengen de
vloer open; 't slot sprank open ; 't
geluchte,
't were sprengt open, het wordt helderder; de
lucht sprengt open en toe, het bliksemt herhaaldelijk en fei (vgl. OPEN) ; — ope'staan, onz., Ned.
Wdb ; zijn deure (of staldeiire\ staat open, zijne
broek staat o p e n ; de stoffeiiers staan al open,
bloeien reeds; — ope'stampen, bedr., al stampende
openen : Willeme de deur ope'stampen ? — ope'steken, bedr., Ned. Wdb ; opendoen : ze stak de
deur open ; ze steekt her oo(g,en open ; oesters,
mossels ope'steken ; zijn keel ope'stehen, zijn keel
opzetten; — ope'stekken, bedr., met geweld openen : 'k en wille niet da' ge de deur azoo ope'stekt; — ope'stoormen,
-störeinen, bedr., openstormen, W d b ; — ope'stooten, bedr., N d. Wdb;
— ope'streu{i)en,
bedr., al strooiende openspreiden : streuit 't strood onder de koeë' g'heel schoon
open; blommen ope'streuen ; J ; — ope'stroomen,
bedr., zie ope'spoelen-, —
ope'stuiken,
bedr., al stuikende openen : hie heet (heeft) de
veurdeure mee' zijne kop ope'gestuikt ; — ope'stuiven, bedr. onz., al stuivende openspreiden :
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de wend shift
V tana ^ n ; al stuivencle zieh
openspreiden : 't sand stuft
open; — openterten, daarnaast opentrappen,
bedr., door trappen
openspreiden: ne koestr ont openter ten,
opentrappen;
zijn voeten openterten,
opentrappen,
de
huid er van door treden of trappen openen ; J ; —
opentrekk n, bedr., W d b ; d'oo(g)en
open trekken, ze (met geweld) openen ; de kerk
opentrekken, 't es al ope'getrokken,
zie ope'luim\
—
ope'va(g)en,
bedr., al vagende openspreiden :
vaagt de zavel op de vloer schoon open ; — ope'vallen, onz., W d b ; de patodd)ers
vallen
open,
hetz, als: ze koken open (zie aid.) ;—
ope'vauwen,
bedr. onz. : iet ope'vauwen, het openvouwen ; de
tafel vauwt open, men kan ze door ontvouwen
grooter maken; — ope'veunken,
bedr., openslaan
met geweld; zie VEUNKRN; — ope'vijlen,
bedr.,
Ned. Wdb; — ope'vijzen,
bedr. onz., de vijs
(schroef) losdraaien : ge moet dat ope'vijzen;
dat
en vijst nie open ; — opeviie\g)en, bedr. onz. : de
duive vliegt 't d>urk' open; 't d-urke
vliegt
open; vgl. Ned. Wdb; — ope'vrengen, bedr., openwringen, Ned. Wdb; — ope'vrijven,
bedr., openwrijven, Ned. Wdb; — ope'v roe ten, bedr., openwroeten, Nd.
Wdb; — opt'wass[ch\en,
bedr.,
Ned. Wdb; — ope'werken, bedr., goed openspreiden en vermengen : kalk ope'iverken ; de grond
ope'werken, hem goed breken ; — ope'wer pen,
bedr., Ned. Wdb; — ope'wouien, bedr. onz. : de
wend wouit deur en en vaisters open; de deure'
wouien open; de wend wouit den ho^p zand open;
't zand wouit open ; 't were wouit of en, het
wordt klaarder, omdat de wind de wölken verdrijft; de wend wouit 't ge lucht open; — ope'zafgjen, bedr., Nd
Wdb ; — ope'zakken.,
onz.,
door zakken openscheuren : de muur es ope'gezakt; — ope'zetten, bedr., W d b ; zijn oo(g\en
ope'zetten, ze opzetten; zijn keel ope'zetten;
—
ope'zeu{i)en, onz., hetz, als ope'koken ; — ope'zwouien, bedr. : zijn orms (armen) ope'zwouien,
ze zwaaiend openen.

Openbaar, bn. bw. Zie OPEN.
Openen, bedr. wed. zw. w w . W d b . N i e t gew o o n ; men zegt veelal O P E N D O E N . — W e d . Zijn
gedachten uiten. Hie en turt (dürft) hem nie openen. Ned. Wdb. kol. 598 (« thans ongewoon »).
— Afl. 0penenge, vr., opening.

Openhertig, openluchtig, bn. ; openthied,
\ r . ; o p e n t l i j k , bw. Zie OPEN.

Opentjoep, opentsoep, m. Hetz, als HOEPENTOEP. Zie aid.; Vola en Taal, I I I , 199.
Opera (uitspr. oppra, ra met korte a en den
klemt.),m. (niet vr.). H e t woord komt in zwang.
Op erase j operasie (uitspr. op?ras9, -sie en met
zovl. lange a), vr. Heelkundige o p e r a t i c Ned.
Wdb.
Operdeiij bedr. zw. w w . Opaarden. W d b .
Opeten, bedr., st. w w . W d b . — Iemand opete'
va' noie ere, va' gramschap,
op iemand erg vergramd zijn. Tonie zoo (zou) mij opete' va' koleere!
— Opgete' zijn (of wer(de)n) va' giereghüd,
vam
beesterij--, overgierig zijn ; opgete' zij(n) va' mizere, van areinoe, erg arm zijn. Vgl. Ned. Wdb,
kol. 674.

OPEZIESIE

—Afi. O^c/V/r, m., opeter; opetervan
*tgouvernement, van de grmrenh', scheldwoord : iemand
die op de kosten van 't goevemement, van de gemeente leeft (b. v. onderwijzer, ontvanger, enz.).
Opeziesie (zachtl. o, klemt. op zie), vT. Oppositie. W d b .
Opeziet (zachtl. o, klemt. op zieh, bn. Altijd
optzitt zij", altijd tegenspreken, tegenhandelen.

Opfluiten, ww. Zie OPSCHUIFELEN.
Opfretten, bedr. zw. w w . Op vre ten. D B . C V ,
R . j . i\\d. Wdb (« in Zuid-Ned. zeer gewoon »1.
J
t Es dl opgefret. Ge bev/jct mij, asrfge mij wild g: t opfretten. G'en zil t) mij zekt r toch nie opfretten?
Ge zilt dot motten opfretten,
moeten
verdragen. Zijn htrt opfr.ttcn,
van nijd, ontevredenheid ; ook : zijn hert en zijn ziel
opfretten.
van nijd, va'
verdriet,
Zijn ai[g)en opfretten
enz. Ze zijn opgffret
van de Inizen, van de
vi tuen; ze wer{dt)n opg»fret va*i de mizere, van
d' aremoe, van de gi<r<ghied, van de beeslerije,
enz Zie F R E T T F N .

Opfmten ? bedr. zw. w w . Opwroeten De mol
heet (heeftj de grondg'heel'ga/.s
opgefruni. Zie
FRUTEN.

Opgaan (zovl. lange a\ onz. onr. w w . W d b . —
Rijzen (van deeg>. Den t mp< r gaat op. K I L . S C H .
T R J.Äed. TVelb( in Zuid-Xed ,) — Iemand
opgaan, h e m te lijve gaan : hie wildege mij opgaan ; (van een meisje) ze gcweld aandoen;
iemand gerechtelijk vervolgen — Opvliegen,
kwaad worden. Zf gaat op vt ur neu nit t. Zegaat
op gelijk vier en vlamme. Ze gaat op gelijk nen
CV: korke, gelijk nen hectekoene — I n prijs stijgen.
De kaffie gaat op. T . J . C V (Aanh.). Ned,
Wdb. — I n zaad opschieten Dt sala gaat op. J .
— V a n Soldaten Onder dienst gaan. Onze jonge'
zal venr zij' lot opgaan. D B . C V . Ned. Wdb
(« in Zuid-Ned. en Zeeuwsch-Vl. »). — Beginnen
(in spei) Wie moet er opgaan? Laat ons foul-n
om te zie' wie dat er mo< t or getan. D B . C V . J .
W o r d t ook gezegd van den spelcr van elk der
twee partijen, die het eerst speelt (b. v. in het bolspel). 'ß Zal ekik opgaan, gij kennt van achter
blijven.
— Afl. Opgaan'dere, m , speler eener partij die
het eerst speelt (vooral in bolspel j : in 't bolspel
es nen got en opgaandere veel werd- (waard) ; —
opgank, m , het opgaan, het beginnen in sommige
spelen,b v. in het bol- of ploegspeh 'k zal den opgank pakken, gijkt nnt schiefen; in het pee-schieten : wie heet (heeftj er den opgank ?

Opgeblazentheid (uitspr. -tù t), vr. Opgeblazenheid. Vgl. Ned. Wdb. ALU. Wdb.

lenheid. Watten
penthied.

heel (heeft) de koe ? 'n

Opgeho-

Opgeraken, opgraken (met zovl. lange a),
onz zw. w w Opraken. ' £ Vielen :k
engraaktege
nie mrer op. Ze sliep vaste, en graaktege nie op.
De beetrave' zille* wel opgeratten.
Opgestopt, b n . Hardlijvig, fr. constipé.
— J\Û Opgestopthied, vr., opgestoptheid, hardlijvigheid: ons perd es doo' van }n opgestopthied;
D B ; J ; Ned. Wdb (« vooral in Zuid-Ncd. gebruikclijk »j.
Opgeuën, Opgeuien, bedr. zw. w w . Opgooien.
W d o . — Heu, strood, schooven opgeujjen, m e t
de vork in de hoogte tillen om het iemand, die op
den wagen <of de kar, op de sch elf of de mijt) staat,
te reiken. Vgl O P G E V E N .

Opgeven (uitspr. meestal -gee??, eenlettergrepig
en m e t zachtl. £;, bedr. st. w w . W d b . — Hen,
strood, schooven opgeen. Ook wel met verzwegen
object. In moest opgeen, m or opgeen es e lastig
wtrid. — De leste man (ook : de testen ezef di
zak opgeen, de laatste blijven in de herberg, —
Prijs opgeen, zieh verloren geven ; den moed
verliezen ; aan iets verzaken; vgl. D B ; Nid. Wdb.
kol. 7 3 8 . — Aangeven. Nen dooen opgeen ; e
kind opgeen : den naam, geboortedag, enz. van
den doode, van het geboren kind ten gemeentehuize opgeven. — Den toon opgeen, aangeven ^om
een lied te beginnen). C V . J — Opleggen (van
geld), toegeven. Wide vermangelenf
k zal 02/
(u) tien frei<na opgeen. C Y . T . R Ntd Wdb, kol.
746 (<; in Zuid-Ned. >). — Ingeven, inblazen. Wie
heet (heeft) er hem dat opgegeen? D B . Ntd. Wdb.
kol 747 (« in Viaanderen »). — Ingeven (van
geneesdranken). Ge moet de koe nen dra>,k opgeen. SCH. D B . C V . T . J . Nd. Wdb (« in ZuidN e d . »). — Geven tot het op is (van voedsel).
opgegeen.
AI de rope (rapen) zijn
— Afl. Opgeendere, m., persoon die opgeeft
(hooi, stroo, koren, enz ) : as 't kooren op de
wa{g)e gelaad werd, ester nen opgeender en ne
lacre (lader).
— Samenst. Opgeefvoorke,
vr., lange vork,
waarmede men hooi, enz. opgeeft,
O p g e z e t , bn. Zie O P Z E T T E N .

Opgezwollentheid
zwouenheid. W d b .

(uitspr. Siel),

vr. Opge-

Opgieten, bed]-, st. w w . AVdb. — E pouts'
(potje, nl. koffie) opgieten, kofiie opgieten.— Nen
drank opgieten, koeien of paarden b . v. met gewelcleenengeneesdrankdoeninnemen.ScH(j^?/V.).
C V . T . Nd. Wdo (« in Zuid-Ned. »).

Opgrabbelen, bedr. zw. ww. Wdb. Geld op-

Opgeen, ww. Zie OPGEVEN.
Opgekropt, bn. Opgepropt De zcik es opgekropt De kerkewasopge/eroptvul
Z.OPKROPPEN.
Opgeleerd, bn. Volleerd. En zijdegij nog *>ie
opg. te^rd? Hie es opgeletrd- in de
scntlmerije.
Ned. Wdo(« alleen in Zuid-Xed ,>). J {Bijv.).
Opgeloopen, bn. Opgezwollen. Zij' wezen es
g'htelopg• Lopen, 'n Opgeloope* kake.
OpgelOOpentheid (uitspr. -tiet^xr.

OPHALEN

—

Opgezwol^

grabüclen,
dt tire.

Ze grabbeldeg'

htr kihd op tn

litp

Ophalen (uitspr. -ahn met zovl. lange a), bedr.
zw. w w . W d b . — Bovenhalen, opbrengen, opdisschen (veelal van drank), 'n Eltssch'
ophalen,
Wil k d' hesp ophalen t C V . R . J . Vgl. Ned.
Wdb. — U i t het bed halen. Moeder es stijf zù k ;
me moeten z' alle da g\en ophalen. — ^V^ slug
ophalen, (kaartspel) een slag hebben. J ,
— Afl, Ophaaldere,

m., iemand die (drank) op-

OPHALPEN
haalt; veeial ironisch : 't Es ne fameuzen
dere, d. i. hij haalt niets op.

—-

OPKOTEREN

4

ophaal-

bn., opienieu sch hied, vr., hardnekkig; hardnekkigheid; vgl D B , R .

Ophalpen (uitspr. -alpzn), w w . Zie OPHELPEN.

Opjagen (uitspr opjam met zovl lange a), bedr.
st. w w . vVdb. — Snel doen groeien, opschieten.
Per(d ,emes jaagtde planten opDB CV [Aanh ) .
— Snel doen vet worden. Hie jaagt de bet s ten te
veel op. D B . C V (Aanh.). — Iviand
opja{^)en,
(op verkoopingen) herhaaldelijk meer bieden dan
hij geboden hecft. 'k Zoc (zouj de koe venr veel
minder g had hen (hebben), mar Sies joeg mij
altijd op. J C V (Aanh ). — In prijs doen klimmen
(op markten b. v ). Der ware'
v el bcterKuitsen op de iw>rt, en z' ii"n de boter
opgejaagd.
— Vgl. N d.
IFdo.;DB;J.
— Afl. Opja\g)ere,
m , AVdb; persoon die
iemand opjaagt, ophitst. Ge zijt toch zuk (zulkj
nen opja\g)ere !

Ophang'en (uitspr. -angjn), bedr. wTed. st w w .
W d b — Bedr. Iemand iet ophangen, hem iets
wijsmaken Lev gyn s ophangen Jemand 'n goe'
Wdb (« alleen in Zuid-Ned.»).
op hangen. Nd.
Ook : iemand aanzetten en om zoo te zeggen
dwingen (door beprating) iets (slechts) te koopen.
Z* h-ie mijdiene rok opg'hangen.
— ' n Kan s ophangen, ze beginnen te breiden. — Onz. V Weer
hangt op, het klaart op, wordt goed.
Ophauweil (uitspr. -auw?n], bedr. onz. wed.
w w . W d b . Ophouden — Zijnen a sent op hauwen, inhouden. Ned. Wdb (« in Zuid-Ned. »). —
In de maag houden Ge moet de meedsijn
ophauwen.
Opheffeil (uitspr. -ejfjri), bedr. wed. zw. ww.
W d b . — W e d . Hie hefteg' h m op va'
koleere,
hij was zeer vertoornd.
Ophelpen (uitspr. -elpdfi), bedr. st. w w . Daarnaast OPHALPKN. W d b .
Ophen (uitspr. -en met gerekte e), bedr, onr.
w w . Ophebben W d b . — Verteerd, verkwist hebben. Hid hee' zij' geld al op. Nd. Wdb. kol. 802.
— In de maag hebben. Nen dreupel ophen. Gisteren he 'k e stik opg'had. Ntd. Wdb. kol. 804.—
Drachtig zijn. Ons koe heet e half op. Veulen ophen. Soms van vrouwen : e kind oplun.
Ned.
Wdb. 804-5. — '?i Ai[ei) ophen. Eig. en fig. Ntd.
Wdb. kol 705. — Morbels, za(d)en, cens ophen.
In zekere kinderspelen : marbels, zaden (de ingezette marbels), centen gedurende het spei gewonnen hebben (uit den kring geschoten hebben) en
ze op zak houden gedurende ;de rest van 't spel.
W i e zoo iets opheet (opheeft), moet trachten niet
doo'geschoten
te worden door eenen medespeler;
want gebeult dit, zoo moet hij alles afgeven wat
hij opheet. D B J . — Lt ophen, het meenen. let
kalek, slicht ophen. Hetgjed,
het mis ophen. Ned
Wdb. kol. 8 0 5 . J.
OphOOën (uitspr. -oo?n met sch. 0), bedr. onz.
zw. w w . Ophoogen. W d b .
OphOOpeu (uitspr. -oopm met sch. 0), bedr. onz.
zw. w w . Ophoopen. W d b . — Dat hoopt op, dat
vormt een immer grooter wordenden hoop. Vgl.
Ntd. Wdj. kol 854.
Ophuischen (uitspr. -uischdn met of zonder ch),
bedr. zw ww. Ophitsen. Nen hond
ophuischen.
G'em mengt Sies azoo nie
oçhuischen.
— Afl. Ophuischere, m. ; — ophuischenge,
vr.
Ophullen (uitspr. -ulhn), bedr. zw. w w . Met
de hulhauweele
(zie aid.) aanaarden. De pato(dd)ers zijn opg'huld. Zie H Ü L L E N .
— Afl. Ophullenge,
vr.

Opiene, opienie (klemt. o^pie), vr. Mv. -nes,
-niets. Opinie.
— Afl Opie ne g, bn., opieneghied, vr., hardnekkig, stij f hoof dig; hardnekkigheid, stijfhoofdigheid:
't es nen opùnege mains ; zijn opieneghied es te
groot;
opienegord,
m., opienigaard, koppig en
stij fhoofdig mensch; — opieniê'us (klemt. op ens),

Opkanteil, bedr. zw. w w . Ailes goed in orde
brengen, op kant zetten. 't Es mor[g)e
Zor.dag;
kant htt huis ewat op, Triene.
Opkapperij bedr. zw. w w . V a n den grond :
hem losKappen en aldus oplichten. De. grond is
t' hart, ge moet 'n (hem) opkappen. Ned,
Wdb
(« in Zuid-Ned »). S C H . D B J . CV
(Aanh).
Opkeuneilj w w . Opkunnen. W d b .
Opkijken, onz. st. w w . W d b . Ze was zoo beschoumd (beschaamd) da* ze nie en tost (dorst,
dierf) opkijken.
Opkleen (sch. e), bedr. zw. w w . Opklecden.
WdD.
Opklefferen, onz. zw. w w . Daarnaast OPKLESSERcN. Opklauteren. W d b .
Opklemmeilj onz. st. w w . Opklimmen.
Nm
boomopkl-.mmen,
niet : legen eenen boom. W d b .

Opkluitsen, soms -klutS6n, bedr. zw. w w .

Op-

klutsen. W d b .

Opknainzen, opnainzen ; opknainzelen, opn a i n z e l e n , bedr. zw. w w . Knamzelend (zie ala.)
ope ten Da' maiske knainzelt al d' appels op.
Opkommen, onz. onr. w w . Opkomen. W d b . —
Opbreken, oprispen. 'k Em mag geenen
andzuin
eten, hie komt mij altoos op. Fig. Dat zal on (u)
opkommen, het zal u berouwen. 't Zal hem zuur
opkommen. Vgl. Ned. Wdb. kol. 924. S C H . D B .
R . J . — E kieken, wild, vlees lattn
opkommen,
een weinig braden om de verrotting tegen te gaan.
C V . J — Dat komt mij op, dat komt bij mij op.
Ned. Wdb. kol. 926. — Opgroeien. Da1 kind en
zal ?iie opkommen. In 't opkommen, in 't opgroeien. Ned. Wdb. kol. 931 (« thans in Zuid-Ned.
nog zeer gebraikelijk »). D B . — Iemand
opkommen, [pok wel : tc(o)en iemand 1, er tegen opkomen, hem bestrijden (b. v. in kiezing) ; ook :
hem voor het gerecht brengen. Vgl. hier iemand
opgaan.
Opkotereilj bedr. zw. w w . Oprakelen. Ge moet
de stuve ne Heer fer m opkoteren, änderst g act'
z' uit. — Iemand opkottren, hem ophitsen ; ook :
hem doen opstaan. 'k Zal de louiord (luiaard) ne
keer opkoteren. Lint hie nog i' zijm bedde? Kotert hem op. Vgl. S C H . D B . J . Ned. Wdb (« in

Zuid-Ned »).

OPKRABBEN

Opkrabben, daamaast opkrappen, onz. zw.
w w . W d b . — (Snel) weggaan Kijßt hoe dat hie
opkrapt! Seil. C V . T.Ned. Wdb (« in Brabant en
A n t w e r p e n »).
Opkrijgen (uitspr. -kry\g)en),
bedr. st. ww.
"WdD. - - Verteerd krijgen, verdoen Da' m anriebt ziviert te vel*. en w rkt te Jettere : hie zal zij'
gehl ivel opkrijen.
Ned. Wdb (<•: in Zuid-Xed. >).
— Jemand op kr ij\g)en, hem nit het bed krijgen.
— Afl. Opkrij{g elijk, bn., niet kunnende uit
het bed krijgen : jonge mains[ch)en en zijn nie'
opkrijelijk.
Opkroppen, bedr. zw. w w . W d b . — Opproppen I n : de kerk was opgekropt yva' 7'olk); ook :
ze was opgekropt
vul.
Opkrouien, w w . Opkraaien. W d b .
Opkruipen, onz st. w w . W d b . — U i t het bed
kruipen. Hie en es no& nie' goe' wakkere, en hie
kriiipt mee moeif op.
Opkllischen (uitspr. -kuis(ch)p7i), bedr. zw.
w w . Wegnemen, opnemen door lauschen. Kuist
da' kaf'en da' stof hier op. — Netjcs reinigen en
in orde breiigen. De vloer opkuisch)en.
— Alles
opeten. Schiet er nog 'm brokk' overe?
Neen't,
z' hen (hebben) 't amaal opgeknist. — V g l . S C H .
C V . Ned. Wdb (« in Zuid-Xed. algemeen >•>).
Opkurten, bedr. zw. w w . Opkorten ; alles goed
bijeenbrengen, op zij ne plaats zetten, opruimen.
Kurt het hier in de stal ewat op. Ned. Wdb
(« than s ongewoon »). J .
O p k w a s t e n , bedr. zw. w w . Opdoen, verteren
al kwastend. Zijne jongen hee al zij' geld opgckwast.
Opkwelmen, onz. zw. w w . Opkwalmen, opwellen. De grond kivelmt op. D B . Ntd. Wdb
(« in Viaanderen »).
Oplaan, ww. Zie OPLADEN.
Opladen (uitspr. -laan cenlettergrepig en m e t
zovl. lange a), bedr. zw. ww. Verl. dw. : opqelaad
(niet -gtlaan). W d b . — Iemand oplaan, hem in
't rijtuig medenemen. Ginter komt Boer Pias
mee' zijn seeze : hie zal mij ivel oplaan.
Oplappen, bedr. zw. w w . Opslaan, hard slaan.
Dat es siaan om 'then (hebben), dat es op tappen!
— Opdoen. Hie es nui orme (Ann), hie hee }t
amaal opgelapt. — Iemand oplappen, hem slaande nit het b e d doen komen. Sloopt (slaapt) de
keerel nog? 'k ga hem ne kecr oplappen. Zie
LAPPEN.

Opleeden (uitspr. -leen cenlettergrepig en m e t
sch. <?), bedr. zw. w w . Opleiden. W d b . — O p
eenen muur leiden (sprekende van fruitboomen).
De peereleere was schoon opgeleed. — Opbrengen, opkweeken. Z'en kan her kinders nie opleen.
Opleen, ww. Zie OPLEEDEN.
Opleeren (sch. e), bedr. zw. w w . T e n ein de toe
leeren. Iemand opleeren, h e m alles leeren (veelal
in ongunstigen zin). Ze zillen hem in die gernetn
herberge wel op leeren. Opgeleer(d) zijn Zie OPG E L E E R D . — Verteren m e t leeren, studeeren. Da'
boerk' ha (had) nog e klai' fortitnntse,
mor zijn
gasten hen (hebben) }t dl opgeleerd.

OPLUIHKEN

^5

O p l e g g e n (uitspr -le(gg)pn), bedr. z w . w w .
W d b . — Inieggen, inmaken. Suikerboojien
ofile{gg)en. S C H CV. R . J . Nd, Wdb (« in ZuidX e d »). — Veelal m e t verzwegen object: van waren, die men ter markt niet heeft kunnen verkoopen : ze temg op het voertuig leggen en naar huis
breiigen. Ties te genlj gist er en mee vi(gg)ies
nor
de mort (markt 1 , mor hie hee moeten
ople(gg)en.
— V a n eene kaart : ze op eenc reeds gespeelde
kaart leggen. Wie heet (heeft) er horten heer opgelaid? Ook met verzwegen object. Wie moet er
ople(gg)en?—
Op den prijs toeleggen, meer geven, bijleggen. Boer Tonie hee' zij' perd mee 7
mij ne vcrmangeld, en noç honderd frank
opgelaid. S C H . D B . C V . J . ' Ned. Wdb ( in ZuidT
X ed. •>). — levers 7 hand ople(gg)en,
op iets
beslag leggen, het aanslaan. KlL. C V ( A a n h . ) . Ned.Wdb. kol. 9 8 0 (- verouderd ••).
— Afl. Opleg, m., hetgene men oplegt, d. i.
meer betaalt : ge mengt da" half hen, wits tien
frank op I eg.
— Samenst. Opleggeld,

o., het geld dat men

oplegt.
Opleine, oplene, vr. Hetz, als ERPELTJNE (zie
aid.). Aldus te Asper, op de noordelijke dialectgrens ( Volk en 1 aal, I I , 4).
Oplekken, bedr. zw. w w . Oplikken. W d b .
Opletten, onz. w w . W d b . — Bewaken, fr.
J
surveiller.
k Moest dikkels in de school opletten.
— AM. Oplettend,
bn., bw., W d b ; vanhier
vr. ; — opleioplettendheid
(uitspr. oplettjnliel),
tere, m., fr.
surveillarit.
Opleunken, daarnaast soms oplllliken, onz.
zw. w w . Lonkend opkijken, oplonken. As ze mij
hoordege, leunktege ze ne keer op.
Opleven, bedr. zw. w w . V a n geld. Verteren
(om van te leven). Zij' zuster ha' nog e paar
duust frank,
mor z' hee alles opgeleefd. S C H .
D B . C V . J . Ned. Wdb (« in Zuid-Xed. •.,).
Oplezen, bedr. st. w w . W d b . — Met verzwegen object. Als verscheidene personen te zaraen
lezen, d. i. bidden, dan is er gewoonlijk cen die
opleest, d. i. het eerst bidt en de andere lezen na
hem. De paster las op en. d' ander
lazennaar.
Zie L E Z E N .

Oploeren, onz. zw. w w . Opkijken. Kijkt, zai
'k, waf v liegt er hide lucht t En ze loerdegoi
amaal op.
Oploopen (sch. 0), onz. st. w w . W d b . — Mee
iemand of mee iet oploopen, veel met hem (of
e r m e e j o p h e b b e n . Sies loopt op mee'
zijne'jongen.
Ze loopt mee her re man 7 hoo(g) op. Z' heet
(heeft) e nu kleed en ze loopt er hoofgje mee op.
Volgens Ned. Wdb alleen ( x in Zuidnederland
sehe schrijftaal ;>). — Opzwellen (van menschen
elidieren), 'kLoop op, 'k he ietgeten da' nie eu
teert. De koe hee' natte kl aver geten : ze loopt
stijf op. K I L . J . C V {Aanh.). Ned. Wdb (-- vooral
in Z.-Xed. bekend »).
— AM. Oploopend, b n . ; oploopendheid
(uitspr. -loopdntiet),
vr., opgezwollenheid ; oploopig,
bn. : 't es nen oploopege
vaint.
Opluiereiij bedr. zw. w w . Door luieren

(zie
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aid.) omhoog en dooreen brengen. En lui er t loch
dat heu azoo nie op.

Oplunken, ww. Zie OPLEUNKEN.
Opmaitsen, ww. Zie OPMETSEN.
Opmaken (zovl. lange a), bedr. wed. zw. w w .
W d D . — W e d . Het hem fzich) opmaken, zieh
wegmaken, wegloopen. Maakt het on (u) op, zille.
Me moesten 7 ons opmaken, of me krefgje slagen. -— Hani opmaken, gesnoeid hout tot bussels
maken.
— Afl. Opmakere, m., aanhitser;— opmakenge, vr., aanhitsing; — opmakerije, vr., opmaking,
opruiing.
Opmetsen (uitspr. gewoonlijk -maitsdn), bedr.
zw. w w . Opmetselen. Es de muur nog nie opgemaitst? C V . J . Ned. Wdb (« tlians in Noord-Ned.
verouderd »).
Opmeu(g')en, onz. onr. w w . Opmogen. W d b .
Opmeulenen, bedr. onz. zw. w w . Bedr. V a n
vochten. Door meulenen (zie aid.) of herhaaldelijk
roeren doen stijgen. Verzichteg! ge zilt de moere
van 7 bier opmeulenen.
— Onz. Troebel worden door iets dat stijgt. Spr. 7 Bier meuhmt op
in de kriekentijd (of 00k : as 7 koore' begint te
bloeien).
Opmeuzelen, bedr. zw. w w . Opmuizcn. W d b .
E kieken opmeuzelen. D B .
Opmijteilj bedr. zw. w w . Alles wat moet gemijt worden, in mijten zetten. At ons kooren es
i'g'haald en opgemijt. V g l . Ned. Wdb.

Opmoeten, ww. Wdb.
OpHLOOSChen (uitspr. m e t sell. 0 en met of zonder ch), bedr. zw. w w . Mooschende verteren. Da'
maiske moost al her geld op. Zie MOOSCHEN.
Opnemen, bedr. st. w w . W d b . 't Gewone
w r oord is OPPAKKEN. — 'n Gewenf
opnemen.
Hie trekt altoos a' zijnen neuze :'t en es nog nie
lange dat hie dat opgenomen heet (heeft). D B . J .
Ned. Wdb (« thans alleen nog gewestelijk, b . v.
in Vlaanderen »j.
— Afl. Opneemsele, o., (siechte) aangenomen
gewoonte ; D B ; — opnemenge, vr. ; — opnemere, m.
Opnieuw, b w . N i e t in g e b m i k ; men zegt op c
mint. Zie N U U T en Ned. Wdb. kol. 1060.
Opnouien, w w . Opnaaien. Al ons garen
genouid.

es op-

Opoeksten, bedr. zw. w w . A l de achtergelaten
korenaren oprapen. Es alles opg'oekst? IL veld opoeksten. Vgl. D B . J . Ned. Wdb (i. v. OPOOGSTEN).
Oppaffeilj bedr. zw. w w . Jemand
hem door paffen (slaani doen opstaan.

oppaffen,

Oppakken, bedr. wed. zw. w w . Opnemen (in
meestal de beteekenissen). Zif glas
oppakken.
De körten ikaarten) oppakken. De vloer oppakken
meenen dwail. Pakt de zak op (ni. op de schouders).sJlfieke pakt her kleed op, ze houdt het onderste deel m e t de hand boven den grond. G'em
mengt het zoo sticht nie oppakken; enz. — De?i
top oppakken, den draaienden top in de hand
nemen. De pikkeJbeem-en oppakken (in 't bikkel-

OPPIKKELEN

spcl). — Van 7>(Y7<7^ikwaad), van den duvel opgepak(t) zijn, eig. en fig. : van den duivel medegenomen zijn, van den duivel bezeten zijn. — W e d .
Schielijk opstaan. Ze pakteg* her op en Hep
dettre.

Oppardaffen, -pardoefen, -perdaffen, -perdoefen, bedr. zw. w w . Jemand oppardaffen,
door slaan doen opstaan.

Hem

Oppassen, bedr. wed. zw. w w . W d b . Oppassen es de boodschip. Zie BOODSCHIP. Opgepast en
nie' gelafchjen,
als gemeenzame, schertsendc
waarschuwing. — W e d . Past ou ^u; op, leeleken
deit(g)eniet, neem u in acht.
— Afl. Oppas, m . ; dienen atiwe (oude) mains
hee ?7e schoonen oppas; Ned. Wdb; — oppassend,
b n . ; — oppassere, m., man of vrouw die oppast,
Ned. Wdb; iemand die zijn best doet en zorgzaam is : zif icijfes nen oppassere.
Opper, m . Zie O P P E R E .
Opper-. V o r m t cen aantal Samenstellingen; de
gewone vorm is echter upper-. D a t men thans
00k opper- hoort, is wellicht aan den invloed der
school te wijten. D e gebmikelijke zijn : opperbaas,m.; opperbazimie, vr.; opper best, bn.; opperbestier, o. ; opperbiskop, m. ; opperboer, m. ; opper boer inn e, vr. ; opperdekene, m. ;
opperdokteur,
m . ; opperduvele, m . ; opperdzeneraal,
-zeneraal,
m . ; oppergoui, m. ; opperhoofd, o ; opperinspekteur, m. ; oppcrkaptain,
m . ; opperklerk, m . ; opper kriecht, m. ; op per kok, m. ; opperkostere, m . ;
opper la, vr.; opperlutenant,
m. ; oppermaisen{e ,
o. ; oppermeestere,
m. ; oppermeestesse, vr. ; opper morte, vr. ; opper officier, -offecier, m. ; opperpasterc, m . ; opperschoHer, m. ; oppersmed, m . ;
opperpriestere,
m . ; opperveufgjele,
m. Zie die
woorden op U P P E R - .
Oppere, m. Mv. oppers. D e eind-^ valt dikwijls
weg. H o o p , Stapel hooi. Den oppere, dat es 'ne
grooten hoop heu[i), die men in de weide vormt om
het gemakkelijk te kunnen binnenhalen. D e n heukehnk is kleiner, de mijte grooter; Z I C H E U K E L I N G .
Heu(i) in op/ ers zetten. Sommige oppers der boomgaarden, of der weiden die niet verre van de woning liggen, blijven ter plaatse en men bevestigt
het opeengestapelde hooi met e e n e ^ t e r ^ , d'opperpersc. H a n g t het woord samen m e t opper, 00 of
met hoop (alsdan te schrijven hoppere) ? Zie Ned.
Wdb.
— Afl. Opper en, w w . , het hooi in oppers zetten ; heu(i) oppcren. Opperen (uiten; is niet in gebmik.
— Samenst. Oppcrperse^ vr., zie boven; —oppervoorke, vr., lange vork, waarmede men het
hooi in oppers zet.
Opperst, bn. Overtreffende trap van opper
(dat m e t in gebmik is,'. Zie U P P E R S T , den gewonen vorm.
Oppertsen (uitspr. opperspn), onz. zw. w w .
Wegioopen. Jaat ons oppersen, änderst
krijYgjeme *n ra?7imelenge. Z. P £ R ( T ) S E N .
Oppikkelen, onz. zw. w w . Eenigszins met
moeite of al hinkend opgaan. Ze pikkelt den trap

op. Vgl. J.
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Oppleu(i)en, bedr. zw. w w . Opplooien. W d b .
Opploe(g)eilj onz. zw. w w . I n h e t ploegspel
(zie aid.) het eerstploegen. Mogek
opphe(g)en?

Oproeren, bedr. zw. w w . W d b . De melk
roeren. De keer el roert alkendeen op.
— All. Oproer, m. (niet o.).

Oppoefen, bedr. onz. zw. w w . Oppoffen.
Jemand oppoefen (met etenK Otgeroefte
kaken,
oPgepoeft gezichte. Vgl. Ned. Wdb. D B . C V . R .
J . — Jemand oppoefen, hem door poefen doen
opstaan.

Oprollen, bedr. onz. zw. w w . W d b . — H e t
eerst rollen (in sommige marbelspelen). 'k Zal
ekik opro lien.

Oppositie, vr.; opposiet, bn. Zie OPEZIESIE,
Oppruimen, ww. Zie OPSIEKEX.

Oprooken, ww. Zie OPSMOOREX.

Oppunten, bedr. zw. w w . Opschikken, schoon
in orde brengen. Punt de s messe ne keer oP. Ze
kan her huis çoed oppunten. Vgl. OPPLXTEX bij
D B en in Ned. Wdb.

Opropeiij ww. Z. OPRAPEX.
OprOSten, onz. zw. w w . Door roest opgegeten
worden. Die grielde (ijzeren hek) es gJieel opgerost.

Oprammelen, bedr. zw. w w . (Met geweld)
doen opstaan. Sloopt hie nog? Toe, rammelt hem
ne keer op !

Opsakkeren, bedr. zw. w w . Jemand
opsakkcren, hem met gesakker en lawijt doen opstaan.

Oprapen (uitspr. -ropjiù, bedr. wed. zw. w w .
W d b . — Jemand van de straat opropen, uit de
armoede helpcn. J . Ned. Wdb. — T o t een kind
dat gevallen is, schertsend : komt alhier, 'k zal on
(in opropen!—
Zijn voeten opropen, snel voortgaan. Dat and peetse kan nog zijn voeten opropen. — W e d . Hie viel, mor hie roopteg' hem
rap op, hij s tond snel op. Ned. Wdb (« in ZuidN e d . »i. D B . — V a n neerhangende kleedingstukken. Ze roopt schoon her kleed op. Ned. Wdb
(« verouderd »). — Breisterterm. Den hie I opropen : als de hiel afgebreid is, doet men er nog
eenige steken bij om het hielkc te niakcn ; dat hcet
men den hiel opropen. — let opropen (van een
meisje), bedrogen worden. C V . — Leeren (doch
nict in de school). Ai zip' Frans dat hie kent, heet
opgeroopt
iheeft) hie opgeroopt. Wor hee' ze dat
va' zoo ombeleefd te zijne?

Opsasseii, onz. zw. w w . Weggaan, wegloopen.
Willem' opsassenï
'tes bij den tiealevcn (bijna
middernacht).
Opscharten, bedr. zw. ww. Opscharren. Die
hinne' scharten de grond op. — Wegloopen.
Kijkt, hoe dat hie opschart ! Vgl. S C H A R T E N .
Opschaven (zovl. lange a), bedr. zw. w w .
Door schaven verbruiken, vernielen. Den duvel
van ne jonçe' schaaft gJieel de plank op. Vgl.
Ned. Wdb^
Opscheeren ''sch. e), bedr. st. w w . Verv. :
schoor op, opgeschoren. Opschcren. Scheert
d'liage 'm beets' op.

— Afi. Oproopsele, o., wat opgeraapt is. Dat
en zip' gecn schoon appels, 't en es mar oproopsele; oproopsclva'
volle, gemeen volk.

Oprechten, bedr. wed. zw. w w . Oprichten.
W T db.

|
I

Oprijden (uitspr. -rip'jiù, onz. bedr. st. ww.
W r db. — Wegrijden. Toe, rip'dt op. ' t Es meer
as tip'd om op te ripen, 'k Rij op, mee' den Irai'
(trein) va' zes uren. CY r . J . — Vertrekken (zonder rijtuig of rijdier). As Pier mij g'Trare
werdt,
rip'dt hie op. — D e eerste rijden (in stoct b . v.).
Gij zilt mee on iuw) wit perd oprijni. — Bedr.
Door rijden (met akkcrtuig) doen omhoog komen.
' k Zal de grond
ovrijen.
Oprijen, ww. Zie OPRIJDEN.
oproefelen,

Oproeien, bedr. zw. w w . Opgooien. Roeit dem
bal op. Zie R O E I E N .

CV.

Oproepeil, bedr. st. w w . W d b .
— AM. Oproep, m., beroep. Nen oproep doen,

Opscheeren (sch. e\ bedr. zw. w w . Verv. :
scheerdeg'
op, opgescheerd.
Opscharren. (Al
scharrende) tot zieh nemen. De nota res hee 7 dor
amaaI opgescheerd. Geld van de taf el opscheeren.
J£ mai.sk' opscheeren, ze met zieh nemen (veelai
in ongunstigen zin). Wor heet (heeft) hie da'
schandaal van e wijf opgescheerd? Z' licet de keerel op de keerenies t' Eist opgescheerd. — Ook
wel van nieuws. Wor lie t te (hebt gel dat ordeg
(aardig) nuns opgescheerd? Zie S C H E E R E X .
Opscheppen, bedr. zw. w w . W d b . 't Es dor
opgesche.pt, er valt daar niets meer op te scheppen, het is er gedaan, het is er de ruine. Ook :
7 Es er mee opgeschept.

Opreeken (seh. e), bedr. zw. w w . Oprijven.
Reekt de peecn op. — O p eenen hoop reeken. Gc
moet die vuileghied opreeken. — Zie R E E K E X .

Oproefeleilj bedr. zw. w w . Jemand
h e m door slaan doen opstaan.

op-

Oprokelen, bedr. zw. w w . Oprakelen. 't VTier
oprokelen. Rokelt de kolen, d' asschen ewat op.

OPEZIET.

Oprechtj bn. Men zegt wel meer RECHTZEXNIG
(zie aid.).

OPSCHIETEN

Ned. Wdb (« in Zuid-Ned. »); soms voor : roep,
mare, nieuws : der ivas ne grooten oproep onder
'tvolk.

I

'

Opschieten, bedr. onz. zw. ww. W d b . —
Bedr. Met schop of spade of vork omhooggooien.
Schiet 't kooren e7oat ot>. Zavel opschieten. Gc
moet de schooven opschieten.
Ned. Wdb. kol.
1154. — Door schieten verbruiken. AI 't poer es
opgeschoten. C V . — Onz. Driftig worden. Ge zip"
vanda(g)e
zoo opschietende. Ze schiet zoo licht
op. - T o t zaad opschieten \van planten). De sala es
opgeschoten.
Veur zaad opschieten (veelal van
eene jonge dochter, die niet trouwt). AI her dochters schiele' veur zaad op. — Op iets schieten.
Dat heet ek opschieten. — D e eerste schieten (in
speien, als marbelspei, peeschieten, enzJ. Wie
mag er opschieten? Laat ons heulen om te zie'
wie dat er moet
opschieten.
— Afl. Opschietere (klemt. op op), m., in speien : schieter die er op kan,

OPSCHOKKEN

—

Opschokken, onz. zw. ww. Wdb. — (Schokkende) opschuiven. 'k Moet ook op de bank zitten : schokt op ! C V . — (Schokkende) weggaan.
't Es meer as tijd : laat ons opschokken,
Opschrijven, bedr. st. w w . W d b . — E kind
opschrijven [veur d' eeste Hommunie),
het inschrijven ter pastorij. Onze jongen es al opgesc kr even.
Opschuifelen, bedr. zw. w w . Daarnaast O P F L U I T E X . Iemand opschuifelen of opjluiten, hem
door fluiten doen opstaan. Zie S C H U I F E L E N .
Opschuppen, bedr. zw. w w . Opschoppen.
W d b . — Door schoppen doen opstaan (van den
grond, nit het bed). Schupt da' zat verkie op.
Ligthie nog in ' t bedde? 'kga hem opschuppen.
Zie S C H U P P E N .

Opschussen, bedr. zw. w w . Opschursen, opschorsen. 'k Zal de zitteng opschussen. Zie SCHÜSSEN'.
Opschutten,

bedr.

zw. w w . Opschudden.

W d b . Zie S C H Ü T T E N .

—

OPSPUIEN

staan, mor 'k smeet ze mee mijne stok of>. Sloopt
(slaapt) hie nog? Smijt 'n op. — Onz. D e eerste
spelen. Laat ons heulen om te zie(n) wie dat er opsmijte moet. — K r n i s of m u n t spelen. D B . —
Oprispen (van de maag). Den andzu? smijt nog
altoos op. D B . Vgl. Ned. Wdb.
Opsmokkeleil, bedr. zw. w w . Daarnaast O P SMUISTEREN, OPSXUISTEREN, OPSNEUKELEN. O p -

snoepen. Ze smokkelt al de fijgen ot>. Wor zijn
de suikerbollen ? Amaal opgesnuisterd!
— Snoepende verteren. De v/jffrank
ware gauw opgesneukeld.
Opsmooreil (sch. o), bedr. zw. ww. Daarnaast
OPROOKEN. Door smooren (rooken) verbruiken.
SCH. CV.J.

Opsmuisteren, ww. Zie OPSMOKKELEN.

Opsnainsen, -snainzen, -snainselen, -snainzelen, daarnaast, soms -snensen, -snenzen,
-snenselen, -snenzelen, bedr. zw. ww. Opknabbelcn

Ar>pels opsnainsen.

Vgl. OPKNAINZEN,

-KNAINZELEN, -NAINZEN, -NAINZELEN.

Opseezen (seh. e\ onz. zw. w w . Wegijlen. C V .
T . R . J . Zie S E E Z E X .

Opsieken, bedr. zw. w w . Daarnaast OPPRUIM E N . Door pruimen verbruiken. Mijnen
toebak
es opgesiekt. Hie pruimt reel toebak in ejaar op.

Opsnappen, bedr. zw. w w . AVdb. — M e t eenen
snap nemen. Hie snanlege z/j' glas op en dronk
het mee eenen teng nit.

Opsneukelen, ww. Zie OPSMOKKELEN.

Zie S I E K E N .

Opsnijen, w w . Opsnijden. W d b .

Opslaan (zovl. lange a), bedr. onz. onr. w w .
W d b . — Oprispen. De mafgje s laat op. S C H
(Bijv.). Ned. Wdb. kol. 1191 1 « in Vlaanderen »).
— Bedr. Slaande doen opstaan (van den grond,
nit het bed). Zif perd viel en hie sloeg 't mee' de
sweep op. Pakt ne stok en slaat de louiord (iuiaard) ne keer op. — Onz. In sommige spelen. H e t
eerst slaan. Wie moet er opslaan ? Z. b . v. K A I T -

Opsnuisteren, ww. Zie OPSMOKKELEN.

SEN.

— Afl. Ops lag, m ; — opslaandere, m., persoon
die (in sommige spelen) het eerst slaat.

Opsnukken, bedr. zw. w w . Xaar omhoog
snnkken (zie aid.). Hie snuktege zijin brock op.—
Al snnkkende doen opstaan (van den grond, nit
het bed). 't Perd viel en 'k snukteg' on. Grijnt
hem bij den orme (armj en snukt de sloper (^laper) op.
Opsnilttelen, bedr. zw. w w . Door snuttelen
(zie aid.) verbruiken. Da' mamieke zal al 't liant
opsnuttelen.

Opslappen, bedr. zw. ww. Opslabben. W d b .

Opspaien, ww. Zie OPSPUIEN.

Opslepeil, bedr. zw. ww. Opsleepen. W d b .

Opspaitsen, soms opspetsen, onz. zw. ww.

Opslijpen, bedr. st. w w . Door slijpen verbruiken, verslijten. Da' mes es g'heel
opgeslepen.
Opsloeberen, bedr. zw. w w . Opslobberen.
CV.J.
Opslooven (sch. o\ bedr. zw. w w . Opstroopen ;
omvouwen {van monwen en broekpijpen*. K l L .
S C H . D B . J . Ned. Wdb (< in Vlaanderen >').
Opsmeen (smeen eenlettergrepig en met zachtl.
e), bedr. zw. w w . Opsmeden. W d b .
Opsmeeren (sch. e), bedr. zw. w w . Opsmeren.
W d b . Hie zal zif geld wet opsmeeren.
Opsmelten, bedr. st. w w . A l smeltende verbraiken. Al ' t loot es opgesmolten.
Vgl. Ned.
r
M db.
Opsmijten, bedr. onz. st. w w . W d b . — let
opsmijten, h e t in een gesprek werpen, opdat er
over gesproken worde. 'k Smeet de zake van de
verkoop op, mor hie en wildege 't nie hooren. As
g' hem ziet, smijt het mor ne keer op. D B . —
Iemand QÎ iet) opsmijten,hem
doen opstaan (uithet
bed, van den grond). De koe en wildege nie op-

Opspatten. De kinders
doen z' opspaitsen.

stampen

in de more, en

Zie S P A I T S E N , S P E T S E N .

Opspelen, bedr. onz. zw. w w . W d b . — H e t
eerste spelen. Ik mag opspelen. — Verspeien. Da'
mannek' hee al zij' geld opgesreeld. — Speiende
wakker maken. Die muzikanten
hè (hebbeni mj
opgesneeld. — Te(ç)cn iemand opspelen, uitvaren. Vgl. Ned. Wdb.
— AH. Orspeeldere, m., speler die het eerste
speelt : wor es onzen opspeeldere (in het bolspel
b. v.)?
Opspelleil, bedr. zw. w w . Opspeldcn. W d b .

Opspetsen, ww. Zie OPSPAITSEN.
Opsprengen, onz. st. w w . Opspringen. W d b .
Ze sprank op va' koleere. — U i t h e t bed springen. Bij den eesten hanekroui spreng ek op.
Opspruiten, bedr. st. w w . Opspuiten. W d b .
De pompiers spruiten 't water op.
Opspuien, bedr. zw. w w . Daarnaast soms OPSPAIEN. W a t e r in zijnen loop stuiten. Laat ons
de beke nen dag of twie opspuien. Zie SPUTEN.

OPSTAAN

—

Opstaan (zovl. lange à), onz. onr. \vw. W d b . —
Opstaan as de store brandi, niet de eerste opstaan; laat opstaan.
— Afl. Ops/and, m. ; — opstaandere, m., persoon die opstaat : mij' wijf es neu tijleken opstaandere.
Opstampen, bedr. zw. w w . W d b . De perfdje'
siampen de grond op. Stampt dem bal op. Zijnen
hond viel va' vermoeienesse,
en loch
stampteg'
hie hem op. Ligt hie nog in 'tbedde?
Ge moet
hem opstampen ! Het ie/uand opstampen
(veclal
f
van overvloedig voedsel) : 't en es gee 7eonder
da' zijn koe zieh es ; hie stampt het er op. De kerke was opgestampt
viil.
Opstappen, onz. zw. ww.,A\ r db. — Snel voortgaan. Wilde den train hen (jiebben>, ge moet opstappen! T . J .
Opstekeil, bedr. onz. st. w w . W d b . — Bedr.
Wie steekt er zijne v'enger op? W i e wil inij de
gevraagde iniiehtingen bezorgen? — Schoolterm.
Jemand iet onsteken;
ook wel met verzwegen
object. H e m liet te geven antwoord inihüstcren.
F r . souffler. De meester zegt da' niemand em
mag opsteken. C V . J . — Opstoken, aanzetten.
Wie heet (heeft) er ou (u) opgesteken dat azoo te
zefggjen. Da' wijf steekt lier kind ers op kaad te
doene. J . — Botc'r opsteken, ze inleggen. C V . R .
— Wegleggen, sparen. Hie steekt alle jar en e
paar honder(d)
frank
op. — Met opsteken,
wegvhichten. Hie zal 't tuce da' wijf nog opsteken. Soms wederkecrig. Steekt het op, maakt
u weg, naast : steekt het ou (u) op. — O p eene
koord, eenen draad, een snoer of iets dergelijks
steken. Peerelengen. opsteken {\\\ de school), op
een draadje pareltjes rijgen. Sinkerboonen,
andzuin opsteken, op eenen draad hechten en ze aldus
opstebewaren. — Beginnen te breien. ' n Kaus
ken. Ne kant opsteken, een kant aanvangen. —
Onz. ' t Were steekt op, het klaart op, wordt goed.
— Vgl. S C H . D B . C V . R . J .
Opstellen, bedr. zw. w w . AVdb.
— Afl. Opstel,m.
(niet o ) ; C V ; R ; J : den
opstel en es nie klaar.
Opstiereilj bedr. zw. w w . Opsturen. W d b . —
lemand opstieren, hem zenden. J .

Opstoormen, -storemen, onz. zw. ww. Opstormen. AVdb.

—

OPTREKKEN

enz. b . v. in loopend water. Takken, blaren en
ges (gras), 't stropt al op an de brufggje van de
beke. De gote was opgestropt.
— Ook van volk :
in de Zwane blijft ' i volk opgestropt. — Vgl. J .
B. Ned. Wdb « gewestelijk »).
Opstudeeren (met zachtl. c\ w w . A r eelal in :
opgestudeerd zijn, opgeleerd zijn. Zie OPLEEREX.
Opstuiken, bedr. zw. w w . Alles stuiken (van
graanschooven). Es 'tkooren
amaal opgcstuikt ?
't Gaa red ncn : laat 'tons agauw
opsiniken.
Zie S T U I K E N .

Opstuiven, onz. st. w w . AVdb. — H i t het bed
springen, 'k Lag te ronken, mor den
donderslag
dee' inij
opstuiven.
Opsukkelen, onz. zw. ww. Zie OPTSUKKELEX.
Optamboereilj bedr. zw. w w . Optrommelen.
lemand optamboeren, hem met geklop en geraas
w a k k e r m a k e n . Zie T A M B O E R E X .
Opteeren, onz. zw. ww. A l terende te niet gaar.
Da' mes imest) en es nog nie opgeleerd. Zij' vlees
es opo-eteerd. Hie es doo'ma(if)er
en op ce teer d.
Nul Wdb ( < in Vlaanderen > j . D B .
O p t e e r l i n g e n (uitspr. -tecrlengjn
met sch. e),
bedr. zw. w w . Door dobbelen verspelen. Al zij'
geld es opgeteerlengd.
Zie TEERLIXG-EX.
Optellen, bedr. onz. zw. w w . AA^db. — Onz.
Dat felt op, dat loopt op, de som vermeerdert.
Vgl. Ned.

Udb.

kol. 1013 (OPLOOPEX).

— Afl. Optel, m., zooveel als opte IIenge, vr. :
den ovtel en es nie' goed ; —• opteldere, m., optellen
Optemmeren, bedr. zw. w w . Optimmeren.
AVdb. — A l timmerende verbmiken. Al 't haut
es opgetemmerd.
— lemand optemmeren,
hem
met geraas u i t h e t bed doen komen.
Opterten, onz. st. w w . Optreden. AA^db. —
H a r d en snelgaan. ' k Zal moet en opterten, wil ' k
veur den avefnjd thuis zijn. Zie TERTEX".

Optoefelen, optoefen, bedr. zw. ww. Door
toefelen (slaan) doen opstaan. 'k'Zal ou (11) mor(g)e' kommen optoefelen. Zie T O E F E L E X , T O E F E X .
Optoppen, onz. bedr. zw. w w . Onz. D e eerste
toppen (tollem. Wie mag er optoppen?
— Bedr.
Verspelen met toppen. Me kaplege' cens uit d'o :
al mij' geht es opgelopl.

Optrampelen, -trappelen,

bedr. zw. ww.

Opstoppeii, bedr. zw. w w . AVdb. — AI stoppende vcrbruiken. De sa/jette was ifauw op^estopt. D B .

Trappelcnde naar boven doen komen. Da' perd
hee' de grond opgetrampeld.
Zie TRAMPELEN,
TRAPPE LEX.

Opstoveilj bedr. zw. w w . AVdb. — Lichtjes
stoven om het voor verrotting te bewaren. ' t Es
stijf worme (warm), en ge moet die patrijse
ne
keer opstove?i.

Optrappen, bedr. zw. w w . Trappende naar
omhoog doen komen. De grond optrappen. —
Onz. Snel gaan. Ge uioet optrappen, veilde niet te
leite kommen.

Opstreuën, -Stretlien, bedr. zw. w w . Strooien
tot h e t op is ; strooiende vcrbruiken. AI de kalk
es opgestreuid. C V . J .

O p t r e k k e n , bedr. onz. st. w w . AVdb. — Bedr.
'n Ilarloodz'
optrekken, ecn imrweik opwinden
met de gewichten naar omhoog te trekken. J . Ned.
Wdb. — De leer optrekken. Zie LEERE. —• Iemand optrekken, h e m al trekkende doen opstaan
(van den grond, uit h e t bed?. Trekt de zatterik oP.
Z' en kau uit her bedde niet, 'k moe' z' alle
da (g) en optrekken. — Kaartspel. Ne slag optrekken, eenen slag halen. — F i g . Jemand
optrekken.

Opstrijken, bedr, onz. st. w w . W d b . — W e g gaan, wegijlen. Astie (als hi]) mij ziel, strijkt hie

op.
Opstroppen, bedr. onz. zw. w w . Opstroopen.
AVdb. — Ineengeward blijven hangen, liggen,
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hem vleien en streelen. Mie es nefijne
klappere,
ze kan iemand optrekken/
— Geld
optrekken;
den intrest, de winst optrekken, in ontvangst nemen. Ned. Wdb (« in Zuid-Ned. »). — Onz. N a a r
't leger trekken. Mor(g)en trekt onsen Tiest op.
S C H . D B . C V . J . Ned. Wdb (« in Zuid-Ned. »).—
V a n weder. Opklaren. 't Were trekt op. Ook onp.
't Trekt op. — V a n kleederen. N i e t zeer effen
zijn, plooien of bobbels maken. Her Meed trekt
dor 'm beets' op. J. C V (Aanh.).
— Aftrekkere,
m., soort van duif, die, vrijgelaten zijnde, ineens in de hoogte trekt.

bluskole' zijn
VEUZEN.

O p v l e g e l e n i'uitspr. -tlefgjjbn-,
bedr. zw. w w .
Door vlegelen (slaanj doen opstaan. Vlefgjelt de
knecht op.

Opvlieën, ww. Zie OPVLIEGEX.
Opvliegen (uitspr. op/liefgjjn),
onz. st. w w .
W d b . Tefgjen iemand opv lie ig) en, tegen iemand
uitvaren.
— All. Opvlic(g)end(e),\m..;
—opvliefgjentitled, vr., opvliegendheid; — opvlie(g)ere,
m.,
persoon (man of vrouw) die gauw boos wordt :
den opvliefgjer
van e ivijf!

tso m pelt nog

op. Zie T S A M P E L E X , T S A X F E L E X , enz.

Opvoeieren. daarnaast -voeren, bedr. zw. ww.

Optsukkelen, daarnaast opsukkelen, onz. zw.
ww. Sukkelend opgaan. Kijkt,
bcrgske

Peetse tsukkelt

Opvoederen. AVdb.

da'

nog op. Zie T S U K K E L E X .

Opvoeren, ww. Zie OPVOEIEREX.

Opvaën, ww. Zie OPVAGEX.

Opvoereilj bedr. zw. w w . W d b . —- V a n grond.
Verhoogen met er aarde op te voeren. Ze voeren
de straat op. 'k Zal de lochtenk opvoeren. D B .
Ned. Wdb (<: in Vhianderen »).

Op v a g e n (uitspr. -fa(g)an met zovl. lange a),
ww. Opvegen. W d b . S C H . D B . J .
Opvauwen, bedr. st. w w . Opvouwen. W d b . —
let opvauwen, er een einde aan maken. F i g . Die
herber g es opgevauieen, 't is er mee gedaan, ze is
te niet. 't Es er mee opgevauwen,
zijne gezondheid, zijn fortuin, enz. is verloren. Hoe es 't wee'
de vrijoudze (vrijage) ? Opgevauwen ! S C H . C V .
T . R . J . Ned. Wdb(« gewestelijk »).

Opvorteîlj onz. zw. w w . Gelieel en al verrotten, door verrotling vergaan. De lichter (lijkkist)
was opgevort. D B . Ned. ]Vdb (« gewestelijk in
Vlaand.:>).

Opvouwen, ww. Zie OPVAUWEX.
Opvraën, ww. Zie OPVRAGEN.

Opverbezigen Cuitspr. -fjrbezpgpn), bedr. zw.
w w . Geheel en al verbmiken. Ester nog haut
overe? Neen 'l, 'tes amaal opverbezegd. D B .

Opvrag^en «'uitspr. -frafgjpn
met zovl. lange a>,
bedr. st. w w . W d b . — Iemand opvrafgjen, h e m
naar het leger roepen. Ze sbreke van
eurleu(g)e,
de sal date' zijn
opgevraagd.

Opverbranden, bedr. zw. w w . Geheel en al
verbranden. Ge moet al de kolcn
opverbranden.
D B . Ned. Wdb (« gewestelijk » ).

Opvroeten, be Ir. zw. w w . Door wroeten doen
omhoog komen. De grond 0 ovroeten.

Opvordrlnken (uitspr. -fjrd.renk.ni), bedr. st.
ww. Geheel en al verdrinken. Hie zal al zif geld
opvereten en opverdrenken. D B .

Opvullen, bedr. wed. z w . w w . W d b . — O p z e t t e n ,
nil op
fr. empailler. Der stond nen opgevulden
de kasse. J .

Opvereten, bedr. st. w w . Geheel en al vereten.
Z i e OPVERDRIXKEX.

j

Opverspelen, bedr. zw. w w . Geheel en al verspelen. Speelde voort, ge zilt al ou (uw) geld opverspelen. D B .

Opwerts (uitspr. opwers), bw. Opwaarts. AVdb.
Opwetten, bedr. zw. w w . Geheel en al dooi
wetten verslijten. De le miner van 't mes was
g'jiccl opgewet.

Opverteoren (sch. e), bedr. onz. zw. w w . G e heel en al verteren ; — geheel en al verteerd worden. G}heel zijn fortmin
es opverteerd;—
't mes
verteert stillekies op. D B . Ned. Wdb (« gewestelijk b . v. in W e s t - V I . »).

Opwiepeîen, opwiepen, onz. bedr. zw. ww.
Opwippen. AVdb.

Opvennkeilj bedr. zw. w w . U i t h e t bed slaan.
As tie nie op en staat, zal 'k hem mee mijne stok
Zie V E U X K E N .

I

Opveunzen, daarnaast -veuzen, onz. zw. ww.
Vunzend opnieuw in brand komen. D' assehene
veunst op. — Geheel en al vunzend vergaan. Die

Opwen(de)llj w w . Opwinden. AVdb. — Den
top opwen(de)n, de koord er rond doen.
Opwerpeii, bedr. onz. st. w w . AVdb. — I n
sommige spelcn. H e t eerst werpen. Laat ons heulen om te zie' wie dal er moet
opwerpen.

Opverslijten, bedr. st. w w . Geheel en al verslijten. Die broek es opversleten. D B .

opveunken.

D B . Vgl. VEUNZEN,

Opvijzen, bedr. st. w w . W d b . — Iemand iet
opvijzen, hem iets wijsmaken. S C H . D B . C V . J .
Ned. Wdb (« in Zuid-Ned. »).

OptsamfeIen,-tsanfelen, -tsampelen, -tseumpelen, -tseunkelen, -tsompelen, onz. zw. ww.
Struikelend omhoog gaan. Jleetse

opgeveusd.

Opvîjlen, bedr. zw. w w . W d b . — Door vijlen
verbilligen. En vijlt zoo lange niet : ge zilt de roe
op vijlen.

Optroppen, onz. zw. w w . V a n volk : ophoopen, een dichten drom of trop (zie aid. ) vormen.
't Volk tropt ob da' g'/rächt alle zonda(g)en op.
Ze zaten in de kerk opgetropt. Vgl. OPSTROPPEX.

den trap

OPWOUIEN

I

Opwillen, w w . AVdb. — Iemand
opwillen,
hem te lijf willen; (van vrouwenl ze willen verkrachten. Vgl. Ned. Wdb. — Onz. Willen opgroeie-n (van menschen, dieren, gewasseni. Da'
kind, ons verkic, 't koorcn en wilt nie op. C V
{Aanh.).
Opwouieiij ww. Opwaaien. AVdb.
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OPZAAIEN
Opzaaieil (uitspr. -soiiLm), bedr. zw. ww. A l
zaaiende verbmikcn. 'k En he geem
blomzaa'
(bloemzaad) nie meer, 7 es dl opgezouid. CAT. J .

I

Opzabberen, -zibfceren, -zoeberen, bedr. zw.

Opzwainselen, soms -zwenselen, onz. zw.
ww. Waggelend op iets gaan. Hie es zat en hie
zwainselt de straat op.

ZOEBEREN.

Opzachten, bedr. zw. w w . Zachter maken.
'm Bedd' opzachten. — Van vogelnesten. H e t
reeds gemaakte nest met mos, wol, paardshaar,
droge halmpjes, cnz. zaclit maken. Meestal met
verzwegen object, 'k IVele ne zieartekop
weunen,
die opzacht. Ne veu(g)el die opzacht, maaht hem
gereed oui te Icfggjen.

Opzweeren (sch. e\ bedr. st. w w . Opvloeken,
door vloeken doen opstaan. Hie ziceert zif volk
op. Zie Z W E E R E N .

Opzweeren (sch. e), onz. st. w w . Door verzwering te niet gaan. Zijne venger es opgezieoren.
Mie heet (heeft) e kaa' (kwaad) been, 7 zweert op.

Opzaën, ww. Zie OPZAGEX.

Opzwenseien, ww. Zie OPZWAINSELEN.

Opzageii (uitspr. -safgjjn, zovl. lange a), bedr.
zw. w w . W d b . — Verbruiken al zagende. AI
on s liant es opgezaagd.
Opzakkeii, onz. zw. w w . Vertrekkcn.
ons opzakken, den
ave(n)dvall.

Opzwiereilj bedr. zw. w w . Met eenen zwier
omhoog werpen. De maitsersknecJit
zieiert de
kareelsteenen op.

Laat

O p z w i j m e l e n , onz. zw. w w . Zwijmelende op
iets gaan. Ze zwijmelt

O p z e g g e n (uitspr. opse(go-)jn), bedr. zw. w w .
Wdb.
— Afl. Opzeg, m., hct opzeggen eener vcrbintenis : 'k die viijnen opzeg g had. Zijnen opzeg
krijfgjen.
Jemand zijnen opzeg geén (gevenj.
Ned. Wdb (« in Zuid-Ned. ;>>.

den trap op : es ze ziek?

Orakel, o. N i e t in gebruik.
Oranje, zie A R A N J E (00k de samenst.).
Orantj o. Niet bekend in mijn dialect.
Orbaid, m. Zic A R B E I D ( A R E B E I D ) , 00k de afl.

en samenst.

Opzenden, bedr. st. ww. "Wdb.

Orberen, w w . Niet in gebruik.
opzenden-

Ord, m. Zie A A R D (00k de afl. en samenst.).

Orde, order, o. Zie OORDERE.
Ordenaal, m. ; ordenares, bw. Zie ORDINAAL,

Opzetten, bedr. onz. zw. w w . W d b . — Bedr.
of wed. Opschikken, opsieren. Da* maiske kan
her schoon opzetten. Fig. Opgezet zijn, zeer voldaan, tevrcden zijn. Ge ziet er opgezet uit. Mee
jemand opgezet zijn, er mede ingenomen zijn.
Mee iet opgezet zijn. Vgl. D B . C V . T. Loa., H db.
Ned. Wdb. kok 1406 (<- in Zuid-Ned. »). — D e
ter markt gebrachte waren niet verkoopen, ze dus
moeten op 't voertuig zetten en opnieuw naar huis
breiigen. Z' hee' her boter moeten opzetten. D B .
T . Ned. Wdb. kol. 1409. — Onz. Oploopen (van
een som gelds). Alle dafgjen e frankske
sparen,
da' zet op. — Mee opgezet te K»//(soms iville), met
opzet. Jet mee opgezette leille doen. D B . C V . Ned.
Wdb

Opzouien, ww. Zie OPZAAIEN.
Opzwadderen, bedr. zw. w w . Door zwadderen
(zie aid.) opdoen, verteren. Al zif geld es opgezwadderd en nui es tie orme (arm).

w w . Slordig opeten. Ge moet schoon eten en frit
azoo nie opzabberen. Vgl. ZABBEREN, ZLBBEREN,

— Afl. Opzend, m., opzending; —
ge, vr. ; — opzendere, m.

ORME

ORDINÄRES.

Ordinaal (naal met zovl. lange a en den k l e m U ,
m. Mv. -s. Daarnaast O R D E N A A L . Voor de etym.
zie Ned. li db. D e als lins werkende bolflesch der
kantwerksters. Snavies ivcrken ze mee nen ordinaal. S C H . J.
Ordinaris (uitspr. ordi-, ordmarjs,
na met
zovl. lange a en den klemt.), bw. (nooit bn.). Ge}
woonlijk. 'tEs ordenares schoo' iceer, as k nitga.
September
es ordenares
'n yoe maand.
Ned.
Hdb. Mut. Wdb.

(i. v. O P G E Z E T ) .

OremUüS (klemt. op re), 111. (nooit o.). Mv. ongewoon. W d b . — Gezaag. ' t Es van
smorfgjens
tot snavies dezelfden oremuus. Seil. C V . R . J .

— Afl. Opzet, altijd m., geld dat men in sommige speien opzet; — opzettere, m., persoon die
(geld) opzet.

Orfel, orful, m. Zie ARM L.

Opzeuëïl, -Zeuieil, onz. st. ww. Opzieden.
"Wdb. Laat de soepe nog ne keer opzenien.

Orgaan, o. Bestaat niet in mijn dialect (ook
niet de afl.).

Opzibberen, ww. Zie OPZABBEREN.

Org'el(e), o. N i e t in gebruik. Zie O O R G E L E
(ook de samenst.).

Opzieil, onz. onr. w w . Wdb* Hie zal opzien,
hij zal verwonderd zijn.
— Afl. Opzicht, o. : bij (of mee) 7 cerst opzicht, vgl. Ned. Wdb. kol. 1 4 1 5 ; SCH ; D B ; C V ;
T ; R ; J ; uit mains (chjelijk 0p zieht ; — o p z i e n dere, m., opziener.

Oriekela, oriekula, m. Zie ARIEKELA.
Ork, m. ; o r k a a n , m. N i e t in gebruik.
Orkester(e), o. F r , orchestre. D e eincW valt
dikwijls in de uitspr. weg. W d b . E schoon orkestere. 't Orke.ster em beieekent nie' vele.

Opzijn, seh. onr. w w . \Vdb. — Spr. As 7 op
es, es dtj keeremesse gedaan (of uit). C V {Aanh.).

Orleaan, o. N i e t bekend.

Opzitten, onz. st. w w . W d b . — Mee 'n ai fei)
opzitten, bang, verlegen, beteuterd zijn. J .

Opzoeberen, bedr. zw, ww. Zie OPZABBEREN.

Orleans, o. m. Zie OORLEANS.
I

Orme, bn. Zie A R M E (ook de samen-t.),

Ornement

(klernt, op l1zent), o. Fr. ornement,

V eel gewoner dan ornament, \'Tdb.
-s-

Orrebaid, In. ; orreme, bn. Zie ARREID, ARME
(ook de samenst.).
Orroo (roo met sch. 0 en den klemt.), o. Orroir,
dorp bij Ronse. Z. PLAATSNAMEN.
Orsmaart, Orsmart

(uitspr. osmort, klernt.
op os), In. Ursmarus. Van ors iros, en mar (mare); zie JUnt. vVdb (ORS, MARE). Sent Osntort
es de patroo' »a' Zegelse1n. Sent- Osmort :
18 April, feestdag van Ursmarus. Den achiergaal kOlnt ontrent Sent- Osmart,
Samenst. (Sent) Osmortautaar, m.; (Sent) Osmortdag, 111., 18 April.

Ortelaan (laan met zovl.lange a en den klernt.),
In. Mv, -So Ortolaan (E1Jzberi.za hortulana L. \.
Het vagcltje komt voor in mijn dialectstreek, doch
is enkel bij vogclvangers bekend, J.
Orvel, orval, 111. Zic

..:\.RVl~L.

OS, m. Zie OSSEo
OS, VW. 't Wordt soms gchoord your as,

also Os
ek of os ekik, soms ok, okklk / - os gc, os gegij,
soms ogge, oggegif,· - ost (lz)ie, ost (h)z~fif, zelden os (h)ie, os (h)iefif,· - os ZC (O.H;}), os zezij,
soms ost ze, ost zezlj',· - os '(lie, os me, os 'ille'iilij,
os 1ne'iilif, os ieouder, os treieotrdrr, os »teioonder,
omme, ommetei], 0' ioouder, onunetoouder : - os
ge, os gouder, os gegol/der, 0gge, 0' g'ol/der, ogs:egouder / - os ze (OSSd', os zezif, os zonder, os Zt'zouder of on ze, on zezif, on zouder, on zezouder,

lie

AS,

O-schieten, ww, Marbels uit

de

0

schieten.

Zieo.

Osmort,

ffi.

Zie ORSMAART, ORSMART (ook de

smnenst ).

Ossa, m. nI v. -no 'l erkl. oske (mv. -kes, -kies).
Mnl. osseo De eind-e valt SOlTIS \veg. Onzen oss' es
dood. - Zoo vet, zoo dzkke, zoo don/, (stOJ1t, d'li'aas)
as nen osse.- As 't lukt, kaift nen osseo Zie LUKKEN. - De vetten osse, Paaschos. De feeste 7Jan
de vetten osse te J3rusele. - In den (bonten) Osse,
verspreid uithangteeken.
- Samenst. V gl. !ved. Tf'db. Ossekerre, vr., 05senkar; osseboerderife, VI"., daarnaast ossegedoen, 0 , osseplekke, vr., het hoeveken van eenen
ossenboer.
Otepatote (met korte a), two Men zon kunnen
ltotepatote schrijven. 't \\'oord komt in een raadspelletje. Er zijn t\vee spelers, ne stekere en n('
grai::'re (rader). De stekere houdt de twee handen
achter den rug en steekt in een vuist een of lneer
noten, Inarbels, knoppen, enz. Hij reikt de twee
gesloten vuisten daarna naar voren. De gra/;'re
zegt: Otepatote, 'it'elk lS de beste note:? De die/>.
Tevens toont hij een der vnisten. Raadt hij goed,
zoo wint hij; anders is hij de verliezer. PP1'lleJ1ze
lle keel' otepatote doen? \Tgl. DE COCK en TEIRLINCK, Kz'nderspel, IV, 84 en vgg.
- Aft. Otepatoten, \v\v., zie aIel.
Otepatoten, onz.

ODD
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zW. ,vw. Beuzelen, broddelen.

Tf7a t ten ziJde dor an 't otepatoten? - D\vaas en
dom, tahnend handelen,werken. G' en ziJ' 1JlOr
ne sempele 1Jlaz'ns, g' en doet anderst niet as ote-

patoten, -- Kijvcn, twisten (zonder geraas of geweld]. Ze kiJven en otepatoten al de g'lzeelen dag.
- Aft, Otepatotere, 111, persoon (man of vrouw)
die beuzclt, broddelt; die talmt en simpel handelt;
die gen1akkelijk kijft.

Otter, m. Zie OTTERE.
Ottere, m. 1\1v. -rs. De

slot-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Otter. W db. - Slope (slapenj
geliJk nen ottere, vast slapen. - Dzk en uet ,![elijk
nen ottere. - Ret dier wordt zeer zeldzaam.

On.
On,

Ou is au in mijn dialect. Zie R7. en Vorml.

tusschenw. Hetz. als HOD, HAU\V, halt.
,k Rz~p ou! 7JlOr Inc goot allz/' 7'00rt. - Roepwoord OlTI dier of mensch te eloen stilstaan Ou-ou,
17zi/' perd.l Zie HAT'\'.

On, tusschcnw, Klanknabootscnd woord : 't gebas van den hondo Zie lL\"L'"\V.
On (uitspr, zondcr "ic-Idank, dus nict als ott in
ndl. kolt; zie l'l.-Y en rTorllll.), vn. (\'crbogen naamvorm "an !.ri)). U. ' t Ell es treu r Jlli} ntct; ,,/ cs
»eur OU. ' k Zte ou tee], Zc zendt au ne koolJappels.
- 1J\\', enk. (suhjectief gctal); 't subj. mv. is
oudcrtc), zie ald. 't Es oucman, OU 7..'rau'ti}e, otc
l.:ind. '1 Zifn ou schoenen, 011 tafels, otc mcubeis,
Zie de bnigingsvonnen in 1~7. en Fornti.
Ond (uitspr. au t, aU'tt'f), bn. bw. Trapp. v. yerg :
ausoerte] , au-test, ,Vdb. - De eind-d verdwijnt
als aud voor ecn naamw, komt, uitgenomen (SOlTIS)
voor een onz. cnkelv. naamwoord : Nen ausoe
man, nen ausoen lzeere, ncn aU'tuen tand, nen
aUWCl1Z bocr/ - 'n au'Z£) vrau'li'l', 'n au'li! kazakke, 'n au'iiI t't'ke,' -'n au'lL' 171etc, '71 all7.C' lzeA'se,'
- 'n auw (sams aud) 1Jlannekc, )n a1l7{' (SOlTIS
aud) hekken,' ,- auw 1nans, auw ~l)rau'li'en, au'li'
'lfJlj"ven. Z' es stiff aud, zoo aud as vadere. Zie
Itt. en T/Tor llz1. - j\ien au'we /onk1Jzan, ' n auw
jongedochtere, een oude Yrijer, vrijster. Ned.
U7d b (<< in Zuid-Ned. »).-Zoo aud as de 'li'eereld,
as de strate, zeer oud. J. -'n Auw leure, 'n auw
poke, een doortrapte scheln1. - Aud en versleten,
aud en stij/ zifn. Aud en wijs genoef zij·n. J. Nie1nand en 'iilz'lt altd zzj'n, 17101'" alkendee' 'lin'lt
het 'li!er(de)n. \Tgl. J.- Spr. Den auwen dag en
ne kal(kwade) slag en kOlll1Jlennie alleen~, er zijn
andere ongemakken aan vast. - Tan auds af,
van de oudste tijden. ' tHee altoos azoo grweest
'Dan auds af - V'an ,vedtHve of weduwenaar: Pl:'ur
nen (fU/i'e pot krzigde nen Jll{(~Jl (nieu\ven). J. Spr. AU7C" gf'iOente' zijJ kaad (kwaacl) onz latent
- As 'n aU'LiJ sclzurt brandt, del' en es geeln
bluss(ch)en an, als een ond Inensch een jong
Ineisje belnint, dan is die liefde. niet te blusschen.
- 't Au(d) zot, het Inallen en minnen van oude
menschen. 't Aud zot kOHzt in lzOlZ op. 't Es
't au(d) zot dat lzon zijl7z perte' speelt. Au(d)
zot es kaa' (kwaad) zot, \Tgl. CV. - I)' au'iil 1JlOde, de oude trant, de oude kleederdracht, de
oude stelnpel. 't PVas te zitn dat Trc'ze nog 'Z'an
d' aU'if.l1JlOde 'ii'as. Z) es gekleed nor d' au'Zf' 1Jzode,
Zie MODE. - AU'iue llzan, kinderziekte.
-

- Zelfst. AU7i.'fl1, m , oude ; - aU'Wf, vr., oude;
aud, o. (van paarden b. v): 't es In aud.

OU D E
— All. Amie, vr.; — audliied, vr., oudheid
(oud voorwerp); — auweghitd,
vr. — Van den
vergrootenden trap : Aviver e, m. ; — auderlenk,
attwerlenk. Zie beneden op oui)-.
— Samenst. I n den vorm auw-, soms and- :
auwbakken, bn , oudbakken, W d b . ; — avivgetrauwde, m. mv., ondgetrouwden, in tegenstelling
(zie op N U U T ) : 't zijn auwmet nugetrawwd*
getrauwde, en ze zie.' malFkand- rs zoo geeren as
nugetrauwde;
— auwijztre,
soms audijzere, in
tegenstelling met 7iuijz< re (zie op N U U T ) : 't es ne
koopman in audijzere;
vannier: enci<\ol aud)ijzermarsank,
-koopman, m., -mort imarkt), vr. ;
— V audjaar
(ook wel auw-\, o., b e t verleden
jaar : 't and jaar e?i dockt niet, 'I" hope dot '/ nujaar zal beier zijn; het is niet zcker dat bet woord
een eckte k o p p e l i n g i s ; — auw-kleeremori,
vr.,
onde- kleerenmarkt, — auw-kleerekoopere,
-koopman,-mar sank, -verkoopere,
m.; —auwkooremort, vr., de oiulste van twee koornmarkten ; —
a wo.'mane, vr., de onde maan ; —
auwmannenliuis, o., ondc-manncnbnis ; — auwmort,
vr.,
ondemarkt; — auwmode, vr., zie o u i ) ; vanbier :
auw-modebroek,
vr. ; auw-modegoed,
<>.. auw-modestoffe, vr. ; auw-modenhoed,
m. ; auw-modekevuse, vr. ; auw-modekazakke,
vr. ; auw-modeklakke, vr. ; auw-modekleed,
o., -kliedsele, o. ;
auw-modemani e Ie, m. ; auw-m ode selioen, m. ;
auw-mod-veste,
vr. ; — a niest rate, vr., onde
straat; ook als plaatsnaam :///<? wtunt op d' Auwstrate, en als familienaam ; — auwtijds, b\v., ondtijds ; —auw-voddekoopere, -koopmaji,
-marsank,
m.; auw-voddewijf, o.; auw-voddemort,
vr., ondevoddenmarkt ; — auw-wijvepraat,
-klap,
-kaut,
-latere, m., -gelul, o., onde-wijvenpraat. — In
den vorm auwer-:
auwerwets(ch),
bn. b w . ,
ouderwets(ch).
Oude (uitspr. <?7/tf^, auwdj), vr. Zonder mv.
Daarnaast, min gewoon, A U W E G H I E D , oudigheid,
en, gewoner, A U W E R D O M , ouderdom. Z>/? ££&?
, y / ^ / / ZYZ» az/flfe. Vgl. Ned. JVdb. D B .
Oudeling" (uitspr. auwdlenk),

OVENL

y.

m. Zie OUDER-

L.ING.

Olldenaarde (uitspr. auwznordj;
en zeer gewoon, anordo, anmct k o r t e « en den k l e m t ) , o. Bekende s tad van b e t Zuiden van Oost-Vl. Zie
PLAATSNAMEN. — De kieh'frelters
of kiekens
van Anorde, spotnaam. Zie op KIEKEN (samenst.).
— Afl. Anorfd)s(ch),
bn., soms
auwenor(d)s(ch),
van Ondenaarde. / ) '
Anorfdjwke
kiekefr elters of kiekens {kiekies). Ook zelfst. : m.
nen Anor(d)sehen,
een inwoner van Oudenaarde ;
vr. 'n Anor(d)sche;
o. op zijn Anorfdjs,
naar
Oudenaardscbe manier.
Oudenhove (uitspr. anovpnd, klemt. op an),
o. St. Maria-Oudenhove. Zie P L A A T S N A M E N .
Der zijn twie Anhovens : Anlwven(e)
en SenieGoorens.
— Afl. 'nen Anliovenselten,
m . ; }n
Anhovensehe, vr. ; op zijn Anovens, naar de manier van de
inwoners van dit dorp.
Ouder, m. ; ouder, vn. Zie OUDKRE.
Ouderdom (uitspr. auwjrdom),
m. Ouderdom.
AVdb. Ziehier OUDE. — Ta(eh)enteg jaar, dat es
ne schoonen auwerdom. Lachend antwoordt men

vaak : nee-nee, ' t es ne leeleken auwerdom,
teg jaar, dat es ne schoonen auwerdom !

twin-

Oudere (uitspr. etuwsrj), m. Mv. -rs. D e eind-f
valt dikwijls in de uitspr. weg. Ouder. W d b . Mijn
auwers he* (hebben) mij dat geleerd. 't Es nog
a I pijnelijk veur nen eiuwere.
— Samenst. I n den vorm ameers- (niet auwer-,
ouder-) : auwersgraf,
o. ; auwersherte,
vr. ; auwer shuts, o ; auwer szeurge, vr., oudcrzorg.
Oudere (voor de uitspr. dezer speciale zovl. on,
zonder eind-Tf, zie Kl. en Vor ml.), pers. vn. 2?
pers. mv. dat. en ace. U , ulieden. D e eind-£
valt dikwijls in de uitspr. w e g ; als slotwoord
altijd oudere, anders gewoonlijk ouder.
Daarnaast, doch min gewoon en min vervormd, OULD E R ' F J , zeer zelden OLDEK(E), waartoe OUDERIE)
te brengen is. 'k Zie oudere. 'k lioor
ander
kijven. dee' 'k ouder niegenocf?
Ge meet ouder
wasseiien.' Vgl. ilOUDFRE, XOUDERE en andere
analoge vormen hier en in Kl. en I 'or ml. en J :
ULDER.

— Bezitt. vn. U w (van nicer dan een bezitter).
E n k . m. : oudere man ; anderen liond ; onde reu
toer ; ouderen osse ; oude rem boom ; — enk. v.r. :
ouder belle ; ouder h inné ; ouder cere ; — enk.
o. : ouder kind ; ouder her le; — mv. drie gesuchten : ouder mans ; ouder vrauwen ; onder kinelers. Zie Kl. en Vorml. en hier o u . — Zelfst. m.
G'en zij' zeker bij den ouderen n ici, bij uw verstand niet. M. enk. ouderen : dienen hond, ' t es
den ouderen. Vr. enk. oudere: die koe es d' oudere. Onz. enk. oudere : da' kind es f oudere. Mv.
oudere : wiens koeien zijn der in de wee ? D' oudere.— K ouderst, t'uwent. Wor es dat orbeurd?
T ouderst. Vgl. D B .
Ouderentwege (uitspr. -lwe(g)d), bijw. uitdr.
Uwentwege (wegens ulieden). Dat en es nie schoone vein ou deren tieec.
O u d e r e n t w i l l e , bijw. uitdr. Uwentwille (om
den wille van ulieden). Ge moet 't doe 12 om ouderentwille.
O u d e r l i ï l g (uitspr. aud.rrlenk,
soms
auwjrlenk), m. Mv. -lengen. Daarnaast, zelden, A U W E LENK, oudeling. AVdb. Ge moet nen
auderlenk
eeren.
O u d i g h e i d (uitspr. auwjchiet),
Zie oui J E .

vr. Oudheicl.

Ouëntwege (uitspr. -wefgj;?), ouëntwille, bijw.
uitdr. Uwentwege ; uwentwille. W d b .
Oulder(e), vn. Zie OUDERE.
Outaar (uitspr. autaar, taar m e t zovl. lange a
en zonder den klemt.), m. Zie A U T A A R .
Ouwelj ni. vr. Niet bebend.
Ovekaat (uitspr. ovjkaat, kaat met zovl. lange
a en den klemt.), m. D e gowone vorm van advokaat. Zie A V E K A A T .
Oven, m. Zie O V E N E .
Ovenant, bw. Zie AYEXANT.
Ovene, m. Mv. ovens. Verkl. ovenise.
valt dikwijls weg. W d b . — Ae mond
ovene, een zeer groote en wijde mond.
denspel. Iloe heeten ze nen oven in

D e eind-6'
gelijk nen
— Woor't
Frans?

OVENTURE
Zie HEETEX. — Raadselvraag. Wat is er 't dornst
op de weereld? Den ovene. Woromme ? Omdat
hie 't brood uit zij'ne mond (of uit zijm
muile)
laat pakken. Loa., Wdb. — Mond. Hie ka' zijnen
oven opezetten.
— Samenst. I n den vorm ove(n)-.
Ovenasschene, vr., ovenasch; — ovebeeste, vr., germaansche
kakkerlak (Blattei germanica Z.V S C H ; D B ; C V ;
J ; — o v e n b u u r mitspr. ov?m-\ o. (bij C V en J m.),
huisje dat aan den oven vast is en gcwoonlijk ver
van het woonhuis staat; Mnl. Wdb.; K I L . ; S C H ;
D B ; C V ; J ; ziehier BUUR ; — ovendeksele, o. ; —
ovenheetsele, o., brandstof, waarmedemen den oven
h e e t ; — ovekoeke., m., ovenkock, Ned. Wdb ; —
ovekot, o., hetz, als ovenbuur (zie aid.) ; S C H ; D B ;
J ; R ; Ned. Wdb; — ove maker e, m., icmand die
ovens maakt; zeker zomervogeltje : i« de tjiftjaf
(Phylloscopus ruf us BECHST.); 20 de litis iPhy lloscopus trochilus L . ) ; 3 o de Hinter
(Phylloscopus
sibilatrix
BECHST.) : d'ovemakerkiesraaken
ne
gewelfden
nest, die op '71 oventse t relet ; ' t ovemakerke zengt : « niemand en wee' mij' wcu-iceuweunen » / D E COCK en T E I R L I N C K ,
Kindcrsp.
V I , 3 5 ; — ovemond, m., ovemuile, vr., mond
van den oven; — ovepale, vr. (niet m . ) ; — ovepeere, vr., alle peer die men in den oven braadt;
bepaaldelijk : de bekende en verspreide winterpeer, fr. Doyenne
d'hiver,
Catillac, 00k wel
Martin sec g e n o e m d / — overokcleere, m., rakelstok;—oventiechele,m.,o\entegQ\ ;—ovevloer, m.

Oventure, vr. ; oyenturen, ww. ; oventuurdere, m. ; oventuurlrjk, bn. Zie AVENTURE, AVENTUREN,

enz.

Over, vz. b w . \Vdb. — V z . Altijd over (nooit
overe). — let over hem (zieh) hen of
drafgjen,
lig. Hie heet (heeft) iet ordegs (aardigs) over hem.
Da' maiske draagt iet over her da' her nie lief
em maakt. — Over kant staan, zetten. Zet die
plank over kant, op de dikte. D B . Ned. Wdb.
kol. 1589. — Over hoek. 'k Genk over hoek de
kauter deure, overhoeks. D B . Ned. Wdb. kol.
1590. — Hem (zieh) man, baas, meester zien
over iemand, gelooven of denken dat men zijn
meester is. Turdegij (dürft ge; te(g)en de keerel
v echten? Aren 'k, 'k en zie mij gee' man over
hem. V a n zaken: 'k zie er mij wel man overe;
}
k zie er mij baas overe. — Hem (zieh) mach(t)
zien over iemand of iet. 'k Embolie tefgjen hem
niet, 'k en zie mij geem macht over hem. Ziedegij
ou (11) macht over da' stik vices, zult gij dat kunnen opeten. Vgl. D B . Ned. Udb. kol. 1 5 8 9 . —
Over dag, over nacht, gedurende den heelen
dag of nacht, of gedurende een gedeelte. Ned.
Ji'db.kol.
1592. Over nen dag bet. vöor eenen
dag ; over den dag bet. meer dan eene?i dag: over
nen dagsliep hie over dag, en doromme sal hie
over den dag moete werken. — Over noene, gedurende den noentijd. Da' werkt tself s over
noene! Ook: over noen over al.— Over doo{d) lui€7i, de doodsklok luiden. Ze luien 't Eist over
dood. 't Luidt over dood : ivie ester o-estoorven ?
Vgl. D B . C V J . Ned. Wdb. kol. 1596. — Over
ander. Zie O V E R A N D E R . — V a n eene tijdruimte
die voorbij is. I n Noord-Xed. voor. 'k He hier
nog over ' m maandgeweest.
Over jaar, verleden
jaar. Over e jaar, sedert een jaar. Over tijd las 'k
datte) onlangs. Over langen tijd, over
lange,
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sedert lang. Hie heet (heeft) 't her van over lange
çezaid. Over naasten, zcer onlangs. Vgl. Sci-I.
D B . CV. T . R . J . Ned. Wdb. kol. 1599. — Over
tijd, veelal over den tijd. : ze werken over den
tijd, na den bepaalden tijd. Den train es over zijn
ure, over zijnen tijd. Vgl. Ned. Wdb. kol. 1601.
— Over den tienen, niet over tienen.
IVelwelf
't es al over den achten! — Over iet kennen, het
kunnen verdragen, verkroppen, verduren. Meestal
ontkennend en met er overe. 3k En koest er nie
overe, dat hie zij' wijf azoo sloeg. Ook : iet Knie)
over zijn her te krijfgjen.
Ned. Wdb. kol. 1597
(met gelijkende beteekenis |.
— B w . Altijd overe voor eene stemmst; anders over. Ge moet die brugg' overe. AVdb. —
Men zegt : der es tijd overe, niet te over. — D'ander week overe, dc laatste week over. CV. J . —
In het bolspel. Over de stekke zijn, liggen. 'k Em
ben niet te kurt, 'k ben ?iog overe. — I n het topspel. A a n het vooraf bepaalde doel zijn (sprekende van den legtop). Den top was overe. — T o t
eene andere partij overgegaan zijn. En rekenl op
Sies me nicer : hie es al lang overc. — Over ent
lucre, zie O V E R E N D W E R E . — Er overe. Er nie
over kennen. Zie boven.
— Samenst., samenst. afl. en koppel. Zie
hierover Ned. Wdb. kol. 1607 e n v gg- I n sommige
afl. en samenst. heeft men den vorm euver : euverbeen, euverhaid of -hied, euver hand (daarnaast
over-), euver leer, euver st. Zie die woorden. D e
gebmikelijkste diabetische samenst. m e t overvolgen hier. D e scheidbare w w . hebben den klemtoon op over-, de onscheidbare op het werkwoord
(tweede deel der samenst.).
Overalj m. Mv. -s. F r . surtout. Overjas. D B .
R . C V . Ned. Wdb (« hier en daar in Zuid-Xed.»).
Overander, bn. Alleen in het en':, en in onverbogen vorm. Veelal voorafgegaan van al. O m den
ander. Ge moet al overander dag kommen. De
voerman rijdt ?iaar Gent overander weke. Diene peereleere 'n draagt mor al overander
jaar.
Mnl. Wdb. K I L . D B . CV. R . J . Ned. Wdb (« in
Zuid-Ned. >). Ziehier AL, blz. 64.
Overbabbelen ? onsch. bedr. zw. w w . Iemand
overbabbelen, hem overpraten, overhalen.

Overbadderen, -batteren, onsch. bedr. zw.
ww. Over de geheele oppervlakte slaan. Jemand
overbatteren,
hem afrossen. Zie B A D D E R E X , BATTEREN.

Overbassen, onsch. bedr. wed. zw. w w . Iemand overbassen, hem overschreeuwen, overblaffen. Ge 'n laat ne mains nie spreken, g' overbast altoos iemand! — VTed. Zieh ziek maken,
zieh vermoeien door veel te bassen. Den hond
heet (heeft 1 hem van den nacht
overbast.

Overbauwen, ww. ZieovERBouwex.
Overbeeren (sch. e), onsch. bedr. zw. w w . E
stik land overbeeren, met beer overgieten. Vgl.
S C H . CV. J .

Overbeen, o. Zie EUVERBEEN.
Overbenden, ww. Zie OVERBINDEN.
Over beulen, onsch. bedr. zw. w w . T e hard
doen werken; te hard pijnigen. Da' perd es over-

OVERBIEDEN
beulet. Hie zoo (zou) zij' werkvolk
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|
I

Overbieden (uitspr. -bien
eenlettergrepig),
scheidb. onz. st. w\v. Boven de waarde bieden.
1
G" en zij' mor nen dwazerik : ' t perd en es zoovele nie werd, ge biedt overe. S C H . C V . Ned.
Wdb (« gewestelijk, in Brabant en Limburg »).

—
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in eenen siechten toestand brengen. Dat huis es
veel te groo' veur hem; hie zal hem we I overbauwen hen (hebben).

Overbraien, ww. Zie OVERBREIEN.
Overbreien (uitspr. -braun), onsch. wred. zw.
AVW. Zieh vermoeien door te veel te breien. Moeder zal her overbraien.

Overbien, ww. Zie OVERBIEDEN.

Overbrengen, sch. bedr. onr. ww. Wdb.—Tot

Overbijten, onsch. bedr. st. w w . Over de geheele oppervlakte bijten. Da'
kindhee'glteelden
appel ov erbet en. C V . T . R . J .

eene andere zienswijze of partij overhalen. Zilde
To nie kennen overbr engen? Xed. Wdb («. verouderd ;>).

Overbinden (uitspr. -ben f de J n), onsch. bedr.
wed. st. w w . Bedr. Bindend iets met iets anders
bedekken. Den dokteiir hee' mijm been overbonfdejn. — W e d . Zieh vermoeien door te veel to
binden. Jf hen iwe h ebben) de g'h ce ten achternoene koore' gebonfde )n, me zijn overbon(dcjn.

Overbrijnen, onsch. bedr. zw. w w . Geheel
onder brijne (pekel) zetten. Es 't vices goed overbrijnd in de kuipc? Zie BRIJXE.

Overblenken, ww. Zie oVERBLINKEN.

\
j

|

Overbiijven, sch. onz. onp. st. w w . W d b . —
Onp. As 7 overblijft,
als het weder goed blijft.
S C H . D B . C V . J.
0 v e r b l i n k e n (uitspr. -blenkjn), onsch. bedr.
st. ww. N o g eens blinken. J\lijn schoenc' zif vnl
stof overblenkt ze ne keer goed. Vgl. Xed. Wdb :
in Z. Xed.

\
|
|

lende over den rand loopen. Zet de moor of,
7 water bobbe il overe. De koedrank brobbclt overe. Xed. Wdb (« verouderd :•>).

I

Overboefen, onsch. bedr. zw. w w . Jemand
ovcrboefen, afrossen (over de geheele oppervlakte).
j

Overboefen, onsch. bedr. wed. zw. w w . 'n Koe
ovcrboefen, ze te veel eten geven. Da' perd es
overboeft. — W e d . Zieh overeten. Z' es ziek, z'
hee her overboeft. CV. J .
— Afl. Overboefthied,
vr., overlading van de
maag, overetendheid. Vgl. J .

(B/jv.\.

j
j
j
|

!

Zie B O F F E N .

Overbollen ? sch. onsch. onz. bedr. wed. zw.
ww. Sch. onz. In het bolspel. Over de stekke bollen, te ver bollen. Em bolt toch nie overe — j
Onsch. Bedr. Over degansche oppervlakte bollen.
As 7 bolspel ne keer zal overbold zijn, sal 7 belcr
gaan. — W e d . Zieh vermoeien door te veel te |
bollen. 'k Sehee nit, 'k ben overbold.
j
Overboteren, onsch. bedr. zw. w w . Over de
heele oppervlakte boter smercn. Eer da' ge 7 kicken op de stove zet, moot ge 't goed
overboteren.
— Fig. Afrossen. Jemand
overboteren,
Overbouwen (uitspr. -banwon), onsch. wed. st.
ww. Door bouwen zieh arm maken, nlthans zieh

Wdb

(<; ge-

Overburstelen (uitspr. -bustjhti), onsch. bedr.
zw. w w . Over de gansche oppervlakte borstelen.
Overbastelt
nog ne keer m/jn kazakkc. — Fig.
Afrossen. Willem' hem vandafgje fer m overbustelen ?

Overbustelen, ww. Zie OVERBURSTELEN.
Overdauwen, onsch. bedr. wed. zw. of st. w w .
( h e r d u w e n , over de geheele oppervlakte duwen.
Den appel es g'heel ovcrdaiiwd. ~ W e d . Zieh
zeer doen met duwen. 'k He (heb) mij overdauwen, mij nen duim doe' stiff zee re.
Overderschen (uitspr. -dess(ch)jn),
onsch.
bedr. st. w w . Over de heele oppervlakte dorschen.
Ge inoet die schooven nog ne keer overdess[cK)en.
er zit nog graan in. — F e r m afrossen. demand
ovcrdessfchjen.
— Zie DERSCHEN. J (OYERDORSCHEN).

Overboelorde, soms Overboelare, of eenvou- 1

Overboffen, onsch. bedr. zw. w w . A l to veel
loven en prijzen. 't En es nie' good de hinders / '
or erboffen. Hie overbeft
zijn ware. D B . J .

Zie B U I S C H E N . Vgl. Xed.

westelijk ,>).

Overbobbelen, sch. onz. zw. w w . Daarnaast,

dig B o e l o r d e , B o e ï a r e (zovl. lange a), o. Dorp bij
G eeraardsbe rgen.
— Afl. Boclorschen,
m., Boelorsche, vr., man
of vrouw van Boelare; o. op zij m Boelorseh,
naar Boelaarsche manier.

Overbuischen (uitspr. met of zonder eh), onsch.
bedr. zw. w w . Over het gansche voorwerp met de
vuist slaan; afrossen. Z' hen Ties te gis ter e fer m
overbuist.

gewoner, O V E R B R O B B E L E N , - B R O E B E L E N . Bobbe-

Zie B O E F E N .

Overbrobbelen, -broebelen, ww. Zie OVERBOB BE FEN.

Overdesschen, ww. Zie OVERDERSC^HEN.
Overdoen, sch. onsch. onz. bedr. w7ed. onr. w w .
W d b . —• Sch. Onz. T e ver speien ' b . v. in het
bolspel». East op, Sies, en en doe' nie overe.—
Bedr. Oveizetten. Doc mi/ overe (over de Scheid e ) , ^ / ™ (u) blieft.
— Onsch. Overschildcrcn, oververnissen, overwitten, enz. Gc meet de mnur nog ne keer overdoen. CV. J . — W e d . Zieh overeten, overdrmken,
overwerken. Hie drenkt te vele, hie overdoet hem
alle dafgjen.
V Was kceremesse, en 'k he (heb)
mij overdaan. Vader werkt dag en nacht, hie zal
hem overdoen. Vgl. S e n . D B . Xed. Wdb (< in
Zuid-Ned. >).
Overdoppen, onsch. bedr. zw. w w . Over het
gansche voorwerp doppen. Ge moet de wo tide goed
overdoppen.
Overdraaien (uitspr. -droitidni), sch. onz. zw.
ww. T o t eene andere zienswijze of partij overgaan.
Zijm broere was overgedrouid.
— V a n weder,
Overgaan. 7 Were zal nog overdronien.

Overdraën, ww. Zie OVERDRAOEN.
i

Overdragen i'uitspr. dra(g)m

met zovl. lang;-

OVERDRA(G)ERIJE

— 3

a), onscli. wed. st. w w . Zieh vermoeien door dragen. Jfee holen te lossen, kan ne mains hem overdraën.
Overdrafg^erije (zovl. lange a), vr. Verklikking. S C H . D B . C V . J .
Overdraven (zovl. lange a), onsch. bedr. wed.
zw. WTW, Bedr. Over de heele oppervlakte draven.
De sa(l)date zijn hier gepasseerd en z' hen de
velobaan overdraafd.
— W e d . Zieh vermoeien
door draven. Onze ruin heel (heeft) hem overdraafd.

Overdrenken, ww. Zie OVERDRINKEX.
Overdrijven, sch. onz. st. w w . W d b . — T o t
eene andere zienswijze of partij overgaan. Drijft de
valschord
al overe? — V a n weder : overgaan.
't Were drijft overe, de zonne komt er deure.
Overdrinken (uitspr. -drenkjn),
onsch. wed.
st. w w . T e veel drinken. Hij overdrenkt hem alle
weken ne kecr of ' twiec. Loq., Wdb. Ned. Wdb
(« thans nog gewestelijk bekend »).
Overduvelen, onsch. w w . Overduivelen. Jemand overduvelen,
hem overschreeuwen ; hem
schreeuwende bekijven. Vgl. Ned. Wdb. — 't
Land overduvelen, met den duvele over de oppervlakte herhaaldelijk in alle rich ting gaan. Zie DUVELEN.

Overdwailen, ww. Zie OVERDWEILEN.
Overdweilen (uitsur. -dwaihn),
onsch. bedr.
zw. w w . Over de gansche oppervlakte dweilen.
Overdzvailt schoone de vloer. In Ned. Wdb. is
het w w . scheidbaar.
O v e r d z a k k e n , onsch. bedr. zw. w w . Eig. iemand m e t de dzakke overslaan ; ook : iemand
ferm afrossen Hie overdzakt zijnen ezele. Hie ka'
zijn kinder s overdzakken. Zie D Z A K K E N .

Overe, bw. Zie OVER.

Overechs, overechts, bw. Zie OVERECHTS.
Overeen (uitspr. een met sch. e en den klemt.).
b w . Over elkander. W d b . — T ' akkoord. Zijn
z' overeen? — Over het wegvallen der slot-£, zie
D E U R E E N . Overeen vormt vele scheidbare, bedr.
of onz. werkwoorden, waarvan de gebruikelijkste
hier volgen : Overeenbenden (uitspr. -cem-), bedr. :
bendt die twie stokke kruiseleng
overeen ; —
overeenbrcngen
(uitspr. -eem-), bedr., W d b . :
d' orms (armen) overeenibrengen,
ze kruisen; —
overeendoen,
bedr., over elkander doen : doe
mantel en veste goed overeen; —
overee'geraken, -graken, onz., over elkander geraken ; eensgezind geraken : ze graken endelenge toch overeen; — overêe'geiiën, -geuien, bedr., over elkander, bij elkander gooien : halt! ge geuit het hier
al overeen; — overee'gieten,
bedr.; zand en asschen overee'gieten ; — overee'groeien,
onz. :
die twie klemplante'
groeie' schoon overeen ; —
overeenhangen,
onz., over elkander hangen, wanordelijk op elkander hangen : kijkt toch hoe dat
die kleeren overeenhangen ; —
overeeuhauwen,
bedr., over elkander houden : z' hield her handen
overeen; — over ce'Mausen, soms -kletsen, overee' klakken,
bedr., over elkander met geweld
gooien : de zot heel (heeft) 't hier al overee'ge-
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klakt; — overee'knoppen,
bedr., over elkander
knoppen : die kazakk' es sticht gemaakt, g' en
kennt de twie zoome?i nie wel overee'knoppen ; —
overee'kommen,
onz., W d b . :
overce'kommegelijk
twie 7Jiosselschelpen, goed overeenkomen ; gelijk
hat en hond, gelijk den duvel en Sente
Machiel,
siecht ; vandaar : overee'komste, eendracht : 'k be
(ben) veitr d' overee'komste ; — overee'krijfgj
en,
bedr., over elkander geplaatst krijgen; eensgezind
krijgen : 'k en koest Emiel en zij' wijf ?iie overee'krijgen;—
overee'kruipen,
onz. : de konijnen
en hen (hebben) hiergeemplootse
(p\a,a.ts) genoeg,
ze kruipen al overeen; — overee'le(gg)en,
bedr. :
d' handen overee'le(gg)en;
—
overee'li(gg)en,
onz. : zijmbeene' la(g)en overeen; — overee'loopen, onz., verward door elkander loopen : vrauwen
en kinders, 't Hep dor al overeen; — overeennouien, bedr., naaiend over elkander doen : non it
dat mor 'm beets' overeen;—overee'plootsen,
bedr.,
over elkander plaatsen; daarnaast
overee'zelten:
de voeten overee'plootsen
of -zetten; — overee'schielen, bedr., over elkander schielen- (met schop
of spade) : schiel da' zand en de kalk mor overe:n; — overee'schuiven,
onz. bedr., over elkander
schuiven : die berdels schuive?t overeen;
schuift
z' overeen ; — overee'slaan, bedr., over elkander
slaan : ze sloeg her orms (armen) overeen ; daarnaast overee'smijten,
overee'zverpen ; — overee"steken, bedr., stekend doen over elkander komen :
steekt die planken
ovcreeii ; — overee's too ten,
bedr., over elkander stooten : hauwt ihoudt) op,
ge stoot ons amaal overeen; —
overee'vallen,
onz., over elkander vallen : de zatteriks
vielen
overeen; — overee vlechten, bedr., over elkander
vlechten : twie of drij koorfdejn
overee'vlechten;
— overee'zitten,
onz. : op d' hinneleere
zitten
d' hinnen
overeen.
Overeegden, onsch. bedr. zw. w w . Over het
heele voorwerp eggen. De kneclit moet da' land
?ie kecr goed, overeegden. C V . T . J . Ned. Wdb
(« in Zuid-Ned. »). ZieEEGDEN.
Overende (klemt. op endß, b w . Overeind, in
rep en roer, in de war. G'heel de gebuurte
staat
overende. 't Ligt hier al over hoop en overende.
Astie zat es, smijt 't hie al over end en overhoop.
S C H . C V . J . Ned. Wdb.

Overendwere, overentwere, bw. Over en
weer. Ned. Wdb. kol. 1603. D e gewone bet. is :
her- en derwaarts. Da' loopt overentwere, en 'l
en doe' w / ^ ( n i e t s ) / S c H . CV. J . Ziehier E N D E .

Overeschj m. Zie AVERESCII.
Overfrak, m. Mv. -ken. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies}. Overjas. C V . J .
Overfretten, onsch. wed. zw. w w . Overeten.
E verkie en kan hem nie oveifrette?i.
Zie F R E T TEN.

Overfrotten, onsch. bedr. zw. w w . Overwrijven. Pakt ne wullie lap, steekt hem in den azijl
en overfrot dormee goed het been. Zie FROTTEX.
Overgaailj onsch. sch. onz. bedr. onr. w w .
Sch. Onz. V a n het weder. Voorbijgaan. 't Were,
't ongeweertegaat
overe. V a n pijn : de zecregaat
overe. — V a n koeien (of andere huisdicren). Over

OVERGEEN

OVERHOEK

—
!

den tijd van kalven gaan. Ze gaat al n week overe. D B . C V . J . — I n 'tbolspel. N i e t speien en al
den overkant van 't spel overgaan. Zie OVERKOMMEN.

— Onsch. Bedr. Over het heele voorwerp gaan
in aile richtingen. 'k Ovcrgonk twie keers de mort
(markt) en 'k en vend her niet. }k Gonk de mort
overe wil zeggen : ik ging naar de overzijde. —
Overstrijken ' m e t hand, borstel, penseel, enz.).
Der lig't stof'op de spiefgjele, overgaat ' n ne keer
mec '" n vodde. De schildereng es bip gedaan : nog
ne keer ailes overgaan en dor mec TU't. D B . C V .
J . — Overlezen. k Moe' nog ne keer inijn les
overgaan om ze goed te kennen. D B . R . Ned.
Wdb. kol. 1691. — Jemand, (ferm, goed) overgaan, hem vermanen, berispen, bekijven; hem
afrossen. Mnl. Wdb. K l L . S C H . D B . C V . J . T.
Xed. Wdb. kol. 1691 (« vooral in Zuid-Xed. gcbruikelijk »). — Overslaan (met den vlegel). V a n
reeds gedorschen koren. Ge moet d' haver nog ne
keer overgaan. Vgl. Volk en 7'aal,Yl, 37.
— Overgank, m. ; — overgaandere,
m., bolspcler die overgaat.

Overgeen, ww. Zie OVERGEVEN.
O v e r g e e s e l e n , onsch. bedr. zw. ww. Afrossen.
Z' hen (hebbenj hem fer m overgeeseld.

Overgeraken, -graken (met zovl. lange a),
sch. onz. zw. w w . V a n weder, 't Were zal nog
over graken, kunnen overgaan. V a n pijn : overgaan. De koppijne graakt overe. Ned. Wdb ( in
enkele streken van Zuid-Ned., b . v. Antwerpen»).
C V . — T o t eene andere zienswijze of partij geraken. Ticst en es mor nen twijfelccre, hie zal nog
overgeraken.

Overgeuën, -geuien? sch. ww. Overgooien.
AVdb.
O v e r g e v e n (uitspr. -geen eenlettergrepig en met
zachtl. e), sch. onsch. bedr. wed. w w . AVdb. —
.Sch. bedr. Aangeven, aangifte doen. F r . declarer.
E kind op ' t gemeentenhnis over geen. Ook wed. De
lotelenge'
/noesten houder izich)
tsanderdaas
amaal over geen. Op de grensdoiiane : Ilette niet
over te gene ? C V . J . — Onsch. "Wed. T e veel
geven en zieh daardoor schade berokkenen. De
jongen es veel te mildeg, hie zal hem nog overgeen. Van eenen gierigaard : En het (hebt) geen
vreeze, hie en zal hem nie over geen.

te veel te nemen. Mijn hand doe' zeere, 'k he
(heb) 't overgrepen. Ook wed. : 'k he mij overgrepen. DB^Ned. Wdb (« in het AVestvlaamsch,).
Overgroeien, onsch. bedr. wed. zw. ww. AVdb.
't Ko or en es mee (niet deur) zwaalmrank
overgroeid. — AVed. T e veel of te weinig groeien.
Da' kind es te groo' venr zijnen
auwerdom,
't overgroeit hem. J . Ned. Wdb.
Overhalen (uitspr. -ahn met zovl. lange er,
onsch. sch. bedr. zw. ww. AVdb. — Sch. Jemand
overhalen, hem doen bcsluitcn, bewegen tot iets.
Tracht J^ier over f hat'en. — Onsch. Berispen,
bekijven. De meester hee' ze ferm
overhaald.
Ned. Wdb (<; thans verouderd :>\ — Sch. Band
overhalen : jongensspel. E r zijn twee kampen in
dit loopspel. 't Bestaat hoofdzakelijk hierin : elk
kamp liccft een zcker getal panden te bewaren.
De loopende spelers trachten een of meer dezer
jianden te Stelen, doch mögen, terwijl zij dit beprocven, nict getikt worden. AVie getikt wordt,
moet gaan stinken, d. i. mag niet meer medeloopen. H e t spel is nit, als een der kampen al zijne
panden kwijt i s ; of als h e t al zijne mannen verloren heeft. Aldus te Asper {Volk en Taal, I I ,
80). Vgl. D E COCK en T E I R L I N C K , Kinder spel.
Overhand (uitspr. ovjrant,
soms
euvjrant,
klemt. op de eerste lettergreep), vr. AVdb. Wie
heel (heeft) er d' euverhand? D' overhand
krij(g)en. Overliand, enverhandis
vr., hand meestal
o. Zie HAXJ).
Overhand (uitspr. ovjrant, klemt. op de laatste
lettergreep), bw. AVdb. Beurtelings. Ge moet
overhand spehm. Ook : elk (alk) overhand. K l L .
S C H . D B . C V . J . Ned. Wdb {<- inzonderheid in
de zuidclijke gewesten in gebruik :>). Leuvensche
Bijdr. 129 (waar gewezen wordt op het oude ander — tweede en waar men -and schrijft).

Overhauten, ww. Zie OVERROTTEN.
Overhauwen (uitspr. -a ut m),
houden. AVdb.

sch. w w . Over-

Overheeten (uitspr. -eetjji met sch. 6'), onsch.
bedr. zw. ww. T e veel hee ten. Den oven es overheet.J. V U V L S T . , S mid.
Overheffen (uitspr. -efjn), sch. bedr. wed. zw.
w w . AVed. Zieh bezeeren door iets al te zwaars
op te heften. Va' waar komt die breuke? 'k Ile
(heb) mij ne keer overlie ft. — Zieh vermoeien
door te lang te heften.—Vgl. D B . C V . Ned. Wdb

O v e r g i e t e n , sch. onsch. bedr. st. w w . AVdb.—
Onsch. Overgote mee of van, gansch overdekt
met. De peereleere was overgote van
'tfruit.
Overgote mee slijk em more. De boome zijn overgote van de ripsens. D B . J {Bijv.). Ned.
lidb.
kol. 1720 (« thans ongewoon behalve in enkele
dialecten »).

O v e r h e k e l e n (uitspr. -ekdhn), onsch. bedr. zw.
w w . Iemand overhekelen, hem erg berispen, bekijven; hem afrossen.

OvPrgraven (zovl. lange a), onsch. bedr. wed.
st. w w . Over het heele voorwerp graven. Overgraaft
da' beddeke nog ne keer. — "Wed. Zieh
vermoeien door het vele graven. De knecht -was
overgraven.

Overhen (uitspr. -en), sch. bedr. onr. ww. Overhebben. AVdb. — Naar den overkant hebben.
Z' hen toch dem boot overe. — T o t eene andere
partij of zienswijze krijgen. JT en kennen
Tonic
nie overhen. Zie HEN; O V E R H E B B E ^ m Ned. Wdb.

O v e r g r i j p e n , onsch. bedr. wed. st. w w . AVdb.
— AVed. T e veel grijpen, nemen. Ge metigt eest
(eerst) 'in pettte note' grijpen, mor en
overgrijpt
8tt (u) nie, zilde. — Bezeeren door te veel te grijpen,

(anZ.-Ned. ,).
Overheid, vr. Zie EUVERHEID.

Overhende >uitspr. -endA, o. Overhemd. AArdb.
Overhoek (uitspr. -oek), bw. Overhoeks. Gaat
't land overe, overhoek. Snijdt
dat overhoek
deure. D B . Ned. Wdb (« ongewoon >).
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OVERHOOP
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OverllOOp (uitspr. -oop, sch. n en klemt. op
oop , bw. W d b . — H e t Ned. 14-du. geeft slechts
twee koppelingen aan : over hoop liggen en overhoopraken : in onceniglieid, in ruziezijn of geraken.
Men zou er kunnen bijvoegen :
overhoopbrengen,
bedr., in onmin brengen : ge ziit de famielde nog
overhoopbrengen;
overhoopkommen,
on;;., in oneenigheid k o m e n ; overhoopkrijfgjen,
bedr., in
oneenigheid,strijclkrijgen: ze zalze nog overhoopkrij(g)e?i; en overhoopzetten,
bedr. : ze zetg'heel
de gebunrt overhoop, ze brengt heel de buurschap
in twist. Doch overhoop do en, overhoop
gaan,
overhoop geuiën, overhoop slaan, overhoop smijten, enz. worden beter niet aaneengeschreven.
Zie Ned. Wdb. koi. 1765.
Overhouten (uitspr. -autjn), sch. bedr. zw.
w w . Topspel. D e n legtop m e t den draaienden top
tot een vooraf bepaald doel brengen. Vgl. H O U T E N .
Overhuren (uitspr. -7irm\
onsch. wed. zw.
w w . Y o o r te hoogen prijs huren en zieh al dus
schade berokkenen. Pier en zal't op 't pachthof
72ie uithauwen,
hie heet (heeft) hem
overhuurd.
Vgl. Ned. Wdb.
Overig", bn. ; o v e r i g e n s , b\v. N i e t in gebruik.

Overjaën, ww. Zie OYERJAGEN.
Overjagen (uitspr. -jctfgjjn met zovl. lange a),
sch. onsch. bedr. wed. st. ww. W d b . — Onsch.
Bedr. Over de heele oppervlakte jagend gaan.
Willeme de Käufer gJieelegans overjafgjen i —
W e d . Zieh vermoeien door jagen, 'k Ben
overjaagd. — Zieh erg overhaasten. G' em moet
ou .u) azoo nie overja(g)en. Vgl. C V.
OveijakkO, vr. Mv. -n. Verkl. -kske (mv. -skes,
-skies). Daarnaast, ge woner, BOYE'JAKKE (zie aid.).
Bovenste borstkleed der vrouwen. Ze droeg ' n lake nie ov erjakke. Vgl. JAKKE. Ned. Wdb (oVERJAK, o., doch m e t andere bet.).
OverjaSj m. (niet vr.). Mv. -sen. Verkl. -he (mv.
-kes, -kies). W d b .
Overjassßn, onsch. bedr. zw. ww.
overjassen, hem afrossen.

Jemand

Overkammen, onsch. bedr. zw. ww. Over de
heele oppervlakte kämmen. Pakt de roskam en
ov erkennt goed de koe. Vgl. Ned. Wdb.

Overkant, overkante (klemt. op kant~, bw.
V a n den eenen kant tot den anderen.
gemeien. Overhoek es de langde twint-g
0 verka. n te v ijftiene.

Overkanl
meters,

Overkappeil) onsch. bedr. zw. w w . Over cle
heele oppervlakte kappen. 'tBoolvan
die eeke was
g'heel overkapt. Overkapt da' land ne keer mee'
cl' hauweele. — Zieh door veel kappen vermoeien
of bezeeren. 'k Moeie rüsten, 'k ben
overkapt.
JJi/'n hand es overkapt. Ook wed. 'k JJè (hebj mij
overkapt.
O y e r k a z a k k ö , vr. Mv. -n. Verkl. -kske. Overjas. 't Vriest stijf, doet ou (mv) overkazakke mor
an.

Qverkeeren (sch. e), sch. onz. zw. ww. Naar
de eene of andere zijde omver gekeerd worden.
}
t Wiel ree' over ne groote s teen en 't voer koo-
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OVERKOLVEN

ren keerdcg' evere. D B . — T o t eene andere partij of zienswijze komen. 'k Paize da' Sies zal
overkeeren.

Overkeer(e)nen (sch. e), onsch. bedr. zw. ww.
N o g eens kamen. Overkeerent de melk nog ne
keer. Ned. Wdb \ over kamen, doch scheidb.i. —
W e d . Zieh vermoeien door te veel te kamen. Ne
mains kan hem overkeernen.
Overkijkeil, onsch. bedr. wed. ?:\v. ww. W d b .
— N o g eens bekijken. Overkijkt nog ne keer die
rekenenge. — I n heuvelachtige streek schijnt de
afstand kleiner dan hij werkehjk is. As g' op ' n
hoogde staat en nor den overkant kijkt,
tans
schijnt den afstand klainder as dat hie es : g'
overkijkt datte. — Soms wed.: g' overkijkt on (u),
ge vergist u al kijkend, al metend m e t het oog.
Overkijven, onsch. bedr. st. wvv.Ergbekijven.
As ek thuis komme, werde 'k altoos
overkeven.
O v e r k l a d d e r e n , onsch. bedr. zw. ww. Over
de geheele oppervlakte kladden, gansch bekladden. Da' mannek' hee al'tpapier
overkladderd.
Zie KLADDEREN.

Overklaitsen, ww. Zie OVERKLETSEX.
Overklappen, sch. onsch. bedr. zw. ww. Sch.
Oververtellen. W d b . Loa., Wdb.—Onsch. Gansch
bepraten. Laat ons dor over zwijgen,
't es al
genoef overklapt. — W e d . Schertsend. Zieh vermoeien door praten. ZJwijgt, Triette, ge zilt ou (u)
nog overklappen.
— Jemand overklappen,
hem
overpraten. Tracht 'n (hem) t} overklappen
: hie
moe' veur oris kiezen.
Overkleed 'sch. e\ o. Mv., gewoon. -Heeren.
W d b . — Bovenkleederen. Hie smeet zijn overkleeren nil. Ned. Wdb (« waarschijnlijk een germanisme »).
O v e r k l e m m e n , sch. bedr. st. w w . Overklimmen. De muur overklemmen. W d b .
O v e r k l e t s e n , onsch. bedr. zw. ww. Daarnaast,
gewoon, O V E R K L A I T S E N . Over de geheele oppervlakte kletsen, slaan. Z' Jien (hebben) hem gis ter en
avefnjd overstampi en
overklaitst.
0 v e r k l o p p e n , onsch. bedr. zw. w w . Over h e t
heele voorwerp kloppen. Overklopt da' tapijt :
't zit vul stof. — Af rossen. Hie was leelek overklopt.
Overknabbelen, onsch. bedr. zw. ww. Daarnaast, nagenoeg met dezelfde bet., OVERKNA(G )EX,
GVERKNAINSEN, O V E R K X A I N S E L E N , OVERKNAiXZEN, OVERKXAINZELEN. Nen appel
overknabbelen. Den hond overknainzelt
da' been. — Overpeinzen imin of meer schertsend).
Overknabbeit
de zake nog ne keer goed. — C V . T . R . J . Ned.
Wdb (« in Z.-Ned. »j.

Overkna(g)en, -knainsen, -knainselen,
-knainzen, -knainzelen, ww. Zie OVERKNABBELEN.
O v e r k o l v e n , onsch. bedr. zw. ww. Over de
heele oppervlakte kolven. Ge ym metigt da' land
azoo nie overkolven. — Kolvend zieh vermoeien.
'k Ben overkolfd. Soms wed. 'k Hè (heb) mij
over ko lfd.

OVERKOMMEN
Overkommen, sch. onsch. or.z. onr. ww. W d b .
— Sch. Van weder, wölken, cnz. Nader körnen.
7 Ongeweerte zal nog overkommen.
De wölke'
kommen overe. — T o t eene andere zienswijze of
pariij komen. De keerel blijft vijand : hie en wilt
nie overkommen.
— In 't boispel. N a a r de andere
zfjde van het bolplein komen zonder te boîlen.
D i t wordt gedaan : i<> aïs h e t speien voor den
bolder of zijne partij zou kunnen gevaarlijk zijn
(hetzij m e t de bollc van den tegenstrever dichter
Inj de stekke te speien, hetzij met de boite van
den speelmaat van de stekke te verwijderen) ; 2°
als h e t spei ? / 7 i s en het voortbollen dus nutteîoos
wordt. Komt mar overe, nie zijn nil. IPil 'k
overkommen?
M e n zegt nog : over getan. — Bij
iemand overkommen,
er een bezoek brennen (met
of zonder verwachting). V g l . Ned. Wdb. kok
ÏT93-J— Onsch. (soms sch.) : gebeuren. Wat overkomt hem: of : -wed komt er hem overe?
—Ark Overkomste, vr., bezoek. Ook wel de bezoekers zelf. Der es bij mij overkomste. Vgl. Ned.
Wdb. kol. 1800. D B . J . — Schcrtsend.
'kLifggje
•nice overkomste, iL: h e b het pootje : het is even
ongewenscht als vaak het bezoek van familie of
kenn is.
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Overkrabbeieilj onsch. bedr. zw. w w . Over cle
heele oppervlakte krabbelen. If Irinnen
overkrabbe/en 7 hier al. — (Siordigi beschrijven. De
l'onçen over krabbelt p-'liecl dem bock. Vgl. Ned.
' Wdb.

Overkrijen, ww. Z. OVERKKIJGEN.

j

j
I
i

O v e r k r i j ^ e n fuitspr. -krij(g)jn\,
sch. bodr, st.
w w . "Wdb. — T o t eene andere zienswijze of parti]
kunnen overhaien. 'k Geloove da' ' k Pier nog zal
overkrij(g)en.

Overlaan (uitspr. la an eenlettergrcpig en met
zovk lange a), onsch. bedr. zw. ww. Overladen.
"Wdb. — Overlaadzijn,
(zcer) dronken zijn.

Overlappeiij sch. onsch. bedr. zw. w w . Sch.
"Naar de overzijdc läppen (slaani. Lapt dem bal
overe. — Onsch. Afrossen. ZA hen (hebben) hem
dor ne keer fer m over lap t. — Zie L Ä P P E N .

j
j
!

Ovfîrlastj m. Zonder m v. W d b . Over last ved
werk, het overladen zijn m e t werk. In den oekst
ester overlast va' veerk, van orrebaid (arbeid),
vam bezdghied. Ned. Wdb[<: in Z.-Xed. . ).
O v e r l a s t e n , onsch. bedr. zw. ww. W d b . —

Wdb ( vexer-

Overlatön (zovk lange a\ sch. bedr. st. ww.
W d b . — V a n lets wat men gekocht heeft : aan
denzelfden prijs afstaan, overdoen. Wildemij de
koop ovcrtatcn ? Neen'k,
mer 'k zal on (u) n
dee I over la ten. — In erfenis laten. De man es
do od en hie en laat niet créere. Ze laat goed overe.
Overleer, o. Zie EFVEKLEER.
0verleg , g , 8îl (uitspr. defggj.m),
sch. onsch.
bedr. zw. w w. "Wdb.—Sch. Met verzwegen object.
D e maat (meter, stokje, strootje, en/.) overleggen;
nieten. Veel gebruikt door bolspelers. Wie heel
(heeft! er Jon } 'k En vête 7 niet : 7 zal ne keer
oiwrlcfggji u. Legt ne keer ovi ri\ meet cens.
- Ail. Overlcg, m. miet o.), W d b : let med veel
over leg doen ; da' wijfen
liée' geenen oie er leg.
Lien overleer es elect,'\de helft) van '/werk,
j.
CV
(Aanhp
Overlekkêïl, onsch. bedr. zw. ww. (Over de
heele oppervlakte likken. Den hond
overlekîege
ndjn hand. Ded kind overlekt zijne keeke. — E
maisk' overlekken, h e t overkussen. Zie L E K K E N .
bw. Overlaatst. W d b . S C H . D B .

O v e r l e z e n , onsch. bedr. wed. st. ww. W d b . —
Belezen. Die koe es betooverd, g'" moet ze leiten
overlezen. Ripsens irupsen) overlezen. De parer
07'crlas de koeslal.
•- Overbidden. De paster
overlecst den dooè'n. S e n — W e d . Zieh vermoeic-n door lezen. 7* Lié (heb) ;/;//', mijn d:,icike, du
beets'
overlezen.
— A d . Overlezere, m., |-)ers(um die overleest;
belezer; — ovcrlezenge, vr., het overbidden.
Overlichttsîl, onsch. bedr. zw. w w . Daarnaast
het gewoner ovEREUCH'i'i-N. ( )ver de heele oppervlakte lichten. Ovcrlnclit
goed de grond, änderst en keiineme (kunnen we) de. fra/.k
nid
venden. Ned. Jjdb(.. alleen in dichterlij/.e taal.>).
Overîijdeiî, w w . Behoort niet toj het eigenlijke diaject. Ook niet overledene, m / o f vr.

Overkuiscll©n(uitspr. met of zonder rh), onsch.
bedr. zw. ww. Nogmaals kuischen. Overkuist
7
koperzeerk nog ne keer. C V.

Overlailge, b w . Overlang, voor langen tijd.
7 Es over lange geben rd. — Ook in de verbi Tiding : van overlange. 'k Kenne die zake van overlange. Vgl. Ned. Wdb.

Nd.

Overlötteilj onsch. bedr. zw. ww. Overpeinzen. (le moet dat veel over let ten. A cd. 'Wdb ( gewestelijk (b. v. in Ylaand.) : ).

Overkrabben, -krappen, onsch. bedr. zw. ww.
Over de heele oppervlakte krabben. De kalte zal
ou (iiw) hand overkrappen.
Den haan
overkrabt
V ertembedde (erwtenbed). V g l . A ed. Hdb. S C H .

demand nice werk overlasten.
ai in Z.-Xed. »).

Overiest,
CV.J.

Overkoopen (sch. o\ onsch. bedr. wed. onr.
wvv. W d b . — W e d . T e veel koopen. De koopman en komt om ons patofddjers
nie: licet (heeft)
hie lie m over kocht7J.

OVERMAEEN

0verk\0p8Il, sell, onsch. onz. s>. ww. W d b . —
Sch. l(7'e\d van overloopeu, er vol van zijn. Die
loop/ overe -^a' ko teere. D B . — 'tLoopt
overe,
het gaat te veN D B . -— V Liep er over van 7
volk\ er was zeer veel volk. — Niet
overloopen,
niet groot zijn. Zij' verstand en loept nie overe j .
—- Onsch. De lueht over loept, betrekt snel.
C V . T . j [ßjvX
Ned. Wdb (^ gewestelijk, b . v.
in Brab. en Antvv. •,:•).
— Afl. Over loop, m., W d b : der en vas geenen over too p va' volk, er was niet veel \ o l k ; —
overloopere, m., W d b . ; onderv. iizer die, in de
jarcn 80, onder de schoolwet, het ofiïcieel onderwijs verliet.
Overluchten, ww. Zie OYERT/IOHTEN.
O^erniaitsPiij w w. O\'ERM r- TSKN .

j

Overmalen (zovl. lange a), onscli. bedr. z-.v.

OVERMAUWÉ

-

3< iO

wvv. N o g eens malen. Overmaalt die boonen nog
ne keer. Ned. Hdb., doch scheidb.
Overmauwe, vr. Overmouw. W d b .
Overmetôllj onsch. bedr. wed. st. w w . Over
de gansche oppervlakte, in alle riclitingen meten.
De landmeter
meet en over meet da' land. —
W e d . Zieh vergissen al metend en aldus een te
grooten uitslag bekomen. De landmeter
licet
(heeft) hem 'm beets'
overmeten.
0vermets9li, onsch. bedr. wed. ZAV. w w . Daarnaast, gewoon, O V E R M A I T S E N . Overmetselen. Ge
moet diebeek overmaitsen. S C H . C V . J . — W e d .
Zieh vermoeien door te veel te metseien, De maitser he et (heeft) hem vanda(g)e 'm beets' overmaitst.
OvôrmeilgOn (uitspr. -meu(g)dn>, sch. onz. onr.
ww. Overmögen, over iets mögen gaan. W d b .
Ovörmoeteilj sch. onz. onr. ww. W d b . — T o t
eene andere partij of zienswijze moeten overgaan.
Hie moet overe, veur dat hie wilt of te niet.
Ovormooschen (uitspr. m e t of zonder ch en
met sch. o), onsch. bedr. zw. w w . Over de gansche
oppervlakte mooschen (zie aid.). En
overmoost
dat dengen azoo niet. V Ligt hier al overmoost
en overpooteld.
OvermorGllj onsch. bedr. zw. ww. M e t modeler overdekken. De Scheide loofit overe, z' ovcrmoort hct hier al. Zie MORE.

Overmorren, overmorn, bw. Ovcrmorgcn.
Overuaaien (uitspr. -nouim), onsch. bedr. wed.
zw. ww. D e oppervlakte van iets m e t garen of
twijn besteken of benaaien. Der es e Mai' gat in
de brock, overnouit
't 'm beetse. D B . C V . J
(Bijv.) — W e d . Zieh vermoeien door naaien.
Moeder zalher nog overnozticn.

Overnaasten, soms overnaast, bw. Onlangs,
overlaatst. 'k Genk overnaasten ne keer wandelen
en 'k kwamp ze tefgjen in 't doorp. Loa., Wdb.
SCH.

O v e r n a g e l e n (uitspr. nafgjpljn m e t zovl. lange a), onsch. bedr. zw. ww. Overspijkeren, over
de gansche oppervlakte nagelen. Den
deufgjenie'
vanne jongen hee' (heeft) g'heelT de plank
over-

—

OVERPOOTELEN

O E K S T E N . V g l . S C H . T . Ned.

Wdb (« gewestelijk,

b. v. in Brab. »).
Overpachteilj onsch. bedr. wed. zw. ww. Voor
te hoogen prijspachten. Boerke zal overpacht
zijn.
Ook wed. : hie zal hem zeker overpacht
lien
(hebben).

Overpaizen, ww. Zie OVERPEIZEN.
Overpakken, onsch. bedr. wed. zw. w w . Omvatten, omgrijpen. Nem boom overpakken, h e m
met beide ami en omvatten. Veelal van klimmende
jongens. — Wed. T e veel grijpen. Ge mengt cest
(eerst) pakken, mor e?i overpakt ou (u) niet, änderst en schiel er veitr ons niet meer overe. —
Door te veel te grijpen bezeeren Hie hee' zijn
hand overpakt. Ook wed. — Vgl. Ned. Wdb.
Overpalmen, onsch. bedr. zw. w w . Overspannen (met den palm). Keunde die twie morbels
overpalrnen ? D. i. : kirnt gij de twee marbels raken m e t duim en middelvinger of m e t duim en
pink der uitgestrekte hand ?
Overpeizen (uitspr. -paizm\ onsch. bedr. wed.
zw. ww. Overpeinzen. W d b . — W e d . Ernstig
bedenken Over pais t ou (u) we l. D B . C V . Ned.
Wdb (« thans alleen in Z.-Ned.»).
O v e r p e k e l e n , onsch. bedr. zw. ww. Onder pekel zetten. Boter ov erpekel en. D B . V g l . OVERBRIJNEN.

O v e r p e k k e n , onsch. bedr. zw. w w . W d b . —
Iemand overpekke?i, h e m afrossen.
Overpeperen, onsch. bedr. z w . w w . M e t peper gansch bestrooien Overpepert goed 't vices.
— Afrossen. Jemand fer m overpeperen.
Overpiesen, daarnaast OVerpissen, onsch.
bedr. zw. ww. W d b . As ge van 'm bie gcstraald
zijt, ovcrpiest 't ne keer goed.
O v e r p i k k e n , onsch. bedr. zw. w w . Over de
heele oppervlakte pikken. D' hinnen hen (hebben)
degrond overkrapt en overpikt.
Overplaasteren (zovl. lange «'», onsch. bedr.
zw. w w . Overpleisteren. De muur
overplaasteren. yt Bccnes g*heel overplaasterd.
Ned. Wdb
(« certijds O V E R P L A A S T E R E N »).

Overplaitsen, soms -pletsen, onsch. bedr. zw.

nafgjeld.j.
Overnemenj sch. bedr. st. ww. Wdb.

ww. Overplassen. De vlocr
plaitst.

— Afl. Overneem, m., h e t overnemen (eener
herberg, eener zaak, enz.).

Overplakken, (altijd) onsch. bedr. zw. w w .
W d b . Overplakt de munr mec
gazettepampicr.

Overniezen, onsch. bedr. zw. w w . Bcniczcn,
over de heele oppervlakte niezen. \ T eelal in de geijkte uitdr. : 't es overniesd, V es waar, die men
toepast als iemand iets bewcert en terzelfder tijd
niest.

Overpoofen, ww. Hetz, als hetgewonerOYERBOEFEN. Zie aid. S C H . D B J .

Overnoes (klemt. noes\ b w . Sclmins Ze Hep
overnoes deur 't klaverveld. D B J . Vgl. S C H . en
C V : OVERNUUSCH. Ked. Wdb (< allecn in Z.N e d »).

Overnouien, ww. Zie OVER NA Ar EN.
Overoeksten, onsch. bedr. zw. w w . Overoogsten, nogmaals de aren lezen. Der ligt nogal
kooren op 't veld, overoekst 't nog ne keer. Zie

was mee bier

oi'er-

Overpoeieren, onsch. bedr. zw. w w . W d b . —
Iemand overpoeiercn, hem afrossen.
Overpompen, onsch. bedr. zw. w w . Door pomJ
pen onder water zetten. Overpompt
t wasgoe'
(waschgoed) ne keer, Sieska.

Overpootelen (sch. o), daarnaast overpooten,
onsch. bedr. zw. ww. Over de heele oppervlakte
tasten, voelen. Wie heet (heeft) er dienern boek
}
azoo overpooteld?
n TVauwe 'm mag her nie
lateji overpooten. Da' papier es overpooteld en
g'heel
vuil.

OVERPREKEK
OVERPREKEN

Overpreken
Ovôrpreken (zachtl.
(zachtl. e),
<?), onsch.
onsch. bedr,
bedr. zw.
zw. ww,
ww.
'Vdb.
be.
W d b . -— Iemand
Iemand ouerpreben,
overpreken, hem
hem verrnanen,
vermanen, berispen,
rispen.

overschaafd?
Soms
01t
u)
overschaafd?
Soras wed,
wed. Hett'
Hetf
on [hebt
(hebt g'
g' 11)
ouerschaafd?
overschaafd?
Overschelde
0 v e r s c h e i d e (klemt.
(klemt. op
op o7:'er).
over). Ret
H e t geslaeht
geslacht
blijkt
blijkt niet.
niet. De
D e streek
streek over
over de
de Sehelde
Scheide gelegen.
gelegen.
Tonie
Tonie es
es 7..'O1l
van Orerscheldr,
Over scheide. Ze
Ze 'ii.'eun!
wciint op
op OucrOverschelde.
sell eld e.
-— Aft
01.JI!rschel(d)sch
,
bn.:
O'l-'f'rschel(d)Afl. Ov^r sehet (d)sch, bn. :
Overschcl(d)schen
07'erschel(d}schc
sl1~"deriesli//
schen lIitlpatuit,·
vitepatiiit;
Overschelfdjsche
sliederieslij ;
07.'e1·sclzel(d)schc
hrakke.
Ook
zelfst,
Overschelfdjsche
brakke. — Ook zelfst. m.
m. enk.r
enk. .•
uen
man
nen ()'i'ersc/u~l(d)sell£'1'l,
Ovcrschelfdjsclien,
man van
van Overschelde
Overschelde;:
Yr.
cnk,
:
'11
O'i1e;·sclle!(d)sclit',
vrouw
van
Overvr. enk. : 'n Overschelfdjsche,
vronw van Overscheldc
d]«, naar
schelde ;; 0o enk.
enk. :: 01'
of Z(jl1
zijn Orrrschelt
OverscJiel(d)s,
naar
Overscheldsche
Overscheldsche manier
manier ;; mv,
m v. :: d'
d' O,,;'ersr!u!(,OOversc/ielfd}schr.
sche. _.
— De
D e rnenschen
menschen "all
van de
de Zwalmstreek
Zwalmstreck heeten
heeten
die
die van
van Overschelde
Overschelde : : 07'('rsclzt'l(d)sclzf!
Overschelfdjsche Papetcrs
Papetcrs
(zij
pap,; deze
(zij eten
eten bij
bij voorliefdc
voorliefde^tf/n;
deze noemen
noemen die
die van
van
de
Socpeters
of
de Zwalmstreek
Zwalmstreek :: O'i'ersclzel(,~)scl1{'
Overschelfdjsche
Soepeters of
Zop
Zop ters(zij
ters(zij verkiezen
verkiezen socpe
soepe en
en ZOppt',:l
zofpe,z ald.i.Mcn
aid.). Men
zegt
nog in
almstreek :: d'
zegtnog
in de
de Z\\
Zwalmstreek
d} Orcrschel/dlsctte
Overschelfdjsche
Pnprt.
Papel- rs
rs iIU'{~
mee l"Pl'ls
l-pels 'i.'an
van 1t?IU
eene sloi:
slok l'11.
en le111'
eene slocbrsloeberr.
Zie
nog
over
dit
alles
.
.
\
~'d.
Tllth.,.
('U
re. Zie nog over dit alles Ned. Wdb.; Toll:
Volk en
7'aal,
II,
143-4;
Vo'lkskund(',
1,
263
;
DE
~K
Taal, I I , 143-4; Volkskunde, 1, 263 ; D E COt
COCK
en
VI,
12 en
en TETRI.INC1\:,
TETRLTNCK, J\/'ndersp('/,
Kindcrspel,
V I , I112
en Ygg.
vgg.

!

Overrainen,
Overrainon, daarnaast
daarnaast overre(g)enen,
overre(g)enen, onsch.
onsch.
bedr.
bedr. zw,
zw. ww.
ww. Wdb.
W d b . 'tHculigta1Jlaalo7.'erraz"l1d.
' t Hen li^t amaal
overraind.
\Vdb.
Wdb.
Overrammeleu,
OverraniinßleH, onsch.
onsch. bedr
bedr zw.
zw. ww.
w w . Ii!111C111d
Iemand
ouerrammelen,
T..
07'er ramme ten, hem
hem afrossen.
af rossen. CV.
CV. T
Overranselen,onseh.
OverransBlôll, onsch. bedr.
bedr. zw,
zw. ww.
ww. Iemand
demand
orerranselen,
overranselen, hem
hem Ienn
ferm afranselen.
afranselen, C\:'".
C V . T.
T.
Overra.pen
zw.
Overrapen [uitspr.
(uitspr. -rop.Jl1)
-ropjn), , onsch.
onsch. bcdr,
bedr. zw.
ww.
verw w . Van
V a n aardappels,
aardappels. Herhaaldolijk
Herhaaldelijk rapende
rapende verleggen
t-ee! t-orte pato(dd){'rs,
1 eggen Der
Der zi./'
zij'reelvorte
pa/of dafjers, ze
ze sillrn
zillen
nn..ra1
nogal dikkcls
dikkels moeten
moeten oucrroapt
overroopt 'if'l'r(d{~)l1.
iver(de)n.
Overreeten
Overreeken (sch
(sch e),
e), onseh.
onsch. bedr,
bedr. zw.
zw. WW.
ww. Over
Over
het
d('
het heele
heele voorwerp
voorwerp reeken
reeken (rijvenr.
(rijven). Ouerrrebt
Over r eckt de
'if'e~~jel{.'l1k
ive^gjelenk 1lo.~
nog nc
ne keer.
keer. ",Yt'
Ne mees
wees (meerschj
(meersch) oticroi'errceben.
r ecken.
Overrekenen,
ww.
0 v e r r e k e n e n , onsch,
on s ch. bcdr.wed.zw.
bed r.wed.zw.w
w . Wdb,
W d b.
-— Wed.
W e d . Zich
Zieh vermoeien
vermoeien door
door te
te lang
lang te
te rekcnen,
rekenen.
"',t'
i\> 11UU1zS
mains kan
kan hl~l1l
hem ouerrebenen,
overrekenen.
Overrieken,
Overriöken, onsch,
onsch. bedr,
bedr. st.
st, ww.
ww. Gansch
Gansch beberieken.
rieken. Den
Den hOlld
hond ouerrickt
ovem'ekt hct
hat lu~~r
hier al.
al. SCH.
S C H . DB.
DB.
ev.
C V .JJ ((Bi/v.).
Ä>.).
Overrijen,
Overrijen, sch,
sch. onseh.
onsch. onz.
onz. bcdr,
bedr. st.
st. ww.
ww. OverOverrijden.
rijden. \\
VV db.
db.
Overroefelen,
Overroefelen, -rnifelen,
-ruifelen, -rnffelen,
-ruifelen, onsch,
onsch.
bedr,
bedr. zw,
zw. ww.
ww. Iemand
Iemand ouerrorfelen,
overroefelen, henl
hem erg
erg bebekijven.hem
kijvenjhem afrossen
afrossen Ned.
Ned. H,ilbf.oYERROFFELEN).
IVdlnoYERKOFFELKN).
Overroeien,
Overroeieilj
l?oeit
Roeit d'
d' appels
appels

OVERSCHUI:\fEN"
OVERSCHUIMEN

— 361 —

seh.
sch. bcdr.
bedr. zw.
zw. ww.
ww. Ovennnijten.
Oversmijten.
d'
d' haag
haag O'l.'ere.
overe. Zic
Zie ROJ!TEN.
ROE TEN.

Overroepen,
Overroepeilj sch.
sch. onseh.
onsch. bcdr
bedr st.
st. ww. \Vdb.Wdb.—
De
D e '"
v aarde
aarde van
van iemand
iemand of
of van
van iets
iets overdrijven,
overdrijven,
Ineer
ineer prijzen
prijzen dan
dan 't verdiend
verdiend is.
is. Ifit.'
Hie 07'l'rroept
overroept ziill
zijn
l.·indl'rs,
kinders, z{il/.
zijn 'iflare.
ware. DB.
D B . -— Seh.
Sch In
In het
het bolspel.
Doen
overkomen
/zie
OVEkKOl\Cv[[~N).
(le
:Jilt
1Iit,
Doen overkomen izie oVERKOMMEN J. Ge zijt nit,
-roepl
wen) ka11111Zeraa'
roept 0111:'
c?/6vIII
(u\ven)
kammeraa' 11/,01·
mor 07'e-re.
overe.

I

OV8rscheuren,
Overscheuren, onsch.
onsch. bedr,
bedr. zw.
zw. ww.
ww. ~:leestal
Meestal
in
in 't
't verl.
verl. dw,
d w . Ouerscheurdc
Overscheurde kleeren,
kleeren, kleeren
kleeren met
met
scheuren
es
schenren over
over de
de heele
heele oppcrvlakte,
oppervlakte. Da'
Da' 'itO'i)!
wijf es
o7.'t·rkrapt
overkrapt en
en oucrscheurd,
overschenrd, ze
ze hecft
hecft veel
veel krabben
krabben
in
in het
het aangezicht
aangezicht en
en veel
veel schcuren
schenren in
inde
de kleeren.
kleeren.
I
I

1
|

Overschieteu,
O v e r s c h i e t e n , sell.
sch. onsch.
onsch. onz,
onz. bedr,
bedr. st.
st. ww,
ww.
Seh
Sch Gaaischictersterm.
Gaaischietersterm. Boven
Bovcn (of
(of voor
v o o nI ddee gaaien
gaaien
sehieten.
schieten. (it!.
Ge seltz"t
schul 7.i!eeral
leeeral O'i.'ere.
overe. -— Boldersternl.
Boldersterm.
Te
a/T e ver sehietcn
schieten Ik en
en sclziett~
schiele nil'!
niet ie
te kurt,
kurt, 1110r
mor altoos
de
lons O';'l~re.
overe. -— In
In het
het 5chrecfke-schieten
schreefke-schicten : o\"er
over de
schrcef
schreef sehieten.
schieten.
-— Onsch.
Onsch. Schietcndc
Schietende (lnet
(met ~ehup
schnp of
of spade)
spade)
ganseh
gansch hedckken.
bedekken. Ge
Ge 1/loel
moet da"'
dee h"ddt-'
bedde 110fT'
not* O'i't'roversell/ttc'Jl.
schieten. SCH.
S C H . C·V
C V DB.
DB. J
j AYi'd.
Ned. ff'db.
Wdb. ....
-— }\.fl
nl..
Afl 07'(
Ovt rseltot
rschot (zic
(zie ald.);
aid.); o7.'ersclzie!('rl',
overschietere, m
Overschingen
O v e r s c h i n g e n (uitspr.
(uitspr. -sc}ll'n.l{.nl)
-schengjn), , ww.
w w . lie
Zie

OverroIlen,
db. -— Tot·
Overrollen, seh.
sch. onz
onz zw.
zw. \\'w.
ww. \V
Wdb.
Totcene
cone andere
andere partij
partij overgaan.
overgaan. El1l
Em bt.'!rt7l1'!:t'l
betränket ''nn ui,'I,
niet,
Ide
zal110g
o'i't'rrolkn.
hie zal nog overrolien.

O'~ERSl~HrNKEN.
OVERSCHINKEN.

Overschinken
O v e r s c h i n k e n (l1itspr.
(uitspr. -sclul1k.Jn),
-schenkm), onsc11.
onsch. bellr.
bedr.
st.
si. "W.
ww. Daarllaast
Daarnaast OYERSCHENG-EN.
O Y E R S C H E N G E N . ()versehijnen
Overschijnen
,van
dc
(van zon o~
of Inaalli.
maani. De
De ~011,
zon o"i}erSCllOllk
overschonk g'lll~l'l
g'heel de

OverrOnkeD,
OverronkeB, ollseh.
onsch. bedr.
bedr. zw.
zw. \vw.
ww. Daarnaast
Daarnaast
O'TERSNr;RKE~.
O V E R S N U K K E N . Oversnorkcll.
Oversnorken. ..S"ies
Sies :;00
zoo (zou)
(zou) et'
'i'('rkie
Terkie o"i'crro12kel1.
overronken.

strl'ekte.
streckte. ZIe
Zie SCHINKEN,
S C H I N K E N , SCHfNGEN.
SCHTNGEN.

Overschot.
OverSCllOt, ID.
m . (niet
(niet 0.).
o.). l'I\".
M Y . -tl'l1.
-fen. \Vdb.Wdb. —
hebbcn.
h ebbe 11.
JJ(.
Me le7'ell,
hven, fllor
mor 11l'
m' en
en hl?1t
hen toclt
loch .g"cenn'l
geenen O"i'p.1·srllol.
over sehet.
1l'r scltot llen, meer dan genoeg, te yeel hebben;
07.
Overschot
hen, nicer dan genoeg, te veel h e b b e n ;
1e1·scllot (7'(1' plootse
overvloed
overvloed hebben.
hebben. Der
Der l'S
es 07
overschot
{va' flootse
bb Y.),
v.), cr
er is
is plaats
plaats te
te vcel.
veel. -— 07'l'rscllo!
Overschot 'i'a'
va' g(d(jl~
geiijk
lU11,
.' i·d. "{-llh
hen, groot
groot gclijk
geiijk hebben.
hebben. Cv".
CV. J.
J . .Ned.
Wdb (I:
(-.- inin
Z
Z -Xed
-Ned ~».
:>). -— Gespuis,
Gespuis, sleeht
siecht yolk.
volk. '1"
' i En
En ('S
es 1f10r
mor
O'i't.'rSl'llot
('It
overschot 'i'a'
va' 7.
volk.
En go.
ga IJli
bij t/a'
da' 'i'olk
volk 11iel,
niet, -'t
't en
' oU,. En
es
dl~l1 O'i'l'rscllol.
"t>d. Ifl{lb
es i/l0r
morden
overschot. i.\
Ned.
Wdb{<(~: ,'cronderd
verouderd :.~).
: ).

Overrooken
Z\v.
Overrooken (seh.
(sch. 0),
0), onsch.
onsch. bedr. wed.
wed. zw.
}
ww.
Hespe 11Z0e'
.R"0ed O'l'erw w . G-ansehberooken
Gansch berooken '1t
n Hespe
moe' goed
over1-(l01.·(1)
rookftj :;(/11.
zijn. -— 'N"
Wcd.
e d . Daamaast,
Daarnaast, n1in
m in gewooll,
gewoon,
OVKI<SMOOREN.
111:\OYEKSMOOREN. Door te
te veel rooken zich
zieh ziek maken.
ken. Tsondaas
Tsondaas O'i'errookt
overrookt lilt:
hie IWlll
hem altoos.
allons.

G{~l'nell
Geenen o7.'l'rsclzot
ove rschot hen,
hen, met
met lnoeite
moeite genoeg
genoeg

Overropen,
Overropen, W\v.
ww. Z.
Z. OVERUAPEN.
OVERRAPEN.
Overrosten,
onsch.
beOverrOStBn, onsch. hedr.
bedr. Z\v.
zw. ww. G-ansch
Gansch beeelal in
roesteu.
roesten. Veelal
in 't
't ,·crI.
verl. <1"7.
dw. '11
'11 O';'t'rrost
Overrost h(·kkil~.
Jiekkie.

,.r

Overruifelen.
Overruifelen, -rnffelen,
-ruffelen, ww.
ww. lie
Zie OYERROEFEOVERROEFE-

Overschrijven,
OverSChrijven, sell.
sch. onseh.
onsch. hedr.
bedr. WPll.
wed. st.
st. \VW.
ww.
W ddb.
schrijb . -— Onsch.
Onsch. wed. Zieh venl10eien
vermoeien door
doorsehrij.Yen.
ven. .i\~?
Ne lIznins
mains kOll.
ka?i lUI//.
hem o7't.'rscllrij7.
overschrijven.
'l'n .

LEN.

J.~:N.

Overscharten,
Overscharten, onsch.
onsch. hedr.
bedr. zw.
zw. ww.
w w . OycrOverseharren.
/Ut'l
scharren \\
Wdb.
d b . De i'at
hat h"e
h"e i11iin.
mijn Ilalld
hand /r'g'heel
o,;'ersrlzart.
overschart. Zi/'
Zij'' li.J/I's
lijfes 07'ersrllart.
overschart. 7ie
7 i e SSCH."\~TJ1:N.
CHARTEN.
Overschaven
Overschaveii (zovl.
(zovl. lange
lange a),
a), onseh
onsch hedr.
bedr. wed.
wed.
zw.
(ll'
zw. ww.
ww. Zie
Zie .l\~~d.
Aed. IFdb,
Wdb , waar het
h e t seh.
sell. is.
is. Ge
1110et
moet deplanke
de flanke goed
goed 07.
overschaveii.
C V. J . -— Zich
Zieh
'e1·sch o 7'l?1l . C\T.J.
ycrmoeien
zi/d'
vermoeien door yeel
veel sehavell.
schaven. Tt'1/11Iler//lan,
Temmerman,
zijd'

Oversohengan,
0verschenken, -schenken,
-schenken, ww.
ww. Zie
Zie OYEROYERSCHINKEN.
SCH1NKEN.

Overschrikkelen,
Overschrikkelen, seh.
sch. bedr. 7.w.
zw. \\w.
v\w. OverOverslaan,
slaan, Yoorbijgaan,
voorbijgaan, yoorbijzien.
voorbijzien. SCH.
S C H . DB.
D B . C\\
C V . J.
J.
l.\~ed.
(~ in
Ned. fFdb
Wdb{<
i n ZZ.-}\
. - X ecd.
d . ~i).
').
I

Overschuimen, onseh.
onsch. bedr. zw.
zw. ww.
ww. Ganseh
Gansch
met
eelal in
w•
met sehuim
schuim bedekken.
bedekken. Veelal
in 't verl.
verl. deel
deelw.

,r

OVERSCHUIVEN
}

t En es vior vnil vices : kijkt dan boeljonk
g'heel overschiiimd. Vgl. Ned. JVdb.
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Overschuiven, sch. onz. bedr st. ww. Wdb —
V a n (siecht) weder. Voorbijschuiven. V Were zal
no g
overschuiven.

I

O ç e r s m e e n {s m'en eenlettergrepig en m e t
zachtl. c), onsch. bedr. zw. w w . Over de heele oppervlakte m e t den hamer smeden. Ge moet die
hanvceele nog ne keer oversmeen.X^X
Ned. Wdb,
\iaar het sch. is.
Oversmeeren (sch. c), onsch. bedr. wed zw.
ww. Oversmeren, over de heele oppervlakte smeren. Mce smant n-m boterham
oversmeeren.—
Jemand oversmeeren, hem af rossen — W e d Zieh
ziek maken door het vele brassen. / > keer el zal
hem nog oversmeeren. Nul. Wdb (- verouderd ,,).

O v e r s c h u i v e n , onsch. bedr z'v. ww. Overschaduwen. }tLand es ovrschuifd
von de boome'1 van
de bane. Gekeimt goe1 zien, ivor dot V overschuifd
es : der en groeit nie* vêle. Zie SCHOYE.
O v e r s d i u p p e n , onsch bedr. wed zw. w w .
Over de heeie oppervlakte schoppen JJie h"c mij
ovcrsh(g)en
en overschnpt.
•— W e d . Zieh bezeeren al schoppen de Mij m b-en doc' zeen, 'k lie
wij zekers
overschnpt.

OversmJjten, sch. onsch. bedr. wed. st. w w .
W d b . — Onsch. Overslaan. Ge moet die wnlle
fer m oversinijten.
— J e m a n d oi'ersmi/ten,
kern
af rossen •— Sch wed T o t eene andere partij of
zienswijze overgaan. .SV-.v heet iheeft) hem overgesmeten.

0 V e r s c h ü t t e n , onsch. bedr. zw. \v\v. Overschudden, herhaaldelijk schudden En
overschut
di-' appels a zoo ni et, ge zilt ze bin it sen. Ned.
Wdb : scheidb.

Oversmokkelen, onsch. bedr. zw. ww. M e t
smokkelregen bedekken. Defjn»
refgjen zal de
grond loch *m beets' oversmokk Jen.

Overslaan (zovl lange a , sch onsch onz.
bedr. wed. onr. \vw. W d b — Sch T o t eene andere partij of zienswijze overgaan Zijdj zeker van
Tonic? En zaltic nie overslaan{—
V a n weder.
Plots overgaan. '7 Ongewecrt es mec eene keer
overgeslcfgjen.
Ook u c l : naderkomen (de storm
kan inderdaad dichter of verder worden geslagen).
De vlafgje sloeg a I hi r ore re.
— Onsch. Over de heele oppervlakte slaan. En
overslaat da' pr-rd azoo niet. 'n Tapijt over slaan.
— Af rossen. Ge moet de k'erel ne keer fer m
overslaan. V g l . S C H . T . — Bezeeren door het
vele slaan 'k lie mijn hand oversJ(g)"n,
zai dj.
smed. — Soms wed. : zieh vermoeien door slaan.
E)e smed heet hem
overslefgjen,

Oversmooren (sch o\ onsch. wed. ww. Oversmoren. W d b — Z i e OYERKOGKEN.
Oversnijden (uitspr. -snij?n), onsch. bedr. st.
ww. Over de gansche oppervlakte in alle richtingen snijden,. Fakt da' manneke
't mes af, hie
oversnijdt gJieel 't brood

Oversnijen, ww. ZieovERsxijuEN.
Oversnoeien, onsch bedr. zw. w w . N o g cens
snoeien. Ge moet de peer eh. ere nog ne keer oversnoeien Ntd. ITdb, w aar het sch. is.
Oversnouen, onsch. bedr. zw. ww. Oversneeuwen. De grond ligt oversnoud. Zie SNOUEN.

Overslapen (uitspr -slop?n\, sch onz. wed. st.
\vw. W d b . — W e d Zieh verslapen AJ hen on s
}
n mir overslopen
Laat oris tijlek slope gaan,
änderst overslope m' ons. D B . CY.Atd.
Wdb
(<- in Zuid-Xed >.).

1

Overslepen (zachtl e), sch onsch. bedr. zw.
ww. Oversleepen W d b . — Onsch. M e t de egge
of de slepe over de heele oppervlakte van het land
gaan. Ge moet da' land nog ne keer goed overslepen.

Oversnuffelen, onsch. bedr. zw. ww. V a n dieren : over de heele oppervlakte snuffelen Den
liond oversnuff It het hier dl — Van menschen :
al snufrelende onderzocken. De zandarms (gendarms) oversnuffelen 't iinis, — S C H . D B . CV. J .
G \Bijv ) . Ned. Wdb.

Oversnurkea, ww. Zie OYERRONKEN.
Overspaitsen, onsch. bedr. zw. ww. Daarnaast,
soms, OYERSPETSEN. Overspätten. W d b
Mijn
Meere* zijn overspailst. Mee blocd
ovtispetsf.

Oversleren. sch. onsch. onz bedr. zw. w w .
Overglijden. W d b . — Sch.Tot eene andere partij of
zienswijze (min of meer heimelijki overgaan. JtEn
es vior ne leeleke luimere, ne valschord : hie zal
nog oversUren. — Onsch. I n alle richtingen en
c»ver de heele oppervlakte glijden. 'tJJs van de
vijver es al gJieel oversleerd. — Bezeeren door
glijden. Mijnevoct
es oversleerd, — Zic SLERKN.

Overspauweil, onsch. bedr. st. w w . Overspuwen ' De vloer was gJccl
ovtrspauwen.
Zie
SPAUWEN.

Overspeekelen (sch. e), onsch. bedr. zw. w w .
Speeksel over de heele oppervlakte spmven. Zijn
veste was overspcckcld.

Overspeeten (sch e)oï overspitten, ww. Zie

Overslijpen, onsch. bedr. st. w w . Over de
heele oppervlakte slijpen. Overslijpt nog ne keer
die spa, smed.

OYERSPINNEN.

O v e r s l o o v e n (sch. o), sch. bedr zw. ww. Omslooven, opslooven. Slooft de kraa(ç) overe. Ned.
Wdb ( « i n Z - N e d . *).

Overslopen, ww. Zie OYEKSLAPEN.
Oversmautôn, onsch. bedr zw. ww. Over de
heele oppervlakte smouten {zie aid.). Es d' asse
van de kerre go°d ovrsmcntt?
— Jemand
overs meinten, h e m af rossen.

OVERSPELEN

'

Overspeien, sch. onsch onz. bedr. w e d zw.
ww. W d b . — Sch. I n het bolspel Over de stekke
(zic aid ) spelen. G3 en zif gee ne goeë
speelman,
ge speelt altoos overe. — Onsch. Zieh vermoeien
door spelen Da' kind es overspeeld. Veelal wed.
Ge }m mod oil (u) nie overspele,
zille.
— Afh Ovrspcl,
o , W d b ; het overspeien in
het bolspel; men zegt schertsend m e t eene woordspeling : overspel en es geen zonde; — ovrrspeeJ
dere, m , bolder die overspeelt.
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OVERSPELLEN
Overspellea, onsch. bedr. zw. ww. H e e l de
oppervlakte met spelden ovcrsteken. Der si/
sptlle genoe/ : /heel
7 küssen es overspehi. Zie
SPELLEN.

Overspinnen, sch. onsch. onz. wed. st ww.
onz.

Daarnaast

OYEKSPEETEN (-SPITTENL

Over lets snel loopen. Den heize spint 7 veld
or ere — Onsch w e d Zieh spinnende vennoeien.
Morder heet iheeft) lier
oversponnai.

Overspitten, ww. Zie OVERSPINNEN.

Overspoelen, bedr. zw. ww. Wdb. — Onsch.
bedr. V a n waschgoed. X"og eens spoelen. 7 Jlaisie moot 7 ivasdengen nog ne k- er on rspoelen.

Oversprengen, ww. Zie OYERSPKINGEN.
O v e r s p r i n g e n ' i i i t s p r . -sp/-eng,-n\ ww. Overspringen. W d b . — Seh. onz. T o t eene andere partij of zienswijze ischieiijk) overgaan. 'k Paize da'
g' oiis zilt ver la It n en oversprt
ngtn.
— A d . Orcrsproni\
m.,plaats, waar men over
eene beek, eene gracht, enz. kan springen : 7 es
an den overspronk
van de beke gcbeurd;
—
over sprengt re, m., overlooper.
Overspruiten, onsch. bedr. st. ww. Overspniten. let nue water ootrsprniteiv
Zie SPKULTEN.
Overstampen, onsch. bedr. zw. ww. Over de
heele oppervlakte stampen De per/'dejn
overstampen de grond. Z' heet dejongen
overslefgjen
en
ouerstainpt.
Overstappen, seh. onsch. bedr. zw. w w . W d b .
— Onsch. Stappende metcn. Hoe lank es da'
land? Overstapt
7 ne keer. — Over de heele
oppervlakte, in alle richtingen stappen. Hie overstapt ved ko lee re de grond.
OverSte,

Overstrepeil, onsch bedr. zw. w w . M e t strepen k e i e k k e n . De deii(g)eniehn
hen ihebben) de
iiuinr mee id kcol overstreept.
V g l . Xed. Wdb.

Overstreuën, -streuien, onsch. bedr. zw. ww.

Overspetsen, ww. Zie OVEKSPAITSEN.
Seh.

OVERTREKKEN

m . v r . Z i e EUVERSTEN,

EUVEKSTE.

OverstekeD, sch. onsch. bedr. onz. wed st. ww.
W d b . —• Onsch. Bedr. 3 a Ivans oversteken, het
voetstuk met sajet overnaaien. D B C V . T . Vgl.
S O I L J \ßijv ). — Over de heele oppervlakte
steken lemarui zi/ 11// /nee e mes or erste non. —
W e d . Zichbezeeren door het vele steken. De kerre zeit in de gracht, ' k he dieb) helpe steken, en ' k
he mij oversleKen —Sch Onz. l e m a n d een bezoek
brengen. As g' aldor komt, steekl ne keer overe.
D B . — T o t eene andere partij of zienswijze overgaan. Ziede 7 f Hie steekt at overe. — Op de
andere zijele van den weg rijden bij het ontmocten
van een ancbr rijtuig In ons land moelle imoet
ge) rechftjs
oversteken.
— Afl. Overstock, m , overzet, veer; S C H , D B .
Overstooteil (sch. o), sch. onsch. bedr. wed rit.
ww. Wclb. — Onsch. Over de heele oppervlakte
stooten. demand overstampen
en
overstooten,
— W e d . Zieh bezeeren door stooten. Die koe zal
her nog overstooten.
Overstoppen, onsch. bedr. zw. ww. 'n Kans
overstoppen,
ze over de heele oppervlakte stoppen, 'n Orerstot>le kattse toont overal stopwerk.
C V . Ned, Wdb (« m Z.-Ned. :>).
Overstralen (zovl. lange a), onsch. bedr. zw.
w w . Over het heele voonverp steken (van bijen).
Q'heel mi/ wezen es overstraald. Zie S Ï K A L E N . J .

Overstrooien. W d b . De
overstn n(' ijen.

si rale

mee

blommen

Ovorstrijken, onsch bedr. st. ww. W d b . —
Xogmaais s t r i k e n Overs! ri/kt die hendies (hemden; ivg ne keer go:d. A 7 / . Wdb, waar het
sch is
OverstrOOmön <sch. e>), sch. onsch. bedr. onz.
zw. ww. \\ db — Sch. Xaar de andere zijde
stroomen. Dei' lijk es al hier overgestroemd.
—
7 Stroonit over van 7 vclk, er is zeer veel volk.
Ovörstuiken, sen onz zw. w w . Overtuimelen,
omvallen De kerr? vas 7 heofgje gelaad, ze
mo<st overstiiiken. Zie STUlKEN.
Oversturteiî. ww. Overstorten. W d b . Dd
grond ts mee ko ten over start. Zie STERTEN.
OvertastGB, onsch bedr. zw. ww. Over de
heele oppervlakte tasten. lemand over lasten. D B ,
C V . T . J . Xed. Wdb.
Overtellen, onsch. bedr. zw. ww. X o g eens natellen. Hie over tel de go zip geld om te zien eft
hie zoo (zou) tockemmen X d Wdb (•- in Z.- X e d .
onsch. -. ).
Overtemmeren, onsch. bedr. zw. ww. Afrossen. Ze zillen hem ne k<.er fer m
overlemmeren.
Z i e Tfi M ME REN.

Overterten, sch. onsch, onz. bedr. st. ww. —
Sch. Over iets treden. I'erl de gracht overe. D B .
— Onsch Over de heele oppervlakte treden. Den
novellier overtort de grond. D B . — Zie TERTEN.
OYBrtessen, onsch. bedr. zw. ww. in : dniven
overt essen of ovcriotunen,
ze aan een ander kot
gewonnen.

Overtijâ(TienlL (,P ^ / A daarnaast overtijds,
bw. Over (,voor) eenigen tijd. Overtijd
hoordeg?
''/? zefggjcn ded ze g'trfd
heet iheet't). Overtijds
kwamp 'k hem teigjen. Scii. D B . C V . T . R .
M E E T . J Xed. Wdb \ in Brab en VI. zeer gev/oon ., ).
Ov©rtoefeleH, onsch. bedr. zw. ww. lemand
overlee/elen, hem afrossen. Zie TOEFELEN.

Overtrampelen, -trappelen, -trappen, onsch.
bedr zw. ww. Over de heele oppervlakte trappelen De per(d)en
overtrampelen
de bane. De
seiiop n ischapeii' lien (hebbeni dal hier amaciL
over trappe Ui De grand over trap fren. Vgl. A ed.
Wdb.
Overtrekken,scli onsch bedr.onz.&t.ww.Wdb.
— Sch. Bedr. T o t eene andere partij brengen.
Tracht tveie tiezers over tetrtkken.
— Dem bo[g)Cn ovi rtrekken, den boog zoodanig trekken, onder het schieten, dat hij over den hoorn van den
pijlkomt en deze ten gronde valt. Dem bo (g) en
en es nie stra/genoef,
7 trekk' hem dikkels overe.
— Onz. V a n weder. Wegtrekken. 7 Were zal n^g
over trekken — Onsch. Onz. V a n lucht. Betrek\tYi.De hichiozertrekt,
es overirokken. S C H . C V .
D B . T. R . J. KlL. —
Bedi.D/nandovertrekken^
hem afranselen.

OVERTUIMELEN
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— Afi Overtrck (klemt. op over-), m . (niet o.):
den overtrek van 't vole es al hier.

I

Overtuimelen, -tuimpelen, sch. onz. zw. ww,
Omvallen. ' t Voer hen zal nog
overtuiinpelen.
Vgl. Nd
Wdb. — ( H e i m e l i j k ) tot eene andere
partij overgaan. Der zijn der drij
overgctuimeld.

famielde
zal overxvouien. — Onsch. Waaiende
bedekken. Da grand es in- e blaren
overwouid.
— Afl Ovtrwouiere,\\\
, overlooper : 'k verachte d'
overwouiers.

Overwainschen, ww. Zie OVERWEINSCHEN.
Overwannen, onsch bedr. zw. ww. N o g eens
wannen Overivant da' kooren nog ne keer. Ned.
Wdb : scheidb.

Overuische, overuise, vr. Zie AVERUISCHE.
Overvaakt (zovl. lange a), bn. Overgrooten lust
tot slapen hebbendc '/: Ben ovn'vaakt,
'kga nor
'I bedde. S C H . CV. J. Ned. Wdb (<•• hier en daar in
Z.-Ned. »).

OverwaSSChen (uitspr. gewoonlijk met ch),
onsch. bedr. wed. st. ww. Nogmaals wasschen Ned.
Wdb: scheidb.—Wed. / i c h vermoeien door te veel
te wasschen. Moeder heet (heeft) her overwasschen.

Overvaën, ww. Zie OVER VAGEN.
OvervagBIl (uitspr va(g)m met zovl. lange a),
onsch. bedr. zw. ww. N o g eens vegen.
Overvaagt
de vloer schoone.

Overwateren (zovl. lange a), onsch. bedr, z w .
ww. Met water bedekken De Scheid'
overwatert
de meeschen (meerschen). D B . Ned. Wdb («thans
alleen in Z - N e d nog zeer gewoon •„) — E n k e l in
' t v e r l . d w . 'n Ovtrwaterd perd, bij D B verwaterd, bevangen : fr. cheval
fourbu.
— Afl. Overivatrrenge,
vr ; —
overwaterthi'd, Vr., (van paarden) bevangenheid, fr
fourbure.

Oververven, onsch. bedr. zw. ww. W d b . u
Deure mee rood over verfd. Oververft
de deure
nog ne keer. Ned. Wdb, waar men hct als sch.
w w . vindt.
Overvijlen, onsch. bedr. zw. w w . Over de
heele oppervlakte vijlen. Overvijlt die roe3 g'heel
goed. Vgl. Ned. Wdb : scheidb.

Overweekeil (sch. e), onsch. bedr. zw. ww.
N o g eens weeken. Overweekt de boonen nog ne
ket r. Ned. Wdb : scheidb.

O v e r v l e c h t e n , onsch. bedr. st. ww. Vlechtende
bedekken of opnieuw bedekken Ne stoel overvlechten. Vgl. Nd. Wdb.

Overweën, ww. Zie OVERWEGEN.

Overvlieën, ww. Zie OVERVLIEGEN.

O v e r w e g o n (uitspr. -we(g)??i), sch. onsch.bedr,
onz st. ww. W d b . — Onsch. Bedr. T e zwaar zijn,
totoverlast zijn. Tonic liée' g'heel de iceke gebrast, en de duiten die hie overheet (ovcrheeft)j
en zillen hem ni-' overive^g)"n.—Ook
met verzwegen object en schijnbaar onpers. 'm Beetse geleerdhied, dat en overweegt niet. Vgl. Ned. Wdb.
kol. 2207. J . Loquela,
Wdb.

O v e r v l i e g e n (uitspr. -vlie(g),?n), sch. onz. st.
w w . W d b . — Snel tot eene andere partij of zienswijze overgaan. Dat en es nie overgaan, Jt es
overviiefgjenf
— Afl. Overvlicfgjerc,
m., overlooper : de
schoonste plootsekies (plaatsekes) zij' veur d'overvliefgjers.
Overvloeien, sch. onz. zw. ww. Naar de andere
zijde vloeien. 't Water vindt al hier overe, laat
ons vluchten. Vgl. Ned. Wdb.

O v e r w e i n s c h e n (uitspr. -wainschm),
onsch.
bedr. zw. ww. Iemand met verwenschingen overladen. Hie overv toe Rt en overwainst zij' zverkvolh. Zie WEINSCHEN.

Overvloeken, onsch. bedr. zw. ww. Daarnaast
O V E R Z W E E R E N . Iemand overvheken,
hem met
vloeken overladen. Hie ka' wijf en kinder s overvloeken en
overzweeren.

Overwen(de)n, onsch. bedr. st. w w . Over de
heele oppervlakte winden, 'k Zal mee' die schroo
schoone de wond
overwen(de)n.

Overwennen, bedr. ww. Zie OVERTESSEN.

OvervoelGfl, onsch. bedr. zw. w w . Overtasten.
Overvoelt hem mor ne keer.

Overwenteren, onsch. onz. zw. ww. Overwinteren. W d b .

0v8rvreng , en, onsch, bedr. wed. st. w w . Zieh
bezeeren door wringen. Past op, ge silt on (uw)
hand overvrengen. — Soms wed. ' k lie (heb) mij
overv ronge n.

Overwerken, sch. onsch. bedr. onz wed. zw.
ww. W d b — Onsch. (niet sch. als in Ned. Wdb).
N o g eens be werken. Over werkt de grand nog ne
keer.

Overvrijven, onsch. bedr. st. w w . Over de
heele oppervlakte wrijven. overvrijft
de kasse
nog ne keer goed Wie Inet (heeft) er de deure
mee'' verv' overvr even? — Iemand overv rijven,
afranselen. Ook : 'k Zal ne keer zijn ooren overv rijven. Vgl. J . Ned. Wdb.
Overwaaiön (uitspr. -wouùu), sch. onsch. onz.
bedr. zw. ww. W d b . - Sch. onz. Voorbijgaan door
waaien. V a n iemand die een borrel drinkt : Pakt
er mor nog eenen, H zal onderwefgje
we I overwouien. O o k van verdriet, ongeluk, twist, enz. Op
}
ejaar es t verdriet overgewouid. Nui leven z' in
oneeneghied, mor 't zal overwouien. — T o t eene
andere partij of zienswijze overgaan. G'heel zijn

OVERWIJZEN

Overwieden (uitspr. -wien eenlettergrepig),
onsch. bedr. zw. w w . N o g eens wieden. Overwiedt
da' vlas schoone. Ned. Wdb : scheidb.

Overwien, ww. Zie OVERWIEDEN.

Overwiepelen, -wiepen, sch. onz. zw. ww.
I

1

Omstorten, omwippen. De kerre zal
overwiepen.
Overwijzen, sch. (schijnbaar) onz. st. ww. D e
kaarten op de tafel leggen en ze aan de medespelers Nvijzen (toonen). Aide slafgje' zijn de mijne,
}
k mag overzvijzen.
— Afl. Overwijs, m , het overwijzen (in kaartspel) : 't es overwijs.

OVERWïLLEN
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Overwillen, sch. onz. zw. ww. Wdb. — Tot
eene andere partij of ziensv ijze villen overgaan.
Eni betrauïvt 'n niet, hie teilt overe.

Overzitten. onsch w e d . st w w . Over den tijd
blijven zitten : langer blijven zitten dan men zieh
had voorgesteld Mee al da' klappen he (heb) 'k
mij in den Trapofi ' n uurk' orerze ten.

Ovfrwirden, ww 7ie OVFRYVFNDFN.
OvPrwitteiî, onsch. bedr. zw. w w Ned. Wdb,
M-aar het sell. is. Overwit de mmir nog ne keen of
twieè'.

Overzoekeil, onsch bedr onr w w . Over cle
heele oppervlakte zoeken, goed doorzoeken. Zs he
(hebben) g'heel 't doorp overzecht en «zVtf(niets)
g<vonden. CV. T . Ned Wdb.

Overwrîjven, overwritten, overwouien,
WW. Z i e OVFRVRHVEN,
WAATFN.

OVLRVRENGEN,

PAANDERE

J. — W e d . Zieh vermoeien door zingen. *k 'Zeug
al g'heel den avend. Jkftà (heb) mij
overzongen.].

OVER-

Overzceven, onsch r e d r zw. w w . Jemand
overzoeven, hem met g e ^ eld afrossen. ZiezoEVEN.

OveT"zakken, sch. o n z z . w . ww. W d b . — T o t
eene andere partij of zienswijze overloopen. Zakt
Pier 07 'ere?

Ove^zoom^n (sch o), onsch bedr. zw. ww. M e t
3
eenen zoom overnaaien Overz^omt
t onderste
Tan de brock. Ned. W db : scheidb.

Overzauten, ww. Overzouten. W d b .
Overzav^len (zovl. lange a), onsch. bedr. zw.
ww M e t zavel overdekken. De vloer werdt tsaterdaas
overzaveld.

Overzoppen, onsch. bedr. zw ww Oversoppen WYK ?ie Z O P P E N S C H . D B J

{Bijv.)

Overzouien, ww. Overzaaien. W d b .

Overzeepen (sch. e), onsch. bedr. z-w. ww. M e t
zeep bedekken As dem herbier (barbier) m if' rrezen overzeefit ha', Het hie mij ongeschere
zitten.
Vgl, Ned. 'Wdb.

O v e r z w e e p e n (sch. e). sch. onsch bedr. zw.
ww \* d b . — Onsch. (Mensch of dier) afrossen.
Hie overzireept zijnen ezele. 't En es nie' goed de
kinders t'
overziveepen.

Over zeugen, ww. Zie OVER ZINGEN.

Overzweeren (sch. e), onsch. t^edr. st. ww.

Overzien, onsch. bedr. onr. ww. H e t ww. is
altijd onsch W d b — H e t z als overkijken,
zieh
al ziende over den afstand bedriegen. 'tEs vooder
(verder) as g? paist, g' overziet het.

Jemand

overzweeren,

h e m overvloeken (zie aid.);

Z. O o k Z W F F K E N ,

Overzwemmen, sch. onsch. onz. bedr. st ww.
W d ' ï . Onsch. \ edr Over de heele oppervlakte
zwemmen. D' eenden overzivemmen
de vijvere.
-— Sch. onz. D' eende' zwemmen overe, naar den
overkant. Vgl. Ned. Wdb.

Overzijn, ww. 7ie OVEIŒ.
O v e r z i n g e n (uitspr. -zengpn),
onsch. bedr.
wed. st. \*w N o g eens zingen Overzengt
da'
lùkske nog ne keer Ned. Wdb : scheidb. — Luider zingen dan een ander. Sus he> t iheeft)' n stemme lenk 'n klokke : hie overzengt z' amaïc. SCH.

Overzwieren, sch. bedr. zw. ww. Overzwaaien.
WT db Zie 1er t de s tee n al hier or ere.

P
P (uitspr. pee m e t zachtl. e, of pA, vr. Mv.
peets, soms peè'n. Verkl. peetse, soms peke 'n
Groote fiée; twie klain peetst In da' word ester
e preise te vêle. W d b .
P a a i e n (uitspr fouÙ7i^, bedr. wed zw. w w .
Verv. : fouidege, geponid. W d b . E
kindponien.
Hie es gauiae pestoord en ook gauzee
geponid.
— AÛ.Pouilijk,
pouielijk,\m.
paaibaar: <75 Sies
kaad (kwaad) es, en es tie nie pouielijh ; — ponienge, vr , paaiing; — p o u i e r e , m., man (of vrouw)
die paait : zif ivijf es ne goeë potn'ere.
— Samenst Pouideuntse,
o , paaideuntje ; —
pouilied, fouiliekcn, pouilnkske,
o , paailied.
P a a l , vr. Zie PALE.
P a a l d e uitspr. fonldd), vr. M v . -n. Verkl -ke
(mv -kes, -kies) Palie, pel, hulze van hauwen van
gckweekte kruisbloemigen ivooral van koolzaad,
raap, mosterd, kool, enz. 1 . Verbrandt
al die
p oui den in den ovene. D B . S C H {Bijv.). K l L . :
«-palie, houde. Siliqua, folliculus, calyx, valvulus».

— Hamerslag, schilfertje dat van 't gloeiend ijzer
afspringt, als men er met den hamer op slaat M e n
zegt ook : ijzerpoulde,
smeepoulde.
Pond den
oomvijl (aanbeeld) Hfggjen
er poulden.
Der
sprank 'm poidd' in d'oofgje vein de smed. V g l .
KlL. : palier?. Latijn : palea; fr. paille (waartoe
dit pönale moet gebracht w o r d e n ; zie Ä7. en
Vor ml.).
P a a l l e p e l e (zovl. lange a), m. Zie het meer
gebruikte P O O L L E P E L E .

Paander, m. ZICPAANDFRE.
P a a n d e r e ''uitspr. m e t zovl. lange a; veelal
pondjrA,
m. Mv. -ders. Verkl. -derke »mv. -kes,
-kies
D e eind-^ valt dikvs rjls in de uitspr. weg.
Korf met hengsel en met platten of ronden bodem,
fr. panier. De ponder es rond of vierhoekeg; de
vierhoekege pend er ka' mee tieie deurkies geslote ii'er(de)n. De ponder en es geem mande ; de
manden hee'geen ainze {hengsel ; , wel tivie ooren;
ze drafgjen
de pondère mee c'en hand of an den

46

31

PAAP
crme (arm); de mande werdt mee twie hande gedrefgjen. Ne ponder appels, aiers, enz. — Mee
ne ponder, m e t een geschenk. Tante komt altoos
mee ne pondère. Vgl. D B ; Ned. Wdb. — Ze komt
hier altoos herre ponder vidiert, ze komt hier
altijd ora iets.
— AM. Paanderen, ponderen, op kraambezoek
gaan, h e t kraamfeest vieren : te pondère' gaan ;
as de geburinne' ponderen, drafg)en ze 't een of
Y ander in ne ponder mee veur de moeder van
'tkind, en toons werdt er dzenuiver
gebrand;
vanhier paand- of ponder enge, vr., het paanderen:
Mie trok nor de ponder enge ; — ponder eere, m . ,
vrouw die paandert. Vgl. D B ; Ned. Wdb.
P a a p 'zovl. lange a), m. Mv. papen. Verkl -ke
(mv -kes, -kies). Geestelijke. W d b E n k e l m e t
minachtende bijgedachte — Bij uitbreiding. K a tholiek, klerikaal. Stemdegij
veur de papen? —
Vgl. hier P A P E , vr. ; h e t w. komt nog voor in het
raadsel van den abpele (zie hier G R O E N E ) .
— Afl. Paapachteg, bn., van papen houdende;
— paperije, vr., de geestelijken ; de klerikalen.
P a a r (zovl. lange a), o. M v . paren. Verkl. -ke
(mv. -kes, -kies). W d b — Spr. Dat es 'n ander
paar mauwen, dat is een andere zaak, dat is heel
w a t a n d e r s ! D B . Ned. Wdb. kol. 14.
P a a r , b n . W d b . — R a a d s p e l . Paar of ompaar
doen, h e t juiste getal raden van de dingen (marbels, centen, enz.) die m e n in de gesloten hand
houdt. Ze speie paar of ompaar. Ned. Wdb. —
I n het marbelspei : het es paar, het es ompaar, het
getal marbels, die in het putje liggen, is even of
oneven. V g l . D E C O C K en T E I R L I N C K ,

Kinder-

spel, V , 129.
P a a r d , o Niet in gebruik. Zie P E R D (00k de
afl. en samenst.).
P a a r s , bn. Onbekend in mijn dialect.
P a a r t (uitspr. port; soms m e t zovl. lange a ;
zie Kl. en Vor ml.), o. Mv -en. Deel, part.
't Vijfde port. Wor es mij' port? Doet 't in drij
Porten. K I L . D B . C V . T . R B Ned. Wdb
(« thans alleen in Zuid-Ned. nog gewoon »). —
Erfdeel. Zekreeg'thids
veur her port. — Zif
port kr iff g) en (ook meekrij(g)eri),
hen (hebben)
(00k meehen),
bekeven worden ; gestraft worden ; geslagen worden Zoo ook : iemend zif port
geen igeven). — 't Beste port, het beste deel ; ook
het grootste deel : 't beste port van 't werk es
gedaan. — 't Meeste port, h e t meerendeel. }t
Meeste port van de mains(ch)en
en deu(g)en
inet O o k : doorgaans, gewoonlijk. 'k Ga 't meeste
port tsondaas uit. — Va' mij' port, van mijnentwege. Va' mif port meugde 't doen. F r . de ma
part. — Va' goe' port, fr. de bonne part. Hie
weet het va' goe' port. — Veur mif port, w a t
mij betreft. Zij mag ja ze(gg)en;
ik, veur mij
port, zefggje neen. J .
— Afl. Porten (soms m e t zovl. lange a),
deelen, verdeelen : ge moet porten ; vgl.
Wdb ; — portere, m., iemand die deelt :
Pier en es geene goee portere, hie hauwt
veur hem.
P a a r t u r e (uitspr. portu/\>,

ww.,
Ned.
onze
't dl

klemt. op tu), vr.

PAASCHKALF
Mv. -n. Verkl. -timrke (mv. -kes, -kies). Kaartspelterm : spel (partij die men speelt). N o g zeer
gewoon. Wie zalter die porture
winnen?
Me
speeldegen drij porturen.
Laat ons nog e portuurke doen. — Vgl. Mnl. Wdb : parture,
paerture; KiL. : « paertur", ludus parium sive aequalium, aequa concertatio ».
Paaschachtig" (uitspr. pazachtdch m e t zovl.
lange a , bn. M e t Paschen in betrekking staande.
Paasachteg were, goed, schoon weder. Ge zij'
paasachteg
gekleed.

Paaschai, o. Z. PAASCHEI.
Paastfiavond (uitspr. pazavp(n)t met zovl. lange a , m. Paaschavond. W d b . — Volksmeteorologie. As de wend op Paasavefnjd
in 't Ooste'
zit, blijft er hie tot mee Senksen.
P a a s c h b e e s t e (uitspr. paaz- met zovl. lange a en
seh, e), vr Beest i'os, koe, stier, kalf, enz. ) dat men
in de Paaschweek slacht. — Zeer vet runddier. —
V a n menschen. Zoo vet as 'm paasbeeste.
Sies,
die dikke paasbeeste! — V g l . Ned. Wdb. S C H .
DB.J.
CV(Aanh.).
P a a s c h b e s t e (uitspr. paaz-), o. Paaschbest. Op
mij' paasbeste ; op her paasbeste.
P a a s c h dag" (uitspr. taastach m e t zovl. lange a;
met paazdach*, m. Mv. -en. Paaschdag. W d b . —
Men zegt: eeste Paastag, twcerdePaastag,
Paaschzondag, Paaschmaandag.
P a a s c h e i (uitspr. pazai, soms paaschai, m e t
zovl lange a), o. Mv. -aiers. W d b . — Paas(ch)aiers ropen (rapen) of zoekeit : op Paaschavond
legt moeder, des morgens vroeg, eieren (die veelal
gekookt en gekleurd zijn) in den hof, tusschen de
bloemen ; de kinders gaan ze zoeken of ropen. De
klokken, die va' Roomé' werekommen,
brengen
die Paasfch)aiers
mee.
P a a s c h e r h o u t (uitspr. -aut),

o. Zie PAASCH-

HOUT.

Paaschfrak (uitspr. paas-), m. (niet vr.). Daarnaast PAAS(CH)JAS. D e beste frak, die m e n op
Paschen ien andere feestdagen» aantrekt. C V . J .
Ned. Wdb{« gewestelijk (in Z.-Nederl.) »). V g l .
FRAK.

P a a s c h g e l d (uitspr. paas-chelt),
o. Geld dat
de biechteiing, die, in de week voor of na Paschen,
te biecht gaat, den biechtvader schenkt. D i e gewoonte verdwijnt.

Paaschhaut, o. Z. PAASCHHOUT.
P a a s c h h e s p e (uitspr pazespp, soms paasch-^,
vr. H e s p die men te of omtrent Paschen eet ; —
ook : bijzonder goede hesp. Vgl. J.
P a a s c h h o u t uitspr. pazaid, soms
paaschauf),
o. Daarnaast P A A S C H W E R V E . Soort van wilg (Salix caprea L.). Vooral de vrouwelijke plant wordt
aldus genoemd. Dj kinders make schuifels
va'
paas(ch)haid.
Volgens Loq., Wdb zegt men
paascherhaid
te St Maria-Oudenhove »naar den
oostkant van 't dialectgebied).

Paaschjas, m. Zie PAASCHFRAK.
P a a s c h k a l f (uitspr. paas-), o. Kalf dat men in

PAASCHKEERSE
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de Paaschweek slacht; — in 't algemeen : zeer vct
kalf ; — 00k : vet en dorn mensch.
P a a s c h k e e r s e (uitspr. paaskeesd, met zovl.
lange a en seh. e), vr. Paaschkaars. W d b .

Paaschkeese, vr. Z. PAASCHKEERSE.
P a a s c h k l e e d (uitspr. paas-), o. E n k e l in ' t mV.
-kleer*n. W d b .
P a a s c h k o e (uitspr. paas-), vr. K o e die men in
de Paaschweek slacht ; — in het algemeen : zeer
vette k o e ; — 00k van vrouwen : z' es zoo vet as
'm paaskoe; 't es 'm paaskoe.
P a a s c l l k o e k e (uitspr. paas-),

m. Paaschkoek.

Z . KOEKE.

P a a s c h m a a n d (uitspr. paasmaant,
of -mo?it\,
vr. D e maand, waarin Paschen valt; is niet altijd
April.
\g\.Ned.-Wdb.
P a a s c h m e s s e (uitspr. paas-), vr. D e plechtige
mis op i en Paaschdag. Vgl. Ned. Wdb : PAASCHMIS.

Paaschnag'ele (uitspr. paasna(gph),
m. Mv
-Is. D e ema-f valt dikwijls weg. E e n der vijf
kruisvormige nageis die in de paaschkaars steken.
De paasnafojels
zij' va' was en wïerook gern aakt, Mee ne paasnafgjel
nor ne weerewolf
schieten. Legt ne paasna(j)el
onder de zulle van
de deure, en geen tooveresse 'n kan in huis kommen. C V . J Ned. Wdb.
PaaSChOSSe 'uitspr. paaz-, soms paasekossd),
m. Paasciios. W d b . — I n 't algemeen : zeer vette
os. — Ook van menschen : zoo vet as nepaas(ch)osse.
PaaSChpenning' fuitspr. paaspennenk),
m.
Biechtpenning dien men na de paaschbiecht den
biechtvader gunt. V g l Ned. Wdb.

Paaschtag, m. Zie PAASCHDAG.
P a a s c h verkeil »uitspr. paasferkdn of -ferkie),
o. V e t zwijn dat men in de paaschweek slacht; —
in het algemeen : zeer vet zwijn ; — zeer vet
mensch : le eft da' paasverkie
nog?
PaaSChweke (uitspr. paas-), vr. Paaschweck.
Wdb.
P a a s c h w e r e (uitspr. paas-), o. Mooi weder
(vooral in den wintertijd). 'tEs oprecht
Paaswere.

Paaschwerve, vr. Zie PAASCHHOUT. Vgl.
WER VE.

P a c h t , m . (niet vr.). M v . -en. W d b . — De
packt es uit, is verstreken — Dat <s tien diere
packt, eig. ; iig. : dat kost veel, dat komt duur te
staan — I(n) pachte bij, gepacht door. Da' land
es i' pachte bij Francies de Cubbere. — Nen nuë
(nieuwe) pacht maken, (van een en zieke) weer
goed hersteld zijn. J . — De pacht breken, de
pacht verbreken.
— Afl. Pachten, ww., zie aid.
— Samenst. Pachtboer, m., pachter, W d b ; —
packtbrief,
m., pachtakte, W d b ; — Pachtgeld,
o., W d b ; — pacht\oed,
o , goed dat verpacht
w o r d t ; het tegenovergestelde van aifgje'
goed,
ai(g)endom;
ook : pachthoeve; later : iedere hoeve; vgl. Ntd. Wdb; D B ; C V (Aanh.) — facht«

PAP

hof o., pachthoeve; hoeve in het algemeen; iVed.
Wdb (« in Z.-Nederl. ; reeds in het mnl. »1; —
pacht land, o , land dat verpacht wordt; W d b ; —
pachtmees(ch), m., pachtwee, vr , meersch of weide die men pacht; — pachtsomme, vr., pachtsom.
P a c h t e n , bedr. zw. w w . Verv. pachttege, gepackt. W d b Land
pachten.
— Afl. Pachtere, m., huurder, W d b ; — weisteilende boer; Nd.
Wdb («vooral in Z - N e derl. »); — p a c h t es sc (klemt op tes), vr., pachterse, vrouw die pacht; vrouw van eenen pachter;
welsteilende boerin; — rachterije, vr., zie aid.
P a c h t e r i j e 1 klemt. op rij), vr. Mv. -n Koe\e. Hie weunt op'n schoonepachterije
Wdb —
Hoeve met de er toe hoorende landerijen. Dat es
f
n uitgestr ekle pachterije —Pachtersbedrijf. Naar
de doo' van herre man dee' ze de pachterije
voort.
P a d , 0. Niet in gebruik. Zie W E ( G ) E L E .
P a d d e , vr. Mv. -n. Verkl. paddeke ms. -kes,
-kies,. P a d . — De pad de spawwt (spuwt) vergef
en ook vier. — K o r t , dik, vuil mensch, veelal van
vrou -\ en. Die leeleke padde! R C V C L \Bijv ). J .
Ned. Hdb. — Van n? puid ' m padde
krij(g)m,
van iets slechts in iets siechters vallen !k En wille
mij' maisen nie wee^zenden, van ne pnid Rrijgde 'm padde Si es Hep bij boer To nie deure, hie
genk bij boer Lowie werken, mor van ne paid,
kreeg hie 'm padde Vgl. Ned Wdb; J . - - Volksmeteorologie, 't Zal rainen /of re{g)enen\, de padde' kommen uit (of loopen over de weeg).
— Samenst. Paddeges, o , paddegers : i ° kleine
akkerbiessoort {Junctis bufonius L.); 2° kwendelbladig zanclkruid [Arenaria serpyllifolia
L.);
vgl. Ned. Wdb ; — paddemoedernaakt,
bn.,
daarnaast, gewoner, palmmoedernaakt
(z. ald.) en
soms paddenaakt;
geheel naakt of bloot ; hie liep
paddemoedernaakt
; e kind dat op de weereld
komt, es paddemoedernaakt
; ook zelfst vr. en
veelal in 't mv. : paddemoedernaakte
(daarnaast
paddemoedernaakte
wijven), herfsttijloos 1 Colchicum autumn aie L.); vgl. A W . M db ( « i n Z.N e d » ) ; — paddevergef
o , padde vergilt ; ook :
iets dat zeer siecht of walgelijk smaakt ; S C H ; C V ;
CL {B/jv.}; Ned. Wdb.
P a d r e t <körte a, klemt. op drei), o. Mv. -ten.
Verkl. -se Portret (waarvan het eene vervorming
is). It mand zij' padret
maken.
Paf, tusschenw. W d b . Daarnaast P A F F E . Paff
hie sloeg de deur toe. Paf paff 't
dondertferme!
Pief poef paf, 'k hoore schieten Paf do en, zulk
geluid voortbrengen; 'tgeweer dee' paffe; de blaze
doe' paf en sprengt open.
Pafj bn. b w . Uiterst verbaasd, ontsteld ; fr. stupéfait, abasourdi
Hie was raf, ostie (als hij)
Y hoordege. Ze stonden amaalpaf
as waren ze
van 't hand Gouds geslefgjen
Ze bleue' paf!
Ge zit dor paf , kee? Hie viel paf , ostie mij zag —
Uiterst vermoeid Z' en kan nie meer voort, z'es
paf!- V g l . N t d . Wdb. S C H . D B . CV. J.CL{Bijv.).
Paf, m. (nooit vr ) M v . paffen. Verkl. -ke.
W d b . k Horrdege ne grootepaf
De deure sloeg
toe mee ne paf t Gafnepaf.
Hie kreeg paffen
cp zijne smoel. F i g . Dal zal ne paf geén, als ' t

PAFFE
PAFFE

-

PAKKEN
PAKKEN
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geheurt,
gebeurt, zal
zal 't't gerucht
geruclit maken:
maken; schertscud.
schertscnd. -— TaTabaksrook,
baksrook, dicn
dien men
men met
met gcweld
geweld uit
uit den
den mond
mond
blaast
k Kreeg
ter den
blaast ' 'k
Kreeg den
den r?.ne
ne pal
paf ach
achter
den anderen
anderen
-::'i' nzi./'
mif gezichtc.
gezichte. -— Vgl.
Vgl. iVed.tVdb.
Ned. Wdb.

hand,
hand, waarmcdc
waarmede men
men pakt
pakt (grijpt).
(grijpt). In
In de
de ./Jak
pak 7..'t,
vu~9
lnijn
Wdb.
mijn hand
hand ben
ben 'k'k gekwadst.
gekwaitst. Loq.,
Loq.,Wdb.

Paffe,
Paffe, tusschenw.
tusschenw. Z.
Z. PAF.
PAF.
Paffen,onz
Paffen, onz bedr.
bedr. zw,
zw. vr«,
\vw. Wdb.i--Onz.
W d b . — O n z . Ecnen
Eenen

dit!ne
diene eofer
kofer etun es
es geene
geene pak-an.
pak-an. DB
D B LL q.,
a., rVdb.
Wdb.

poef
poef geven,
geven, laten
laten hooren
hooren Met
M e t Zijll,
zijn. De
De uaister
vaister
pall
\ tweeem. D~
pafteg' inin
paft in
in twiei:'
twieë'^tweeëni.
De luclztbal
luchtbalpafteg'
honderd
honderd stzkke'l.
stikkei. Met
M e t hen
hot (hebben],
(hebben). De
De .fa(g)ers
jafgjers
paffen
paffen al,('heel
at g'heel den
den dag.
dag. 't
't Roer
Roe r palt,
paf t, As
As ge
ge nie!
ni et
en
en zwi./gt,
zwijgt,pafpal' e.
k. Astie
Astie (als
(als hij)
hij) rookt,
rookt, kan
kan hie
hie
paffell,
paffen. Vgl.
Vgl. Ned,
Ned. Wdb.
Wdb. -— Bedr.
Bedr. Met
Met Ite
henn (heb(hebben)
ben) Doen
Doen paffen
paffen Past
Past op,
op, ge
ge zilt
zi.lt de
de deur
deur inin
paftege dell
twieC'pajJc:n.
twieë paffen. De
De lauaier
lavaierpaftege
den haze
haze d.iod.
dood.
Ze
Ze paftege
paftege de
de pot
pot te(g)~;l
te (g) eu de
de /frv/ld.
grand. De
De ;'Jug-e
junge
paft
paft zijneln
zijnem bal
bal te(ge)n
te{ge)n de
de 1JZltUr.
muur.
-— Afl.
Afl. Paffenge,
Paffenge, vr.,
vr., hct
liet paffen
paffen ;; de
de .fa(g)ers
ja(g)ers
schieten
schieten al
al g'heel
g'heel den
den dag,
dag, 't
't es
es 'Ill
'm paffenge!paffenge! —
paffere,
paffere, In
m ,, iemand
iemand die
die paft
paft (slaat,
^slaat, schiet,
schiet, ge\velgeweldig
digrookt).
rookt).

Pagadder,
Pagadder, m.
m. Zie
Zie PAGADDEl:<E.
PAGADDEKE.
Pagaddere
P a g a d d e r e fpa
(pa met
met korte
korte a.
a. klemt.
klemt. op
op gad\,
gad), m.
m.

M
v. -rs.
Mv.
-rs. Verkl
Verkl -rke
-rke (rnv
(mv -re-s,
-rk^s, -kies).
-kies). De
D e eind-e
eind-^
valt
d.
valt dikwijls
dikwijls in
in de
de uitspr
uitspr "reg.
weg. Etym.
E t y m . :: zie
zie J\;~Nd.
Wd7,
Wdb. Klein
Klein kind,
kind, kleine
kleine jongen.
jongen. KOJ/zt
Komt a lluer,
alhier,
klaine
Maine pagaddere.
pagaddere. D-::
D- pagadders
pagadders llzake
make zul?znk (zulk)
(zulk)
lawi/t.
lawijt. R.
R . eL
C L (Bi.fv).
{Bijv).

Pagadet
P a g a d e t Ide
< detwee
tweea's
«'skort,
kort,klclnt.
klemt.opopdet),
det), m.m.
Klanknabootsend
Klanknabootsend \\roord:
woord : slag,
slag, n1.
ni. vuist-,
vuist-, kaakkaakslag.
h"1n ne
pagadet dat
slag. Hie
Hie gaf
gafhftn
nepagadet
dat hie
hie {"j>
op de
de vloer
vloer
tub;zpeldefJe.
tuimpeldeçe. DB.
DB.
Pagadette
Pag*adette (de
(de twee
twee a's
#'s kort,
kort, klenlt.
klemt. op
op det),
det), VI.
vr.
Pagaaet
Pagaaet \soort
^soort van
van duif)
duif) ;; koket.
koket. Zie
Zie hierover
hierover JVed.
Ned.
UTdb.
Wdb.
Pail,
Pail,0.;
o.; painse(n),
painse(n),vr,;
vr ;painsjoen,paintsjoen,
painsjoen, paintsjoen,
0.;
w ;; paizen,
o.; paintsukere,
paintsukere, In.;
m.; paisteren,
paisteren, www
paîzen,
ww.
w w . Zle
Zie op
op PEI-;
PEI-; ook
00k de
de art.
arl. en
en samenst.
samenst.

Pailjas
P a i l j a s \hoofdt.
(hoofdt. op
op /as\
jasï, m.
m. Paljas.
Paljas. ,V
W ddb.
b . GcGckleed
en zi;"
kleed looot'
loope geli/k
gelijk ne
ne pail.fas.
pailjas. ZWlfgt,
Zwijgt, g'
g'en
zif
nzor
mor 11-"
n* pail/as.
pailjas.
Pailjasse
P a i l j a s s e (hoofdt.
(hoofdt. op
op las),
jas), \T.
vr. Bed
Bed (Inatras)
(matras) of
of
stroozaK
stroozaK dIe
die men
men op
op den
den grond
grond uitspreidt.
uitspreidt. Op
Op 'Ut
'm
pail./asse
pailjasse slopen
slopen (slapen).
(slapen).
Pak,
~:Iv, _lun.
P a k , o.
o.Mv.
-ken. Verkl.
Verkl. --ske
-ske tmv.
imv. -sk{'s,
-skes, -skzes),
-skies),

'V
W ddb.
b.

.-- Zi/'
Zij' pal?
pak nzaken,
maken, vertrekken;
vertrekken; sterven.
sterven. J,
J.
-—ICllzand
gebz of
Iemand zi/'
zij' pak
pakgeên
of JJzeegeen,
meegeên,
hem
h e m afranselen;
afranselen; hem
hem ferm
ferm berispen
berispen of
of bekijven;
bekijven;
hem
h e m duchtig
duchtig de
de waarheid
waarheid zeggen;
zeggen; zoo
zoo ook:
00k: zi/·
zij pak
pak
r,!z.·'1l,
kri/(g)en
hen
kri/\g)en (of
(of meekri/(g)"'n),
meekrzj{g)^n),
hen (of
(of l1zemeehen,
-hebben).
-hebben). Vgl.
Vgl. iV
N d.
d. TVdb
Wdb kol
kol 166,
166. -— Zi/'
Zif pak
pak
ophen,
ophen, dronken
dronken zijn,
zijn. -- Z[f~
Zij' pak
pak 'wee/{dra(gjen
weegdra{g\en of
of
ajl->(gfJ)en,
afl\gg)en, te
te biechten
biechten gaan.
gaan. J.
J . CV
C V (Aanh.,.
{Aanh.).

ev
C V (Aanh.).
(Aanh.).

Pak,
v. -kf'n.
P a k , o.
o. M
Mv.
-ken. Zonder
Zonder verkl.'\Tdb,Vat,
v e r k l . W d b . V a t ,greep,
greep.
Die
kofrr (koffen
Diekofer
(koffert ~'S
>s nzoez"li;.k
moeili;k oln
otn verdra(gen,
verdra[g en, del"
der
en
en fSts grene
geene pak
pak an.
an. -— Ook
Ook fig,
fig. Dc!r
Der en
en es
es geene
geene
pak
pak an
an hf"7Z,
hem, hij
hij isis niet
niet te
te vatteu,
vatten, te
te ovenneesteovermeestefen,
d )pn of
ren, te
te verschalken.
verschalken. Coe
Goe wor(
wor(d)en
of Ra
za ! kwade)
ikwade)
'-wor(d)en,
ii)or(d)en, niet
niet en
en hee
hee pak
pak op
op hen?,
hem, niets
niets lnaakt
maakt
indruk
gl J.
indruk op
op heIll.
hem. V
Vgl
J . -— Behendigheid
Behendigheid in
in het
het
pakken
pakken of
of dOCll.
doen. S/cs
Sies fue'
hee' de
de pak
pak wee/{
weeg HFFT.
H F F T . c\r.
C V.
iVed.
Ned. Tf7[lb.
Wdb. -— I-Iet
H e t deeI
deel (dus
(dus het
het binnenste)
binnenstej van
van de
de

Pak-an,
Pak-an, m,
m. Eig.
Eig. pak
pak
aanpaxken.
aanpaicken.

Ned.
Ned.

VAN
VAN HOUCKE,
HOUCKE,

aan,
aan, gebiedende
gebiedende wijs
wijs van
van
Houvast.
H OU vast. L1n
An

f/t,
db: PAKAAN.
Wdb:
PAKAAN.

Loodgieter,
Loodgieter.

Pakken
P a k k e n (met
(met

gerekte
gerekte korte
korte as,
a\ bedr,
bedr. onz.
onz. Z\Y.
zw.
ww.
w w . Verve
Y^erv. :: paktege,
paktege, gepakt.
gepakt. Met
Met hen
hen (hebben).
(hebben).
Een
E e n pak
pak maken,
maken. Zie
Zie Ned.
Ned. fVdb.
Wdb. Hi::
Hie gaa'
gaa' (·'ervertrekke17,
trekken, hie
hie es
es al
al an
an Jt pakken.
'tpakken.
-— N
N eem
m en
e n (zie
(zie ald.),
aid.), vatten,
vatten, vastgrijpen.
vastgrijpen. Pakken
Pakken
isis 't't gebruikclijke
gebruikelijke woord;
woord; nemen
nemen khnkt
klinkt voornaarn.
voornaani.
Pakt
01 zet
Pakt ne
ne stoel
stoelen
zet otc
on .u).
\\\). Ze
Ze pakt
pakt her
her kind
kind op
op
de
de schoot.
schoot. Iemand
Iemand in
in d'
d' c-rms
er ms (armen)
(armen) pakkcn.
pakken.
Iet
ter herte
veur 'l1ujn
letter
herte pakken.
pakken. 'kk Pakke
Pakke 't
'tveur
mijn rekerekenen,rre.
nenge. Iemand
Iemand onder
ander hand?
hand? paeern
pazktn 'k
'k Zat
Zal ':7 op
op
nuj
mij pakken,
pakaen, er
er mij
mij mee
mee belasten,
belasten, er
er voor
voor verantverantwoordelijk
woordelijk zijn.
zijn. Hie
Hie paktege
paktege ziJ"
zij' zuster
zuster biJ'
bij hein,
hem.
Gc
Ge moet
moet ne
nt kllecht
knecht pakken.
pakken. Zij"
Zij' plezier
plezier pakken,·
pakken ;
zif geflzak,
gemak, ziJ'Jl
zijn honderd
honderd (duust)
{dunst) ge1nakke'
gemakke pakpakziJ"
ken. Al
AI wor
wor pakt~
pakte ''t,t, al
al waar
waar gaat
gaat gij?
gij? Veur
Veur ieieken.
mand partiJ'e
partije pakken.
pakken. Hie
Hie paktege
paktege ''tt word
word
mand
(woord.'. Kunzt,
Kamt, 77U
me g-aan
gaan nen
neu dreu
dr eupel,
pot,
[woord.
pel, ne pot,
enz. pakk,'1Z.
pakken. Pakt
Pakt 1Ze
ne lepel
lepel zerrn.
zeem te(g)en
tefgjen den
den
enz.
Zr pakt,g(J
paktege den
den train,
train, "n
'n Vrauw,pakken,
Vrauwt
pakken,
hhjetcSt.
ieest, Zi'
trouwen. ''kk En
En wille
wille da'
da' geld
geld nie
nie pakken,
pakken, aanaantrouwen.
nemen. Ge
Ge moet
moet keune
kenne geen
geên t:1J~
tin pakken.
pakken. Ge
Ge mort
moet
nemen.
dat pakke
pakke lenk
lenk ,gelijk)
't tS
es (t
y't kOJl~t.
komt.
Veur 7.i'''e
wie
( gelijk) 't
dat
V"'eur
mij? Iet
let kalek
kalek (kwalijkl
(kwalijki pakken.
<pakken. Pakt
Pakt
j iaktegij
aktegiJ' 1Jzij'?
(d. i.i. neem
neem aan,
aan, onderstel,
ondersteli dat
dat ge
ge 'Z}eur
veur die
die Roe
koe tnlle
twie
(d.
honderd frank
frank kri/gt.
krijgt. Zoo
Zoo ge}akt
gepakt da'
da' ge
ge gelijk
gelijk
lwnderd
A n h\hebt,.
e b t / . Op'
Op 'tt 1ninste
minste grpak't,
gepaxt, berekend.
berekend. Enz.,
Enz.,
lzet
enz. Zie
Zie Nt
N d.
d. 'fVdb.
Wdb. i.i. v.
v. NEMEN.
N E M E N . -— Verschillende
Verschallende
enz.
bijzondere toepassingen.
toepassingen. Bedr.
Bedr. Stelen.
Stelen. PVi'e
Wie hut
hect
bijzondere
(heeftj
trmif
geld gepakt?
gepakt? DB.
D B . ev.
C V . J.
J . j\~d.
Ned.
(he
eft) tr
l1tl.f' geld
Wdb (<<
(« vooral
vooral in
in Z.-N
Z.-Ned.
»). Hauwe'
Hauwe' (houden)
(houden)
IYdb
ed. »).
wit da'
da' g'
g' het
het lhebt),
(hebt;, eJJZ
em pakke'
pakke' wat
wat da'
da' gc:
ge kri}krijw:zt
(gje keunt,
ktunt, dat
dat es
es ''tt elfste
elfste g('bod.
gebod. -— Iel1zand
Iemand pa,('pak(g)e
ken, hem in handen krijgen. Bepaaldelijk : gevanNell, henl in handen krijgen. Bepaaldelijk : gevangen nemen;
nemen; betrappen,
betrappen, proces-verbaal
proces-verbaal tegen
tegen ieiegen
mand opmaken,
opmaken, hem
hem in
in de
de boete
boete slaan.
slaan. SpI.
Spr. IcIeInand
mand oif
uij zijn
zijn tonge,
tonge, bif
bij zi.f'
zij' word
word pakkt'1Z,
pakkc7i, henI
hem
l1zand
wegens oneerlijke
oneerlijke beschuldiging
beschuldiging bij
bij getuigen
getuigen bebe,vegens
trappen en
en proces-verbaal
proces-verbaal tegen
tegen hem
hem opmaken.
opmaken.
trappen
lemafidpakken,
in kaartspel
kaartspel :: hem
hem beboete11,
beboeten, 0111omIelJland
pakken, in
dat hij
hij de
de regels
regels van
van 't't spel
spel niet
niet toepast.
toepast. Iellzand
Iemand
dat
pakken : in
in zekere
zekere loopspelen
loopspelen b.
b . v".
v., hem
h e m vattcn
vatten
pakken:
met de
de hand.
hand. V
Vgl.
Ned. Wdb.
Wdb. -— Ne
Ne lotelel1Rpakloteten?pakmet
gl. Ned.
ken, hem
hem als
als soldaat
soldaat nemen.
nemen. Sies
Sies 11zeendege
meendege dat
dat er
er
ken,
hie zoo
zoo ~zou)
(zou) ud
uitgeweest
hen, 17lOr
mor z'
z' /zen
hen hCllZ
hem toc/z
toch
geweest /zen,
hie
gepakt. -— Van
Van ziekte,
ziekte, ongesteldheid:
ongesteldheid : betrappen,
betrappen,
gepa/ct.
vatten. 'k Hè jjieb) ne kauwe feoivsi&gepazt. CV".
vatten. ' k .fIe \hebl ne kauwe ~koude, gtpa",t. ev.
Ned. Wdb. kol. 1 8 2 . — Asem pakken, ademen.
J.Ved. Wdb. kol. 182. - Aseln pakktn, adeInen.
'R En Roestgeenen asem (of mijncn asem nie\ pak, R En Roest geenen asenz (of mi./nen aSe1Jl JZz'el pakken.—Onaangenaam
aandoen (van reuk b. v.). De
ken.-Onaal1genaaIl1
aandoen (van reuk b. v.). D~
vuile reuk paktege mij. C V . J . Nd. Wdb i « in Z.vuile
reuk
paktege
l1Uj.
ev. J. A~d.
rVdb \«Alin Z,N e d . «). — Treffen, roeren,
ontroeren.
die
Ned.
- Treffen,
ontroeren.
Al che
mizerie«).pakteg'
ons Asroeren,
'k er nog
op paize,
ben
lttizerie
pakteg'
01lS As'k er nag 0 p paz'ze, ben
ekg,pakt.
Er deure, er af pepakt zijn. Da' pakt
ek
glpakt. Er
gepakt
zifn.Wdb
Da' paid
mijstijf
S C Hdeure,
. D B er
C Va..f
: T
. J . Ned.
(« in
17zi/
stijf.
SeR.
DB Grijpen,
ev.
T. houden.
J. ATed. PVdb
(<< in
Z. N e d . »). — Onz.
Dena(g)el,
Ned.
»).
Onz.
Grijpen,
houden.
Df'
na(gJel,
Z.
de vijze paqt C V . J . — Vasthechten, aankleven.
r
dt)
ev.nieJ. pakken.
- Vasthechten,
De vi/zt'
vervepaClt
n zal
D B . C Vaankleven.
. T.J. —
De
'l'C1'''l'e "n
zal nz'e
pakken.
DB. ev.
J. Gelukken,
slagen;
indruk
maken.
Zijne T. wenkel
Gelukken,
slagen;
indruk
maken.
ZiJ'ne
en zal nie pakken. Ga mor voort, wat wenkt'l
da' ge
zal nie pa!,kf'Jl.
Get J1zor voort,
'li'attoch
da' ge
en
zegtftpakt.
Zwijgt,jongen,
'ten zal
nie
ze~t, ' t pakt. Zwi;i"t, ;'ongen, ' t en zal toch nit!

PALODDEREX
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-PALODDEREN
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1I;ak/~C'1. k Zalw
Zal icmnen,
as'7t pakt.
pakt. SSeH.
DB.
CV.
V. jS -:Paliesandere
(klemt. op
pakken.
innen, as
CH. D
B. C
- Paliesandere(klemt.
op san),paliesanderhaut,
.M77),paliesanderhaut,
PAKKERIJE
PAKKERIJE

fJ k

R.. J.
J. —
- Op
Op iemand
ientand pakken,
pak'kell, indrak
indruk maken. A1
R
Al
zoat hihz> doet
doet of
of zegt,
ze..;.;t, em
cnz pakt
pakt op
op zijne
Zl/nr zeune
zeu ne niet.
ntct,
wat
-- Nor
Nor (naar
(naar iemand
icmand (of
(of iet)
iet) parken,
jJaRkcn, er naar
11aa1' grijg1'ij—
lI/e paktege
Da?t{~f[e nor
nor de koordc,
A'oordc, mor
mar hie
hie en
('17 ha'
/za'
pen. Hie
n iet, De
D« kadee
kader zoo
zoo (zoii;
(zou al
a l ne keer
l,'ecr nor
n(1J~ e maisuta I:S'ze niet.
ke pakken.
pakkcll.
- Afl.
Afl, Pakbaar,
Paebtiar, bn., vangbaar
vangbaar en strafbaar
strafbaar
—
voor de wet
wet:: as ge
/{e 't' t do
doet,
zijde
pakbaar,.; C
CV
V,,
voor
et, zij
de pakbaar
- pakkel/;>i: (uitspr. mmet
bn., kunnendc
kunncndc
H..,, JJ;
R
; —pakkelijz
e t ziJ\
/ j , bn.,
genc)luen worden
worden:: de ko
k(~(n'
(koffer I en
en es
rs nie
nre
(vast) genomen
per (koiïen
pakkclijk,·; diene
dienc lavaier
ia7Hlier es
rs pakbaar
pa/~baar bevindt
bevindt zieh
zich
pakkeiijk
den toestand
tocstand van
VJ.l1 iemand
iemand die kan
kan beboet
beboct worden),
in den
mar hie
hie en es
rs niepetkvelijk
ntc pal: ee lijk (men
(men slaagt
slaa~t er
cr niet
nict in
•mor
hem op heetcrdaad
hcetcrdaad te betrappen);
betrappcn); —
- pakkenge,
p{/k/~cJl/]'i',
hem
vr., het
het neinen,
nemen, het
het grijpen,
grijpen, het
hct vangen
vangcn : de jongles
j07l{}i:?s
l,:YCPC71 nor
nor de maiskies,
maise/rs, de
dL' maiskies
JlZaiSA'If-'S hi.o
tlf Jon'/Ollgrepen
orr de
L[j°lt'S, 't
7.R'asmij
dol" 'm
'JJz/>ukkenge~'
- pakkere,
i)a;,/~ere,
gies,
't was
mij dor
pakkenge ; —
iemand die pakt
pakt (in
tin sommige
somlnige spelen
spolen : kaartkaartm., iemand
spel, krijgertje;
krijgertje ; chef,
dief, enz.).
cnz.).

jj
|i
ji
j\
j|
|
jj
|I
j!
j\
j\
!
ji
\|
j!
jj
|\
!j

Pakkerije
r0\ vr. Zonder
Zoncler mv.
111\'. V
Van
P
a k k e r i j e (klemt. op rij\,
an
pal"o. xVlinaclitende
...v liuachtende term
terrn : al de pakken.
pakkcn. S/nijt
Slizijt die
die
pak,o.
pakkeri./e mor
mer in
in de
de stove.
stoue.
pakkerije

I
\!
jj
Pakket,
Niet
gebrnik.
P
a k k e t , o. N
i e t in gebruik.
|!
j
Paks-tekom
te), m.
In. Zonder
Zender mv.
mv,
P
a k s - t e k o m (klemt. op te),
|j
Kaakslag. Ne
.iV(~ paks-tekom
paks-tekoJJl krijfgjen.
kri/(g)el1. Lat. pax
pax tetcKaaksiag.
jI
CUJJl, de vrede zij met
Inet u. R
I{ (Jl;j7.'.,I.
cum,
[Bipv.).
j
Paks-vobiskop (klemt. op bis),
bl~Ij), m.
lTI. Zonder
Zondcr mv.
nl\'.
Paks-VObiskop
|
Kaakslneet. demand
in/land ne paks-vobiskop
paA's-'Z'obl~'kop geên.
ge/n. [fie
Kaaksmeet.
Ifie
j
krt't g ne
ne paks-vobiskop
paks-'Z'obZ:~'kop of
0./ twice".
hi'lL'!:. Eig. Lat.
Lat. pax
pax i|
kretg
'{)obiscu7Jz,
vrcdc zij met
met ulieden.
vobiscum, de vrede
i|
Pal,
011Z. ; bw.
b\v. N
Xict
gebruik.
P
a l , m. en onz.
i e t in gebruik.
|j
|
Palais
(kleint.
op
de
laatste
Jette1'greep,
pa
lnet
P a l a i s (klemt.
îaatste ïettergreep, pa met 1I
kone
a,
o.
11v.
-zen.
~Tnl.
pala/s
(naast
andere
korte a ,
Mv. -zen. Mnl. palais
andere
i\
V01'nle11 l. Paleis. W
\Vdb.
Pal(ll~'\ van
7HOl de keum?il\
h'L'lfJltnA.>,
vormen).
d b . 't' t Palais
J
7'~n dem
deJ~z .biskop.
Ze 'it't1t7d
pa!a/s, in cen
van
biskop. Ze
weunt in e palais,
1j
SC1100n huis.
lUlls.
schoon
i;
Pale lzo·vl.lange a'l, vr. Inlet m.). ~ITv·. -1/. Verkl. 1j
P a l e izovl.
lange a), vr. (niet m.). Mv. -//. Verkl.
jI
paa/lee
(111V. k:.?s, kz~ SJ. Paal (van hout, van ijzer,
paat/i'e (mv. kes, ki<s\. Paal (van hout, van ijzer,
van steen); kilorneter-, hektolTIcterpaal; grenspaal, !i
van steen) ; kilometer-, hektometerpaal; grenspaal,
j
bndpaal : g'o7Z Jilcugt ge('JJl ('ale 7.J cr zetien , anlandpaal
: g'rmou ;ne?/gt
geeni perle verzetten, anJ\
del'st kond
IU\Yl ziclkt..· 'i[leC)':J77Z11Z['. --- Spr.
derst
on vern:,
iinvi buitC'l1
zietke weer^mme.
— It)opt
Spr. {|
IJuzl ko'.nt
pale, te
de palen: hie
j
Buit
pale,
te
verre,
buiten
de
païen
:
hie
loopt
bulle />ale, hij leeft, hanclelt woest en wild. Bz'fille jj
buite
pale,
hij
leeft,
handelt
woest
en
wild.
Binne
jl)a!e, redematig : die 'LuzltgezoJlf zijn, Juoe' binne
pale, redematig : die wiltgezont
zijn, moe' bimie
I!
pale bli./7N'n.
pale blijven.
j|
Pale
zov1. lange
lange a),
a), vr.
\T. Mv.
11 L -n.
-71. Verkl.
erkl. raaPe
/-aal ~e \|
P
a l e zovl.
(nlV. -kes,
-kes, -kirs
-A'Z'rS.. Mnl.
lUll1. paU.
ra!·'. Ovenpaai.
Ovenpaal. Dem
DeJlz bakbctf:- jj
(mv.
kf'r sloeg
sloeg zij'
zij:1 ivijf
'ZCJi;j~ al
a 1 ?nee
lllce 'n
~ 12 heete
lucte pale
pale (uit
(nit een
cen \|
krr
kinderrijln).
kinderrijm).
|j
Palei,
Xiet in gebruik.
P
a l e i , vr. Niet
j•
|
Paleis
palaz~'), m.
In. Zie PALAIS.
P
a l e i s uitspr. palais),
|!
Palen
f zelderll bedr. (gewoon»
(gc\voon \ iI
P
a ï e n zovl. lange aa,, «zelden»
011Z. zw. ww.
\vw. Verv.
,7" crv.:: paaldege,
jJaaldegf', gepaald.
(I[epaald. Met
l\:Iet }i
onz.
lli'll d
,ht.~1Jbell.
'\i"-db.
Jfij' landpaaltan
!({/!(i faa!t an 't't :;/;·lIe.
hen
iübben. W
d b . Mij'
zijne.
Palenk, m.
In. Zie
lie PALING.
PALIXG.
Palenk,
jj
!
Palet,
Niet
bekend in mijn
Inijn dialect.
P
a l e t , o. N
i e t bekend
iI

,T

Paletot
pa!t(l, to met
met zachtl. 0 en zonZ011P
a l e t o t (uitspr. palto,
'der
haofdt..,
In. (niet
(niet vr.».
vr. l • W
\Vdb.
rr"Cntcrs
der den hoof
dt.-, m.
d b . 's WenUrs
do·)' nen
nfn dikke
dzkke palto
palto dfUgd.
do
dengd.
Palie,
~iet
gebrllik. Zie PP_\.A.LDE.
P
â l i e , vr. N
i e t in gebruik.
AALDE.

rn.. Zeker
Zeker kostelijk
kostelijk hout
hout : paiissanaer.
pahssanuer. W
\Vddb.
m
b. E
E
sc/ioo' meitbel
meubcl vet'
ua' l)alz"csa71derf'.
schoo'
paliesetndere.
Paling
palt'nk met
met zovl.
20\'1. lange
lange a),
a), m.
P
a l i n g (uitspr. palenk
Mv. paieng
pateng n.
n, Verkl. palenkske
palenkske mv. -skes,
-skes, -sk/(s).
Mv•.
-skies).
Wdb.
Palen]: peuren.
peuren. Zie PEcREN.
W d b . -—^Palenk
P E U R E N . -— linn
idem
krfllnke!t'lz
It'nk
ne palenk,
pa!cnk, zieh
zich om
om en
kreunkelen
lenk (gelijk) ne
weer
Ze krt u 7lk elt her
hrr !ell
weer draaien en slingeren.
shngeren. Zekreunkelt
lenkk
lie palenz
palen!? van
»an de
de pijne.
p/;·llf. Ook
Ook :: spar
spartrle
Icn/.: ne
17e
ne
tele lenk
palt'nk. —
- Vieze
Vicze kerel, zonderlinge
zonderlinge kwant.
kwant. Ge
(/e
palenk.
zij'
pa!azk, zi!/e.'k
zij' nc
ne zncze
vieze palenk,
zille. 'k EJ/z
Em bctratrtoc
betranwe aierte
diene
palenk niet,
palenk
niet.
-.I\tL
l)(f/e17l'(/cltlt~[j-,
bn.,
van
paling
houdcnd«.
—Afl. Palenkachteg,
houdende.
-- Samenst.
Samcnst. Palenkgast,
I)a!enA:~{/sf, -man,
-rnn n , -'Z'crl.:oopere,
—
-verkoopere,
icmand die paling
paling vent
vent;; -— p}a!enkkwefA'crs,
m., iemand
alenkkwcekers,
m.
v., de gemeene
gernecne engelworttd
engdwortd [Angelica
(Angehca S}'!m. m
mv.,
syluestris
2; -vestris L.),o
L.) ; aldus in 1~)lk
Volk en Taai,
Taal,ll, II, Ii
172;
—
lalenkpeurderf, iemand
iemand die
die paling
p:1linf~ ppeurt;
- (apalenkpenrderc,
eurt; —
falenkbcRe,
lenkbeRe, vr., beck
beek waar veel paling is : de
de Pt'TPerlellkbt'ck es
-s 'm
'vn palenkuch'c.
lenkbeek
palenkbeke.
J

Palm,
.niet vr.). Mv.
I\Iv. -en.
-cn, Verkl.
Verkl. -ke (mv.
(1l1V.
P
a l m , m. iniet
-eies,
paluze (zie
-kies, -Rles).
-Mies). De analogie zou eischen palme
het volgende
volgende w.
w. en
en Kl.
}{}. en
en Vorml.w
Vor nii.v; misschien
misschien
het
zegt I11en
j>al1Jl
men pa
Im om te onderscheiden
onderscheiden met pa!Jnf',
palme,
Mnl, palme.
paiu:«. Binnenvlakte
Binnenvlakte van
van de
de hand.
hand.
de plant.
plant. Mnl.
de
,Vdb.
- Span,
Span, frfr empan,
e111pan, grootste
grootste afstand
afstand tustnsW
db. —
schen duimduinl- en pinktop
pinktop (soms
(soms ll1iddclvingertop).
sehen
middelvingertop).
~lcestal in
in "t marbelspel.
marbelspc-l.
Meestal
- Afl.
.Ail.Palmen,
j)alllufl, ww.,
ww., spannen
spann en met
n1et de
de hand.
hanel.
—
111. mooit
Inooit vr.
v1'... Mv.
11 V. -n.
-11. Verkl.
,"" erld. -l11ke
PPalme,
a l m e , ni.
-mke
(n1v.
eind-e valt soms ",eg.
(mv. -ullees,
-mkes, -1JU'z"cs:.
-micies). De eind-<?
weg.
1\ln1.
palnze. Ongewoon
cigenlijke palm
palrn ~(van
van
Mnl. palme.
Ongewoon : de eigenlijke
jJalJJlaCCaCI. —
Gewoon:: buksbuksde familie
farnilie der
del' Palmaceae).
de
Gewoon
boonlpje \Btixus
LBuxlts sempervirens
sClllpervz'rens L.).
L.l. Banks
Lankstt de
boompje
'ZRJc(g)clkics van
'van de lochtenk
loclztenk Staat
staat er
cr palme.
palnzc. GL-'we(gjcikies
Ge'i.C'ijttegewijde)
pal:;z,'. Palm
Palnz steken,
stekcn, op P~dn1
ivijtte gewijde)/tf/;/7\
Palmzondag gewijde
ge'wijde palm
paln1 op
oj) den
den akker
akke1' steken,
stcken, opdat
zondag
opdat
de vrucht
\Tucht gedije
gedijc en
en beschermd
beschcrn1cl7ij
tegen allen
allen kwak\Ya~
de
zij tegen
den invlocd. Dem
DOll b{hI
gaa' palm
pa/Ill sitko'.
beer (;'5
es gaa'
steken.
- All.
. A.11. Palmen,
PaIJJ/en, meestalpalmie,
meesta1 1-1>a l lll/c, bn.,
bn., van
yan palm:
pahn:
—
palJJzie haut
lzaut es
cs stijf
stij! hart.
palmie
hart.
-- Samenst.
San1enst. Palmboom,
PalllzbooNI-, m.,
m., meestal
111eestal tal171—
talmbCOJJll'f',
boomke, bnksboompje;
buksboompje ; -— ppalJlzlzaut,
a l m h a u t , 0.,
o., daarnaast
palllzie haut,
buksboOlnhol1t; -— palmhul,
pa!Jnhul, In.,
palmie
haut, buksboomhout;
m.,
huksboomstruik; z.
Z. HUL;
H"CL; —
- palmsteken,
palll~stekell, ww.,
vvw.,
buksboomstruik;
boven;; —
- palmstruik,
pal;nstrldi?, m.,
111., ;; —
- - palllztak,
zie boven
zie
palmtak,
m., (ge\"ijde)
(gewijde) buksboo1l1tak;
buksboomtak; veeIaI
veelal in 't
't verkl.
7 1aa n d er en sproeien
palmtal.:s,{'e:: i'
z" J
sprotiell ze 7i..!7jwapalmtakske
Vlaanderen
wijwaftr nut'
palnztakske rond
rond 't
hUl~-, as 't
' t donder!;
ter
mee t-'e palmtakske
V huis,
dondert;
- palJJl'Zoiiengf, vr.,
Yr., palmwijding.
palnnvijding. —
- Eenmaal
Eenmaal in
in
—palmivijenge,
den YOrn1palJ7lt"-:
v o r m p a l n u - : PPal77zezol:dag,
a l m e z o n d a g , 111.,
m., P~bnzon(bg.
Pahnzondag.

|
\j
1

(";allkt met
11let zovl.
ZOyl. lange
lange a-i,
a',
Palmmoedernaakt (wakt
lJaarnaast, min
nun gewoon,
ge,voon, paddemo.jJaddeI7Z0,dL»)'lIaalct
bn. Daarnaast,
deruaakt
\z.
Y. paddei, waarvan
waarvan het
het eene veryorming
<z. ald.
aid. s. x.padde,,
vervorming
is;
palllz:: in
is ; of staat
Staat het wel
wèl in verband I11Ct
met palm
'llaanderen zegt
zegt men
Inen dat
dat de hinderen
kinderen uit
uit den
den paInt
Vlaanderen
palm
kOInen? Dan
Dan zou
ZOll de bet. zijn
zijn : zoo Inoede1'naakt
komen?
moedernaakt
het kind
kind dat
dat uit
nit den palm
palnl komt.
kornt. Geheel
Gehed naakt,
aIs het
als
bloot. Ze
Zt)stond
sttJlid dor
dor palmmoedernaakt
pulllzlJlocdt'r}u:a.J..'! en
t-'IJ sj>rank
bloot.
sprank
z'il
"{[(i/~t, Yr.,
in ''tt waterf'.
water e. -— Palmllzo
Palmmo del"
deriaakt,
vr., veclal
veelal
nlV. : herfsttijloos
herfsttijloos Colchicum
Colch 7c lt 7JZ aulumneile
autu771nalf' B.
L.l,
als mv.
),
dienaakt
bladeren bioeit.
bloeit. P
Z' veel
vt!fllocldcnge
die
naakt f',zander
o n d e r bladeren
lochtenge
staan der
der palmmoedernaakte.
palnzuzoedc:rnaakte. Daarnaast
Daarnaast :: paInt.
staan
palm*
1nuedfrnaaktc
7..OZj'-'Cll.
moedernaakte
wijven.

ij

PPalodderen
a l o d d e r e n •I\korte
korte (f,
a, Idenlt.
klemt. op
op lod),
lod), bedr. OllZ.
onz.

PALSTER

~

zw. w w . Verv. : palodderdege, gepalodderd. M e t
hen :hebben . Oorsprong onzeker: vgl. PLODDE; en
Mnl. Wdb. i. v. PALULLfrN. Overmatig streelen en
daardoor iemand of iets bederven. G' em mengt
den hond azoo nie palodderen.
Da' maiske laat
her palodderen
'k En wille nie'
gepalodderd
zijn, zai Mieke. D B . — Slordig iets verrichten en
aldus de zaak of ' t werk bederven. Meestal onz.
Dat en es nie werken da' ge doet, 't en es mor
palodderen.
In dat Jinis palodderen
ze van 's
morrens tot 's navies. — Onz. of bedr. Langdurig, doch niet al te erg ziek zijn <of maken) k' Hê
(heb) g' heel de wentere 'n vallenge g'had en
lange gepalodderd.
De fluenza kan iemand palodderen. Er deîire palodderen,
langzaam genezen : de ziekt es op mij gevallen,
mor ' k ben er
toch dettre
gepalodderd.
— Afl. Palo dder acht eg, bn., graag palodderende istreelende; slordig werkende);gaarne gestreeld
zijnde; — paloddercre,
m., iemand die gaarne
streelt : da' mannek' es nen eeste paloddereere ;
iemand die gaarne gestreeld wordt : den hond es
ne paloddereere ; iemand die slordig werkt : laat
da werk staan, g' en zij' mor ne paloddereere ;
iemand die niet zeer gezondis : leeft diene paloddereere nog? —palodderenge, vr., overmatig gestreel : 'k en koest d' ongemanierde
palodderenge
nie' zien, en 'k genk deure; h e t slordig werken : ze doen de patofddjers
uit, mor 't es 'n
leeleke palodderenge!
; langdurige ziekte of 011gesteldheid : deze wenter hee' moeder 'n ferme
palodderenge
g'had;
— palodderije,
palodderderije, vr., overmatig gestreel; slordig w e r k ;
langdurige ongesteldheid.
— Samenst. Palodderkloot,
m., iemand die
gaarne paloddert t streelt, slordig werkt) ;
palodderzerte, -kcnte, vr., vrouw die gaarne paloddert,
of gaarne gepalodderd w o r d t ; —palodderkwaU,
-plafgje,
-ziekte, vr., langdurige, doch niet al te
gevaarlijke ziekte ; bepaaldelijk, influenza : alle
wenters komt hier die
palodderziekte.
P a l s t e r , m. ; p a l t r o k , m. N i e t in gebruik.
P a l t o , m . M v . paltoots.

Paletot. Zie aid.

P a l n l , vr. Zie P A L U L L E .

P a l u l l e (pa m e t körte a, klemt. op lui), vr.
(nooit m . . (« E e n thans slechts in Zuid-Nederl.
gebruikelijk woord van onbekenden oorsprong »):
Ned. Wdb. M v -n. Verkl pahtlleke
imv. -kes,
-kies>. V o d . Sies gaat ompahdle'
rond.
Smijt
datbij
de pahdlen.
— Afhangende, gescheurde
lap. V a n eene slordige modejuffer zegt m e n : vam
bove krtdlen, van onder palullen.
— l e t s zonder
waarde : her kleed, 't en es mor 'm palulle. —
Netelige, onaangename zaak. Meestal in ' t m v .
'k En hauwe mij mee' geen kiezenge bezeg, 't zijn
amaalpalullen.
Ge stetkt mij i'
leelekepahdlen.
— H e t raadsel van de schauwe (schouw, schoorsteen) : ne lange, zwarte man mee' v eel palullen
an, of : mee e mieljoe' (millioen palullekies
roetbrokjes) an. — Siechte vrouw. Trien en es mor
3
mpalulle
van e wijf 't Es 'n zatte palulle. —
M a n zonder wilskracht, zonder moed. Kobie en
kau te(g)en niet <niets), 't en es mor 'm palulle.
Palulle van ne vaint — V g l . K I L . S C H . D B . J .
d{£zjv.)
Ned, Wdb.Mnl
Wdb (i.v. PALULLEN).
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PANDOEREN

— Afl. Palulachteg,
bn. : da* wijf es altij'
palulachteggekleed;
— palullen,
w w . , zie aid.;
— palulderije,
vr., minachtende t e r m ; al de vodden, al de nietswaardige dingen : smijt die taliilderije mor in de stove; palulderije
va' volk,
siecht, onzedelijk volk, volk zonder veel waarde.
— Samenst Palull - olpalulgast,
-man,-marsank, -vaint, m., xoddenkoopman;
pahilfawzan,
-vaint bet. 00k man zonder wilskracht; — palul(le)wi/f, o , vocldenwijf; slordig, onzedelijk wijf;
— pahd{le)ma)ide,
vr., voddenmand; — palullepîippe, vr., p o p die door de kleine kinderen zelf
gemaakt wordt van/ö'/w/^/zenversleten dingetjes.
P a l u l l e n , bedr. zw. ww. Verv.
\paluldege,gepaluld. M e t hen (hebben . T o t pahdle,
vod maken. Ze kan her klee' palullen. Ze loopt mee ne
gepahdde rok an. AI zijn kleere zij' leelek genaluld. — Iemandpahdlen,
hem foppen, bedriegen.
Tojiie h*e mij fer m gepaluld.
Ge keunt
iemand
palullen!
An iet gepaluld zijn, er aan bedrogen
zijn. Mee iemand of iet gepaluld zijn : mee' die
koe zilde get>ahdd zij n ; en trauwt mee. da' maiske niet, ah der st zijde > mee gepaluld.
—Afl. Pahdachteg,
bn., geneigd tot bedriegen,
foppen : g'em mengt en ihem) nie betrauwen, hie
es te palulachteg
;—pahddere,
m., fopper, bedrieger; — palulderije,
vr., gefop.
— Samenst. Pahdkloot,
m , fopper, bedrieger.
P a m e l e uitspr. poimb
m e t zachtl, 0; zie Kl.
en Vor ml.), o Plaatsnaam : P a m e l e (wTijk van
Oudenaardei Te Pomel ester 'n schoon kerze'. Onze-Lieve-Vrauwe
va' Pomele.
P a m p e l e n , w w . N i e t in gebruik.
P a m p i e r , o. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes,
-kies., üngeleerden bezigen nog altijdhet w. pampier; papier komt meer en meer in gebruik. R e e d s
in 't mnl. K I L . S C H . D B . C V J B . M . G. Dat es
sterk pampier.
't Pampier es verdiddeg,
't en
krijgt geen sla{g)en Dat zijn ander pampier en !
't Zij' val sehe pampier en. Zoo zijn (of H{gg)en)
de pampieren,
enz. Zie P API LR (00k voor de afl.
en samenst.).
Pampoen, m. Zie POMPOKN. DB.
Pampoolie,pampulie, m. Zie PIEMPAMPOOLIE.
P a n , vr. Zie P A N N E .

P a n d , m . (niet o.). Mv. -en. W d b . let i{n)pand
geên, te pand geven ; 00k in vele speien. — Pand
overhalen.

Zie O V E R H A L E N .

P a n d o e r , m . Verkl. -ks. Kaartspel : de hoofdregels zijn dezelfde als die van het jasspel. Wille'
nie pandoer speien. Tsondaas s peeIdegen z' e pandoerke. De pandoer en werdt in ons streekte nie
meer gespeeld. Pandoer bet. 00k : al de (acht)
slagen : 'twas ne pandoer, 'k speeldege
pandoer.
Of de naam van dit kaartspel al of niet in verband
Staat m e t pandoer, Hongaarsche voetsoldaat iof
rooveri, weet ik niet. — Pandoer geên,
krij(g)en,
slaag geven, krijgen. D B . J . V D . S T O E T T , Spr.,
nr 1610.
— Afl. Pandoer en, zie aid.
— Samenst. Pandoerspel,
0.
P a n d o e r e n , onz. zw w w . Verv. : pando^rdege,
gepandoerd.
M e t hen (hebben). H e t pandoerspel

PANDULK
speien. D B . — Slaan, kloppen (misschim hier een
klanknabootsing). Op de denre pandoeren. As zij'
wij'f zaad es, pand<>ert z" het al f stikken (aan
stukken). Hie smeet Tiest op de grand en hie pandoerdeg' er op dat 't vree' (wreed) was.
— Afl. Pandoerdere,
m., pandoerspeler; klopper, slager; — pandoerenge,
vr., het slaan; ook
pak slagen : iemand 'm pandoerenge geèn, drouien (draaien), läppen; ' m pandoerenge
kr?j(g)en,
hen (hebben); groote berisping, erge kastijding,
vermaning; erge fopperij of beetneming; groot
verlies (in speb ; S C H , D B , C V , J , V D ^« gew. ») ;
S T O E T T , Spr.,
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PAPA

het gewonere painsj'oen, paintsjoen.
(ookdeafl ensamenst.).

Zie op P E I N

P a n t a l o n /uitspr. pantalonk,
la m e t korte a,
lo7tk m e t den klemt. 1, m. miet vr.). Mv. -lonks.
Broek (dat het gewone woord is).
Pantalonk, m. Zie PANTALON.
P a n t e r , m. Dier en naam zijn onbekend.
Pantoefel, m. Zie PANTOEFFLE.
P a n t o e f e l e klemt. op to"\ m. miet vr.). C V . R .
J.CL(//7>z'.).Deeind-é'valtdikwijlsindeuitspr.weg.
Mv. -Is Verkl. -Ike imv, -Ikes, -Ikies). F r . pantoufle Mnl. pantoeffet'(naast
pan toff el). Pantoffel dat men ni et hoort) 'k En vende mar éene
pantoefele,
Onder de pantoefel
li(gg)e?i (niet
staan of zitten). — Van de pantoefel
krij{g)en,
ruzie krijgen, berispt, bekeven worden door de
vrouw> : thuis krijgt Sies van de pantoefele Zoo
o o k : iemand van de pantoefel geen. — Op zijn
pantoefels
(af)kommen,
heimelijk stil naderko-

1610.

P a n d u l e (klemt. op du), vr. Mv. -n. Verkl.
-duiilke. Staande uurwerk. Op de schauwe stond
er 'mpa?idttle. Zie V D : PENDULE.
P a n e e l (fia m e t körte a, nee I met sch. e en den
klemt.), 0. M v . -en Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
W d b — Spr Eer dat den duvet zij m pane e le'
sehnt of gesehnt heet igeschudheeft), zeer vroeg
in den morgen. J .

m e n ; eig. en fig. — Vgl. S L F I T S E , S L O E F E .

P a n i k g r a s , 0. N i e t in gebruik.

P a n t s e r , o. N i e t in gebruik (ook niet de afl. en
samenst.).

P a n n e fgerekte korte a), vr. M v . -n. Verkl.
pa?ineze miv. -kes, -kies) P a n W d b . — De panne
bij de steel hauwen (houden), voorzichtig zijn,
voorzorgen nemen. — Jet in de panne
tappen,
doen mislukken. De zake genk goe' vooruit, mor
hie hee ' t at in de panne gelapt. — Om pot noch
pannegeen,
zieh aan niets gelegen laten, zieh om
niets bekommeren D B — Ietveur
'm pan aiers
koopen, nl. voor een spotprijs. C V . T . — 't Es
panne, in het marbelspel : al de marbels zijn in 't
putje. — Halve panne, half goed. Hoe es 't mee'
de gezonthied?
't En es mar halve panne.
Den
oekst (oogst) en zal mor halve panne zijn dees
jaar. D B . V g l J : H A L F P A N N E .
— Afl. Pannerije,
vr., minachtende term : al
de pannen. Die panncrije
'n hee' geen
werde
(waarde)
— Samenst. I n den vorm panne{?i) : pannembakkere, m., pannembakkerije,
vr. ;—
pannendak,
o.; — pannenhnis,
o , huis m e t pannen gedekt;
ook als uithangteeken b e k e n d ; — pannekoeke,
m. ; spr. er uit zie' gelijk ne pannekoeke,
zeer
bleek zijn; — p a n n e k o o p m a n , m . ; — p a n n e l a t t e ,
vr. ; ook : lang en mager (vrouw)mensch ; C V ; —
pannelekkere,
m., pannelikker; — p a n n ^ m a g g e ziji, o ; — pannespijzere,
m., metsersterm : spijzer, waarmede m e n de pannen spijst.

Pap, m. (niet vr.). Mv., ongewoon, -pen. Verkl.
papke, in de kindertaal pappeke. W d b . — Pap
mee brokken, melk m e t broodbrokken Zie EROKKE. — Kanw" pap, koude pap. let zoo beu zijn as
kauwe pap, het zeer beu zijn : *k ben diene flau we
praat
zoo beu as kauwe pap. Ool: : V steekt
te(g)en gelijk kanwe pap. — De pap roeren, de
pap die op de stoof staat, tegen 't aanbranden m e t
den lepel omroeren. 't W o r d t ook van oude menschen gezegd, die niet meer werken : werken en
doet hi>' nie meer, hie roert de pap en dat es dl.
— De pap zal koele zonder blazen, hetz, als :
't zal koele fi zonder blazen, zie W d b . — Mor
goe' zijn om pap t' eten, tot niets meer deugen.
J . — Ge z^odt zoudO er pap eten op de vloer, h e t
is er zeer zindelijk. De pap es verbrand (of a'gebrand), de zaak es verbrod. — Alk kookt
zijnepap
pclijk dat hie hem ete wilt, elk schikt zijne zaken
naar zijnen wil J . — Gee ne pap meer keune
ze(gg)-'n, gansch af zijn, zeer vermoeid zijn; ook :
stomdronken zijn.
— Paailiedje.
Dodo, keendse (kmd)c),
't Pappeke staat in 't peentse (pintje),
En wilt da' keendse nie' zwij g\eti,
't En zal gee' pappeke
krij\g)cn.
— Afl. Papachteg, bn., W d b ; -pappen,
ww.,
zie aid.
— Samenst. Papetere, m., iemand (man of
vrouw die gaarne (veel) pap eet ;
Overscheldsche
pape ter s, scheldnaam voor de menschen van Zingem, H e u r n e , E i n e enz., die op den linkeroever
der Scheide wonen : ze eten veel pap, zegt het
volk ; zie P L A A T S N A M F N , en hier O V E R S C H E L D E ;
papkom,
m., diepe aarden schotel, waaruit
men pap eet; daarnaast papschotele.
papschuite
en papteele; — papzak, m , dik, zwaar, log, traag
mensch iman of vrouw) : Mie en es mor ne papzak - I n den vorm pappen- : pappenthec,
m.,
zie aid.

P a n n e gerekte korte a \ vr. Zonder m v. F l u weel. J . V D (« Zuidn. »). Vgl. pane bij D B en
in Mnl. Wdb.
— Afl. Pannen, pannie,
bn., van panne : 'm
pannw broek. V D (« Zuidn. »).
P a n o r a m a ' d e drie a'a kort, ra m e t den
klemt.), m. jnict o.). W d b . H e t w. komt in zwang,
omdat h e t volk op fooren of exposities al eens een
panorama te zien krijgt.
P a n s e e (see met zachtl e en den klemt ), vr.
Mv. panseets. Verkl -ke «mv., gewoon, -kes,-kies).
Hofbloem : pensée < Viola tricolor L.\. Z' es liefhebber va' panseets. Te mirre (midden) stond er
J
m beddeke
schoonepanseekies.
P a n s j o e n , p a n t s j o e n , o. Soms gehoord naast

—

I

P a p a de twee a's kort, klemt op de laatste
lettergreep), m. Mv. papats. Verkl. papaitse,
pa-

PAPAIE

3

pake. W d b . — Vieze papa, zonderlinge kerel. —
Enkel rijke kinderen zeggen papa; 't gewone w.
is vadere.
P a p e fzovl. lange a\ vr. Veelal in 't mv. papen.
Aronskelk ' ' A r u m maciilatum
L. •; bepaaldelijk
de bloeikolf De kinders maken op 7 veurhoofd
roo kruiskies mee pa pen. — H e t w. is eene verkorting van papenkullekens
(aldus bij D O D O E N S ,
Cruvd-b. of papenteers bij den commentator van
VAN RAVELINGEN).

Vgl.

K I L . en

P A Q U ^ , VI. Namen. — Pape, m., priester, is niet
in gebruik ; zie toch P A A P .
P a p e g a a i (uitspr. papjgoui, pa met zovl. lange
a en den h o o f d t . \ m. Mv. -en. Verkl -ke (mv -kes,
•M'es). W d b . Klappe gelijk ne papegoui, zonder
oordeel, dwaas en veel spreken. let vam buite
kettne lenk ne papegoui.
PapegOUÎ, m. Zie PAPEGAAI.
Papeifl uitspr. papaie, pa met korte a en zonder den klemt.}, vr. Zonder m v ; zonder verkl.
Mnl. papeye »naast andere vorm en') P i p . Onz'
kinne krijgt d» papaie. Vgl. hier KOSTERINNE.
P a p i e r m e t korte a, klemt. op hier), o M v .
-en. Verkl. -ke (mv. -Ms, -Mes). Daarnaast, nog
gewoon, P A M P I E R (z aid.). W d b . - Slichte,
vuile
papieren,
siechte, hachelijke zaken; hie zit i*
vuile papieren. — Valsche papieren, vervalschte
stukken of documenten. Ge k mt me--' val sehe papieren af, ge handelt niet eerlijk. I n kaartspel :
ge toont valsche papieren, de derde, vierde. enz.
die gij toont, is er geen - 't Papier es verduldeg, bij V D geduldig.
Men voegt er veelal bij :
't en krijgt geen sla{g\en (terwijl mensch of dier
wèl slaag krijgen). — Zon zijn (of li(gg)en) d" papieren, zoo is 't met de zaak gesteld. — Ddt zijn
ander papieren, dat is heel wat anders.
— Afl. Papierachteg,
pa?npierachteg,
bn. ; —
papieren, -rie, pampier en, -rie, van papier : pampier ie geld ;— papier derije, pampier der ij-^, vr.,
minachtende term, al de papieren : verbrandt
al
die papier derije.
— Samenst. Papier-, pampierfabrieke,
vr.,
-fabrikant*
m. ; — p a p i e r - ,
pampierma>ggezijn,
o. ; — papier-, pampierwenkele,
m.
P a p p e n , onz. zw. w w . Verv. : paptege,
gebapt.
M e t hen (hebben). E e n e pap leggen (b. v op eene
zweer). Ge mo et pappen, änderst zal
'tverzweeren.
— Afl. Pappere, m., iemand die veel) papt; —
papperije,
vr., minachtende term, h e t pappen :
ou (uw i papperije. '« deugt niet.
P a p p e n t h e e , m . 'niet vr.). T h e e van melk, suiker, kaneel en soulde (salie, saviez. Op Sente-Gregoorkiesdag
kre(sf)en de schoolkinders
pappenthee. Gehoord te Zottegem.
P a r , vz. F r . par Par foorse,
door geweld. Zie P E R .

PARDOEFEN

P a r a ^ r a f (de twee ah kort, hoofdt. op
parregraf, m. (niet vr.). Paragraaf.

graf),

Paraie, vr. Zie P A R E I E (ook de afl. en samenst.).

Papaie, vr. Zie PAPEIE.

DODOENS,

—

door de macht,

P a r a d i j s (de twee a's kort, dijs m e t den
klemt.), o Mv , ongewoon, -dijzen (zie E N G E I A
Verkl. niet in gebruik. Daarnaast PARREDijs.Wdb.
Er\d)sch parredijs.
Hemelsch paradijs of 's Menzels paradijs.

P a r a p l u 'de twee #'s kort, hoofdt. op plu), m ,
(niet vr.1. Mv. -pluuts. Verkl. -pluutse 'mv. -tses,
-tsies) Daarnaast PARREPLU. Paranluie, regens c h e r m . W d b . C V K.J.CvBijv.).—Paraphent
si es,
o. mv., maagdepalm (Vinca minor Li), naar de
paraphivormige blauwe bloempjes.
~ S a m e n s t Para-, parretluhalijne,
vr. ; zie
BALIJNE ; - para-, tarreplugast,
-man, -marsank, -vaint, m., rondleurder m e t paraplu's; —
para-, parrephigord,
o., stof voor paraplu's ; —
tara-, f>arreplukrukke,
vr. ; — p a r a - ,
-tarreplumakere, m ; — para-, par replustok, m . ; — p a ra-, parrepluverkoopere,
m ; — para-,
parrepluwenkele,
m. ; — para-, pmrreplwwijf,
o.,
rondleurster met paraplu's.
P a r a s o l de twee «'s kort, hoofdt. op sol), parresol, m. (niet vr.). Mv. -s. Verkl. -ke (mv. -kes,
-Mes) Zonnescherm. C V . J .
CuBzjv.).
P a r a t o n n e r (de twee «'s kort, hoofdt. op ner),
parretonner, m. Mv. -s. Bliksemafleider.
P a r d a f (klemt. op daf), tusschenw. Daarnaast
PARDAFFE, PERDAF, PE^DAFFE; PARDOEF. P A R DOEFF,

PEKDOEF,

PFPDOEF*\

Klanknabootsing

van iets dat valt met harden slag. Perdaf! de deure
sloeg toe! Per daf, depot kapoot! Pardaffe, hie
k re ^>g 't op zijne rulgg)c!
Par doef, par doe f, de
vaisUr slaat open en toe Par doefe, zaitie (zeihij),
en hie sloeg zif wijf zonder
ophauwen.
Pardaf, m . M v . -f*». Verkl. -ke (mv. -kes,
-Mes). Daarnaast P A R D A F F F , v r . ; P E R D A F , m.,
PERDAFFF,

vr. ; P A R D O F F , m., P A R D O F F E ,

vr. ;

P F R D O F F , m , PKRDOFFF,vr. Slag, demand 11?pardaf geên Ze kreeg 'n ferme pardaffe, 'k Drcuideg' (draaide) hem dor eenegte perdoefkies
dat
hem hooren en zie' vergenk. Dat gaf ne pardaf,
as 't viel. — — Collectief, zonder mv., zonder
lidw. Slaag. Jemand par doef, perdoef,
pardaf,
perdaf g-eên; pardoefe krij(g\en.
— Vgl. SCH.
DB.J.CV(^07*ÄA
Pardaffe^ tusschenw. ; vr. Daarnaast P E R D A F FE. Zie PAkDAF.
Pardaffen ddemt. op daf), onz. bedr. zw. WAV.
V e r v : par daf te ge, gepardaft.
Met hen (hebben).
Daarnaast PERD A F F F N , P A R D O E F F N , P F R D O F F E N .

Onz en bedr. Slaan met gerucht. Met een persoon
als onderwerp. Op iemandpardaffen.
Hie perdaft de deur in twieê Jet in duust stikke pardoefen. — Onz. M e t eene zaak als onderwerp.
Eenen knal, slag geven. De v aister pardaf t open
en toe. Der es veel wend, 'k hoore de deure pardoefen. — Vgl. D B ; alhier P A R D A F .
—Afl Pardaffe nge, per daffenge, par doef enge,
perdoef enge, vr., h e t pardaffen; —
pardaffere,
perdaffere,
pardoefere,
perdoefere,
m., iemand
die met geweld slaat.

Pardoef, pardoefe, tusschenw. Zie PARDAF.
Pardoef, m., pardoefe, vr. Zie PARDAF.
Pardoefen, ww. Zie PARDAFFEN (ook de afl.).
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PARDON
PardOÄ (uitspr. pardonk
m e t hoofdt. op
donk), m . (niet o.). Daarnaast PERDONK. W d b
'k En kreeg geene
pardonk.

j

j
i

Pardonk, m. Z. PARDON.
Pareerlboom, m. Meestal in 't verkl. -he. Daarnaast liooMKE-VEUR-DE-vSCi-iooNTE. Eene heesterachtige wolfsmelksoort {Euphorbia Lathy ris L ) .
' t Pareerboomke werdt altematts in de lochtenge'
gekweekt. Aldus op Overschelde, ni. te Asper
( Volk en Jaal, I I , 4). Pareerboomke
— sier-boompje.
P a r e i e (uitspr parai?, pa met k o r t e « en zonder
den k l e m t ) , vr. Mv., ongewoon, -n. Verkl. parai ke. Prei Vgl. oudfr. porér, Waalsch porai ( L I T T R É ) ; en nieuwfr. poiree; mnl. pareye,
pareide,
parreide
(naast ander vormen) ; J : pare/. Zoo
groen as parafe, zeer groen. Parai es gezont.
— AU. Parafachteg,
bn., als prei; van prei
houdende.
— Samenst. Paraibedde,
o. ; — paraibeenen,
o. m v , zeer magere beenen : Tonie meey zijm -paraibeenen ; — paraibleire,
vr., preiblad : onze
koeier kan den achtergacd nordoen op 'm paraiblare; — p a r a i s m a a k , m. ; — paraisoepe, vr. ; —
paraistruik,
m., preiplant : doet in de soepe ne
paraistruik
of twice ; — paraizaad,
o. ; — paraizoppe,

vr., zie Z O P P E .

P a r e i l d e (uitspr. parijlde,
niet paraild?, fam e t k o r t e a en zonder den klemt.), vr. F r . fareil,
pareille. Daarnaast PRIJLDE. Veelal met het bezitswoord. Zif wijf en liée her parijlde
niet.
Dat en hee' zijm parijlde niet. Zockt mij de parijlde van die koe ; z' es zonder her (of de) peirijlde.

Pareîj paarl, vr. Niet in gebrnik. Zie P E E R E E E (00k de afl. en samenst.).
Pareil (zovl. lange a), onz. zw. \vw. Verv. :
paardege, gepaard. Met hen (hebben) W d b . De
veufgjcls pare va' Morte (Maart) tot Mai.
P a r e t t e (pa met korte a, ret met den klemt.),
vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Staat het
in verband met ndl. prêt, pert (part), prat: Zie
die

woorden

FRANCK-VAN WIJCK

en

S T O E T T , Spr. 4 6 5 . Beslag; altijd in 't mv. Parette' maken. Ze maakt zoo reel parelten. Ge kennt
p arettekies maken. ScH. D B . J. — H e t raadsel
van de tuchtroede : ' t Groeit en 't bloeit in dem
bos, en 7 komt in huis parette'
maken. — Jemand te parette zetten, iemand ten toon stellen
met het doel hem belachelijk te maken. De Jodeii
hen Onz'Heere
te parette gezet. De leeleken
deu(g)( nie' zoo (zou) iemand te parette
zetten,
h e m bespottelijk aanstellen. 'n Katte te parette
zetten, ze ver van huis in een gesloten korf wegdragen en ze daar laten loopen m e t het doel ze
aldus kwijt te geraktn. Ook van personen : ze verloren speien. Me zij' gisitren
te gaar
uitgegaan, mor hie hee mij te parette gezet. H e t is
niet zeker dat het w. met deze bet. hetzelfde is
als parette, beslag.
— Samenst. Pareimahn,
ge zip' weer an 't partimakeri

makere, m. (zie aid.) ; — p a r e t m a k e r i j e , vr. : die
paretmakerije
steekt mij tefgjen.

Paretmakere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv.
-rkes, -rkies). D e eind-^ valt dikwijls in de uitspr.
weg. W i n d m a k e r , beslagmaker. Baaske,
smijt
diene pa ret maker bullen. SCH, D B , J : parettcnmaker. — Zoltegemsche
Par et makers, Brake lsetie Paref makers, spotnaam voor de inwoners
van Zottegem en Xederbrakel.

Parijlde, vr. Zie PAREILDE.
P a r i j s (korte a en klemt. op rijs), o. Stad. 'k
J'rekke nor Parijs. W d b . Zie P L A A T S N A M E N . —
Jaintsc (Jantje) va' Parijs, held eener bekende
ver tel ling.
Parijsna(g')ele (na met zovl lange a), m. M v .
-Is. Verkl. -Ike imv. -Ikes, -Ikies). D e eincW valt
dikwijls weg. Daarnaast, gewoner,
parijspunt,
fr. pointe de Pan's. Rolronde nagel. Zie de rig.
bij V A X K E I R S B J L C K , Pimm.

j
j

i. v. N A G E L .

P a r i j s p u n t j m. M v . -en. Verkl. -tse (mv. -tses,
-ts/'es).

Z . PARIJS NAGELE.

P a r i k (uitspr. par?k met zovl. lange a), o. Gemeentenaam : Parikke. Zijdegij va' J\irek? Zie
PLAATSNAMEN.

— All. J^arekschen, m., Pareksche, vr., man of
vrouw van P a r i k ; op zij' Pareks, o., naar de manier van de inwoners van Parik.
Parlafiet (fiet met verkorte ie en den k l e m t . \
m. Daarnaast P E R L A E T E T , P A R L E E I E T , P E R L E E I E T ;
PARLAFLUUT, PARLEFLUUT, PERLAFLUUT, PERLEFLUUT; PARLAEUUÏ, PARLEFUUT, PERLAFUUT,
P E R L E F U U T ; PAK M'A-, P A R M E - , P E R M A - , P E R M E F L E U T ; P A R M A - , PAR AIE-, P E R S I A - , P E R M E F U E T .

Vgl. E1ET. Knkel in : op ne parlafiet,
op nen
oogenblik. 7 ZaIgetan op ne
perlafluut.

P a r e k , o. Gemeentenaam. Zie PARIK.

over

PARLAK

o., beslag maken :
; vannier : par et-

Parlafluilt

(limit

met verkorte ü en den

klemt.), m. Zie P A R L A F I E T .

Parlafuut (fuut

met verkorte ü en den klemt.),

m. Zie P A R L A F I E T .

Parlaits, tusschenw.; m.; parlaitse, vr ; parl a i t s e n , w w . Zie P A R L E I T S , - L E I T S E , - L E I T S E N .

P a r l a k (uitspr. met den klemt. op lak), tusschenw. Daarnaast PERLAK. H e t w. staat denkelijk in verband met plak. Klanknabootsing van
7 geluid van den voet die op den grond slaat. De
grond es vuil cm bemoord, en 't genk : parlak,
parlak !
— M a m . naamw. Mv. -ken; verkl. -ske (mv.
-skes, -skies) Eig. Iemand die, traag, lui, sleepend,
j met de voeten slaande op den grond, vcortgaat. Bij
nitbrciding: luiaard die tot niet veel deugt ; en,
i gewoon : deugniet, schelm, dronkaard, zwelger.
Prien hee ne parlak van ne va int. G'in zij' mor
ne leeleke perlak die veur niet en deugt. Ge
speelf de parlak. Ze zençen en tier en, de parlakken!
— Afl. JJarlakken,perlakken,
ww., traag vocrtI
gaande met de voeten op den grend slaan: 'tes hier
stijf vuil. me zille moeten dtur de more
jarlakken ; den luiaard, den deugniet, den drenkaard
spelen : Sirs en doe nit t as Jerlakken;
da' zuipt
1 em par lak t de veke deure.
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PARLASANTEN

-

P a r i a s a n t o n [la m e t korte a, saut m e t den
hoofdt.), onz. zw. w w . Verv. :
parlasanttege,
geparlasant.
Met hen (hebben). Daarnaast PARLESANTEN, PEKLASAXTKN, PF.RLESANTEN. Voor
de etym. zie V E R C O U L L I E ; en S T O E T T , Spr.

1206

en 1497. W d b . Babbelen, praten, redetwisten. Ze
zijn zoo lang an 't parlasanten.
Hier en valt er
niet te perlasanten!
Per lésant mor, 'ten zal
toch nie halpen. — A andringen, 'k Hè lange
moete par lésant en ont binnen te graken. S e n .

DBJ.CV.
— Afl. Parla-, perla-,, perlesantere,
m., babbelaar, veelprater : 'tes
nefameitzepartesantere,
mor zijnepraat
en hanwt nie' veel in.
ParlatSj tusschenw., m.; p a r l a t s e j tusschenw.,
m. ; p a r l a t s e n , w w . Min gewoon dan P A R L E I T S ,
P A K L E I T S E N . Zie aid.

Parlefiet, parlefluut, parlefuut (met verkorten klank in de laatste lettergreep), m. Zie P A R L A FIET, PARLAFLUUT, PARLAFUUT.

P a r l e i t s (uitspr. -laits m e t den klemt.), tusschenwerpsel ; m. naamw. Daarnaast P E R L E I T S ,
PARLAITSE, PERLAITSE; SOlïlS, PARLETS, PARLATS,
PARLATSE, PARLETSF, PKRLATS, PERLATSE, PERLETS, PERLETSE. H e t w. Staat in verband met plats,
plets. Tusschenw. Klanknabootsing van eenen
slag met handpalm of voetzool. Mijn schoene ware
versleten, 't water liep er in, en 't was par laits,
par laits! Parlai/se, zaitie (zeihij), en hie gaf hem
ne ferme slag op zijni /nulle! — V a n eenen val
lin water, in modder). Par lait s ! 'kviel
in de
beke.
— Mann, naamw. H a r d e slag (meestal m e t
handpalm of voetzool). Daarnaast parlaitse, vr.
Iemand ne par laits geên. Zekreeg 'n ferme
parlaitse. Hie viel in de more, en da' gaf 7te parlaits! — V a n personen : hetz, als P A R L A X (zie
aid.). Zijne zeitne, 't es nen eeste (eersten) parlaits. I n deze bet. nooit parlaitse.
— Afl. Parlaitsen,
w w . ; daarnaast : -làtsen,
-letsen; perlaitsen,
-latsen, -letsen; platsen, plassen in water, modder, enz. : de kinder s parlaitse
geeren in 't watere; de baan es vieil, me zille
moeten deur de more perlaitsen ; 00k, den luiaard spelen, zwieren en zweigen : Tonie en werkt
niet, hie en doet änderst niet as parlatsen.
Parleitse
Daarnaast

(uitspr.
PARLATSE,

-laitsd),

tusschenw. ; vr.

PARLETSE,

PERLAITSE,

P E R L A T S E , PERLETSE. Parleits (z. aid.). Iemand
'm parlaitse geên ; 'm parlaitse
krij(g)en.
P a r l e m e n t (klemt. op ment), o. W d b . —
D r a k gesprek, woordenwisseling. I n : niée iemand
in 't parlement
zijn. Vgl. Mnl. Wdb.
P a r l e m e n t a t i e (uitspr. -tasie, -tasj m e t zovl.
lange a), vr. Druk praatje. Es die
parlementase
dor gedaan ?

Parlesanten, ww. Zie PARLASANTEN (ook de

afl.).
Parlets, tusschenw., m. ; parletse, vr. ; parl e t s e n , w w . Zie P A R L E I T S , P A R L E I T S E , vr., P A R L E I T S E N , W W . (S. V. PARLEITS).

Parmafiet, parmefiet (verkorte ie): paraafluut, parmefluut, parmafuut, parmefuut (ver-
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PARTIJE

korte uu), m . Op fie parmefiet,

enz. Zie PARLA-

FIET, PARLAFLUUT, PARLAFUUT.

P a r m e n t e l i j k (klemt. op men, lijk m e t if), bw.
Daarnaast PERAIENTELIJK. Oorsprong onzeker;
vgl. ndl. P A R M A N T I G . Klaar, duidelijk, stellig.
Z' heel (heeft) 't parmentelijk
gezien. 't Es permentelijk
waar.
P a r o c h i e , vr. ] l e t gewone woord is P R O C H I E
(zie aid. ; ook de afl. en sam.).

Parredijs (uitspr. -r*-), o.; parregraf, m.;
parreplu, m. ; parresol, m. ; parretonner, m. Zie
op PARA-.

Parrementier (klemt. op tier), m. Mnl. parmentier. Kleermaker. 't K o m t nog voor in een
speelrijmpje. Zie V E R E U K E N . Parmenlier,
Parmen tiers zijn in Nederland en Frankrijk ( W a lenland) zeer verspreide familienamen.
P a r s i j l i e (uitspr. passifJU met klemt. op sif),
vr. Mnl. en D B : persijn. Zonder mv. ; zonder
verkl. Peterselie(Petroselùiîimsativum H O F F M . ) .
Passijne
zouien (zaaien). Doe passijne
in de
soepe.
— Ail. Passijnachteg,
bn., bw., max passijne
smakend of riekend.
— Samcnst. Passijmbedde, o. ; —•
passijmblare,
vr. ; — p a s s i j n r e u k {oî-lucht), m ; passif nsinaak,
m. ; — passijnzaad,
o.
P a r t (uitspr port),

o. Zie P A A R T (ook de afl.).

P a r t , vr. (listige trek). N i e t gebruikt; zie PERTE.

Partank, bw. Zie PERTANK.
P a r t e k e (klemt. op te), vr. Veelal in ' t mv.
Zie P R A T E K E .

P a r t e r r e (uitspr. op zijn fr. m e t klemt. op
ter), m. (nieto.). W d b . 'k Genk nor den theatere,
en 'k paktege ne parterre,
d. i. een kaartje voor
het.parterre. PI et wT. komt in zwang.
P a r t i (uitspr. op zijn fr.), m. F r . parti. Daarnaast, gewoon, P A R T I J E (z. aid.). Zijn ze van onze
partiv ~- Ook : hie gaat er mee trauwen en hie
doe' ne goeëparti,
een goed huwelijk; in NoordN e d . \ partij {z. V D ) .
P a r t i e , vr. Verkl. -ke. F r . partie. Tocht (b. v.
plezier- of kermistocht) ; feest. E partieke
va'
plezier. Zildz van de partie zijn? Jonk (ja ' k ) .
'k Bè (ben) van de partie ; îr.je suis de la partie;
de Noordnederlander zegt : i/s ben van de partij
(z. V D ) . - Zekere hoeveeiheid ikoopwaren b . v.).
Ile tie (hebt ge) nogkaffif?
Nog 'n k laine partie.
— Spei. Willeme nog e partieke bieljar (billard)
spelen ?
P a r t i j e (klemt. op tij), vr. Mv. -n. Verkl. -tijke
(van lana b . v.). Partij. W d b . De lieber aie partije.
demands partije pakken, kiesen. Vêtir
iemand
partije trekken. — Stuk bouwland. Dat es 'n
schoone partije ro(gg)e. E klai' (klein) par tijke

loof
— Afl. Partijeg, bn., partij dig; vannier : partij eghied, vr., partijdigheid; partijegord,
m.,
partijdigaard ; — partijschip,
vr., partijschap,
daarnaast partijtschip,
partijgeest, partij haat: hie
zoo tzou) iemand uit partijtschip
reneweeren
(ruineeren).

PARTIJKE

/D

P a r t i j k e , vr. (plant). N i e t in gebruik.
P a r t u r e ( u i t s p r . / o ; ' / 2 / r , ? ) , vr. Zie P A A R T U R E .
P a r u k e {fa met korte a, ru met den k l e m t . \
vr. Mv. -n. Verkl. -rntikske (mv. -skes, -skies).
Daarnaast, niet zoogewoon, P E R U K E luitspr. p<>-\
en P R U K E . Pruik. Vader draagt
'in
paruke.
Oudnndl. faruikfe)
: F R A N C K - V A N AVIJK. —
Peetse Paruke, het kind dat, in een veispreid
loopspel, het oud kreupel mannetje verbceldt.
Komt, me zille Peetse Paruke spelen. Zie TEETSE
(i. v. PEE).
P a S j m. (stap). N i e t in gebruik.
P a s , m. (niet o.). Zonder m v. ; zonder verkl. Te
passe, te pas. Veelal met kommen en met eene
zaak als onderwerp 't Zed te passe kommen. Vgl.
V D . — Spr. Da' komt te. fasse gelijk 'n haar in
de botere, dat komt in 't geheel niet te pas ; dat is
ontijdig en ongewenscht. — Soms met eenen persoon als onderwerp. Ge zilt te passe kommen, gij
zult bennttigd, gebmikt, enz. worden. — Ook met
brengen : 'k en kan 't niet te passe brengen. —
Vgl.

VD.

K I L . S T O E T T , Spr.

1530.

— l'a'passe, van pas. Jet of iemand komt va'
passe, dat is juist op het gepaste oogenbiik.
— Behoorlijke gezondheidstoestand. Veelal met
het bezitswoord. 'k Em ben nie' goed op mijne
pas. Z' es al lange ziek, en z' en komt (of graakt)
niet op her re pas. — Van zaken : in orde. Baba!
em maakt ou (\\) gee' kaa' bloed; ailes komt nog
op zijne fas. Vgl. J. C V . Mnl. Wdb.
— I(n) pas hanieen, de molensteenen op bell oorlij ken, gelijken afstand van elkaar houden (of
leggen). Vgl. P A S B R U G G E .
P a s , tusschenw. In het kaartspel ; zooveel als :
ik pas, ik speel niet, ik vraag n i e t , ik necm niet
aan. Pas! Plie zegt pas. — A a n tafel : als men
niets van den aangeboden schotel neemt, zegt men:
pas!
P a s , bw. (zooeven\ N i e t in gebruik.
P a s b l o k , m. H o u ten blok, die in de pasbrugge
zit : men kan den pasblok om en weer schuiven en
aldus de beide steenen fassen of i( n) pas haniven.
Zie

PASBRUGGE, PAS.

P a s b r u g g e (uitspr. -bru(gg)?),
vr. K o r t stuk
hout dat al den eenen kant vastligt en al den anderen op den ezel rust. De pasbrufggje
dient om
de niettlesteenen i' pas f Jiauieen ; ze trekt op 'n
T. —

DB.

C V . J . Zie P A S , E Z E L E .

P a s c h e n (uitspr. met eh. ; en met zovl. lange a),
m. (nietvr.). Zonder mv. ; zonder verkl. W d b . —
Paaschbiecht en -kommunie. Zijne Paschen hauten (nooit halen). V D . De Paschen
drafgjen,
eenen zieke de paaschkommunie thnis dragon. —
Spr. Zijne Paschen hauwe 112ee' de mulders, den
Z o n d a g n a Paschen, dus den laatsten dag. — Spr.
As Paschen op ne vrijdag komt, nooit. C V . J. —
Weerspreuken. Tioege (soms tijleke)
Pasehen,
vroege (tijleke) zomere ; late Paschen, late zomere. Zie ook K E R S T D A G .

— Samenst. In den vorm Paasch- (zie aid.).
— Aft. Paschen, onz zw. w w . , den Paschen
houden :
hettegijalgefaast?

Pascher j m. Zie PASCHERE.

PASSEN
P a s c h e r e (uitspr. met zovl. lange a en met ch),
m. Mv. -rs. De emd-^ valt dikwijls in de uitspr.
weg. H e t w. Staat denkelijk in verband met Paschen : de wilgen bloeien omtrent dezen tijd. W a terwilg (Salix Cafrea Li), vooral de vrouwelijke
plant. Vgl. Paaschhont
bij P A Q U E , Salix
cinerea L.

Pasiënse, pasiënsie, vr. ; pasiënteg, bn.; pas i ë n t e g h i e d j vr. Zie P A T I E N T LE en afl.
P a s p o r , m. Zie PASPORT.
P a s p o r t (uitspr. op zijn fr., -par met den
klemt.), m. (niet o.). Paspoort Iemand zijne faspor gccn (geven), wegzenden of -jagen. AVdb.
Passaadje"(uitspr. -soudzp met den klemt.), vr.
Passage. V I ) . '
P a s s a n t (sant met den klemt.), m. W d b . Raizeude passant. J . — Minachtende term : kerel,
klant. Dat es ne vieze passant. G'en z?j' gij mor
non ordege
passant.
P a s s e e r e n : ( u i t s p r . -see- met zachtl, e en den
klemt.), bedr. onz. zw. ww. Verv. : passeerdege,
gepasseerd. Met hen (hebben) of zijn. Naast gepasseerd heeft men soms passéerd; zoo zegt men :
passeerde leeke, passeerde maand, naast : gepasseerde weke, gepasseerde maand, of : de loeke, de
maand gepasseerd (ditlaatste schijnt aan 't Fransch
zijn ontstaan te danken : le mois passe, la semaine passée). W d b . — Men vraagt : mag'k
passeeren, niet ou (u) passecren? Neffesi iemand passeeren. — Da' passeeri, 't ka' passeeren, het kan
er door, het is tamelijk wel. Z'en zengt nie schoone, mor 'tpasseert
toch. Zijn de patofddjers
gelukt? 't Passeert. Vgl. J . C V (Aanh.). — 't Es
gepasseerd gelijk de Scheide Tear
Antwerpen,
het is voorgoed voorbij. •— Gepasseerd zijn, dood
zijn. Hoc es 't mee Sies? Hie es gepasseerd.
P a s s e m e n t j o. Niet in gebruik (ook niet de
samenst.).
P a s s e n , bedr. onz. onp. zw. ww. Verv. : pastege,gepast. Met hen of soms met zijn. W d b . —
Bedr. Met hen. iemand e (schoo') klee' passen.
Zie KLEED. -— De meulestcene' passen, ze op bepaalden en gelijken afstand leggen. Zie PAS, P A S BRUCxCrE. — 't Weefgetatiwc passen, het waterpas zetten. Volk eil Taal, V, 68 — Het passen,
te goeder ure komen. ' t Es al 'n g'heel e zeeke da'
'k hem thitis iville venden, hie es aliijd op gank,
'k en kan 't nie fassen. — Onz. Met hen. Niet
spelen (in kaartspeb ; vanhier : niets nemen van
een aan tafel rondgegeven schotel. Ge past zoo
dikkels, Triene ? Jouk (ja ik), 'k em ben op mijne
pas niet. — Spr. Da' past er op gelijk 'n tang op
e Terkie, hoegenaamd niet ; eig. en fig — O n p .
M e t zijn. 't Es er nice (mee iet) gepast, het is er
mee gcdaan, het is nit, het is op (gegeten, verteerd). S c H . J ( i . v. GEPAST). V Es er mee (mee
iemand) gepast, hij is dood, geruïneerd, verloren.
't En kein (of mag) nie alt/j' gepast en gemote
zijn, verontschuldigende uitdrukking : men kan
niet altijd weldoen. As 't fast, als de gelegenheid zieh voordoet, als de gelegenheid gunstig
is. Wat hie Item zai, ai teas nie' gefräst, beviel
hem niet. As ge niet en komt, en zal 't nie' gefast
zijn,\\et zal niet wel zijn. V g l . Mnl. Wdb. kol. 182

PASSIE
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— Afl. Passenge, vr., passing; — p a s s e r e , m.,
iemand (naaister, kleermaker, enz.) die past; iemand die past in het kaartspel of aan tafel ; werktuig, fr. compas-, vgl. V D .
— Samenst. Pasgeld, o., geld dat elke speler in
of vôor den pot moet zetten, als iedereen past
(in 't whistspei). J .
P a s s i e (klemt. op pas), vr. 'Mwpassiets. W d b .
De passu van Onz' Heere. De passi'e preken,
schoon spreken om iets te bekomen J . Spr. As de
vos de passupreekt,
boerke, wacht ou (uwe) ganzen. — Ne mams hee' veelpassiets,
driften.

Passiënss, passiënsie, vr. ; passiënteg, bn. ;

Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Pastille, knoopvonnige
pil. W d b .

Pastijbakkere, -bakkerije, -bakkersgast,
-bakkerswenkele. Zie op PASTEL
I
j

vr. Zie P A R S I J N E (ook de

j

Pataalde (uitspr. patoutdj, pa m e t korte a en
zonder den klemt.), vr. Patoulde spelen. Zie BA-

j

TAALDE.

P a t a k o n (uitspr. op zijn fr., ook patakonk : de
twee a's kort, klemt. op de laatste lettergr.), m .
Mv. -s. Soort van zilveren munt (waarde: 2.50 gl.).
It. patacon ; fr. patagon
(z. LlTTRÉ). Vgl. V D .
Anw mains (chje spreken nog va' patakonks.

afl. en

samenst.).

Passoudze, vr. Zie PASSAADJE.
P a s t e i , vr. N i e t in gebraik. Doch men bezigt
soms de samenst : pastijbakkere(nietpasta/-),
m.,
pastijbakkerije,
vr., pastijbakkersgast,
va., pastijbakkerswenkele,
m. Vgl. PATEE.
P a s t e l , vr. o. ; p a s t e n , vr. mv. N i e t in geb m i k (ook niet de samenst.).

P a s t i n a a k , vr. Niet in gebruik. Zie P A S T E N A KELE (ook de afl. en samenst J.
P a s t o o r , m. Niet in gebruik. Zie P A S T E R E
(ook de afl. en samenst.).

p a s s i ë l l t e g h i e d , vr. Zie P A T I Ë N T I E en de arî.
Passijne,

PATEEN

Pastielde, pastiele (klemt. op tieh), vr. Mv. n.

i

|

Pastenakel, m. Zie PASTENAKELE.

Patapoef (de twee a's kort, klemt. op poef), m.
Mv. -s. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Papzak ; dik,
zwaar, log mensch. Zwijgt,
leeleke patapoef !
Over dezen allitcreerenden vorm, zie F R A N C K VAN AVijK :pof.
P a t a r (de eerste a kort, de tweede gerekt ; uitspr. op zijn fr. met den klemt. op de laatste lettergr.), m. Mv. -s. Oud vlaamsch muntstuk : Brabantsche stuiver of 0.09 fr. Hettegij nog va' patars hoore spreken? H e t w. is nog bekend, de
zaak niet meer. Vgl. fr. pa tard ( L I T T R É ) . Zie

P a s t e n a k e l e (uitspr. pastdnakdh,
na met zovl.
lange a en den klemt.), m. (niet vr.). Mv. -Is. D e
eind-é? valt dikwijls in de uitspraak weg. Daarnaast
PESTENAKELE. Pastinaak (Pastinaca saliva L.),
de plant. Paste nakels zouien (zaaien). — D e wortel. Doe ne pestenakel in de soepe.—Obscene term.
Mannelijk teellid. — Vgl. P A Q U E , Volksn., en j
H E U K E L S , Wdb., waar gelijke en gelijkende na- j

P a t a t (de twee a's kort), patatere (ta m e t
zovl. lange a en den klemt.), p a t a t t e r e , m . Zie

m e n voorkomen ; Mnl.

PATODDERE.

Wdb, i. v. P A S T E N A K E .

— Afl. Paste-, pestenakel acht eg, bn., als pastinaak : da' smaakt pastenakelachteg
; van pastinaak houdende.
— Samenst. Paste-, pestenakelbedde,vi\;
paste-,
pestenakelblare,
vr. ; paste-,
pestenakelblomme,
vr. ; paste-, pestenakel s maak, m. ; paste-, pestenakelstruik,
m. ; paste-, pestenaketwortele,
m. ;
paste-, pestenakelzaad,
o.

Paster, m. Zie PASTERE.
P a s t e r e (uitspr. past-arS), m. Mv. -rs. Verkl.
-rke (mv. -rkes, -rkies). D e eind-<? valt dikwijls in
de uitspr. weg. Pastoor (dat niet in gebraik is).
Meneer de pastere. De paster es dood. D B . —
De paster ze(g)ent hem ' t eest (eerst), eerst oomke en dan zijn kinders. J . S T O E T T , Spr. 2064. De
paster en doe' geen twie messe veur ée' geld. Zie

j
I
I
I

P a t e e (korte a, tee met zachtl. e en den klemt.),
m. Mv. -teets. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Nagenoeg hetz, als holl. banket, fijn koekje, fijn taartje. Ne patee kost geweunelifk
tien
centiemen.
Bui ten em maken ze geem patee kies. V g l . fr.
pâte', dat echter niet juist dezelfde bet. heeft. —
Oorveeg. Jemand ne patee geên. Ze kreeg ne goeé
patee. S C H . C V . J . — Vieze patee, ordege
patee,
vieze, aardige kerel.
— Arl. Pateeachteg, bn., van banket houdende.
— Samenst. Pateebakkere,
zelden pastij-, m.,
fr. pâtissier ; pateebakkerije,
vr. ; pateebakkerswenkele, ook pateezcenke.e, m. ;
patcebakkersgast.
Vgl

PAST!]-.

P a t e e l (korte a, teel met sch. e en den klemt. ^,
o. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Platte,
aarden schotel, waaruit men vroeger gemeenschappelijk aardappelen, enz. at 't Patee I was gemee77elijk bruine. Zif pateel kuis(ch)en, alles wat op
den schotel is, opeten; ook : goed eten. Pier koest
zij" pateel kuis(ch)en
— Spr. Veel hande' make'
schoo' werk, mor 't zijn duvels in de pateelcn,
veel knechten werken goed, maar eten veel. —
Vu.ilpateel, vuii vrouwmensch. — V g l . D B . Mnl.
Wdb. F r . patelle;
mlat. patelins,
patellum
{patella).

MESSE.

— Pastere, meikever met zwart rugschild (aldus te Michelbeke) ; vgl. hier preekheer : de paster is in 't zwart gekleed en preekt.
— Afl. Paster sacht eg, bn., pastoorsgezind ; —
paster ije, vr., pastorij.
— Samenst. In den vorm pasters-:
paster sbroek, m . ; —pastersboek, VA., brevier; ascetisch
boek; — pastershoed,
m . ; — paste rskleed, o.,
veelal in 't mv. : pasterskleeren
; — p a s t e r smanleren, vr. mv. ; — pastersmaisen,
-maisie, o.,
-morte, vr., pastoorsmeid; — p a s t e r s r o k , m . ; —
pastersschoen,
m.;—pasterswijn,
m., pastoorswijn ; goede wijn ; witte, zoete wijn, fr. vin de
Tours, die de pastoor gedurende de mis gebruikt.

ook J.

Pateen, vr. Zie PATEXE.

I

P a t e e n (kl op teen en zachtl. <?), m . (?). K l o m p ,
holblok. Verkl. pateentse zonder lidw. enkel in :
pateentse-tappen,
kinderspel : slofje-onder. Pa-

PATEENTSE-LAPPEN
teentse-lappen,
tse-schuiven;

— 377 —

dat es e schoo' spei. Vgl.
en zie D E C O C K

en

patijn-

TEIRLINCX,

I
I

Kinder s pel, I V , 1 2 3 .
Pateentse-lappen, ww. Zie PATEEX.
P a t è n e (klemt. op te, pa m e t korte a), vr. Mnl.
patène. Pateen. W d b . As de mains(ch)en
f opérande gaan, küssen ze de pate?ie,

Patieter, m. Zie PATIETERE.

P a t e n t e e r e n (korte a, tee met zachtl. ^ en den
klemt.) bedr. zw. w w . Daarnaast
pattenteeren
(uitspr. pattanteran).
Veelal in 't verb deehv. en
met deufgjenief, schelm, enz. Ne
gepatenteerden
of gepal'tentéerden
denfgjeniet
is een aartsdeugeniet.. Vgl. C V {Aanh.) : G E P A T E X T E E R D .
Pater, m. Zie PATERE.

Paterke,

zie D E C O C K en T E I R L J X C K , I I , 2 0 2 ,

waar men de Zottegemsche lezing van het hierbij
gezongen lied aantreft. — / 'ieze patere, zonderlinge kerel.
— Arl. Pater acht eg, bn., als een pater; van paters houdende.
— Samenst. Patershocd, m. ; —
patcrskappe,
vr., kap van eenen p a t e r ; p l a n t : i ° monnikskap (Aconitum
napellus Li); 2« kapucijnerkers {Tropaeolum
majns L., aldus te Asper,
Volk en Taal, I, 19); soort van duif m e t eene kap
van pluimen; —palerskleed, o., meestal in 't mv.
-kleeren ; — p a t e r s m a n i e r e n , vr. mv. ; — p a t er srok, m. (niet vr.}.
Paternoster, m. Zie PATERXOSTERE.
P a t e r n o s t e r e (pa met zovl. lange a, soms m e t
korte a ; hoofdt. op nos), m. (niet o). C V . R . j . C L .
Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). D e eind-c
valt dikwijls in de uitspr. weg. Paternoster, bidsnoer. Met de bet. Onze l'ader zeer weinig in
gebruik. W d b . — Ne g'hecle paternosters,
een
heele reeks (vermaan-, laak-j woorden. Op iemand
ne paternoster
afgeên. J .
— Samenst. Paternosterbol,
m., veelal in 't
verkl. -bolleke, paternosterkraal ; CV, J ; — paternosterkruiske,
o., het kruisje dat aan den paternoster hangt; — paternosterkroom,
o., kraam,
waar men paternosters verkoopt ; —
paternostcrverkoopere,
m., daarnaast -gast, -valut,
-marsank.
P a t i ë n t i e (uitspr. pasiensie, pasienso, pa m e t
zovl. hinge a, en met den klemt.) Zonder mv. ;
zonder verkl. W d b . Mee iemand (vrcl) pasiensie
hen, (veel) geduld tegenover iemand gebruiken. —
Pasiensie mee' den Heere, laat ons geduldig zijn.
J . C V {Aanh.). — Ge moet 'm beddeke pasiensie
zouien (zaaien), ge moet geduldig zijn of worden;
woordenspel : pasiensie — geduld ; pasiensie —-.
zekere plant die in sommige tuinen gekv, eekt
{Rumex
patientia
L.\ en 00k veelal in mijn
dialect zuiirkelspinondze
(zurkelspinagie) genoemd
wordt.

— Afl. Pa sien teg, bn., verduldig; D B ; — vanhier : pasienteghied,
vr., verduldigheid, geduld :
dec gaa' mijm pasienteghied
te boven.
— .Samenst. Pasiënsfijeieerk,
0., werk dat veel
geduld verlangt : worlds vciên es e
pasicnsewerk;
CV {Aanh.y
Patig", vr. (plant). Niet in gebruik.

P a t e n t e (met korte a, klemt. op ten), vr. (niet
o.). Mv. -n. Verkl. niet in gebruik. P a t e n t . AVdb.

P a t e r e (uitspr. m e t zovl. lange a), m. Mv. -/'.v.
Verkl. ~rke[mv. -rkes, -rkies). D e eind-r valt dikwijls in de uitspr. weg. Pater. W d b . —- Over hot
kinder- (soms jongens-en-meisjes-) spel Van 7

PATODDERE

|
!
I
|

P a t i e t e r e (korte a, klemt, op tit), m. M v . -rs.
Verkl., gewoon, -rke (mv. -rkes, -rkies). Daarnaast PETIETERE, PIET1ETERE, PETIE'J\SE). D e
eind-*? valt dikwijls in de uitspr. weg. biet w. Staat
denkelijk in verband met P I E T E R E (Z. aid.). Troetelnaam voor een kind. Kamt alliier, mij ne patietere, Dec klai' petieterke
kan al loopen. Pa tiefer ke zoete ! — Klein ventje, dwerg. En 'k zoo
(zou) schou (schuw) zij' van azoo ne patietere:!
— Kleine vinger, pink (in sommige vingerrijmpjes). Den dienen (duim, dien men vastneemt) es
nor de mort (markt) gegaan ; den dienen (wijsvinger) licet er e kickske gekocht; den dienen
(middelvinger) licet 7 nor huis gebrocht ; den
dienen (ringvinger) licet 7 in de pot gestoken ; en
da' klai', klai* petieierk' licet 7 amaal
0nieten.
- Vgl. S C H . C V J .

I
1

P a t i j n (klemt. op tijn), m. (?). K l o m p , holblok.
Enkel in 't verkl. patijntsc
en zonder iidw. In :
pat ijn t se-schuiven,
kinderspel, slofje-onder. De
kinders schi/ivc patijnise.
Zie Mnl. IVdb; hier

i
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P a t j a k (uitspr. patsak),

m. Zie PATSAK (00k

de all).
Patodder, m. Zie PATODDERE.
Patoddere (uitspr. patofddjjrj,
pa met korte
a en zonder den klemt.), m. Mv. -rs. Verkl. -rke
(mv. -rkes, -rkies). D e eind-f valt dikwijls weg.
D e gebruikelijkste benaming voor : aardappel.
Daarnaast, min gewoon : P A T A T , P A T A T K R E , P A -

T A T T E R Î ' , PATOTTERE. Patofdd,crs
planten,
hüllen, uitdocn. Patofddjcrs
snijen, ze in stukken snijden vôor het planten. Patofddjcrs
knieten. Patofddjcrs schellen, koken, braân,
stamper..
Patofddjcrs
kecsten, de keesten afdoen. iVe/i
droofgjc patofddjerc,
zonder saus. Ac
patofddjer
op de stove, een aardappel op de stoof gebraden.
Vet te patofddjcrs,
pataten m e t vet gereedgemaakt. Gestampfe patofddjcrs,
pataten tot moes
gepletterd. Patofddjer s mee' de pelle (of -mee kazakken),
ongeschilde aardappeien.
Pafofddjers
gelijk morbels, zeer kleine pataten. — Zoo zat as
ne patofddjere,
zeer zat. J . C V {Aanh.). — Volksmétéorologie. As ge patofddjcrs
plant,
moAte
(moet ge) kennen 'm brokk' 1" kappen, ni. een kluit
grond inkappen. Ge moet pafofddjers
planten
in de more, mor z' hüllen nice' droogte. — Slag
in het gelaat. Hie kreeg dor eenegfe
pafofddjers.
Jemand ne ferme patat gcén. Vgl. S T O E T T , St>r.
1367,1863.
— Afl. Patofddjerachf'g,
bn., van aardappeien
houdende ; naar aardappeien smakende.
— Samenst. Patofdd') er blare, vr., aardappelblad; — paiofddjcrblomme,
vr., aardappelbloem;
meel van aardappels ; — patofddjerboer,
m., boer
die aardappels koopt en verkoopt; —patofddjer-

PATOIS

—

bol, m., vracht van den aardappel : de kinder s
roeie wee pato(dd)erbollen;
—
pato(dd)erdzenuivrre, m., aardappeljenever; —
pato(dd)ergèlent, o., aardappelloof : ze
verbrandepatofddjergelent; zie GELENT; — patofddjergrond,
m.,
grond goed voor aardappelkweek; — petto (dd)crjaar, o., jaar waarin de aardappelkweek is geslaagd; —patofddjerhnl, m., groote aardappelstiTiik; zie HUL; — pato(dd)erhond,
m., iemand
die gaarne en veel aardappels eet; —
patofddjerkeeste, vr., aardappelscheut;—patofddjerkeldere,
m . ; — patofdofjerkerre,
vr., kar waarmede men
aardappels van het veld brengt; —
patofddjerkoopman, m. ; — petto(dd)erkrtiid,
o., aardappelloof; — pato(dd)erkwele,
m., aardappelkuil ; zie
KUIELE; — pcttofddjerkïceek,
m. : mee' de patofddj'erkweek
ester geld te verdienen;
— pato(dd)erland,
o.,akker goed voor aardappelkweek;
ook : akker waar aardappels gegroeid hebben ; —
patofddjermande,
vr. ; — p a t o f d d j e r m a t e ,
vr.,
goede maat : pataten kosten niet veel en als men
ze meet (of weegt) ziet men niet naivw ; — fato(dd)ernwrt,
vr., aardappel markt;—patofddjermeel, o., meel van aardappels;
—patofddjerpelle, vr., de dünne hnid; — pato{dd)erplage,
patc(dd)erl'7cale,-ziekte,
vr. : aardappelziekte voortgebracht door een zwamsoort (Phytophtora
infestansT)¥,
B A R Y ) ; — patlo[dd)erplantere,
m.,
iemand die aardappels plant; —pato[dd)erplantsch, o., aardappels die men tot plantsel gebruikt ;

7 8 •--l

Viezepa-

P a t r i j s e , vr. (niet m.). C V . R . J . C L . M V .
-sen (niet -zen). Verkl. -ske «mv. -skes, -skies). Patrijs. 'k Schote ncn haze mee 'mpatrijse.
— Der
vliegt 'n kiidde
patrijsen.
— Samenst. Patrijsenai,
o. ; —
patrijsejacht,
vr. ; —patrijsejo?ik, o. ; —patrijsenest, m . ; —
patrijsepluime,
vr.
P a t r i o t (korte r/, klemt. op ot), m. Mv. -ten.
Verkl. -ontse (mv. -tses, -tsies). W d b . — Bestrijder van Jozef I I onder de Brabantsche omwenteling. — Alaine patriot, klein mannetje. Vieze patriot, ordege patriot,
zonderlinge, aardige kerel.

Vgl. J.
— Samenst. Patrwttephiime,
vr., eig. pluim
die de Patriotten op den hoed droegen ; fig. veelal
in 't mv patriottephtimen
: welriekende lipbloemige tuinbloem (Monarda cocci?iea M I C H . ) , naar
de scharlakenroode bloemhoopjes; vgl. Volk en
Taal, 1,43,11, 100;—patriottentijd, m., tijdperk
van de Brabantsche omwenteling; S C H , D B ,

CVJ.
Patroelde, soms patroele (korte a, klemt. op
oel), vr. Mv. -n. Patrouille. De patroeldegaat
alle
nachte' rond. Mnl. P A T R O E L D I E (naast andere
vormen).
Patronaadje (uitspr. patronondzD,
pa met
korte a, ??o?/d met den klemt.), vr. F r .
patronage.
Gebouw waar de katholieken onder de leiding der
geestelijkheid vergaderen. Nieuwdialectisch.

— pato(dd)crropere,
m., iemand (man of vronw),
die de nitgedane aardappels op het veld opraapt;
— pato(dd)erschelle,
vr., aardappelschil; — p a to(dd)erscheute,
vr., zie pato{dd)erkeesle;
—
pato(dd)ersmaak,
m.; —
pato(dd)ersnijcre,m.,
man of vrouw die aardappels snijdt tot plantsel ; —
pato{dd)erstritik,
m.; — pato{dd)ertijd,
m., tijd
van 't jaar dat de aardappels rijp zijn; — pa/o(dd)e7'2/itdoendere, m., iemand die de aardappels
uitdoet; — fato{dd,)eriiitrijerc,
m., ploeg waarmede men aardappels uitrijdt; —
pato{dd)ernitro ei ere, m., ecn nieuw tuig waarmede men aardappels nitdoet, terzelfder tijd openspreidteneenigszinszuivert; —pato{dd)erveld, o ; —pato\dd)ervore, vr., voor waarin men de aardappels plant ;
— patc(dd) rwoorme, m., aardappelworm (made
van den meikever); —pato(dd)erzak, m . ; — pato(dd)erzoppe, vr., zoppe (zie aid.) met aardappels
bereid.

P a t r o o l k e s p l u i m e j vr. Veelal in 't mv. patroolkespluimen.
Dezelfde tuinplant als patriottephtimen (zie aid.). Aldus te Asper, op de noordelijke dialectgrens ( Volk en Taal, I, 43).
P a t r o o n (korte a, troon met sch. o en den
klemt.), m. Mv. -troonen (niet -tronen).
Verkl.
-trinintse (mv. -tses, -tsies). AVdb. Osmort es de
patroo' va'
Zegelsem.
P a t r o o n , vr. F r . cartouche.

N i e t in gebmik.

PatrOOn (sch. d), m. (niet o.). Mv.
(niet -tronen). Model. W d b . C V . J .

-troonen

P a t r o o n e s s e (korte a, scherpe 0, klemt. op nes),
vr. Mv. -n. Patrones. Senfe Plone (Apollonia) es
de patroonesse van Eist.

P a t o i s (uitspr. op zijn fr.), m. (niet o.). Volkstaal. V D . Ge spreekt ne
leelekepatois.

P a t s a k (klemt. op de laatste lettergr.), m. Mv.
-ken. Verkl. -ske (mv, -skes, -skies). H i n k e n d
mensch, 'k Hoore de patsak af kommen. D B . —
Lamlendig, traag, lui mensch. Aivel, patsak,
kette
(hebt ge) nog nie' gedaan? — Paard dat hinkt of
met moeite voorait kan. Onzen attire patsak en
es nie* vele memeer verd. — Vgl. D B . J (PATAKKER, PATJAKKERV S T O E T T , Spr. I 5 32.
— Afl. Patsakachteg,
bn., moeilijk gaand :
onze pere ivor dt patsakachteg ; —
fatsakkelen,
patsakken, w w . ; zie aid.

P a t o t e n , onz. zw. ww. Verv. : pa too liege, gepatoot. Met hen (liebben). Kaartspel : hetz, als
BORKEN (waar men de beschrijving v i n d t \ Zie J.
Patotter(e)j ni. Aardappel. T e Zottegem en
oostwaarts. Vgl. P A T O D D E R E (ook de afl. en
samenst.^.
P a t o u l d e , vr. Zie P A T A A L D E .
P a t r e e l k e {pa met korte a, treel met sch. e en
den klemt.*, o. Verkleinwoord VRÏ\ pa treel, m. (?),
spotvogeltje (HypolaYs uterina V I E I L L ) . Aldus op
Overschelde. Daarnaast P E T R O O L K E ( Volk en
Taal, I, 43).
P a t r i a r k (korte a, klemt. op ark), m. Mv. -en.

PATSAKKELEN

Patriarch. V D . — Zeer oud mensch. —
triark, zonderlinge kerel.

Patsakkelen (klemt. op -tsak-), onz. zw. ww.

I

Daarnaast patsakken^ waarvan het een frequentatief is. Hinkende gaan ; met moeite voortgaan ;
lui, traag en slordig werken, 'k Hoore de manke
patsakkelen.
Onsperd hee' zfer an 't recht been,
Hen kan nie änderst as patsakkelen. 'tEs a lg'heel

PEE

379
dell dag da' g' an da' 'lVdrkpatsakkelt. -

Plas-

sen al gaande. In de more pa!sakken.
-- Afl.Palsakkere,palsakke!eere, m.,hinker I11a11
of dier); icmand (he mocilijk voortgaat: icmand
die lui en slordig werkt.

Patsakken, onz.
LES;

ZW.

w w. lIctz. als P.Xl'S.\KKE-

zie ald. ~ ook de afl.].

Patsiefel, patsoefel (klcmt. op de twecde lettergr.). Enkel in 't verkl. pals/(.lelke, patsot/t:lke,
o. Zie MACH1ECHEL (waarvan hot de plaats in het
ald. opgegevcn dansrijmpje innccmt}; en DE
COCK en TElRLIXCK, ]tz';zderspcl, 11, 286, waar
men de ZegclselllSche lezing van hot dansliedje
aantrcft.
Pattenteeren (nitspr. patt{nzto"'JIl, te met den
klemt.)

WW.

lie

P~\TE::\TEEREX.

Patternostere

.uitspr. p.dtjr-),

111. lie PATER-

XOSTERE.

Paulr, vr. .Nict in gebruik (ool; niet de af]. en
samenst.).

Paulette (uitspr. PO Lett», let DIet den klcmt ),
vr. M v. -n.· Fr. /paulette met pl'ocope van c,
fl't: draagt de POIcttcu , hij is overste.
Pauliene, Pauliena (uitspr palt "I' zijn fr.v, vr.
Verk1. -Iicnct:«, -Itents«, -Licnn isc. Voornaam. Zie
PERSOO.'\SX~\~VrEX.

Pauluus, rn. V oornaam. lie l'ERSOOXSXS:VIEX.
Pans, m. 1\1 Y. pauzcn (niet -ScIl). Verkl. ongeW0011, -ke. \\rdb - De pallS gc::iell !zell (hebben),
zat zijn. - Zilverstuk met htt beclcl "an den pans.
De pauzcn ell Zljll nic Illt.'t'r srankbaar.

Pauw, n1. ~Iv. -en. Verkl. -ke (rnv. -kes, -kit'S).
VVdb. Zoo.fcer as Ile pau'Ll'"
- .l\fl. PauiDinne, vr., vvijfje. l\lisschie11 j>au7chinne?
- Smnenst. Pau7.ultane, In., lnannctje; -- j)aU7.iJplU1Jne, vr., SOlTIS paltiDe- / - palt7.f!stert, In.,
pauwestaart; ook : soort van du:f die den staart
waaiervormig kan openspreiden; I)B, J. -.

Pauvl, Pauwele,
ke. Paulus. Zie

ffi. -Verkl. P(llLl(lk~',
PERSOOXSN~\._\'IEX.

PauzC'c!-

Pauwlatem (fa n1et zovl. lange a en den
klemt.), o. De gewone schrijfwijze van dezen
dorpsnaam is : Pau!aefhe17l.
- J\fl. Pau7.vlatelJlschen, m., Pauic!ateINsr.Jzc,
vr., n1an of vronw van Pauwlatelll; op Z{/ I)au7.ulatems, 0., naar Pauwlatelnsche lllanicr van dCWll
ofspreken.
PaUZe,\T.; paviljoen, 0. Xict in gebrllik.
Pax-tecum, 111.; pax-vobiskop, 111. lie P~\K~)
TEKO~J,

pl'elUlt, peengras, pees, pcz'llgYJS, pe,1lgras, pcs ..
sent, jestelll, octcn, pltz', pll/nun, PU;'/l, puinen,
p(/nen / in Zuid-X ederl. komen y()or hij DB,
A~rll/dz('.: PCL'lil, j>Oilt', j>~'/1lr'll, pe;ll(~'/ bij P~-\.QL-E,
l,? ~~o!ks/l.: paa, poa/I'Il, !h'f!, PCI'i/l/l/t'll, pe/-}/{f',
pc l"e I 1, I>t' '"I11'I1 ,pe ntc 11, j)I' 11(', Pc11C7Z,jeSSt:'lll, p{'ItCutc,
Pt.'t!I'lllt'll, jc:;e(ll) , PL~~OI, Pll/t:Il, pu/nl'( u), DOD.
hecft j)c't'll als Brahautsch, Ll) HELl t-s p,·/~'Il. P(~l'c'''I.

Gclijkende namcn der plant zijn, hij Pl\ITZEL en
d. 1~/1.) pdd,', /)cYdo"'prlze!eli:';,'!, j>1)'er, en
men vindt ('1' de ynlgcndc elyn1-:
jlc'lit'
hinkricchcnd vcrwaudt mit 1.lad, althd. Paa (plur,
Pedi) und Puddl'
l'~r~'")lC, nd. peN,·;1 -- trctcn .'.
Nnar VElZCI)CLLIE is de (lor:-,pr.van j')(:-'/il, P(SSC/ll
onbckcnd.
Afl. Pc't'/!r.)tlI'AY , bn.: p(L·dclz/<.~· land, land
waar vccl jJn.'tll zijn ()f komt:n.
Samcnst. Pcrcmboer, m., boer die zijn land
nict gncd verzorgt noch behoorlijk v.in onkruid lui-

JESS!':X (!),'utsc!le [(dks/!.
/:jFas, Pi7>/."1l , pcdcll,!./'ras,

==

vert, dus vccl Pt't'I:'"1l k \\'cekt; slordi;«, zorgeloo/e
PCl.,(",S:rOlld, 111., prt'l;la71d, o. jh'c'/kauft're, m., gl'c\lld, land, kout-r mot veell'l'I'/;1l ~. - jJc('//t..'s, 0., her gras dat nit de !h'e schict : 1'(('/{t'S ci:

boer; -

cs gee' goe' !:Jrcs ('eur de

Pee, peen, vr.

A'OCt";I?

(wortcl, Daucus carota L.:. Xiet

in gebruik.

Pee (zachtl. e), \T. (?). In de uitdr. pee gee'll,
driftig, geweldig te werk gaan. Loq., ITt/b. beweert bet gchoorLl te hebbcn te « -\ndenacrde en
oml11clands .>. Opmijn gebonrtedorp (Zq~clserr)
zcgt Incn : peper ged/l. Lie PEPERE.

Pee (zachtl. e), vLi\lV. -(Yll. VerlJ. pet'ke.
Schl'cef, lijn.Trckt ) lIZ jH'e Illee kr/jt, IllCC e I/(('S
op de /;-rolu!-In het jasspcl: krijtlijntje up de lei.
~Taa/.rt {zeit peet''"1l -LIfe SpelL'll /' 'Z'~!.f oJ~:Xl'l' pe('{;'il.
Jlaakt 1l01l bool/l 'l'a' 'L'U! pea;'lZ. In het j)('t'-sr..)z;"{·tell: de lijn \Vaarnaar\~'ordt geschoten; a!s hct
wel'ptnig op de lijn ligt, dan is 't ook .'Ill fr't':' In
lee !til allollets "l'eur dobbe/c.-In het hinkspd :
elk del' hjncn van clcn hin!\:aard (z. alel.); pee li(gg}"'ll
is op cene cler lijnen liggCll \sprekenctc \ ;In den
hink~)tcen); pee staall, pt'e terlL'1l of s!I'jJen is al
hinkcnd of ::'lcpcnd nlet den voet op de lijn ~)taal1
of ze lllct den opgehcvL'n voct a.anraken; }t'C .'1111//ten of ,[(,(;rpcn is den hinkstcen op cene dc.t:cr Iijnen \yerpf'll \ygl. DE CUCK en T.EIRLL\CK, }\"/ildt'Ysje!, J, ]14 en vgg.). Tn S011ulligc andere
spdcn (b. Y. Jnarbelspclclli : lijn Yan\\'aar of \\";1;11naar 111Uet g('~pccld wurden :
1Il0t't (J p de /h'C
staall, andc'/'st en telt het
(;'ell het \hcbt)
'i.'an df; j-'t't? n/':!' gesclwlell.Peeke-rol!r:::n (zje ald ...
](oppcl. Pee-sclzidell, ww., zie aId"

P)..KS-VOBISKOP.

Pedale (da rnet ndl. lange a en den klemt.), vr.
(niet u.). lVlv. -n.Fr. pl;{ia!e, ouk vr. PcuaaJ. De
pedale van Ile piano, "n oorg('!e, ne ('elo.

Pee (zachtl. e), vr.

~f v., gewoon, -r.~'Il. jJee wijst

op een vonn tede. De lange peesachtige ,vortet
van zeker akkeronkruid, n1. van het kruipende
hondsgras (T'rz"tz'cUJJZ re}ells L.). Da' land :3d
'ZNt! peel/no Ge 71zoet het zlu'0'ere 'van de pe((;"n.l\fen kent veel wisselvonnen; l-IEl;KELs, I Vdb.
he eft voor Noord-Nederl. : panell, pee//Il, peent,

Pe9 (zachtl. e), 111. Verkl., gewool1, ;JCttSf (my.
-1st's, -Is/l's); zeldcn pN'k('. V cl'korting van peto'.
Uud 1l1U1SC!J ; eenigszin1 verachtcncle tc'nn. l-';/dc'Y
7.f'erdt nell lIu'zue'
'J! altd pectsL:. Zzolj:f/'t, pee
(uf pet'fst). (;t: z/j' lie lasl<,~',: pee, ne lIloed(ike pet' .
.E~ 7.'it's, 'Il ordtJl{ laardig) P_'t'ts('. Vader (1nin of

ptJi',

lueer lllet het bijl>t,.~grip oud,. As Oil:3e pee spreckt,
IIl0/{ o!kf!lzde~" zZlIU(g) 'll. -- Baas, 111ccster. Laat
on.')' 'l'oort'ZL'crkell, peL: kOllzt gi/lter (~f. -- ](ercl.
,)'ies t S C 7..'i'..'s pee/sc. lJucr JfartclZs cs nc /tier<!{,~
pee. DB~

PEE
- Peetse, o. Ret verkleinw. (zonder idee van
veraehting) is ge\voon in de bet. van peter, clooppeter, en in die van groof7Jader. .11[1./ peets' es al
lange dood. Ge ntoet an ou (uw) peetse ne schoone
1l1~iaarsbrzel'sclzri/ZJf'n. Dag, pee/se, dag, peter;
c1ag, grootvader - Oude man. Pcetse V;, II del"
Linden es dood, Da' pcets' es no/{ gocd te poote
-Versleten man. Hie en es 110/{ boueu de'l/certeg
niet, en Jt es al e pectse, "n atcd peetsc, -- Pectse,
11Ul/j 'k mcesuan ? verspreid loopspel ; zie de uitvoerige bssehrijving bij DE COCK en TE1RLINCK,
R i n der sp e!, 1. 202 en vgg. Te Munkzwalm heet
het: Peetse Paruke speien, - Peetje-lap, 0., man
die den afwezigen, echten peter vervangt. Daarnaast LAPPEETSE. Zifdegif her peetse? ~\i{'en J A',
Jk en teas mor pcetse-La.p, - Pcetse Pastcre, de
hoofdpastoor. Peetse Paster preekt Ilzor(g)en.
Dor kOllzt Peetse Pastere, - Duim in een vingerrijmpje : Peetse kraakt de luizen dood. V gl. DE
COCK en TE1RL1NCK, I("inde rspe I, III, 237.
r

Pee (zaehtl. e), m. Verkl. peetse: augmentatief
petie (zie ald.}, Verkorting van Peter, persoonsnaam. Leeft Pee de kazlser nog? Zie PERSOONSNA1'IEN.

Peeke-rollen (zaehtl. e), onz. zw. W'V. Marbelspel: een onbepaald aantal spelers rollen 111et
een marbel naar een pee (zie ald.], waaraehter een
putje is genlaakt; wie het diehtst bij de pee ligt,
mag met al de rnarbels naar het pntje rollen; die
welke er in kornen, zijn de zijne. Zie de uitvoerige
besehrijving bij DE COCK en TE1RLINCK, Rrinderspc], V, 10J.
Peel, vr. (haarband ; moerlancl). Niet in gebruik.
Peele, m.; peelen, 'YW. Zie PEGELE, PEGELEN
(oak de afl.).

Peensen (zaehtl. e), bedr. Z"". w w. Vcr\'.:
peensttzg'e, lrepee71sl. ~Iet hen (hebben). Eig. p/.12St'Jl (zie KI. en Vorllzl.). Fr. pincer. Over de
ollzekere etym. zie . .lInl. vVdb. i. v. PITSEN. Tusschen twee vingernagels nijpen. G' Oil llleugt I1llj
azoo nie peensen. Peensen en es nie nl.fpen. JIee J
de vengers ni.iPen is : tnssehen de vingers drukken, knijpen; ;nee' de 'l'engers peensen is: tnssehen twee vingernagels knijpen. - Snerpen (van
konde, wind). 't Zal peense 7'an den nachl. De
7£'end peenst. - Gierig leven. Dat aU70 peets' en
lefl't nzor half: da J peenst J t faar deure. Van ienland die zijn gevoeg moet doen : 't begint
te peensen, er is haast bij.
- AB. Peens, In., het eennlaal peel1sen : ze gal'
lIzi/ ne peens in den orrne (ann); - peensachtcg,
bn., geneigd tot peensen ; - peenserc, 111., iem:1nd
die peenst," gierig lllenseh; - peensenge, vr., het
peensen.
Peepe (seh. e), vr. 1\1V. -11. VerkJ. -Ike (n1v. -kes,
-kies). De uitspr. laat toe pippe te sehrijven. Verwant met ndl. pifp. Stroopijp. J£ee -'til peepe drellken de fongies 71Jater ud de beke. - I{inderllluziektuig. De kinders trekken eenen nog groenen
hahn tvan tarwe, rogge, enz.) nit de bladseheede,
nijpen of bijten hem op deeinleterlengte af, clrukken het malsehte londerste) uiteinde plat en splijten het daardoor. Zij blazen op deze feefe en
brengen een zonderling trillend geluicl voort.
.R~eundegif "17Z peepe l1zaken? OJ 'JJZ peepe blazen.

PEERE~

Peepen (sch, e), onz. zw, W'V. De schrijfwij s
pippen kan gemotivcel'd worden. Blazen op eene
pcepe (z. ald.) ..' k Hoare dejongies peepen.
Peer, vr. Zie PEERE.
Peer [sch. (). Verld.

-ke. Persoonsnaam. Fr.
Pierre. Petrus. Sell. CV. T. R. J. - Te Zottegeln
riepen de kinclers .voor een tachtigtal jaar) aehter
iemand die Peer hectte : Peer, 7uzldegif snolien ?
Snolt, g(/ !t'eZt-l?c Peer; Peer, Peer? Dit thans
teenemaal verondercle snollen bet. etcn, lie J.lfnl.
Trdb.; Teuthonista.

Peerd, O. Men zegt PERD (zie ald.).
Peere(seh. e), vr. Mv. pceren, Verkl.

-rke (mv.
-kes, -eies ; Peer. Wdb. -- Zoo mats as 'n: peere,
zeer malsch. - Spr. . . is de peere 1"'(lp es, trait ze.
·Vgl. CV (Aanlz. l. - Kaakslag, muilpeer. IeJJzand
"n: peere gc(:n.; 'Ill pcere kri./(g)en. SCH. DB. CV.
J. CL. B. ~L - Molenaarsterrn. IJzeren peervormige staaf die in den speurpot draait, door den
ligger gaat en in den looper vastzit. DB. J;Tolk en
Taal, 111,32.
- All. Peerachteg, bn., als een peer; van
peren houdende : z'en es nie peerachteg, z' hee
iteuer den appele.; - pccren, WV\'., zie ald.; peereleere, 111., pereboom ; vanhier: peereleeren,
peereleer ie, in : peercleeren(-he) lzaut, pereboomhont.
- Samenst. In den vorm peer- : peerappele,
m., soort van appel met asehgroene sehil, eenigszins peervormig, meer /[rau7i)~'ellcnk (zie ald.)
geheeten; vgl. J;'olk en Taa!, V, 53; DB, J; peerifzere, 0., rond aanbeeld (je); z. VCYLSTEKE,
Amb, smid ; - peerfoar, daarnaast peerefaar, 0.,
jaar clat veel percn oplevert; DB; - peerreuk,
nl.; - peerscheite, vr., peresehil; - jJeersllzaak,
Hl.; peertortc, soms l'eerentorte, vr., perentaart. - In den vorm pecrc(n)-: peerc-, jeereJIlblare, vr.; - pecrt:-, peerelllb 101JlJ71e, vr.; peere-, peerel11boOlll, m.; - peerefaar, O. (zie
boven); peerelJzeullk, peereponk, 111., plaats
waar men peren vcrbel'gt ; de vcrborgen voorraad
zelf; -- peerenzort, vr., perennlarkt; - peere71tand, 111., lust naar pel'en: .ok en he I heb) geoze
peerentand, ik eet niet graag peren; -- pcerelltiid, 111., tijd clat de peren rijp zijn of gegeten
worden; - peerezap, 0., pcrensap.

Peerel, 111. Zie PEERELE.
Peerele (sch. e), peerle,

m. lVI V. -Is. Verkl.
. Ike (ll1V. -!kes, lkies). De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. lVe kost{Jlifke peerele. Peerel op
d' oo(g)e, oogziekte, fro cataracte, dus ,;dtte vIek
in 't oog, niet op het oog (hoornvlies); vgl.VD :
pareloJ> .otoog.
- AB. Peerelen, peerlen, W\V., parelen (yan
drank).
-Salllenst. Peerel-, peerlgeeste, vr., parelgerst;
- ! eerel-, peerlsnoer, O.

Peeren,sch. e), bedr. Z'V. wW. Ironiseh. Opeten
(peren becloelende). ...lIe zil!en ze ne keer gaa J
1 eeren, we zullen al de peren gaan opeten. l.Je
peere J zif' l{epeerd, ze zijn aIle opgegeten. Sprekende van kinderen die herhaaldelijk peren
vragen en daardoor vervelen. J k Zal ou IU) gaa'
peeren, in plaats van U peren te geven zal ik u

PEERLAMOER
bestraffen, - Gepeer(dj zijn, veel van peren
houden, - Vgl. APPELEN.

PEINSE

Pegel, m. Zie PE(G)ELE.
Pegele /uitspr. pe(gjJlJ\

m, Zonder

n1V.

Zon-

Peerlamoer (sch.

der verkl. Bepaalde maat. ' k He .heb: al ~Iijjpz'nten uitze: gedronken, )k en drene- nie meer, )k
he 1nifne fe(g)ele. HIe es boue zij'ne reele, hij
heeft te veeI gedronken KIL. SCH. DB. CV. T.
H.. J. Voor de oorspronkelijke bet. zie ilfnl. Wdb.

Pees,Yr. Zie PEZE.
Pees (sch, e), vr. Mv.

Pegelen (uitspr. pe(g)Jbn), bedr. zw, ww.
Verv.: pe(g)eldege,gepe(g)eld. Met hen (hebben).
De inhoudsgrootte van een vat meten. V gl. DB.Iemand pe(g)elen, iemand 111et al te spaarzame
hand voedsel. drank, drinkgeld geven. OJ) da'
pachthof zifn de kneclzte gete(I[j eld. SeH. DB.
J. -~ J t Tete) pe(gjelen, de spijs al te spaarzaam
toedeelen. Dent boer es go ed, 1JlOr de meestesse
pefg)elt Jt teten, KIL. DB. J. - Zoo ook: ;It
drenkgel(d) pe(gjelen, weinig of geen drinkgeld
geven. - Van waren : de wenkelz'er te(!{)elt zifn
zoare, hij \veegt of meet maar al te nauw, V gl. DB.
- Aft Pe(!.()elach teg, bn., al te spaarzaanl, te
nauwgezct: DB; pe(gjeleere, m., iemand
(ulan of vrouw , die eten, drank, waren, enz. al te
spaarzaam toedient : zij' 'Zuijj es 11e pe(gjeleere,.
DB, J (Bijv.).

e, klemt. op moeri, m. [niet
0.1. Zonder mv.; zonder verkl. Paarlmoer. Ne knop
ua' peerla17lOer
- Afl. Peerlamoercn, -moerie, bn., van peerlamoer: ne schoone peerlaJJ10erie knop.
-zen. VerkJ. -ke (mv. -kes,
-kiesL 'tSehijnt het fr. piece te zijn. Heel' en vrouw
van dezelfde kleur in 't kaartspel. R7a7'ere pees.
- Meestal : heel' en vrouw van troef in het jasspel. De pees telt t7R.Jl'nteg. --- SCR. CV. ·R. J. CL.

Pee-schieten (zaehtl. e), seh. onz. st. ww. Spel:
twee of meer spelers sehieten ,werpen) met muntstukken (veelal centen) naar eerie op den grand
getrokken pee of schreef ; wie er het diehtst bij
ligt, telt een ; wie op de pee ligt, telt twee ; het spel
is ten achten (of ten tienen, of ten t7}}ale7'cJ1) ui t ;
SOllS zijn er twee pe('(Yn en men schiet alsdan van
de eene naar de andere. U"illelJze ne keer jt't'sch.ieten? Ze schieten al s' heel den da/{ pee. Ook zelfst. o. Pier es sterk in J t pee-scluetell.
- Afl. Pee-sc/ueterr, In.: J t es ilL' /teetY peeschietere , hoeueel pec-sclueters zijn del' ?
Peet (zachtl., zeer verkorte e), In. Verkl. peetseJ'
augmentatief retie (zie ald.r. Petrus, J. - Kerel.
Ge z(/' l[ij ne zneze peet, nen ordege (aardige)
jct't.: In deze bet. kan peet behoorcn tot peter
(evenals pee, zie ald.].
Pee-tale (zachtl, e, zovl. lange a), \'r. Soort van
bargoensch : men voegt na den klank van ieclere
lettergreep den consonant 1> in . .fk en zal nit' kOI/lnun Iuidt : £-pz'k e-tien za-ba] nz't!-:bie kO-pOllZ-Jllepen. Vgl. TEIRLI1\CK, Wdo. '(jail Barl/oensch;
DB (waar deze taal eenigszins andel'S beschreven
\\Tordt : ik zalluidt er : zk-pz'k zal-t;al).lit'undegij
de pee-tale? De kinders spreken d/A~kels de pt'L'tale.
Peetere (seh. e), 111. \T erkl. -rke. De eind-c vaIt
dik\vijls in de uitspr. ,veg. PersoonsnaaIn: Petrus.
lie PERSOONSNAMEN. - Sente Pt?eterc, If. PetnlS. V gl. PIETERE (gewoner).

Peetse, o. ; peetse-Iap, o. Zie PEE.
Peeuwere (seh. e), m ~,fv, -rs. Klanknabootsend vvoord, waarmede lllen langs den Seheldekant
(b. v. te N ederzwalm) eene 500rt van schreeuwende eend aan\vijst.

Peeuwitte (seh. e, peeu 111et den klemt.), VI'.
Mv. -no Daamaast pz'ewitte. vVaalsch piloic!le.
Onoma topoetiseh. Kievit. J Jl .!(iulde peezt'"witten.
Peewitte, vr. Zie PEEU\VITTE.
Peeze(sch. e), vr. ~Iv. -no Verkl.

peeske (nl\'.
-kes, -kies). Slag, inzonderheid kaakslag. Ie1nand
'n fer1ne peeze geb-z. 'm Peeze krz';/gjen. 't Woord zon kunnen peerze (bij PLANT. PFRZE),
perzik zijn. V gl. keeze (keerze), peere met de bet.
kaakslag. In mijn dialect hoort men thans eehter
peze
perzik. V gl. SCH. C\T. R. J : PEES.
- Afl. Feezen, ,vw., (kaak slagen toedienen;
oak: bedriegen. Uacht, )k zallzem ne keer peezen/ - peezere, m., iell1and die slaat.

==

Pegelen (uitspr. pe(g-)Jbn) , bedr. zw, WVI.
Hangt dit w. met het vorige samen? Slaan, afranselen; veel doen verliczen (in spel b. v.) ; Ioppen,
bedriegen. Z) hen (hebbcn] hen: dol' nc keer fer17l
gepe(g)eld.
- Afl. Fe(g)elellge, vr., afranse1ing, groat verlies, erg gcfop : J J71 pe(g)elengt' kr~igen ,. iemand
'lIZ pe(gjelengc drouicn .draaien), geeu.

Peil .uitspr.

'fal'l), o. Zander mv. Zonder verkl.

Het w. is een met bet vorige PEGELE. Taak,
voorgeschreven werk, fro tache J.~:fz';'J pail es af;
mijn ,verk is af. :tij) pail hen, eig. zijne taak afgedaan hebben ; vandaar: mogen rusten na het
afgedane pail. I(IL. SCR. DB. J. V gl. oak ,rD.
--- ~\fl faden, onz. z'v. "',v., rnsten aIs hetpazl
af is : /lui lJZeu(g)el1ze }aileJl.
- Samenst Pazitifd, In., rusttijd : 'U'anneer zal
~ t palltif~ zijn? paz'lurf', veelal in 't Inv pailurell, rusturen. fro lteures de lozsz'r: dat doe J k i J
J1zijnz paz'luren.

Peinse (uitspr. pazl1sJ), Yr. Nlv. -n. lVlnl pez'nse, peJ/nse (naast andere vormen), Buik Hie stak
!zelll zij') nus ill de paz'nse Hie krz';gt Jt op Zz';'l1Z
painse, hij krijgt slaag. - Enkel in 't mv : painsen. Zekere spijs bestaande nit de maag, het hart,
de longen van het zwijn; dit alles ,vordt gekookt,
fijn gehakt en met krenten gestoofd. ' k Ete nog al
geere paz'nsen. - De penst'n, fro boudz'ns, heet
nH~n trippen (zie aId ).
- ...c\fl Painserife, vr., bet eetbare van de ingewanden van een geslaeht dier : al die paz'nserife,
dut en es nie' 'Dele 'i.cerd.
- San1enst.Painsfa(g)en, 0., het wildstroopen:
ze z(/n an 't jainsja(gjen; - paz'nsja(gjere, m.,
wildstrooper: de zandar111s hen op de painsfa(g)ers gesclzoten"" - j'az'nsjalgJer(/e. vr, het
wildstroopen: hie leift van de painsfa(gjerife ;
ook: wildstroopersvolkje; op dent Bos(chjuNjk
en u'eunt er llzet as paz'nsja(g)erife; - paz'nszak,
m., buik: hie kreeg 'n steek z" zijne paz'nszak;
vgl. jVfnl. -rVdb,' KIL; VD.

PEINSIOEN

PELLEN

.Peinsioen (uitspr, pains/oen) met klemt. op
sjoen), o. M v. -en. Verkl. -tse. Daarnaast PAINTSJOEN. Pensioen. w db. Zij' paz'nsjoen trekken.
- Pension. Wdb. Hie es, hie Zigt bij 1nij in 't
paint.voen.-Kostschool OJ'tpainsjoe' l,(gg)en.
- Afl. Painsfoeneren, paintsjoeneren, \V\\Y.,
pensionneeren,
- Samenst. Pain(t):y'oe Jlz(gg) ere, m., kostschoolligger.

- Afl. Pekelaehteg, bn.; --,... pekelen, W\v.; pekelharenk, m., daarnaast, gewoon, natten harenle ; -- pekelwatere, o.

Peinsjoen, peintsioen, peintsjoen

(uitspr.

paz'ntsjoen), o. LIe PEINSJOEN.

Peinzen, ww. Zie PElZEN.
Peisteren ruitspr. pal~'tJr::Jn),

onz. Z\V. ww.
Verv.: pazsterdege, gepazsterd. Met hen (hebben).
Pleisteren (eene secundaire formatie van pezsterens. Onderwe(g)e zilleJJze ne keer of drijepazsteren, u»: u.u, PLANT. KIL. SCR. DB. CV. J.
-- Afl Paistereere, m., iemand die pleistert;
- palsterenge, vr., het pleisteren ; PLANT; I{.IL;
DB;CV.

Peizen (uitspr. paz'z::Jn), onz. bedr. zw, ww.
Verv, : pazsdege, gepalsd. Met hen [hebben].
Peinzen, denken (dat men weinig bezigt). Onz. Op
iet paizcn , pazst er vvelop, let er wel op, geef
(neem) acht. Paist op mij, as s' Z11 Jt uerre land
zz"lt ziJn. Paist toch ne keer, uitroep van verwondering. Ge paist 1nij tr foppe'll. Ik pazze dat ..t ginter brandt. Vgl Mn]. Udb. kol 260. - Bedr.
Watte pazsde doraf, wat clenkt gij daarvan? Dat
en zoo (ZOUI J k 'van her nie' g-epazsd hen. J k Had
Jt noggepazsd da' ge zoodt (zoudt) gekomnze zijn.
J k Paise dat Jt zal trriezen, Dat en es niet te paz:'
zen! Da' keunde paizen ! Al wa'da' ge pazze
keunt! Enz., enz. lie de \V db. 3£nl. fVdb. KIL.
SeH. DB. ev. R. J. CL.
- Afl. Paisach.trg; bn., fr. pensij': moeder es
stijj'pazzaclzteg vanda(g)e,o DB; J; ---pazsbaar,
palzelzj/c, bn., \vat kan gedacht "varden: hoe rij'k
es ze wei? dat en es nz'f' pazzelij'k,o - pazzere,
m., iemand (man of vrouw) die veel peinst: 't en es
geene sprekere, 't es ne pazzere,o verstand: gebruz'kt ne keer OU;;' (tl\ven) pazzere,o J ; - patzerz!?, m. (schertsende tenny, verstand, geest, brein :
bezz'gt ne keer OU;;' (u\ve) pazzerik, dcnk eens
goed.

Pel, Yr. Zie PELLE.
Pelagie (uitspr op zijn

fr.), gewoner Pelazie,
vr. Vend. -ieee, -ietse, Vrouwenaam. Zie PERSOOXSNA:NIEX.

Pelder, m. Zie PELDERE.
Peldere, m, :Nlv. -ders

:NInI. peller, pelder
(naast andere vormen) : Z. J£nl. H/db. i. v, PELLEN. De eind-e valt dikwijls in de uitspr \veg.
Baarkleed DB. Der zi/' pelders van eeste klasse,
tzoeerde klasse, derde klasse \naar den graad van
den lijkdienst].

Pelen,

vr Mv -n Verkl. -rientse (mv. -tses, -tsies i. Pelerine. YD.

PeIgrim, m. M v. -so \V db. Niet gewoon; zie
BEEVAARDERE.
Peliese (uitspr. P::Jlz'fSJ met klemt. op he), vr.
Fr. pellsse Pellies. VD.
Peliet (uitspr. p::J!let), ill. Zie POLlET.
Pelikaan (kaan met zov1. lange a

en den
De naam leeft voort in het verspreide
uithangteeken : In den Pelz:kaan.
k~enlt.), III

Pelle, vr. M V. -no Verkl. pelleke (rnv, -kes,
-kz'es). }Jel. w.n, ~Ien zegt: de pelle van nen
appel!!, het buitenste, dUBHe vlies; de sehelle van
nen appele is het buitenste vlies met een weinig
vleesch; as nen appel gebraad es, keund' er de
pelle schoon afdoen ; mee e mes do ed' er de
schell' af. Zoo ook: de pelle van '171, peere, uar:
'Ill pruz'llle, 'n keeze, 'n krieke, 'Ill- peze, "n. abrikoze, enz. De pt1Ze uan 'n note is het fijne vliesje
rand het eetbare deel. De pelle van ne pato(dd)ere )n es de schelle nzet. Fato(dd)ers uz't (soms
lJue)) de pelle, ongeschilde, gekookte aardappeis.
De pelle 'van 't graan, van 't zaad. De pelle 'van
, t haut is de schors (lHen zegt toch ook sehusse) ,.
de pelle 'ZJan de schusst' is de bovenhuid (fr. epidernzc). De pelle van ' n ai is het witte dunne
vliesie clat onder de schaal en rand het eetbare deel
ligt; t en es den dop nzet,. men zegt niettelnin :
,n at' pellen, den dop van een ei doen. - Vliesje
van de hoofdhuid. ZJ hee) veel pellen z'1z her lzaar.
Op 1Jziin kazakke lz(gg)en er pellen. - Vliezig
deeltje op den rand van het brood. Ilinders ete
geercn de pellehnes 'i'on ' t brood. - De p"ll' op
d' oor:f)e, ondoorschijnend vliesje op 't oog, fr.
taie \T gl. PEERELE. - SpI'. J.1£ee pellrn en velle1l,
heelelnaal. Iet nue pellell en 7'pllen opeten.-GeelJl pelle (of pelleke) vices, geen vleesch. Z' es
lange ziek: z'en flee' gee1il pelle "vlees 17U'er an
her lijl - Gee' pelleke 'JZ gaat dor vfrloren,
niets gnat claar verloren, lnen is er uiterst spa~lf
ZaaIll. - ·Vgl. Jl1"nl J{l(jb. KIL. PLANT. SCR. DB.
CV.J.G.
- .L-\.fl. Felten, zie ald.
J

Pek,

m. (niet 0.). Zonder mv.; zonder verkl.
Pika W db. - Zoo Z7lJart as pek, zeer zwart.
- Aft. Pekachteg, bn., als pek; - pekken,
bedr. z\v. \Y\V., met pek bestrijken; \V db.; ook:
slaan: er z"ellland 7)all deU11'C pekken,o vanhier,
pekkenge, vr., slaag, afranseling look in spel) : J lIt
pekkenge krij(g)ell" It:Jlland J In pekkenge geen,
lappen, drouien (draaien,; vgl. SCH (Ei/v.), CL;
- pekkere, m., spotnaam van den schoenmaker;
de pekkers va' Zoltege1Jz, de in\voners van Zottegenl : er zijn vee! schoennlakers.
-- Samenst. Pekdraad, ill.; - jJekjanne, Yr. ;
- pekpot, nl. ; - pe/donne, vr. ; vgl. YD.

Pekel, nl. Zie PEKELE.
Pekale, Ill. (niet vr).

Zonder Inv.; zonder
verkl. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. \veg.
:Nlnl. pekeIe (naast andere vonnenl. 't Vlees ligt
in de pekele.

ww. Niet in gebruik.

Peleriene (uitspr. pebrz'en::J met klemt. op rie),

,

PeIlen, bedr. onz. Z\v.\vw. Verv. : peldege,
gepeLd. 1\1et !zen (hebben). \\. db. Bedr .'n ..4.£ pellen; spI. 1nee zeJJzand I n aike te pellen hen; zie
EI; - ~n note pellen, het fijne binnenste vliesje

PELOTON

PEPERBEZE

van het eetbare deel do en ; - 7 11 korte (kaart) pellen rook wel zonder object). enkel bet bovenstc
kaartblad afnemen : iemand die afpakt, em 7Jlal?,
nie pellen, - Schijnbaar onz, Gierig zijn' t En
es mar ne leeleke vrek, hie !rYt' pellcn. - Sclzcllell,
pellen. Over het onderscheid zie boven PELLr;:.
- Onz. De pel afteggen, aflaten. Dat ai 'lll pelt
niet, 7 n Auw note (oude Hoot) en? pelt nie meer.

JlP kae'penllcnk, minachtendc uitdrukking: weI
bekcnd staan, - Iemand de pCJl71c111! fonnen, bij
hem iets koopen, DB. CV. J..- De familienaam
F'erntrncl: is zcer verspreid.

- Vgl. DB. CV.J.
- Aft. Peldere, m., iemand die pelt (b. v. in
't kaartspel}.
- Samenst. Pelpeere, vr., soort van peer die
men niet met het rues moet schellen, die men, als
ze rijp is, met de vingeren kan pellen / pelpeere
zij' zoete peeren.

Peloion,

o. Zie PLETONK.

Pelse, vr. (niet m.). Mv. -n, ·Vgl. 111nl. VI/db:
Vlies of vel dat afhangt. - Gewoner :
gescheurde of versleten, afhangende lap van een
kleed. - Zeer gewoon: vuil, gerneen vrouwmensch. lI£z'e es )17 uui]« pf'lse. Z'lf'iigt, leelekc
pelse. TVOr07Jl loopte mee zoo 'ill p else »an e 'luii.!.
PELSE.

-- Vgl. DB.

Pempelmeeze (sch. e), vr. Zie PIMPELMEEZE.
Pen, \'1'. Zie PENNE.
Pendule, Yr. Zie PANDULE.
Penetense (uitspr. penJtens,7, ten met den
klemt. , penetensie, penietense, penietensie, Yr.
Penitentie. Vcur ou (U\V) penietensz"e zilde »anda(gJe uastcn.

Peugel, m. Zie PENGELE.

Pengele, 111. 11v. -Is. Sterke, lange koord,
waarmede men staken, gaaipersen, enz. rechthoudt.
IJe pengels uan de gouiperse. SeE, DB, CV
(.Aanh.J enJ: PINGEL.
Pengelen, bedr. zw. ww. Daarnaast

PRENGE-

Staat het in verband met pengele, koord
[met eene koord slaam of met prengelen? Slaan.
Er temand tian deure pengelen
- Afl Pengele71gf', VL, afrossing: z'nJZaJZd 'l1Z
pengelenge gehz~' In pengelenge kri;'rg)en, slaag
krijgen, veel verliezen (in spel b. Y.), erg bekeven
worden.
LEN.

.J

Penk, ill. ; penkele, m. ; penkelenk, In.; penken, W\v. Zie PINK, PIXKELE, PIXKELING, PINKEN,

ook de afl. en samenst.

Penne,

VI'. Mv. -11. \!" erld. j;f'Jlneke (Inv. ekes,
-kies,. Mnl. penne. Pen. - PVitte penne, Z7iJarte
renne, duif met witte, zwarte vleugelYederen
(slagpennen). - Mee' gef11Z penne ie beschri;'ven,
van iets dat buitenge\voon (b. v zeer \vreed) is. Penne (nagel) is niet in gebruik.
- Samenst. Pennebakske, 0., pennenbakje; pCllJlt'btdskc, 0., penhouder; - pennelekkere, 111.,
Ininachtende term: iemand die met de pen zijn
brood verdient; ill'lll. Wdb / - penne1Jzcs, 0.; pennest el, estok, nl., steel van het pennebulske.

Pennenk, 111. Zie PENNING.
Penning (uitspr. pennenk\,

In. lVIv. ~nengen.
-Verkl. pennenkske my. -skes, .skies). W db. Kae~
oQlekepenntnk, slechte penning. Gt:kend zz'in as

Pense (uitspr. painsJ) , vr.: pensioen (uitspr.
painsicen, -sjoen). o. Zie PEINSE, PEr~SIOEN (ook
de ail. en samenst.),
Pensoen, o. lie PL~TSOEN.
Penta, Yr. 't W ordt zelden gehoord VOOI PINTE
(zie ald.

I.

Pentsoen

(klemt. op lsoen), o. Fr. poil1~on.
Daarnaast 501115 PENSOEN. Puntig ijzer waarmede
men gaten in het hout maakt of brandt.

Pentsnker, m. Zie PENTSUKERE.
Pentsukere rklemt. op ts'll), m, Mv. -rs

Van
fr. pain de sucre, De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Suikerkopkool {Brassica oieracea
var. catdtata cornea , fr. chou en pain de sucre:
witte kabuiskool die Iangwerpig, eenigszins kegelvormig is. Pentsu.eers planten. Gaat in de lochtenl: om ne pentsukere. SCH: PENSU, PENSUTJES.

Pepel,

m. (vlinder). Niet in gebruik. Zie VLIE-

GENBAUTERE.

Peper. m. Zie PEPERE.
Pepere, n1. (niet vr.).

Zander mv. Zander
verkl. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Peper. Wor es de pepere? Doe peper in d., soepe.
W db. - Dat es andere pepere, dat is heel wat
anders, heel wat meer, heel wat grooter, heel wat
mcrkwaardiger, enz. CV T R. J. STOETT, Spr.
1887. - Peper i' zi/' gat hen (hebben), eig. : van
ezels of pam-den, in wier aars booze kerels peper
hebben gestoken ; deze dieren zijn wild en slaan
gedurig de hoeven achteruit. Fig. : wordt ook gezegcl van menschen, die dwaas, wild, driftig te
werk gaan. -- Pc-oer ,(Yecl?, met geweld en driftig
iets doen (b. v. ~verl~"en, loopen, dansen, spelen,
enz.]. De desschers gee' peperf'. Z' ac/ztervo(/{en
ons, me zz"lle tnoete peper gehz (snel "\vegloopen).
As de boerell an ' n keerIuestafel zitten, g hz ze
pepere. Z' lzd (hebben) 7'an den nacld peper gegec71, het heeft fel gedonclerd, gestonnd, geregend,
gevrozen, enz. -- Ienland pcper geen, heln een
fenne raulmeling geven; henl veel doen verliezen
(in spel b. y.); henl erg foppen, bedriegen Zoo
ook: peper kri;"(g)en, slaag krijgen; in 't spel
verliezen; gefopt ,vorden. \Tgl. STOETT, Spr.

8S8, I544·
-- At1. Feperaclzteg, bn.; -- pepercJl, WW.,
zie ald.
- Sarnenst. Peperbeze, Pt jJf'r bolle, zie ald. ; peperbozze, zie PEPERBORZE; - 1'eper-en-zaut,
bn., zie ald. ; - peperkoeke, m~, gewoner lekkerkoeke, peperkoek, \Y db.; -- peper'l1zeulene, m ,
verkl., gewoon, -7Jzeu!cke: lnolentje dat Inen op
tafel zet en waanl1ede Inen de er in gelegde peperkorrels boven de opgediende spijs fijn maa1t;peperrf'uk, pepersl1zaak, ill ; - pepervat, 0,
open of gesloten vat met peper: e pepervat 1JUe
holekies.
7

Peperbeze, vr. lVIv. -no Verkl. eke i,mv. -kes,
-kz'es). Peperbolle (zie ald.).

PEPERBOLLE

PERD

vr ~I v. -1Z; verkl. ge\voon -ke (mv.
-kes, -kies). Daarnaast peperbeze. Peperkorrel. 'n
Zwarte peperbeze, e wit peperbolleke,. spr. dat en
es mor zoo groot as e pepcrbolleke, zeer klein;
jJato(dd)ers gelifk peperbollell" oak: puistje of
wratjeop de huid, meestal met haartjes bezet;
hard bolletje van (peper)koek : do peperbolle' zif'
rond, of vierkanteg mee a..fgeronde kanten.
Paairijmpje (eig. 't raadsel van 't vliegend distelzaadje) :
Peperballeke kwanzp 1nif te(g)en
i1:fee ne»z bord (baard) zoo lank as ulas,
Sapperdzole, wie zode (zondt ge) ze(gg)en
Dat da' peperbolleke zeas ?
Peperborze (uitspr -OOZZJ), vr Beurs met peper
in. A1S de jenever die men in eene herberg verkoopt, zeer slecht en slap is, zegt men dat de baas
er water bij gedaan en er een peperbozze in gehangen heeft. In de Kroone gebruiken ze de peperbozze ,

zoo dom, zoo dwaas, beest, IOlnp as e perd. - Gelifk e perd, met een W\V. : geweldig, hard Hie
werkt gelijk e perd. ' k Zui-etc gelijk e perd. Ete'
<.f[elijk e perd. Sies hce foorse gelij'k e perd --"t Per((~) ua' Iil"icstuus, de ezel; zoo dom, zoo
dioaas, zoo oeest as 't per(d) 7.Ja' Kriestuus, zecr
dom. - J t Perd dat d' haver uerdient, en krifgt
ze ntet:- ' t Beste perd kan ook vallen; of sehertsend: e perd mistert (mistreedt) IUJU al ne keer,
en 't es zu]: 'n groote beeste, iedereen kan missen.
-- T7and aa(g ) e perd en nzor(ge)n "n koe, ouer17Zor(ge)n stank toe. - Te perde, te paard lIie zit
te perde, hie 11Zoe' ri.!(d)en, wie ingescheept is,
moet varen. Op vele uithangteekens : Hier lO/5,eerf
men te uoete (voet) en te pe(e)rde (paard), T~?
perde, licht geraakt, driftig, wild, opschietend,
opbruischend. IIie sprengt zoo gau71.Je te perde
(ook op zij" perd),. hie zit te veel te perde, hij is te
gauw boos; hie Eom: altija te perde, hij stelt zieh
altijd wild en woest aan. Jonk te perde, aud te
vorte, wie in zijne jeugd al te weelderig leeft, lijdt
in zijnen ouden dag armoede. - Dat (nl. ongeluk,
armoede, ramp. enz.) en keunde mee' gee' perd
oJJzprijen (ontrijden], dat zult ge niet kunnen
ontkomen.-11ie zal zil perd den nek (Jf:t hert;
afrifen. Zie AFRIJDE~ - J7a' zij' per(d) zij'n (of
gevalle z(/n), dronken zijn. Wie 1JZee~ zij"
perd uz'tgaat, gaa' mee' zi.!' meester uit: - Als
iemand een Ierme boterham (of een groot stuk
vleesch) aan 't eten is, wordt schertsend gezegd :
Do rmce kcunde nent boer »a' ziJ" perd siaan .of
s7nij'!en)! - De 'Zuage' veur de perde' spannen,
iets verkeerd of ayerechts beginnen of doen. In 't Vlz"e(g)ende Perd, in 't gevleugelde paard,
verspreid uithangbord. ~\red. Wdb.kol. 54.-'t Perc!
sterft, deze uitdrukking wordt sehertsend gebruikt in spelen, als de tegenstrevers bijna verloren zijn - \rgl. DB. c\r. J.
- ~t Perd (of pi/rdse) beslaan: paaispelletje
van de 1110eder, die haar I\veenend) kind de schoe~
nen aandoet en op de zool herhaaldelijk slaat. Perd op zale (30ms zole), eig. paard op zadel.
Kinderspel : de spelers zitten te paard op den rug
hunner nledematen, springen er af, springen er op,
doeh moeten toeziel1 niet door den wachter geraakt te \vorden, terwijl ze niet op hun paard zitten. De dragers heeten per(de)n of ezels. -- Soort
van balspel : de paardrijders werpen naar elkander
eenen bal; \vie hem niet vangt, wordt perd (of
ezele). Te ~ine heet men een zeer gelijkend spel
Perd op zole.- VgI Volk en Taal, I, 45. DE
COCK en TEIRLINCK, Kindrrsp. III, 129 en vgg.
Ned. Wdb. ko!' 58.
- Perdeke, 0., houten paardje van eenen lnallenlolen. OJ de perdekz'es 1~ij·ell.

Peperbolle,

Peperbozze,

vr. Zie PEPERBORZE.

Peperen, bedr. zw. ww, Verv, : peperdege,
gepeperd. Met hen (hebben). W db. Ge moet de
soepe peperen. I n Rekenenge peperen, te veel
rekenen. J n Gepeperde reeeneng«. ' t Es gepeperd,
het is te duur, te vee!' - Iemand peperen, daarnaast gewoner afpeperen .zie ald.], hem afrossen,
erg bedriegen, veel (in spel] doen verliezcn. Gepeperd zifn, gaarne peper gebruiken; veelal
met gezauten: Ti st es gepeperd en gczauten. ·Vgl. STOETT, Spr. 85 8, 1544.
- Af!. Peperenge, vr., het peperen : ' k lzauwe
(houd) van de peperenge. Fig. IOlland '1/t pepeJ"enge gebz, drouien (draaien i, iemand afrossen,
ferm bekijven, erg bedriegen, veel doen verliezen
(in spel b. v.). Zoo ook: 'nz peperenge krij{g)en.

Peper-en-zaut, bo. Grau,,,, en "'it gespikkeld.
Hie begint grijs te wer(de)n, zijn haar es peperen-zaut. Die saifet es peper-en-zaut. Peper-enzautekausel1. SCH. DB. CV. R. J \"-gl. VD (i. v.
PEPER).

Pepoen,

In. Niet in gebruik. Zie PAM-, POM-

PORN.

Peppel, m Niet in gebruik. Zie POPELIER.
Per, vz. Daarnaast soms PAR. Lat. per,·

fro
par. Per post, per schip, per ifzere weeg. Per
foorse, soms par foorse, met geweld. Zie FOORSE.

YD.

Perceel (ceel met 5ch. e en den klemt.), o. Mv.
-en. Verkl. -kef Enkel van land: e perceel land.
'¥db.
Percent, m. (niet o. l. CV. R. J. Hie gaf 1nij
ne schoo:, e percent. \V db.
Percies, bn

bw. Fr preClS met letterverspringing. Precies,juist 't H/aspercies tien uren. 't Es
e1'" percies OI1I, gedaan. 't Es percies nen donderlucht. DB CV. J. - Van personen. Nauwgezet,
fro exact Vader es ' 17Z beetse te percies.

Perd, o. Mv. per(de)ll. Verkl. per(d)eke,
pijrdse (mv. -kes, -kies,. -ses, -sz'es). De d vah dik\vijls \veg in 't mv , 't verkl., de afL en de samenst.
l\Inl. pert. Paard. \V db. - As e perd, met een
bn.: zeer. Zoo groo! as eperd; zoo sterk as e perd;

- Snijbank om stroo, tabak, enz. te snijden.
DB. - 'Veverswoord. Ieder der latten van het
\\'eefgetou\v, die met het eene einde vast liggen
onderaan de zijstukken en met het andere verbonden zijn aan de koorden van de schemels DB.
CV. J. Volk en Taal, V, 180. - Perdeke, 0.,
insect dat op het water loapt; er zijn verseheidene
soorten: allen behooren tot de familie der ltydroJJzetrida.
- Het raadsel van de tonge en de tanden:
Vier en t-wi11teg Ct zou moeten twie en derteg

PERD

PERE

ne rooen ltengst te m ir ren (in 't, midRet raadsel van de noutde (naa.ld): ~ IJeerie (of e staliei pi/rdse, e uiassie stijrtse
rstaartje i: hoe meer da' pijrdse loopt, /toe kurtn-

van ecn paard . ['roote 111aag ; - l~{,F(d)clJzctslcr(,
111., veearts : ~ per(d)e1JU's, 0., paardemest ; j~~nl.
Wdb
perdckes-, pcrdt'kz'cSlluulen, m., PlJr~
ses-, p(;'rdsZt'sJ71CUle71, mallernolen : - per(d!emor t, vr., paardcnjaarmarkt ; paardcnmarktplein :
- j>er(d)S7nuz'le, YL (niet m.), 501115 jJel-(d)enl1rzIe, paardebek : - j>rr (d) S71 c/.:ke, so~ns per(d)e1lek~'e, 111.; per(d)enctle, Yr., yhegennet;
j){'r(d)soo~[()r, vr., paarclenoog; vijffrankstuk ;
spiegclei ;
per(d)sj>oot, zeldenper(d)epoot, 111.:

z~jn) ntee

den). -

da' stiirtse ioerdt .
- Aft. Perdeg, bn., tochtig (van merrien). Krr..
SCH. DB.

J. ~i\~ d.

wu:

-

Samenst. In den vorm (gc\voolli per(d)e(n)-,
(zelden) per(d)-, (ongewoon) pe.r(d}~-, (zelden)
per(d)ekes., per(d)ekies-. De gebnnkc.hJkstc yolgcn
hier (gerangschikt naar het. twecdc ltd ller Sa1n~l~
stelling) : perdenbaalde (lutspr. per(d)<?J/lboula?),
YL, dwarshout of balie horizontaal op t w.ce stakcn
geplaatst voor eene herberg of afspanning ; 111en
bindt er het paard van den afstappenden nnter of
voerman aan vast; - per(d;t?J17bak, 111., eethak
voor paarden; hij staat voor de afspanning, nevens
de per(d)emboulde; - per(d)e'JJlbeen!z(/u'Lt'cre, In"
iemand die paardevleesch verkoopt : - jH'r(d)i'JIIbell', ook per(d)sbete; V1'. (niet m. ~; - pcr(d!e71~
beltl, m., iemand die paardcn Dllshandelt c:f a,tslooft; - per(d)cllzbillc, vr., daarnaast perla )sbz.!le
pre(d)eJlzbIoed, 0.; - j>{,J"(d)elllboer. m., 111
tegenstelling met l.'oeboer
j)cr(d)f'boo71f', \T.;
- per(d)e1l1brood, 0., lrogge)brood YOO1' de pa~~~·
den; ook : zeer slecht brood; - i)er(d)eJJlbz(fst/A~,
-biefstuk, 111./ - per(d)sdaze, Yr., brems : per(d)endzif, In.; -- per(d)fltdoJ.:teur, In.; per(d)endronk, 111., geneesll1idd~1 voor een paard ;
medicijn voor 111enschen, zcer bItter en ?naangc·
naal11, die gewoonlijk in groote hoeveclheld ,,'o~'dt
toegediend; per(d)edzokk{', \T., langstehgc
d:;(/k~e der paardenleiders; vgl. pcr(d)eZ'i(l(epf'; ---per(d)scc111erc, 111., paardenenllner, waannede Incn
het paard te drinken geeft; -- p,Jr(d)cleeste, \T.,
per(d)ifoorc, \T., per(d)eJllorl, \T., paardenrnarkt;
- per(d)egast, m., paardenknecht; kercl te paard;
-- per(d)egat, 0., eig., achterste van een pa~ucl;
fig. ,vel ontwikkeld achterstr' van cene \TOU'V :
j

J. -

J'

Jfie Hue her per(d)egat

--

per(d)~~f{at /

.per(d)egedraaf, -geloop, -l{cfraJJzpel{', .-g-efro/Jj"JrIe, 0.; - per(d)egetrek of per(d)fl[duzg, 0., paardentuig; - per(d)slzaar, 0.; - pe~/'(d)sh{/Is, soms
per(d)enhals, In.; - per(d)el1heu(l), 0., paardcllhooi;- pcr(d)sJwofd, 50n15ter(d)eJlJIO~fd, 0.; claarnaast ge"vool1 per(d)skop, SOli1S j>fr(d)ekop, In. ; - per(d)shoorne, In., paardenhoorn; - pt'r~d Jshurzele iuitspr. -1fZZJb), 111 , de grootste \yes? (Vespa
crdbro L.); - per(d)s(/zcre, 0., hoefi]zer voor
paarden; - p"r(d)ekartonk, In., paardenknecht;
- pcr(d)ekender,', In,; - per(d)rkf'1dele, 111.; per(d)eknecht, nl.; -- j>cr(d)ekoers, vr., p~arden
loop, harddrijvcrij; - per(d)ekoopere, 111., lenla?d
die paarden koopt; - per(d)ekoop1Jzon, n1., lCInand die in pam-den handelt;
per(d)skrcbb:"
SOlTIS per(d)ekrebbe, vr.; - per(d)f'kussen, -kussU',
J'

S0111S

J' -

(11'17

pcr(d)esoorlc,

kussenvormige zadel, dien men het paarcl, dat
lIlen tusschen twee trelnen spant, over den rug
legt; - j>er(d)ekuts, 111, paardcnkoopnl.~n; per(d)ek'lvet'k, In., -kZfJcekerc, 111., -~7i;'cekerlJe, vr. :
l1zee de per(d)ekweek en ester /lze ~'eel g{'~d ie
7Jerdienen, zai 1Jzif 1lt' per(d)ek7i}rckere, dIe ~n
J
groote ppr(d)ekwe~kerij ha / - .per(d)slecr, 0.,
paardeleder; vanhler per(d)sleerze, bn.; - perJ

(d)eleu(g)~n(el, vr., groo~~ leugen; -

per(d~:llif

hebbere, 111., -lz'efhebberljc, vr.; - per(d)elzik, 0.;
- per(d)s1Jza(g)e, soms per(d)eJJza(g)e, VL, nlaag

J'

--

j)er(d)epro~sc

ook

\'1'.;

-

j>crdcA'c-, jl~irdse-spclcn,

paardjespelcn; - je1'fd)tsrw;:,c, vr.,
paardcdeken ; - pert ti-)csjJC1/ r, 0., paarclcnspoor;
jcrrd/fsJJrcnk, In.; -jJe;(d){'sl{[l~ gewoon
per(d)sstal, In., paanlcnstal; - j)r'F(dJ-'stallc71l{C,
\T. ; -- pcr(d) es!aJJlj>, In., stmnp van eell paard;j>er(d)cstap, In., stap van een paard: -- per((~)
stron!, S01115 per(d)cslronf, nl.; -- jvr(d)f'slIlIrl'c!t, veclal peJ(d);s7!7! 1'1.'('/1', HI., de nietzurc zurkelsoorten (voorallbullrx OIJ/71S~lohlls L.
en 1(. CrlSp1lS L.); - per(d)entand, ~;OJns pn,(rl)sland, In., paardentand; spr. jJL'l(d)t!77t{17Zdul Ul
7'ra7ll("C'Jllzande71 eJJl lJZt7l(!})l'1l nit' .s-t/I/e slaan~'
W\Y.,

0.,

- per(d) C71te7Jl1Jlerr, 111.; - per(d)cJltoOJ}/, In. ;
- j;er(dj'7JfraJJ1, 111.; - j>er(djc'L't't's/c, 'T.; -.
perf d)Si'C!, ~;01ns j>er(d)Ci'('/. o. ; - IJL'~-(d)c'Z)If'i's,
0., sorns jJ(J'(d)s'l,!tcs / --- j>cr(d)c7)hc(r;)e, \T.,
daas; - per(d)s'Z'oet, S0111S pcr(d)c'L'o{'I, In., \oet
nm cen p:1arcl; hoefblacl (T'uss71ago .frl1:fara L.) ;
- pcrrd)c'L'nll..', 0., rnitcrij; - j'>er(d)e7'racllt, vr.;
- j;er(d)c7tvkc, Yr., paardewe~k; - pCI'fd)c7..c'erk,
o. ; - jH'r(d)ell'ortele, sonlS pcr(d)s7(1ortel~, 111.,
paarden wortel ;-j>er(d)rZetA't', vr., paardcnplS ;-per(d)czz"ektc, vr. ; -"per(d)t'zol, In., paardenge~(;
- per(d)cJ..,zeeepe, \T., paardenzweep; \"c,clal In
't verkl. -z'Z£Ieepkc, IJeine ~C\YCCP van dcn rUltcr ;--

perf d/ezu't't'!, o.
-

Pla~tsnamn.

'1 Per(d)t'7 C!d te Zcgelsenl.
I

Perdaf, perd~ef, tusschcnw. ; 111. Lie
Perdaife, perdoefe, tusschenw. ; \"L

=--

0.,

dtrtc] Itcc per(d)rpoote71

m., paardcnviller ; oak: paardcnbeul ; Y;111111er:
j>n-(d)fprosscrije, vr., lu-t paardenprosscn ; de
plants waar zulks geschieclt; - j>r1Jd)rpullc, m.,
ondiepe, lange, breecle put, wnarin, bngs cenc
kleine hel1ing afdalendc, de paarden des Z0111Cl:S
zich gaan baden Cll waar 111en 7.(' ,,?scht..cn reinigt; -per(d)('ras, 0.; -- j>~r/d)('ke'·, plJr(d)scr ijen, W-W'-., oak 0., op ecn knie, eenen stok paardjf rijdcn; - j)rT(d)cro/I/', Y1.: z\yarc. l.uidrol : p('r(l~)csrh('t{', VI'. (niet m.), Clg. en fl,g. : L;nggerekte en zachtklinkende scheet; ygl. i\ cd . l t- db/--j>cr(d)cs!aclz/cre, m., -s!(lc!dcri./c, vr.: - jJcrrd)csmcd, Ill. ; -- per(d)csIJu',s'sr, \T. ; - -l1Jt7" ( d Icsnec,
suede brood voor cell paard : groote snede ;
FE',

PARDAF.

Zie PAR-

DAFFE.

Perdaffen, perdoefen, \\'\\'.

Zie

PARD.AFFE.'\

(ook de aft.).

Perdonk, In. Zie PARDON.
Pere m. Mv. -no Verld. pccrkc. 'Tader (vooral
naar de~ Maarkekant). Hoe aud es :zijne pere?

J1:fifne pere was stf;j zz·ek. - Kerel. G-'e zf;" gil
vz'eze, nen ordege (aardige) pere. - Pere baboe, perc boeboe, schrikbeeld voor kinderen. Zie

'lUi

BABOE.

386 -

PERE

Pere, m. Verkl.
Petrus. Zie

Pccrkc (zachtl. e). Mansnaam :

PERSOOXS!\AME~.

Perel, m. Zie

PEERELE.

Perfoorse, bw.

lie PER en FOORSE. 11:[nl. If'au:

PERFORS.

Perijkele,

111.;

perijkeleus, bn. lie

Perse (uitspr. jesso) , Vi". londer my. Pressie,
drukking. In de pesse ziin of zitten, eig. gedrukt
en gedrongen worden, in "t gedrang zijn; fig. zeer
beangstigd zijn. DB; st»: JVdb.

PRIJKE-

Perseel, o. lie PERCEEL.
Persen, bedr. zw. ww. Verv. : perstege, ge-

LE, PRIJKELErs.

Perkel, \T. [wilde perzik). Niet in gcbruik.
Perkement (hoofdt. op 1Jun!), c. Parkernent.
\Tgl.

u»:

H7db.

Perlafiet.. perlefiet ; perlafluut, perlefiuut;
perlafuut, perlefuut, m. lie PARLAFIET.
Perlaits, sorns per lats, perlets, tusschenw.:
m. Zie PARLEITS.
schenw.; m. Zie PARLEITSE.
SOl~S

perlatsen, perletsen, ww.

Zie PARLAITSE:\ (1. Y.

Perlak, tusschenw.:
PARLAK

P~-\RLEIT~).
111. ;

perlakken,

ww. Zie

(Jok de afl.).

Perlasanten,

perst. Met hen (hebben). Eig. pertsen (met syncope der t : zie PERSE). Persen (staken) naast planten steken. Zijn de szdkcrboonen al geperst? Garc' persen, garen c1atgekookt en in water afgespoeld is, op eene gareperse te drogen hangen.
- 'Tgl. DB.
Person, onz. zw. "',Y. Hard gaan; hard loopen.
k Zal mocte persen 0111 »eur den ave(n)d tlzulS
te ziine. - Ik weet niet of het w. met perse (staak,
roede) of (waarschijnlijk niet, daar men de r uitspreekt) met fro presser samenhangt. Zie het \'01gende PERSE~.
J

Perlaitse, . soms perlatse, perletse, tus.Perlaitsen,

PERTE

schutter die niets heeft afgeschoten; iemand die
niets h eeft gekregen, die niet heeft meegedeeld.

soms perlesanten,
de arl.).

\V\\'.

lie

PARLASA:\TE~ (ook

Permentelijk, bn. lie PAR~IE:\TELIJK.
Permeteeren (uitspr. -JJlJ-, tee met zachtl.

c en
den klemt .), permetteeren, bedr. Z\L W"T. Permitteeren (Jar men niet gebruikt). Permetcerde
1llij? Uitrocp : 't en ES nie' g'epcrlnet/eerd, he t is
ongehoord l Es t geperlluteerd, is 't mogelijk!
t

Permiesie, soms permiese (klem t.

op llzie),
vr. Permissie. k En kre(g)e de pe1'17ueslc met,
.illee perllu'i'se. \\T db.
J

Perse, \T. Mv. -71. Verkl. -ske (rnv. -skes,
-skies). Eig. pertse (dat reeds in 't mnl. voorkomt},
van fr. perche, lat. pertzea, met syncope der t;
de uitspr. pers» niet (jess:J) bewijst dat de 001'spronkelijke vorm pertse moet zijn. Staak, stang,
roede. De pers' es lank en dunnc : der zijnz boonpersen (uitspr. boom-), 'l'laspersen, gouipersen
(gaai-), garepersen (garen-). Al de perse' (van de
boonen b. v.) zijn uitgewouz'd. Staan de gouien
(gaaicn) alop de perse?-De perse lekken, geenen
enkelen gaai (vogel) afschieten; ook : niets hebben, niets krijgen. Zie LEKKEN. - De perse (nl.
gouiperse) beschijten, teleurgesteld \vorden, bedrogen zljn, Inisrekenen. Ze paist da z' he1n zal
krij(g)cn, mor ze zal de perse besch(jten, het zal
niet \\Taar zijn. Bl'e gelooft dat hIe van die tant
erve' zal, 1/tor Ide zoo (zou) keunen de perse beschijten. Jt Zal de perse besch(/ten, het zal slecht
uitvallen. Bij DB : de peze beschijten. - Ie1nand
'l'an de perse (nl. tuchtroede) geen, hem bestraffen,
bekijven; henl foppen, bedriegen; heln veel doen
verliezen (in spel b. v.), Zoo ook: van de perse
krlj{g)t'n. - ~Tooder (verder) wille sprengen as
de perse lank es, meer 'willen do en dan men kan.
DB. - Lange perse, 1J'zager pe1'se, lang, mager
mensch (man of vrouw).
- . Aft. Pcrsen, \V\v. ; zie ald.
- Samenst. Persebool1e, Yr., boon die langs
eene perse omhoog klimt; in tegenstelling nlet
stru'ikboone (zie ald.); - pe1-"selekkere, m., gaaiJ

Persen (uitspr. peSSJ71) , bedr. zw. ww. Fr.
presser. Drukken, c1ringen zonder bepaald werktuig.
ordt een werktuig gebruikt, zoo zegt men
pesten (zie ald.). lIfe eitten hter gepest. G' e1J1
1Jleugt die balen azoo d' cen op d' andere nie
pessen.

'V

Persent, m.; persies, bn. bw. lie

PERCENT,

PERCIES.

Persoon (soon met sch. 0 en den klemt.), m.
(nooit vr.). Mv. persoonen. Verkl. -suuritse (my.
-tses, -tsiess, ,Vdb. De drij Goddellj'ke Persooncn, - Gewoon : Inanspersoon. Sics es ne schoone, ne fer17u:, ue kloeke persoon. Ple klaine persoon, ne groote persoon .
Persten (uitspr. pest:J7l met syncopeering der
1'), bedr. zw. "'VI, Very. : pcsttege, gepest. Met
her: (hebben]. Eig. persen met epenthesis der t.
Met een persijzer sterk samendrukken. De kleermaker pest den naad.
- Aft. Pesterc, m., iemand (man of vrouw) die
perst; - pestenge, vr., het persen.
- Samenst. Pestlj'zere, 0., persijzer; - pestlatte, vr., pestplanke, vr., plank of breede lat,
waarop de Ideennaker perst.
Pertank (klelTIt. op tank), bw. Daarnaast PARzelden PORTANK. 1'r. pourtant. N ochtans.
,k Zal pertank gelij'k hen (hebben). Z' es partank
rij'ker as glj·e. SCH. DB. ev. J.
Perte, \T. 1\:1v. -no \Terkl., ongewoon, perteke.
11n1. perle. Part, poets, streek. Da' 'If'as '11 schoolle perte, 'n vzeze perle, 'n ooleke perle. Ie1"nand
~ 1Jl perte bakl~en, hem eene poets spelen. ~ 1n Pert
uz'tslcian of uitsteken, cene poets doen; ook : iets
zonderlings vertellen. - Uitroep: dat zij' perten, dat zijn zonderlinge dingen, dat is iets raars
of zonderlings, dat wil nog iets zeggen! - ' k He
(heb) nog-ander perte' 'if.!ete gebeuren, ik heb nog
van zonderlingcr dingen \veten vertellen. - Spr.
De vos verHest zij'n haar, 1JZor zijnz perten nzef,
van iemal1d die ond dach niet beter ,vordt. Gril, zonderlinge doenwijs. Hie heet (beeft) 01~dege
perten. 3:fie hee slz'nune perten in herre stert. Ka
po'ten, k,vade, slechte, booze grillen, kuren. Da~
zlfn ka perten. Zij' wijf hee ka perten. Dat es e
TANK,

PERTIG

PETRUtJS

perd mee ka perten. Vgl. KILo SCH. DB. CV. T.
Iemand die gaarne perten speelt.
Die perte van ne Jongen trekt al de blommen
uit, "t Es n ka perte (zie KAPERTE).
- Afl. Pertig, bn., zie ald.

J. OUD.,Bifdr. I

Pertig (uitspr. pertJclt), bn.

Daarnaast GEPERTIG [zie ald.). Trapp. v. verg. : perte,fjer(e) , pertegst. Levenslustig, vlug, flink, bevallig. E perteg
maisee. E sifsl~J es e perteg veu(fJ)elke. Da J
meetse teas nog de pertegste »an amale. JInl.
Wdb. OUD., Bifdr. DB.J. Sx,
- Aft. Perteglz ted, vr., het perteg zijn. ZJ en
kan nie stille zitten ua' perteghied.

Pertse (uitspr. persJ) , vr.; pertsen (uitspr. persen1),

W"W. Zie PERSE, PERSEN

(ook de sarnenst.).

Peruke, vr. Zie P..:\RUKE.
Peraik, vr. Niet in gebruik.

Zie PEZE; vgl. PE-

ZERIK.

Posse, vr.; pessen, ww.
Pest, vr. Zie PESTE.
Peste, vr. Zonder mv.;

Zie PERSE, PERSEX.

zonder verkl, Pest.
Wdb. De peste was Z'11 't land. - Pestreuk. Da J
stenkt gelifk de peste. Tot een mensch (minachtende uitdr.): Weeg! ge stenkt as In peste (of
gelifk de peste)! - Dor la<-f{ e uort lifk: '[valk "m
peste! - Spr. Iemand schausoe'; rz1uchteJ lfeli;'k
de peste. - Iemand die erg vervelend, kij fziek,
twistziek is. Zwifgt, peste uan ne fongen! Zij'J
wijj es 'vn peste. - Oost, West, tluas pest,
't W ordt schertsend toegepast op iemand die ecn
kijfzieke, ongemakkelijke vrouw heeft.
- Samenst, Pestluclzt, 111., pestreuk, 11l.
J

Pestel, m. Zie PESTELE.
Pestele (uitspr. pestJ!J), m. :NIv. -Is. Verkl.
-Ike (illV. -lkes, -lk£es). De eind-e valt dilnvijls in
de uitspr. weg. Vierhoekige eiken balk, waaraan
de molenwiek is vastgelTIaakt. Alke 1Jzeulen lzee
twz'e pestels, die in d J asse vaste zit/en. -VGl. SCI-I.
YD. DB.]. 3£nl. fVdb. VERCO-CLLIE.

Pesten, w,v.

Zie PERSTEK (oak de ail. en sa-

menst.).

Pestenakele, m. Zie PASTENAKELE.
Pet, vr. N iet in gebnlik (ook niet de

aft.). Zie

Petegheln-bij-Oudenaarde.

o.
Zie

PLAATS~A:MEI\ .

- AfL PetegelJlsclten, 111., Petegenlsclze, vr.,
man of vrou\v van Petegenl ; 0 p zij' Petegel1lS, 0.,
naar Petegemsche mallier. "N1. of vr. my. : dePt:tegel1lsclze.

Peten, m. Zie PETIE.
Peter, m. Zie PETERE.
Petere, m. lVlv. -rs. Niet ge\voon.

Dooppeter.
PEE. Va"·

De gebnnkelijke naanl is : PEETSE. Zie
ders broere was fllij'J petere.

PeterneUe

Peterool, m. ; Peternus, m.

Zie PETROOL, PE-

TRu-CS.

Peterselie, vr. Niet in gebruik. Zie P..:\.SSIJXE.
Petie (pe met zachtl. e en den klemt.), m. lV1 v.
peties en petz'ets. De vorm peten Z011 kunnen gemotiveerd worden; vgL 7!crkie naast verken. Petie
(peten) is een augmentatief (of pejoratief) van pee,
peet~· zic PEE. Zander verkL: een augmentatief
kan geen diminutief hebben (1. K]. en Vornii.v.
Groot, dik, meestal oud, in allen gevalle niet jong
mensch. Dat es ne petie »an ne z'az'nt../\Te leeleke
petie. Den aztLfJepetie lefft nog. - i\Ieester, baas.
Laat ons iocreen, J k zte g/nter petie afkollzllzcn.
- Oppcrpastoor [altijd met het bijbegrip van diklijvigheid). Petie (ook petze paster) es ziek. Petie
za l 'weer ne k.;er prceen, Wie ester dood ? Petie
pastere. - Ook van buitengewoon dikke jongens
(zelfs van kleine mannelijke kindcrer). Ons Sieskc, da' zcerdt ne petze. - Van vruchtcn ('lppelS,
peren, rapen, enz.), die dik en bovenmatig groat
zijn. ZJ en eaf mt] mo r ecnen appele, n.or Jt 71'OS
ne petie ! Dor en zij'n nic veel pato(dd)crs an
eene struik, mar J t zij'JpeNets!

Petie (uitspr. pJtz"e met klemt. op tie), 111. lV1 v.
petz'ets. De uitspr. is die van fr. petit, waartoe het
dcnkelijk ll1ag gebracht worden. Zoo zegt men
oak ironisch : hie kreeg ne slag, en J t zeas ne petie, zilde, als werkelijk een groote slag wordt bedodd. Vader gaf ltent ne feUe petie onder zi/nz
broek. I-£z'e kreeg- ne jJetz"e of t'zeiei;".!
Petiese, petiesie (uitspr.
klernt. op tie), Yr. Petitie.

pe-

of

pJ-),

met

Petiet (klernt. op tiet) , m. Enkel in 't verkl.
petietse. Hetz. als PETIETERE. Vingerspelletje te
Eine [naar [701k en Taal, I, 16): Den dienen (de
duim) gonk nor Gent; den dz'enen (de \\-ijsvinger)
kocht e kzeksl~e~' den dz'enen (de middelvinger)
.Plzdll:dege Jt; den dz"enen (de ringyinger) braatJ
te~~)'G Jt; da klai petiets eettege Jt til op. Zie PATIETERE, PIETERE.

of P3-, met klemt. op tit),
l'atieterk J es nz beetse ziel? Zie

Petietere (uitspr. pek!az"~

J

PATIETERE.

Pe-tale (zachtl. e), VI. Zie PEE-T.:\.LE.
Petegem (uitspr. petdgelJZ, klernt. op pt),
:

PERSOONSNAMEN.

m. Ons

KLAKKE.

Plaatsnaaln

Daarnaast, gewoner NELLE. Vrouwenaam. lie

(klemt. op nel), vr. \r erkl. -ke.

Petietse, o. Zie PETIET.
Petrool (uitspr. petrool,

sonlS petJrool 111et
klemt. op rool), m. (niet vr.). Petroleuln. Fr. pc:'
trole. 'V db.
- 1\.t1. Petroolachteg, bn., als petrool: Jt riekt
ldl!r pl!truolaclzteg.
- San1enst. Petroolkanne, VI'. ; - bctroolkoJ1lfoar (-konjoor), 0.; - petroolkru7ke, \T.; petrooLlaJnpe, vr. ; - petroolliclzt of -lucht, 0.;petroolluclzt, rn. of petroolreuk, ill.; - petroolslJlaak, 111.; - petroolstank, nl. ; - petrooltonne,
VI'. of petrooh'at, 0.; petroolv7'er, 0., vuur van
petroleum; ook : toestel \vaarin IHen door eene
petroolvlaln Vl1ur nlaakt; - petroolvlaJ7lJJze, vr.

Petrool (klemt. op de laatste lettergr.), 111. (?).
Enkel in 't verk!. petroolke, o. Zie PATREELKE.
Petrllus (nitspr. petruus,

pef:Jru'Us met Idenlt

PEUKEL

PHOTOGRAAF

op de eerste lettergr.), m.; verkl. -ke. Petrus. Daarnaast : PEE, P~ER, PEET, PEETERE, PERE, PIE,
PIER, Pierre (op zijn fr. uitgesproken), PIET,
IJIETERE. - NIv. Petrusen, peterusen, hofbloem:
de vlamblocm (Phlox panzculata L.). Aldus op
Overschelde (Volk en Taal, II, I 00).

Samenst. Peueelecrtr, -konte, vr., peuzelkloot, m., man of vrouw die gaarne peuzelt; peuzelbeen, 0., been waaraan men peuzelt; peuzehJlees, O. : kz'eke'vleeses peuzelvlees / - peuzelwerk, O. : e kzeksk J opetcn es peuzelwerk.

Peukel,

vr. (puist);

peul,

vr. (vrucht) Xiet in

gebnlik.

Peulem, In. Zie PEL"LEME.
Peuleme, peulme, m. ~Iv.

peul(e)nzs. Verkl.
-nzke (rnv. -nilscs, -nlkz'es). Peuluw, peluw. Wdb,

Peure, vr.

Peur : tros aard wormcn, waarmede
men paling peurt, ,\T db.

Peuren, 'VVl. Paling met de pen rc Yangen.
\V db. Palenk peuren,
- Ail. Peurdere, ill., iemand die peurt; pcurenge, vr., het (paling) peuren.
- Samenst, Peurstoe, Ifl ,
Peute, vr. 11v, -n. Verkl. peutse (mv, -ses, -szes).
Handvol (pootvo]), J 17l Peute zaut, J I1l Peute morlJels. J k I(reeg '171 peute noten. E peutse geld, een
handvol geld; ook: een weinig geld: z' en lice mor
e peutse geld, en ze paist da' kalzers kat her
n/cht es. Gel(d) ntee peuten (of mee' dobbel peuten), veel geld: in dat hu/s ester l:el(d) mee peuten. n Dobbel }eute, wat men in de beide naast
elkaar geplaatste handen kan leggen; in tegenstelling met het 1111n gebruikelijke enee] peute. "
I

Peuteren, ouzo zw. "T'W. -Verv.: peuterdege,
Jrepeuterd. Met hen (hebben). ,"Vdb. In den neuz«
peuteren,o an den neuxe peuteren (aan het buitenste deel). - Beuzelen, prutsen, slordig en
slecht werken, Dat en es nte ieereen da' gt' doet,
J t en es tnor peuteren. DB. Gezelschapsspel.
~Ien zet in het Inidden van de tafel cen klein glas;
THen legt een 11lnntstuk er yoor; en un tracht Inen,
nlet op den boord van de tafel te slaan, dit stuk te
doen opwippcn en in het glas vallen. lVlllel7le ne
keer peuteren:' - (;epeuter(d) z(in, ontevreden,
misnoegd zijn. lIz'e leas /{epeuterd, olJuiat Ide /lie
enz JJzocht1Juc.)pelen.
- ..:\£1. Peuterachteg, bn., tot peuteren geneigd; - peutereere, n1., ienland die peutert (in
den neus b. v.); beuzelaar, broddelaar; iemand
die het peuterspel speelt.
- Samenst. Peuterkerte, -konte, vr., \TOU\V die
peutert of prutst; - peuterkloot, m., Ulan die
peutert; - peuterspel, 0., zie boven; -- peuter'/.oerk; 0., pruts\verk.

Peze, Vf. M V. -no Verkl. peeske en pezeke (mv.
-kes, -kies). Mnl, pese. \V db. In da' vlees zi/n der
veel pezen, De peze van dent bo(g)ene iboog), van
den top. Pezeke snuk (z. PEZEKESNUK).
-- Samenst. Pesetoeuen, zie ald.
Peze, vr. 11v.

-no Waarschijnlijk van fr. peche.
toch hier PEEZE (sch. e). Dat es n goe peze.
Die peze 'was schoon rifpe.
- AfL Peeeleere, m., perzikboom : vgl. PEZE-

v gl.

J

RIK.

-

Samenst. Pezemboom; m., perzikboom.

Pezekesnuk,

o. (?). fret geslacht blijkt niet,
In de uitdrukking : pezekesnuk doen, d. i. den top,
zonder geweld. bijna horizontaal uitwerpen en
tevens de .peze (het pezeke) naar achter trekken of
snukken. Kleine kinders doen gewoonlijk pezekesnuh ; grooter jongens werpen met kracht den top
bovenarms uit en A'appen (zie ald.); vgl. bij DB :
pezetje-trek, peesje-trek / bij SCH : pesze:.trek.

Pezerik (klemt, op pe), m. ]vIv. -Een, Verkl.
-ske (rnv, -skes, -seiesv. Het W. is een vervorming
van perzik (rz werd z]r). Daarnaast, min gewoon,
PEZELEERE, PEZEMBOOM. Perzikboom (niet de
perzik of vrucht). Onze pezerik es »erurozen, De
pezerikke J staan in de blomme. V gl. PEZE.
- Samenst. Pcecrieblonintc, vr.
Pezerul (klemt. op rut), m. M v. -so Pezerik
(inzonderheid van een verken) : de pezerul is de
navclstreng met een stukje zwaard. iliee ne peze-rul smeercn ze de schoenen, V gl. KIL : jeserick
'Z'an den na'vel. J-£nl. JI7db: peserzc. Pezerul
hangt ,vaarschijnlijk met pezerz'k samen ; doch hoe
rik rul geworden en de ldenlt. versprongen is, is
lllij niet klaar.
Pezeweven, 'V\v. Enkel in den infin. Over
beuzelingen d,vaas tateren en kibbelen. G J en doet
anderst niet as pezewe'uen. flat es de gJ lzeelen
dag pezeweven. Veelal zelfst. o. : Ge zrj'J weer an
J t pezeweven. SCH. DB. J.
- Sanlenst. Pezewevere, m., nlan of vrOlnv die
pezeweeft : da' wii! es ne leeleke pezewevere
pezeweverrj'e, Vf., het peze,veven.
J'

-

Philiepuus (klenlt. or Zzet m. ; Ph(i)lipienc
Philomena, -miene, vr. Zie FIEL-

(klemt.op piel;

Peuzelen, onz. z\v. W\V. Very. : .peuzeldege,
gepeuzeld. J\tIet /zen (hebben). ,\Tdb . .An J IJZ bientse (beentje) peuzelen. Ze zl/n an J t peuzelen, ze
eten smakelijk, ze smullen lekker. - Talmachtig,
11let tegenzin eten. Da J lJzallnek J ell eet nz'et, J t ell
doe niet as peuzelen : hie en zal n!'e struzs 'leer-

ZOOF, FI(E)LOZOFIE.

sele,o - peuzeleere, ill., ien1and (man of vrouw)
dIe gaarne peuzelt; - peuzelenge, vr., het peuzelen; voedsel dat Inen peuzelend opeet; overschot :
dat en es geen teten, ten es 11zor peuzelenge/
DB, J; - peuzelderije, vr., het peuzelen; voed~el dat men oppeuzelt.

to-, fott]-, graaf n1et nd!. lange a en den klemt.),
m. v\Tdb.
- Afl. Photographie (uitspr. fotograjie, fot,7fotto-,fotta-), vr.; vanhier plzotograplzz,Feren, niet
photog-rapheeren (uitspr. fotografilrJn, fot;;-,
fotto-, fottJ-) naar 't fro photographier.

(de)71. J.
- A£1. Peuzelachteg, bn.: peuzelachteg 'U'oed-

J

l\1ENE, FLIEPIENE (ook

Philosoof,

m.;

de aB.).

philosophie,

vr. Zie FI(E)LO-

Phmnix, ill. Zie FENIEKS.
Phosphoor, m. Zie FOSFOOR.
Photograaf(uitspr. fotograaf, soms fob-,fot-

PIANO

Piano (klemt, op a), m. (niet vr.), Mv. pz'anoots.
Verkl. pz'anootse. W db.
-Aft. Pianiest (klernt, op niest), m.,pz'anz'este,
vr., pianist, pianiste.
- Samenst. Pianoiazmft; o. : da' pianolaz£'ijt
en es nie 0111 uit te staan / - pianolesse, vr.; pianomueiei; o. ; -- pianojpeeldere, m. ; - pz'anouerkoopere, m.

Pias (uitspr. pie{;)as, klemt. op jas), TIl. NIv.
-sen. Verkl, -ke (mv. -kes, -kies). Paljas. \V db. Waardeloosv onvertrouwbaar mensch. G' en zij'
ntor ne piejas.
Pico (uitspr. pieko met klernt. op ko), m. Van
it. piccolo, klein [zie LITTRE, i. v. piccoll~'sz'mo).
In het whistspel :pzco gaan of spelen, spelen OTIl
een slag te halen. Zie YD.
Pidooien (klemt. op dooi), onz. zw. ww, Verv.:
Pldoozdege, gepzdoozd. Met hen (hebben). De beklemtoonde lettergreep dooi (nict uitspr. deui) verwijst naar E'en fransch woord. Kaartspel : hetz. als
BOKKEN (zie ald.). UTz-Zle1Jze 'n uurec pzdoOlen?
Pidooien es e gel(d)spel.
- Aft. Pidooi, m., de vier (soms drie) kaarten
die men in het midden van de speel tafellegt en
die ieder speIer nernen lnag; vgl. EOl\.; - pldooiere, TIl., iemand die pzdood.
Pie, m. V erkl. Ptetse. Verkorting van Picter.
Pie de mtdder es dood. Zie PERSOONSXAMEX. Ook : naam van buisdieren (paard, kat, enz.). Vgl. PIET.
Piedeke (klelnt. op de); piedekelenge; piedeme; piedemelenge; piedientere ; piedoeize;
piedoeze; piedooze; piedoeizelenge ; piedoezelenge; piedoozelenge; piedomme; piedommelenge; piedore; piedorelenge; piedzee·
piedzeete ; piedzeetelenge ; piedzie ; piedziete ; piedzietelenge · piedzit; piedzitte; piedzittelenge ; piedzoe; piegree, tusschenw. Ret
eerste deel pie schijnt eene vervorming van fro par
te zijn; voor het 2de deel, zie op AKl\.ER.- Vloekwoorden. ' k Zal hem, piedomnze, ne keer leeren .'
Rtfkt, piedeke,t es on zen E17liel/ - Oak zelfst.
m. Sics zetteg' er ne piedo1Jl1n' op.
- Aft. Piedeken, piedeJ11en, piedzeeln, piedzoeIn, enz., onz. 'V'V. .As Tonie zat es, kantzt:' (kan hij)
ferJ1Z piedonl1nen,. --pz'cdeeksch, piedol1lsch, enz.,
bn., vervloekt: zwz'fgt, pzedonzschen deu(g)t'niet.'
Die .piedonzsche sl01lse.' (/ie, picdzeets 7Vzjf toch.'

Piedooien, ,vW. Zie PIDOOIEN.
Pief, tussehenw. Soms gebruikt

voor het gewaner PAF, knalgeluid. Pief.' en den haze 71'as
dood. - Zelfst. m. Knal. ' k .1Ioordcge nc fanlCuze
piif·

Piefpaf, piefpoef, pie~pafpoef, piefpo~fpaf,
tussehenw. Klanknabootslng voor het gehud van
cen sehot. Flt/paf.' en hie school Nzce' zzi' r()f'r.
,k Hoore piefpoq. Piefpafpoef doen, schieten.Zelfst. m. ' k Hoordege ne pze/poejpaf. De kanonks en zU'e(g)en niet: )t was den eene pZffpoef
achter den anderen. Jt Gaf ne pltfpaf, 't gaf
eenen knal.
- Aft Piefpaffen, piefpoe/en, piefpafpoeftn,
piefp 0 efpaffen, onz. ww., sehieten. De ;'a(g)ers
jnifpoifen al g' heel de weke.

PIEKET

. Piejas, ~.; piejoene,

yr.

;piejot,

m.:

JUus, m. ZIe PL\.S, PIOENE, PlOT, Pres.
Piek, Yr. Zie PIJKE.

Pie-

Piek (verkorte ze), 111. Soms gebezigd voor PIK
(van cenen vogel). lie ald.
Piek (verkorte ze), m. Zander mv, Starn van
PIE KEN (zie ald.]. Het stelen. Veur de piek zifn,
geneigd zijn tot stelen.
Piek (verkorte ze), m.

Zonder mv. V gl. LITTRi:~,

1. v. pZ'que. ...1£11/. Wdb : pike, pzfc. " ... rok, haat,
bij 'TD : PIK . .L;Ve piek op (of te(g)en) iernand hen

a

(of dra(g)en). - pzek piek, met wcderzijdschen
wrok : naar het fr. pzc d: pic (pique (z pique!),
uitdr. die ik evenwel bij LITTRE niet vind. Tsuss(ch)e7l die flf'zet es 't altzf' piekapzek.'t Gaat
cr pick a pif'k. - Vgl. DB: PIJK; CV, R : PIK.
Oak KIL. Sen. STOETT, Spr. 1561.

Piek (verkorte ie), m. Al wa t steekt of piekt
(zie aIeL); vcelal in de kindertaal, De nould es
ne pit'k,. dell tengele, nc scherpen tand, neu doorne, enz., dat zijn ook pieken.

'T

Piek (verkorte ie), TIl. oorspelterm : een kruis
met de toppinne op den grond gema~.kt. Dejongies
kappe mee' den top nor de pz'ek 0171 te ioete toie
dat er zzfnen top moe' le(g;f.{)f'n (zie ald.); wie het
verst van de armcn van bet kruis kapt, moct zijncn
top op den grand leggen, en de andere spelers
kappen er naar. -- Ret 'v. staat waarschijnlijk in
verband met picken == steken (naar de stekende,
gaatjesmakende pinne van den uitgeworpen top).
Piekant, bn.

Zie PIKA?\T (ook de afl.).

Piekee, m. Zie PIKEE.
Piekel, 111. Zic PIEKELE.

Piekele, In. 1\1 Y., gewoon piekels. Verkl. -Ike
(m v. -!kes, -/kics). De eind-r valt dikwijls weg.
Pickles. YD. (/ce' nllj ne piekele. ' k Etc gecre
p ieke Is. Dat zzj' /foe' piekelkies.
Pieken, bedr. zw. WW. SOUlS gebezigd voor
PIKKEN

(van vogels). Zie ald.

Pieken,

bedr. zW. W'V. Verv.: piektege, gepiekt. "Nlet lzen (hebben). Stelen. Heet (heeft) hie
zij' fortuu1ltse /:"f''Z('onnen? J\7eej (neen hij), lue
heet't gepz'ekt. Vgl. SCH, CV, R,J: PIKKEN.
- A.fl. P/ek, Ill. (zie ald.); - piekachteg, bn.,
geneigd tot stelell; - piekenge, vr.: 't 7RJaS dor
'n a!geuzeene p/ckenge.; - pickere, nl., dief; picker/je, vr., dieverije.

Pieken, bedr. Z\V. ww. V' erv. : piekteg'e, gepickt. Met hen (hebben). V gl. fr. piquer. Steken,
prikken. Den dooren hee 11Z7.1 gepiekt. De nou/de
ka' pieken. 't Es nen tengele, da' piekt. De wend
pz'ckt, bijt. KIL. SCH. CV. R. J.
Aft. Firk, 111" zie aIel.; - pif'kere, m., al
wat steekt: nou/den, breenzen, doorns, destels,
tengels, enz. zzj" pz·ekers,· vgl. CV, J : pikker.
- Salnenst. Piekdraad, m.; fro ronce: ijzeren
draad nlet scherpe punten, dien men voor amheininf~en bezigt : spant pz'ckdraa' rond de u'ee
(weide).
Pieket, m., piekette, vr. Zie PIKET, PIKETTE
(oak de salnensL),
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PIEKO

Pieko, m.; piekondee;
PIKONDEE, PIKODIJN.

piekodij n,

Zie PICa,

Pielaze (klernt. op la, nelL lange a), Pielazie
(ldemt. op zz~', la met korte a), vr. Verkl. -iazeee,
-lazieke, -laztetse. Vrouwenaam : Pelagia. lie
PERSOONSXAMEN.
Piele, vr. ~I v. -JZ. Verkl., ge,voon, -ke (rnv.
-kes, -kies). Waarschijnlijk verwant rnet ndl. pll(Ie), fr. pilule (uit lat. pila
bol). In de kindertaal: brokje, klontje kandijssuiker. Ze grijpt
a!tjd nor de grootste piele. Gee' da' mannee' e
pieleke; schertsende uitdrukking gericht tot een

==

grooten jongen, die handelt als een klein kindje.

Piempampoolie (klemt.op poo,sch.o), piempampulie, piempompoolie, piempompulie, m. n,lv.
-Ziets. Verkl. -Zietse (rnv. . ses, -sies I. Daarnaast
PAMPOOLIE, PAMPULIE, POMPOOLIE, POMPULIE.
Lieve-vrouwebeestje (vooral Coccinella septemptcnctata L.). Bij VD : pielnpanzpoentfe en pie-

pauw. Op de gordzdne kruipt ne piel1zpanlpooNe.
De p£eJJzpanzpooNe brengt geluk bi;'. G' eni Jneugt
geene pieJ1Zpalllpuhe dooddoen : hie zoo (zou)
's nach(t)s ou (tHV) tande' k0l1z17zen tellen. Kinderrijmpje. Als de kinderen eenen pielnjJanzpooNe over hunne vingeren laten kruipen, zingen
ze : Pie1npaJ1Zpoolz"e, kruipt ouer oolie (?), kruipt
overal: zegt lnij 7iJOr da' , k sterve zal. En als de
piempalnpooHe op het topje van eenen vinger is
gekropen, spreidt hij langzaam de vleugels open
en vliegt heen : de richting der vlucht wijst de gevraagde plaats aan. \T gl. "',Tolk en Taal, III, 138.
Zie ook DE COCK en TEIRLINCK, .l(i'nderspel, ·VI,
ISS en vgg.
- Pielnpanzpoolz'e, -puNe is ook de naarn van
aIle kevertje, dat door kleur, grootte en vorm
eenigszins op het lieve-vrouwebeestje gelijkt, b. v.
het leliehaantje (Criocera l1zerdigera L.).

Pieoene, vr.; pieot, m. Zie PIOENE, PlOT.
Piep, tusschenw. N abootsing van het geluid
van de muis, de musch, enz. YD. - A-B-C-rijmpje: A-B-C, de kat gaa~ lnee, den hond bli.Jft
thuz"s, piep, zai de IJllll~' in 't vogelhul~' (of: in
't schotelhuls). Vgl. J.
- In de kindertaal: ui troep van iemand die
zich achter iets verstoken handt en schielijk
het hoofd laat zien. Piep! 'loie es dor? Piep (oak
piepke) doen (of spelen), zich verbergen, het
hoofd toonen en piep! roepen. 11.foeder dee' piep

mee her klainste kind. Ze speeldegen te gare
plepke. Vgl. CV. J. DE COCK en TEJRLINCK,
.l{{nderspel, I, 154.
-
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Kinderrijrnpje :

Klouske (Klaaske)plep zat in den hoek
En speeldeg' op zi.fn trolnpe ~.
Klouske piep zat in den hoek
En speeldeg' op zi/n1, broek.

Piep, m. Mv., onge\voon, -en. Verkl., gewoon,
-ke. Van dieren (muizen, vogels): het eenmaal
piepen. J k .I£oo1'e de piep 7)an 'In InUlS. - Van
deuren, vensters : scherp gekraak. De piep van' n
deure. - Geene piep (nleer) geen (of laten), geen
het kleinste geluid (lneer, geven (gevolg van afgematheid, schrik, dood, enz.). Ze ('was zoo n1,oe ge-

gaan dat ze geene piep meer en koest geen.
Pier hee Tonie dor ne keer tiaste gepakt dat hie
l{eene piep nicer en liet. Hie ell liet geene piep nie
meer : hie teas dood! - V gl. DB. ev.
- Ook van licht, blik, glans. De Ieste piep van
de so nne. 't I("eeske(kaarsje) gaf noge klai' piepke, en 't 'Was tat, DB.

Piepegat (klemt. op gat), o. Enkcl in 't verklpiepegootse. "t I(,z'nd tnei op zzi~ plepegootse. Zie
PIEPEXHOL.

Piepemond (klemt. op /Jl01ld) , 111. Enkel in
't verkl. piepenlOondse (mv. -ses, -siesi. Mandje (in
de kindertaal). Da' piepel1lOonds es vuz'l, ' k ga
't afkztls(ch)cn. 'Vgl. PIEPENEI.
J

Piepemuis, vr. Enkel in 't verkl. pzepenzuiske
(mv. -kes, -kies). Muisje (,in de kindertaal). Kz/kt,
dar loopt e piejellzulske ,I Zie PIEPENEI.
Piepen, onz. zw, W\V. Verv.: pz'eptege, gepiept.
Met hen [Iiebbcn]. \V db. De muis piept. De deure
pz·ept. As de deure piept, zal )t r ainen, ze(/;g)en
de mainstch len, j"''''e kurte7-fJa(g)en die nie gesmeerd en es, piept. Gelijk d' ausoe zongen, zoo
piepen de .Iongen. JIi./nen asem piept (als men
eene valling, enz. heeft). V gl. PIJPEN.
- Loeren door spleet of gat, of van achter
eenen stoel, eene deur, enz., of van achter eene wolk,
Ze konz! deur de »aister piepen. ' t Kind piepteg'e
van achter de stoel. De zonne piept deur de zoolken. - Loerend luisteren. Z' en es niet te betrauioen : ze kOllzt aUi.ld an deurcn en uatstcrs piepen, aster (als er) in huzs gesproke ioerdt, - Willekeurig of onwillekeurig en bestendig kijken met
half gesioten oagen. lIie en sloopt (slaapt) niet,
hie hoorkt en hie piept. Iemand die bzj'zzchteg cs,
piept.
KinderspeI. Piep doen. TVillenle Ile keel'
piepell ?
- ...t.\fl. Pie}, m., zie ald.; - piepachteg, bn. :
e piepachteg stel1Zl11cke; piepachteg kijken, met
half gesloten aogen; .- plepere, m., zie ald.
- Smnenst. Piepkerte, -konte, vr., vrouw die
piept n1<.~t de oagen; luistervink; ook van krakende dingen : die plepkerte van J n deure! - piepkloot, In., man die piept 111et de oogen; die heirnelijk laerend afluistert; - pzepoo(g)e, vr., zie ald.

Piepenai, O. Zie PIEPEKEI.
Piepenei (uitspr. -ai, klemt.

op af), o. Veelal
in 't verkl. piepenaike (lnv. -kes, -kzes). Eitje (in
de kinclertaal). J.lloedegij e piepenaz'k' hen? Dit pzepen- heeft hier de bet. van klein en zal weI
lllogen gebracht worden tat pz'ep == klein en scherp
geluid. V gl. hier piepenzuiske / piepere (klein
kindje); pzepfong in de ,V db.

Piepenhand (Idem t. op -and), O. Enkel in
't verkl. piepenhandse (nlv. -ses, -sies). Handje
(in de kindertaal). Da' klaiJ lnazske stak her picpenlzandses nor JJuj uit. V gL PIEPENEI.
Piepenhol (klentt. op

-01), o. Enkel in 't verkl.

pzepenholleke (mv. -kes, -kies). Daarnaast PIEPEGOOTSE (in de kindertaal). Dc l1ZltL~' krltipt in her
piepenholleke. - Achterstc. Wacht, ikzal ou (u)
o} ou pzepenlzolleke geen. \Tgl. PIEPENEI.

Piepenneuze

(klemt. op neu),

ITl.

Enkel in

PIEPENOOGE

't verk]. piepenneuske. Kleine neus (in de kindertaal]. Zi/deg-i/ op ou (trw) pit
ge7
JjJl.'JlJ1ellsk't'

lallen?

v gl. PIEPEN £1.

Piepenooge (uitspr. -OO(g)d met sch. 0 en 111Ct
den klemt.), vr. Enkel in 't verkl. pz'epc7Zco/:skc
(111V. -sees, -skies). Oogje (in de kindertaal). lVor
z(in de piepenoogskies l V gl. PIEPEXEI.
Piepenoore (uitspr. -oor» met sch. 0 en den
klemt.), vr. Enkel in "t verkl. piepc7loorke (mv.
-kes, -Ides). Oortje (in de kindertaal), )k Zal77('
kee1' an die piepenoo1'kies l{oan treel:«, zil!«. \'gl.
PIEPENEI.
Pieper, 111. Zie PIEPERE.
Piepere, In. Mv, -rs. Verkl.

-rke (mv. -Les,
-kies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Icmand (of iets) die piept (een dun scherp geluid
geeft). ~i\~' pieper »an )11 deurc, cone deur die
piept. )k Hoare sceer de pieper ia» ) J7l nints,
Piepende kus : toe, gee) 17li/ e pieperke. - \Tan
menschen. Iemand (man of vrouw] die piepoogen
(zie ald.) heeft; - iemand [man of vrouw) die
hcimelijk afloert en aflnistert : de leeleke pieper
'('an e ,(£fijj"loert h et amaal a.l/ - iernand [man
of vrouw) die half geloken oogen heeft, of die met
half geloken oogen heimelijk ziet : s' em 1JlCugf
mee' dicne leeleke pieper nit: t rausoen, 11fie gebaar t te slopen (slapen), mor de jijne plepere zitf
)t dl. - Klein kind. Onee pZt-per heet (heeft) de
maeclees, L~') da) klai' pieperke dood? - In de
kindertaal: oog. Ons Leatse lz'e.lltee) schoo ne
pieperkies.

Piepevoet (cz'oet nlet den klemt.), In. Enkel in
't verId. PZeP(7)Oetse (mv. -ses, -SIt'S). Voetje (in de
kindertaal). Ze kan alnzee her piepc7. loetszes dansen. \Tgl. PIEPENEI.
Pieperkendu~k, m. (?). Daarnaast, gewoon,
PIEPKENDUIK (zle ald.).

Piepie, nl. (?). lie PIPI.
Piepkenduik, In. (?). fIet geslacht

blijkt niet.
Daarnaast PIEPERKENDUIK. Van fief en du/ken,
zie aIel. \;'" erstoppertje. Pzepkenduzk spelen. In
't algemeen : van iemand die zich verbergt, niet
,viI gezien zijn. Ge 'it/aart ook op de 1Jzort (markt),
JJZor 171) en kre(g)en ou (u) niet te Zlen : ge ~pee/
deget pieperA.~e71dldk. SCH. DB. J. \rgl. DE COCK
en TEIRLIKCK, .Al·nderspe!, T, J 5 I.

Piepooe, \T.; piepooen, \\'\\".

Zie PIEPOOGE en

de aft.

Piepooge (uitspr. -OO(gI7 lnet sch. 0; klc1l1t. op
piep), vr.lviv. -n. \i"-erkI. -oogske (nlv. -skes, -skIes).
Klein, bestendig half gesloten oog. Sil's Jllee zlfn
piepoo(g)en t'J1 es nz'et fe bt!traU7i)en. - Door wil
of gewoonte half gesloten oog. Aster (als er) te
'l'cel zon es, kijkf ze JJlee piepoo(.r.;)e71. -- Lcepoog. l'rzen en es nze sclzoone : z' lzce' leeltke piepoo(g)t.'n. - Vgl. DB. CV.J.
- .i\f1. Piepoo(g)en, onz. zW. WW., met half
gesloten oogen zien, hetzij kortstondig en vrij\\'illig, hetzij bestendig en onwillekeurig : da)
JJlazske piepoogt. DB. C\T.
l

Pier,
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m. "Verkl. -ke. Pieter. Zie PERSOONSNAMEN .._-- Pierke zolders doen, in het touwtjesprin-

gen : de koord zoodanig draaien dat zij steeds op
eenigen afstand van den grond blijft, zoodat het
danseresje hoog dient te springen (aldus te Zottegem). Zie DE COCK en TEIRLINCK, li.~i7Zderspe!,
II, 20. - De lijster zingt: Pier Pitr L07-oiL:. Te Zottegem was vroeger (voor 0111 tren t 100 jaar)
een persoon die Petrus de BOll t heette; de kinders
zongen tergend: Pier de Bont S(1li'C! nc stront
'l'an honder(d) pond, da' zij) moeder cr 7'ersteld
a..( stond ! -- N aam van huisdiercn (paard, koc,
kat, hond). Span: onze Pier in de kerre. I)B.

Pier, m. (niet vr.). Mv. -en . Verkl. -ke (mv.
-kes, -kzes). Aardwonn. Ret gebruikelijke W. is
echter TEEKE (zie ald.). Wdb. Zoo dood as ne pier.
Zoo naaet (bloat) as ne pier. CV. J. - Klein,
nietig mensch. 't En es mar nc pier.
-SaInenst. Pierland, o., kerkhof. Nor It Pierland Kaan, »ertrceeen, zij'n, sterven, dood zijn.
Ook : gerulneerd en uit het land zijn. Dat en koest
nie oppassen en nu: estte nor )/ Pierland. Vgl.
SCH. DB. C\T. J. STOETT, Spr, 629.
Pieramiedalen,

vr., mv. ;

pieramiede,

vr. lie

op PIRA-.

Piere, vr. Mv, -11. Verkl. -rke (rnv. -rlees,
-rkies). Vogelknip, val, bestaande nit vier kareelsteenen en een daarop geplaatsten tichel. lie de
beschr. bij DE COCK en TEIRLINCK, Kz'nderspel,
VI, 69. )1JZ Piere zetien, De 7.!cu(g)el zit in de
piere, is gevangen. - Gevangenis. Tieste zit al e
Jaar in de piere. Zl/Zen henz in de pz'ere gesteken.
- De pz'ere van '71 duh'ekot, het toeslaande deurtj e vanden kijker.
- Aft. Pieren, W\\T. Zie ald.
- Samenst. Pierkoorde, vr., koord waarmede
Inen de pzere van den kijker toetrekt.
Pieren, bedr. zW. wW. \Terv. : pierdege, ge~
pierd. Met /zen (hebben). 1Iet de piere vogels
vangen. As de snee Zigt, pieren de kinders LJeu~
(g)els. -le7Jland pieren, heln foppen, bedriegen.
G' en zz'l(t) 7Jzzj nie piere, lJlonneke. YD. J.

z,,". '''\Y.

Pieren, bedr.
Is dit \\'. cen met het
vorige? lVluldersterm : nlet den jler/zaak (zic ald.)
eene 11101enzeiI grijpen of '('angen en ze naar beneden trekken. De zaz'le' pz"er{'7l of bljtrekken.
- Samcnst. pz'crlzaak, n1., lange staak of fers1'
lllet aan het cene eind eenen ijzerell haak, waar11lede lnen eene lnolenzei 1 naar beneden trekt of
ze hooger duwt; als de lnnlen niet draait, zet Inen
door lniddel van den pierlzaak de zeilen schuin en
zoo vcr lnogelijk van den grond ; als lllen ontzeilen
\\'il, trekt men 11lCt den pierlzaak elke zeil vertikaal, dus zoo dicht mogelijk bij den grond. J.
Pieren,onz.

zW. wW. ~aar Loq. lFdb. heeft
te Ondenaarde de yolgende beteekenissen :
I (} Lezen of naaien bij SChel11Cravond of schaarsch
licht; 20 l1Iet halfgelokene oogschelen kijken, nlet
afgunst loeren. Bij ons (Zegelsem en 0111Str.) is dit
·W. onbekend; zie PIEPEK.

dit

W.

Pierijne, vr. Zie PIRIJNE.
Pierlala (klelnt. op pier, de

twee a's kort), 111.
Lustig, ongegeneerd mensch. Herre JJzanes (ne)
pier1ala. Pierlala en cs nog nz'.d dood. \"'-an Pl'er)
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persoonsnaam, en lala, waarmede men de onbekende woorden van elk liedje vervangt. lie LA.-Is ook de held van een bekend volkslied. In het
referein komt telkens voor : ... zai Pierlalasasa
... zai Pierlala. lie dit I 7d-eeu\\rsch lied b. v. bij
SNELLAERT, Oude en Nieuwe Liedies, 83-84.

Pierlalasasa, m. lie PIERLALA.
Pierlapen (klemt. op peu), m. Daarnaast PIERLAPUIT. Eig. fr. Pierre la pettr (pelt in het
Waalsch van Vloersberge). Naam van den ringvinger in een kinderrijmpje. lie DUIM.

Pierlapuit

(klemt. op puif), m. lie PIERLA-

PEU.

Piero, m.: pieruns, m. Zie PIRO, PIRUUS.
Piese, Yr. Zonder my. Zonder verkl. Fr. pzsse,
op zijn fr. uitgesproken. Daarnaast, soms, PISSE,
ell, gewoon, ZEEKE. Mnl. pzsse. Pis. - Nor de
piese stenken. De kauw (koude) piese.
- Aft. Piesachteg, pisachtig: ' t rz"ekt hrer
pz'esachteg, naar de pis.
- Samenst. Zie bij PIESEN.

Pieseloedere

(klemt. op loe), m. lie PIEZE-

LOEDERE.

Piesen, onz. bedr. zw. ww. V~rv. : piestegoe,
gepiest. lVIet hen (hebben). Fr. pzsser (de eerste
lettergr. van pz"esen uitgespr. als de eerste van
pisser). lie toch FRANCK-VAN WI]K. Daarnaast,
soms, PISSEN, gewoon ZEEKEN. Pissen. Wdb. illee temands geld (veel) puttekies in de grond
pz"esen, remands geld woest en 'wild, in drank en
overdaad, verkwisten. Hie zal mee' zz"i' vaders
veld wt!l veel puttekz"es piesen I - In de broek
piesen (van schrik, benauwdheid). Gaa' (of
loopt) piesen, ga heen, laat mij met vrede. - In
het kaartspel : er ne keer te(g)e piesen, eenen slag
met eenen kleinen troef koopen. ' t Es azof (alsof)
s' er ne keer te(g)e' piesteget, van een al te kleine
poging; zooveel als : 't zal niet helpen. J.
- Aft. Piesachteg, bn., geneigd tot pissen: ge
z(/f zoo pz'esachteg van den ave(n)d". - pz'esen-·
ge, VI'., het pissen : 't was 'n aZEfelneene piesenge,.
- piesere, m., iemand (man of vrouw) die (veel)
pist; mannelijk schaamdeel.
-Samenst. Piesbae, m.;-piesblomme, vr., veelal in 't my. piesblomnzen, de trosanjelier (Dianthus barbatus L.) : piesblol1unen doe' piesen/piesbroek, Yr. (nooit m.), jongen die nog in de
broek pist; vgl. VD; - piesdoek, m.; - pieshoek, ro., pieskant, In., hoek, kant, waar veel gepist ,vordt; - pieskause, -kerte, -konte, -triene
(van Ratrz"en), vr., meisje dat veel pist; minachtende term voor meisje: es't ne jongen, da' ze
uekocltt heet (heeft)? neen ~ t, ' t es ' ln pz"estrz"ene/
~ pieskloot, ill., jongen die veel pist (in de broek
b. v.); - piesJJzane, vr., lnaan die regen voorspelt : de 1naandaa(g)sche nu (nieuw) 1J1,aan es
, lJt piesl1zane (of' n zeekJJtane),. piespot, m.
Piesiene (klemt. op sze), Yr. Daarnaast, soms,
PIESIJNE. N aar Belgisch Fr. plssine (voor pissoir,
urinoir). Plaats eener herberg, waar men watert.
Piesijne (klemt. op sij), vr. Zie PIESIENE.
Piestole, vr.; piestolee, m. ; .piestonk, m.
PISTOLE, PISTOLET, PISTON.

Zie

pIETERSBLOMME

Piet (uitspr.

met lange of verkorte 7e), m. Verkorting van PIETER. Zie PERSOONSNAMEN en vgl.
PIE. Ret verkl. Pietse (lnv. -ses, -sies) is zeer gewoon. - Piet, Pietse, naam van huisdieren (paard,
koe, enz.}. - Pietse de dood, de dood. SCH. DB.
CV. J. Menschengeraamte met eene zeis in de
hand; menschengeraamte in het algemeen. Pietse den duvele, duivel. As Pietse den dU'lJel
konzt, zild' ou (u) tee! koes hausuen, - Klein en
mager mensch. DB. Pietse zran Tuur nhaut
(Turnhout) was echter een bekende rondreizende
reus (in het begin van de 19 c eeuw ). - Vogel (in
de kindertaal); daarnaast pzetse-veu(g)ele, -ueu(g)elke. Ons juetse fa/: in de 1JZZa"te dood. Veel
gebruikt om eenen vogel aan te spreken : pzetse,
pietse, kOJJzt ne keer op 1Jl i n hand zitten ! CV. J.

--- Pietse, mannelijke roede. Vanhier piets af,
soms piet af zi/n, geen enkel punt (b. v. in het
bolspel), geen enkele schreef (b. v. in het jasspe1)
behaald hebben. Ge zijJ piets J af. Iemand plets
af spelen, hem beletten een enkel punt te halen,
een enkele schreef te vegen. Men bespreekt soms
voor het spel: pzets~ ~f (of jJlet af} es dobbele, dan
moet de speler die piets' af es, het dubbel van het
bepaalde verlies betalen.
J

Piet (met zeer verkorte ze), In. Daarnaast pieteler (waarvan bet eene verkorting is). Fr. frac, habit. Mansjas met lange en smalle puntslippen.
Buz"ten en dra(/:)en ze geene piet. J : PIT.
Piet-af(klemt. op af). Zie PIET.
Pieteler (leI' als fr. lair en met den

klemt.), m.

Fr. pet-en-l'air (met ander bet.]. Zie PIET.

Pieter, In. Zie PIETERE.
Pietere, m. Mv. -ers. Verkl.

-rke (m. -rkes,
-rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. "reg.
Pieter. Zie PERSOONSNAMEN. Sente Pietere
(daarnaast Peetere), H. Petrus; ook : St.-Pietersdag: ~t es over7Jzor(g)e Sente Pietere. Sente
Pieter es an "t ke(g)elen, of: lost kassljsteenen,
het dondert; ook wel : Sente Pieter op One' Hee-.
re le(gg)en, eerst het beste, daarna het slechtste
(of hetmin goede) eten (b. v. wittebrood voor het
bruin brood). -- Kerel. Ge Zl/t ne tneze Pietere.
- De meeze zingt: tze:« pzeters, taoie pieters,
twze pzeters! lie DE COCK en TEIRLIKCK, Kinderspel, VI, 29.
-- Pietere, gcwoon pzeterke: troetelnaam voor
een kindje. Konzt op HZline schoot, 1111/ne pzetere.
Ons klai' pieterke kan al loopen. V gl. B. Kleine vinger. In somtnige vingerrijmpjcs hecft
't klaiJpzeterke alles opgegeten. Zie DE COCK en
TEIRLINCK, Rz'nderspel, III, 239, 240, 25 I.

Pieteren, bedr. zw. ww. Van Pzetere: eig. tot
(onnoozelen) Pieter maken. IeJlzand pieteren,
hem foppen, bedriegen. G' het (hebt) lnlj' al1Jzeer
as ne keer gepzeterd, deu (g) enzet.
Pieternelle (klemt. op ne/), Yr. VerkL -ke. Petronilla. Zie PERSOONSNAMEN en het ge\voner
NELLE.
Pietersblomme, vr.; Pietersommegank, m.;
Pietersrijenge, vr.; Pieterspennenk, 111.; Pietersvier, 0., enz. Zie op SENTE-PIETERS-.
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:PIETIETERE

Pietietere, TIl.
P_-\TIETERE.

V erkl., ge\VOOl1, pic'lz'eterke. Zie
Ons pietleterke klapt al.

Piets'-af (klernt. op a.f); zie PIET.
Pietse-veu(g)ele, TIL \Terkl., gewoon, -lkc.

Zie

PIET.

Pienus, rn. Zie pres.
Piewitte [klemt. op pic),
·Vgl. Loq.,

u ~lb.

Y1'.

Zie PEEU'YITTE.

Piezeloeder, ITL Zie PIEZELOEDERE.
Piezeloedere (klemt. op loe), 111.

.l\lv. -1's.
Verkl. -rke (mv. -rees, -rkies). Daarnaast, S0111S,
lJIESELOEDERE. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr, \veg. Het w. hangt samen met piese(n) en
loedere / zie ald. Minachtende tenn. Slechte kerel.
Zwi.fgt, g' en zij' 1Jl.Or 17(' pi('ze!oeden~'. Silzijf de
pzezeloeder op strate. Sics en Tonie zl/n {zeit/Zjne
pieseloedereies.

Pij, Y1'. Niet in gebruik (ook niet de samenst.).
Pijke, vr. Mv, -n. Verkl. -kske (rnv. -kes, -kies).
Piek. De iansiers dra(g)en
OUDEMANS, Bi.fdr. J.

'llZ

pijkc. \Tgl. DB.

Pijken, vr. 1'Iv. jn/kens, pi.fkes, pijkies (die
men SOD1S ook als enk. bezigt : pijkcs cs tro(:f).
Kaartspeltenn : schoppen. Del" en l(f{t 1JlOr een:
pi/ken op tafete. Del' zi/n dri.f p~ikies. ' k J/f/zjze
ne tnerder in de pi/kens. ' k Spele pijken (of pi.fkes) u it,
- Samenst. In den vorm pi.fk-: pt;;"kkorte, vr.,
schoppenblad : g'en het (hebt) /teen enkel Pifkkorte, z"k he al de pi/kkorteJl~' ook als collectief :
al de schoppenkaarten die men in de hand heeft :
'k ha' 'n sclzoone pijkkorte. - In den vorm pi/ken- of pijke- (naar een bekenden regel) : pijkenaas,o., daarnaast 't aas va' pi/ken (of 7.Ja' Pi/ke(n)s, pi/kies); - pi/kenaclzte, \'1'. of d' aclzte
'va' pij"ken (of va' pijke(n)s of pij·kies) ; - pijkenzboer, m., zie pij'kezot/ - pij'kendrij'c, vr., of
de drije 7)a' pij'ken (of 7Ja' pijke(n)s, pijkies); pij'kenlzeere, ill., of den lzeere va' pij'ken (of 'va'
pijke(n)s, pijkies); - pijkenne(g)ene, vr., of de
Jlc(g)ene va' pzj'ken (of va' pijke(Jl)s, Pzj·kics); pijkentiene, vr., of de tiene '()a' pzj"ken (of 'va' pijke(n)s, pijkies); - pzj'kent7t'ie/:' of pijlcewieze, vr.,
of de twiee' of wieze va' pij'ken (of va' pij'ke(n)s;
pij'kies); - pij'keviere, -vzj·ve, VI. of de viere (vij've) va' pij'ken (pij'ke(n)s of pzj'kies),· - pij/ce'vrauwe, VI., of soms pij'kewzjj', 0., of de vrau'Zve of 't wlJf va' pijken (of pij'ke(n)s,pij'kies);
- pij'kezesse, VI., of de zesse va' pij"ken (of va'
pZj'ke(n)s, pzjldes); - pi/kez{'7)ene, vr., of de zevene '['a' pij'ken (of va' pijke(n)s, :/Jzj·kies); pij'kezot, TIL, soms pij"ke71zboer, of de zot, dent
boer va' pij'ken (of va' pij"ke(n)s, pijkies); Pij'kezot ja(g)en, kaartspel: wie pijkezot in eenen
slag opraapt, is er aan; ook hij die met pijkezot
in de hand blijft zitten; vgl. Volk en Jaal, \TIl,
IS·

Pijkens, pijkes, pijkies,

Inv., soms enk. vr.

Zie PIJKEN.

PijI,

m. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Zoo rap as ne pij'l, ook: as ne pij'l in
de lucht, en: as ne piji ud de1n bogene. - Zoo
recht as ne pzj·l. - Hie vlz'egt gelzj·k ne pijl ltd

W db. -

PI]N"E

dent bo(g)ene, hij loopt zeer snel, -- Pi/le' ropen,
de geschoten pijlen oprapen: op de gaaisclzietenge
ester ne .fongen die pijle' r oopt: - fi,'ie nieer
zaete' va' 7velk haict pijle' malsen; niet meer weten wat beginnen, gcru'ineerd zijn. J.- Z~iJJZ beste
pijle' zi/' »crschotcn, zijn beste krachten zijn verspeeld; zijn beste geld is verteerd. \Tgl. J. VD.-Dat es ne pij/z·' 11lijn herte, dat cs "001' mij een
groot verdriet. - Hz'e 1J1ag- toei mee niinder pij·le'
sc/ucten, hij kan hct we] met minder kosten doen.
- Samenst. P~11haut, 0., pijihont; oak: soort
van fijn hout, nog stcckaoeel geheetcn (het echte
pijlhout of de pijlboom is de hondsboom, Rha1Jlnus frang-ula L) / - pij'!lzoorne, 111., hoornachtig uiteinde van den pijl der gaaischutters; vgl.
HOOR~E; pijlkasse, \'1'., pijlkoker ; - pijlJJlakere, 111., iemand die pijlen rnaakt ; - pijlropen,
0., het oprapen van geschoten pijlen ; pijlropere,
m., jongen die, als 111en naar gaaien schiet, de geschoten pijlen opraapt; pijlroperslfeld, 0., de
penning dien elke gaaischutter den pijlroper geeft:
inleg 7~frank, 6.frank feru.s en 20 centieme' p7/1ropersgeld,· - pij'lsterf, m., pijlstaart (soort van
eend) ; - pij'lscheutc~ vr., pijlschot : da' 'lRJaS '17
SCl100J1e pijlscheute,· , t en cs mar 'lIZ pij·lscheute
»cr rr , - pijfrvlz"e1Jze, vr., 'l'!ic171e (zie aldaat) van
eenen pijl : del' zijn drij pijlvlz'Clllen an ne pij'l.

Pijl, Ill. of o. (?). IIet gesiacht bIijkt niet. Enkel
in 't verkl, pij·lke (mv. -ees, -kies). Haarpijl. Op
zzj·ne kop staat lzier en dar nog c pi.flke. Hze en
hce' gee' pijik' lzaar 1Ue Jileer. .17\/ieJJzCln d en kan
al dcpij'lkies van de kop tellen. DB. C\T. 'vgl.
JInl. IVdb (2 e art.).

PijI, 111. (?). I-Iet geslacht blijkt niet. Enkel in
't verld. pij'lke (un'. -kes, -kies). IIalnlpje, grashahnpje, grassprietje ; 1'1'. brin. Zie hierover 111111.
Tf/liu (2 e art.). 't Es cit 7)erz'/,ozen : der en staa'
gee' pijlke graan nil' 1Jleer op 't 'l'eld. E pi/Ike
lIes (gras). E pij·lke strood. DB. C\T. SCH. B.
PijI, m. lVI v. -en. Kerel (met het bijbcgrip van
TIlinachting). Tie~;te, dat es ne pzjl. 't Zij' 111Z/ de
f7()l(} pijlen. TTO!Ir.~ CJ1 'laal, TI, S5 (op de noordelijkc dialectgrens).

Pijler, m. Niet in gebruik. Zie PILAAR.
Pijn, m. (bOOD1). Niet in gebnlik (ook niet

de

salnenst.). Zie SPERRE.

Pijne, vr. Mv. -no Zonder verkl. Pijn. \\T db. De kurte piin es de beste / de kurte pij·n es betel'
as de lang-e. ~ In de pij'ne zij·n of zitten, in bet
verdriet zijn. - Ienzand z"n de pij·ne laten. - Spr.
Hoo'l)erdij'e nlOt}' pij·ne lij·en, in toepassing op
ielnand die een pijnveroorzakend kleedingstuk
(b. v. kleine, te nau\ve schoenen) draagt. C\T
(Aanh.). - Rechtsternl. Veur pifn en S171erte,
voor de uitgestane pijn. Tonie lzee' Sies '11 rall111zelengel{elreen / Szes kreeg 'z)eur pz/n en S1Jlerte
lzonder(d) frank.
- AfL J)ljnelij·k, bn., pijnlijk; - pij'nen, \v\v.,
pijnigen (dat TIiet in gebruik is). Zzj·n konsz(:'nse
pij'nt henz. 'k Ben al lange Jnee' de tandzeere gepij·nd. Hie es of zit gepij·nd, zeer beangst.
- Samenst. Pij'nbank (uitspr. pij'nz-) , vr. Op
de pij·nzbank zzlten, pijn, vernedering, schaalnte,
verveling te verduren bebben. CV (Aanlz.).
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PIJPE

Pijpe,

VI'•.My.

-n, Verkl. pijpke (rnv. -Fes,
-kies). Mnl. pipe. Pijp. 'V db. De pijpe 'van de
SClzaU71Je. De pijpe uan de konijnen. De pijpe van
den aseme. 71Jt Pijpe ua' strood (halm). De pijpen
(of pijpkes) in de v rauzoeniuitsen, in e schausokleed, holle, rondeplooien.IJe pijpe van de rooeers.
- Schertsend. Bed. Ze kruipt in her pz/pe.
Vgl, STOETT, Spr. 1°51.
- Spr. De pijp a(n) J.lfartie (Marten) /[eln,
den moed opgeven ; eene zaak 0pgeven; niet meer
voortwerken ; sterven. - 2ij'n leste pijpe rooken
(of s71100ren), zijn laatste geld verteren; sterven.
.- .lIie 7JU1,~ er zl;'Jpijpk 7 omsteeen (of rooken),
hij mag er binnengaan, hij wordt er goed ontvangen. - De pijp uit zij'n, dood zijn ; verloren zijn;
gerulneerd zijn.
- Samenst. Gewoonlijk in den vorm pijp- /
soms in den vorm pijpe(n)-. Pijpebak, m.; verkl.,
ge-woon, -bakske: pijpekop; - pijperde, vr., pijpaarde; - pijpfabrieke, vr.; - pijpfabrzkant,
m.; - pl/phielke, 0., uitstekend topje onderaan
den pijpekop del' steenen pijpen; - pijphuzzeke,
0., pijpedop : koperen of blikken dekseltje met
gaatjes of van draadwerk ; men doet het over de
brandende pijp om het vallen van gensters te voorkomen; - pijpkasse, vr.; - pijpkeutere, m.,
pijpekoter; - pijpkop, daarnaast pijpekop, m.:
gesneden of gebakken holle manskop of dierenkop,
waarin men de tabak stopt; ook: het al of niet
kopvormig bakje del' pijp; mensch met een dom
voorkornen: spotnaam: aanhanger del' katholieke
partij; - p(jpmuitse, vr., pijpmuts, VD; - pijp-,
daarnaast pijpepot, m., groote, steenen pot, waarin de winkelier de steenen pijpen zet; - pijp-,
daarnaast j>ljperek, O. ; - pijpsteel, m. : zoo dun
as ne pijpsteel / spr. zij'nen asem en es mar e pijpsteclise lank, zijn asem is zeer kort; - pijpwenkele, 501115 pijpe-, m., pijpenwinkel.

Pijpen, onz. zw. WW. V erv. : pijptege, gepijpt.
Met hen (hebben). Luid en schel schreeuwen (van
kinderen, van vrouwen). Jt Was schreemen em
jJljpen as de uader stierf, V gl. GEPIJPSELE. Piepen (van den asem). Mijnen asem pijpt (of
piepl).
Pijpen, ODZ. zw, ww. Rooken (in de kindertaal). l/rzldegif ne keer pijpell, 1nij'7 1Jzanneke?
V·gl.V"D.
Pijpen,

bedr. zW.

'''''T. Pijpen of plooien

Ina-

ken. YD.
- Afl. Pij'pere, In., plooiijzel'; daarnaast pij'pijzert~~· zie ·VD.

Pik, ID. 1\1v. -ken. Verkl. -ske (nlv. -skes, -skzes).
Daarnaast, SallS, PIEK. Ret eenmaal pikken van
eenen vogel. 'V db.--Van Inenschen. Hap, nijdige
beet. II.'1Jzand ne pik geen. Ne pik krij(g)en. "P"a J
Zij'7 'if-'ui en krijgt hze anderst niet as ne pik of
J 11l bete.
Pikant (uitspr. pzekant,

klemt. op kant), bn.

'V db. Pz"kante sause pikante wend. Op ieJJzand
pz"kant zijll. VD. DB. ev.
J.

- Aft Pz"kanteg, bn., hetz. als pzkant in den
zin van bits, nijdig : de pachter was ne pikantege
1Jlains/ Tieste speelt pz"kanteg. Vanhier: jn"kanteglded, vr., pikantigheid, bitsheid; - pz'kallfe-

PIKKELEN

/ford, m., pikantigaard: bitsig, nijdig mensch.
\rgl. DB. C\T. R. T. J. O. Dr.

Pikardieen

(klemt. op die), o. Streeknaam :
Verspreid uithangteeken : I(n) Pi- Zie PLAATSNAMEN.

Picardie. kardiel~/n).

Pikee (uitspr.
klemt.),
zieald.

Ill. SOll1S

jJl€kee, kee met zachtl. e en den
gehoord vo or PIKET (kaartspel);

Piket (uitspr. pieket, klemt. op ket), Ill. Fr.
piquet. Daarnaast wel eens pz'kee. Soort van kaartspel; zie VD op plketspel. T+'l'lleJJze ne plket
doen.? - Ook de kaarten waarmede rnen het spel
sp,eelt. Bazinne, .ne pike! as 't ou (u) blzeft.
Dit fr. spel komt In zwang.
- Aft. Plketten, ww., het piketspel spelen;
VD ; - pzkettere, 111., iemand die piket speelt.
- Samenst. })iketkorte, vr., piketkaart (al de
kaarten waarmede 111en piket speelt); - pz'ketspel,
o.;z. YD.
Piket (uitspr. pzeket, kct met den klemt.}, m.
1\1v. -ten, Verkl. pz'ketse (rnv. -tses, -tszes). Daarnaast PIKETTE. Groote paal, meestal in hout, die
men tot omheining van een stuk land, tuin of
meersch gebruikt. i\:e loclztenk mee pzketten afsluttcn,
- Samenst. Pzkets!ok, m., gebruikelijker dan
pzket of pzkette. lerkoopen,fe tia' plketstokken.
Pikette, vr. Zie
Pikke, vr. Mv.

PIKET (ze art.),

-n, Verkl. pz'kske (mv, -skes,
-skzes). Soort van kleine zeis die men met de eerie
hand zwaait, pik (bij VD). J1:fee J de pz'kke doen ze
"t eooren af; zoo kr07Jzas 77n p z'kke. Vgl. SCH.
DB. T. R. J. CL. Jlfnl. T~ab (PICKE), KIL. - Spr.
(t Koore'] kurt ach tcr de pzkk Jopbe1l(de)n, eig.
het koren opbinden anmiddellijk nadat het gepikt
is; fig., te vl'oeg iets doen of eischen: de knecht
en zaas nog geen 'l£Ieke bij' 1Jzij' en hie kWa1Jl ai om
z'ijyfrank, k zatIiem : /[e 17'lCugt zoo kurt ach ter
de pzkke nte opben(de)n.
- Samenst. Pteh.aalc. In., zie VD; -- pz'kle1Jzmere, m., lemmer van de pikke ; - pz'kwerf, m.,
houten, gebogen steel van de pikke; - pz'kzand,
0., gl'of, scherp zand waarmede men den strijkstok
(z. ald.) bedekt en de pikke wet.
7

Pikke}, m. Zie PIKKELE.
Pikkal", m. :NI v. -Is. \T erkl.

-Ike (Inv. -lkes,
-lkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspl'. weg.
Pikkel (van eenen stoel, eene tafel of iets dergelijks). De tafel lzec7 'l'ler pikkels, de 7nelkstoel
drzj'e. - Schertsend : been. Hie 'vloogllzee' Zij"l1l
pzkkels OlJzllOo(g)e, hij yiel. Hze .. b:g-t dor lJlee7
Zij'7Jl pzkkels oUlhoo(g)e.
- (Sonls) bikkel. .ll:fee J de pzkkels spclen. Ret
ge\vone W. is PIKKELBEEN (zie ald.).
- Vgl. ffifnl. If/db. I(IL. PLANT. ,TERCOlJLLIE.
SeR. CV. R.J. DB (PEKKEL).
- Aft. Pz'kkelen, 'V\\T. Zie ald.

' 'We

Pikkelen, onz. zW.
Verv.: pz'kkeldege,
gepzkkeld. l\tIet hen (hebben). l\tIet moeite gaan;
hinkend gaan; op zonderlinge\\Tijze gaan; zwijmelend gaan. ZJ hee lange zzek geweest, en nUl
pikL'lt ze loch O'l'C'r de strate. De nUlnkepoot .lJlk-

PIKKEN
kelt er van deure. Kij'kt hoe da' klaz" kind al ka'
pikkelen. De zatterie p/kkelt van d' een herberge
nor d' andere. Vgl. CV. T. R. J.
-- Met de pikkels spelen. De Ina/skies pikkclen
ai meer as "n ure. SCH. c\r.K~IL. J. DB (PEKKELEN).

- Afl, Plkkeleere, m., iernand (J11an of vrouw )
die pikkelt (in de twee bet. van 't w.). De pikkeleere konzt g-inter af. Ons AIiek' cs ne goet;'plkkeleere.
-- Samenst. Plkkelbal, 111., bal bij 't pikkelspel
gebezigd; -- plkkelbeen, 0., kreupel, hinkend
been: Pier mee' Zi/lll' plkkelbeenen / bikkel: mec'
de pzkkelbeene' speien : vgl. JInl. Wdb ; }(IL.;
CV ;J. Vanhier: pzkkelbeenen, ww., pikkelcn (in
de twee beteekenissen) ;-pzkkelpoot, rn., krcupel,
mank been; - pikkelspel, o.

Pikken, onz. bedr. zw. ww. Very. : pzktege,
gepikt. Met hen (hebben). Van vogels. \V db. De
m usschc pikt te(g)en de rude. De durue pzkt h et
graan tiit 1Jziin hand. - Van menschen. Bitsig,
nijdig spreken. Da' 7f)~i.! en doet a.nderst niet as
bijten en: plkkell.
- Aft. Pzkachteg, bn., geneigd tot pikken (van
vogels, hennen b. Y., en rnenschen); - pikkere,
m., vogel of mensch die pikt: ne pzkker 'ilaJl e
7iJij!, een bijtende vrouw.
Pikken, bedr. zw. ww. Verv. : pzktege, gepzkt.
Met hen (hebben). Met de plkke het koren afhouwen. Es d' ho.uer a I geplkt? ' t Es meer as
t/jd dat de tarue (tarwe) gepikt ioerdt, J[IlI.
lvtlb. PLAXT. KIt. j)B. CV. J. CL.
- Aft. Plkbaar, daarnaast pikkelijk, bn., 1110gende, kunnende gepikt worden; wat rijp is, is
pikbaar (mag gepikt worden) ; koren dat in den
grond ligt (door wind, storm, cnz.) ell es nif" P/kkelij"k (kan niet gepikt worden); - jlld,'elellf..',
In., Hl\'. pikkeleng-en, de hoop halnlcn, die de pikkere in eens, met zijnen pikhaak op den grund
legt; DB, SCH, J, VD ; - pz'kken/[t', vr., het pikken: 't zal dees '"weke ' n algeJlzeene plkkenge zij'n,
iedereen zal pikken; - plkkere, 111., ielnancl die
graan pikt : de pzkkers zz'jJl bez<lg va' veur dat de
zon opstaat.
- Smnenst. Pzkdag, m., dag \vaarop wordt gepikt: l1zor(g)en t's't plkdag/ - pz"kgeld, 0., geld
al pikkende ge,vonnen: de fransllzans kOJJl1ne
nzee' drij' rl vier lzonderdfran(k) plkgeld 7R)ere~'-
plkhoop, m., hetz. als pikkelenk (zie boven); pzktzj'd, m., tijd van het jaar ,vaarop 11len pikt :
der es veel 7R}erk in de pzkt(id~' - pik7R'ere, 0.,
droog en heet \veder : lea' schoo) plk7t'ere.'
Piko, m. ; zie PICO.
Pikodijn (uitspr. piekodij'll,
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klemt. op dij·n).

Zie PIKONDEE.

Pikondee (uitspr. piekondee, dee rnet zachtl. e
en den Idemt.). Daarnaast PIKODIJN. fIet w. (dat
schijnt van fr. oorspr. te zijn) kOlllt voor in het
volgende zondagsliedje :
't Es vallda(g)e zonda,f,
Pzkodijn, pzkodz'jn.'
(of: Pzkondee, pzkondee /)
Jt Es vanda(g)e zondag,

Liernie ioernic sarniefiin .'
(of :Pikondee alia sassee I)

PH, vr. lie PILLE.
Pilaar (uitspr. pie/oar,

laar met 20v1. lange a
en den klemt.], 111. "\Vdb.
-- Sarnenst. Pilaarbijtere, m., \V db.

Pilant (uitspr.piclant,

lant 11Iet den klemt.),

m. ~I\". -oz. Verkl. -sc (rnv. -ses, -sies). IJzeren
kolorn of staaf, die in sommig« huizen balk of
plafond ondersteunt ; ook : elk del' twee vierkante
pilaren nevens het hek van cen kastcel.

Pilatus, TIL Zie prL\T"L"L~S.
Pilatuus (uitspr. pz'elatults,

la met nl. lange a
en den klemt.}, ill. Mansnaam. \\T db. --~ Valschaard. G en ziJt (~r(i 1770r ne !eeleke pzlatuus. CV.
T. R. -- Zie ook pOKTIrs.
J

a),

Pilaze (la met den
Pilazie (zie met den

klemt. en met nl. lange
klemt., la met kort« a),

vr. Zie PIELAZE, PIEL\ZlE.

Pille, vr. Mv. -no V.. erkl. pzlleke (rnv. -k(s,
-kies). Mnl. pille. Pil. Dat es ' In bitterpill(.

Pilter, m. Zie PILTERE.
Piltere, In. Mv. -rs. De

eind-r valt dil~"\rij1s
weg. Puntige stok, waarmede de jongens hunnon
ijsstoel docn voortgaan. Ze bezclgen t'Zeie pdt,,!,,,:,,.
-- AfL Piiteren, Vt'W., hetzelfde als kallll'til
(zie ald.); aldus te 'Michelheke.

Piment, o. (kruidige ht'~); pimpelen, ww ,
(zuipen). Niet in gebruik (-Jok nil'! ele afl. en
samcnst.},

Pimpelmeeze
-meesi:« (rnv.

[met seh. c), vr. jl'1y.

-ees, -kies).

PELMEEZE. Pimpelmees, \Y db. Ol}Z, Ja' J/ieke.' '(('at e

gel' kind.

Pimpernel,

vr.;

-Jl.

Verkl.

Daamaast, sours, PE:\l-

pimpernoot,

JZlcin en tcnpz'mp(/!/let'ske.'
vr. N iet in gl-

bruik.

Pin, Yr. Zie PI:\~E.
Pingele (uitspr. pell,:{<}l?) , n1.; pingelen (uitspr.
peil/!<}!c'Jn), ww. lie PEl"GELE, PENGELEX (en de
afl.) - Pingel, vr., vrllcht van een soort van pijnbouln (Pinus pinea L,), en pingelen, 'YW., afdjngen, zijn niet hckend in nlijn dialect.

Pink (llitspr. pen!..'), In. Zonder nl\'. \,Terld.
pfnkske. lIet eenmaal pinken (met het nag). Ze
gaf llO/! t' penkske, en zt' Lilas dood.' - l)ogwenk,
oogcnhlik. Jt L'Jl duurde/{f' 11/01" ne peJik. Op lle
pOlk 'iJ'ast/c (was hij) 7t"ere. DB. CV. J. -- Pink,
klejnste Ylnger, niet in gel)ruik; zie PINKELE, PI ~
KELIXG. Oak niet pz"lzk, ecnjarjg kalf of vaartuig.
Pink,

tusschenw. Daarnaast FIl\K. Klanknahet lok- en al;trm~Tdluit van de hotvink (F~illgzlla oplebs L.). j))llk pink! doet de
bot7
' k jloorc/illA' jillk P'llk: !zier 'Zl't'unt
, III botVt'Jlk't'.
b(l(lt~imr V;lI1
lellke.

Pinkele, m. lie PI"NKELI~G.
Pinkeling (uitspr. penkcJlcllk) , TIL

~fv. -len<-sren.
Verkl. -lozkske (mv. -skcs, -skz"es). Daarnaast, zelden, PE:\'KELE. Pink, kleinste yinger. JIzj'ne penkelenk doe' zeere. Zij'n t7vz'e penke/enge' z/jll a.!.

PINKEN
Er zit zooueel verstand in he»z as i' mifne penkelenk, hij heeft geen verstand.

Pinken (uitspr. penknl), onz. Z"T. ww. Very. :
penktege, gepenkt. Met hen (hebben). J.v1ee~ d' 00(g)e~ penken. VV db. In kaartspel: door een
ooggepink den maat toon en dat men een of meer
goede kaarten heeft. Eerli/k te spelen en ntet te
penke', zille. - Flikkeren (veelal van sterren).
De sterre' staan te penken, ' t zal van den nach(t)
'iJriezen. VD (<< gew. »). KIL. DB. ev. J. JInl.

wa,

AfL Penk, m., zie ald.; - penkere, m.,
iemand die pinkt (met de oogen, in het kaartspel}:
wimper : da' maise' hee' schoone lange penkers.
- Samenst. Penkhaar, 0., wimperhaartje : dor
steekt e penkhaark' i' nzi/n 00(g)e ,. al de wirnpers: lank penkhaar.

Pinkster, pinksteren,

Yr. Niet in gebmik
(ook niet de samenst.). Zie SINKSEN.

Pinne, vr.

:NI v. -no Verkl. -ke (mv. -kes, -kzes).
Mnl. PINNE. Pin. VV db. Scherpe punt (van eenig
voorwerp). Ne stok mee ~ III pinneo ~ k Viel mee
nli/~ gat op ,n scherpe pinneo Twie i/zerie pinnell. 111nl. Wdb. KILo J. - Houten of ijzeren stok
of staak met een scherp uiteinde. Ne mtacr mee
scherpe pinnen. IIie deurstab henz mee "n i/zerie
pinne. SCR. DB. J."1-1nl. Wdb. - Bepaaldelijk :
ieder der puntige, ijzeren stijlen van een hek. Schrijnwerkersterm : bewerkt puntig uiteinde van
een stuk hout, dat in een gat van een ander stuk
past. J. - Weversterm: bovenste, verdund uiteinde van iederen stijl van 't getau'lf.!e : de steekbanden steken op de pinne' vaste. - Muldersterm : uitstekend uiteinde van de molenas ; de
pinne drouit in de pinnebalke (zie ald.). ~ De
ijzeren (stalen) punt van den top . .:Ven top Of Z(/I1Z
pinne doen drouten, De pinne slaat, de top draait
niet goed en het uiteinde der pinne blijft niet op
dezclfde plaats draaien. De pinne boort, als zij te
scherp is en de hand, waarop de top draait, eenigszins kwetst. Van eenen jongen, die nog nicts kent,
zegt men schertsend: hie kan al nen top op de
pinne doen drouten (hij kent enkel kinderspel en
-werk). - De pinne van ~ IJZ pz"nneJJluz'tse (zie
ald.).
- Spr. Veur de pinne konznzen, te voorschijn
komen, voar den dag komen. All)!, keerel, 'wor
zi/degi/e? K01Jzt ne keel' veur de pinneo ~ k Zal
Ile11z veur de pinne doe~ kOJnl1Zen (soms 7)eUr de
pinne brengen), va or het gerecht doen verschijnen. - Ook van zaken : de zonne kOl1zt 1)eUr de
pinne, ze begint te schijnen. -- V gl. SCR. DB.
CV. R. J. Volkskunde, X, 17- 18. J\Tavorscher,
1893, 610. DE COCK, Spr. Dude Gebr. 24.
STOETT, Spr. 391.
- Van menschen. Gierigaard (man af vrouw).
2i./' wijf es ~m pinne, ~n gierege pinneo CV. R.
J. eL. - Puntige kin of neus. Zij'n kinne dat es
~n scherpe pinneo In' Pinne van nen neus. Ook :
mensch met scherpe kin of scherpen neus. Z7.0i/g-t,
pinne (of scherpe pinne).
- Afl. Pz'nachteg, bn., bw.: ge IlZoetde stok
, 11Z beetse pinachteg snij·en.
- Samenst. In den vonn pin- : pinhonzere, 111.,
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hamer met eene pinllt?; DB, ev, J, YD. - In
den vorm pinne- : pinnebalke, m., balk in de
voorste zijde van den molen; de pinne van d' asse
drouit er in; ev, J : pinbalk,. - pinneband, m.,
balk die achter den oinnemoalt:« van den rnolen
ligt; de pinneband ligt nevens den pinnebalke en
is onbewegelijk, terwijl de pinnebalke, door spieen, vooruit of achteruit kan geschoven worden;pinnenudtse, vr., mansslaapmuts : zij is punt- of
pinvormig; vroeger droegen sommige bejaarde
menschen ook in den dag eene pinnemuitse van
gekleurd goed en met een trosselke op de afhangende pinne / spotnaam : man die zulke muts des
daags droeg: ' khe Ptnnemuitse f(oe~ gekend, 1JlOr
de Ulan es nu: lange dood : VD (<< gew. »); ---'pz'nnesteen, m., steen in den pinnebalke, waarin
de pinne van de as draait; eV,J : pinsteen,

Pinsen (uitspr. peensJn),
(ook de afl.).

W'V.

Zie PEENSEN

Pint, vr. Zie PINTE.
Pinte, vr. Mv. -n, Verkl. peentse

(met zachtl.
e), TI1V. -tses, -tsies. Daarnaast, zelden, PENTE.
Mnl, pinte. Pint. VV db. Twie pinte' toaren ne pot,
t7.£.!le ha{fpinten 'In pinte. ~ 11 Stij've,fernze, g-oe'
pint» (of peentse) pakken, ferm drinken. - Spr.
T(s)uss(ch)e pot em pinte, al drinkende. Der
zoerdt vele gezaid t(s)uss(ch)e pot en: pinte en
mecstaltij' veel leu(g)ies. - Dormee (nl. met
dien mensch, met die zaak, met hetgene gezegd
wordt, enz.) en vljf cens krij'gde ~ In pinte (bier),
d. i. die mensch, die zaak is niets waard, houdt
niet veel in. illee ~ t gene da' ge dol' zegt en vijf
cens kri/gde (of koopte) ~1JZ pinte (bler) of e glas
bier. J11ee zukke (zulk) maisen en vijf cens kan ek
'11Z pinte bier koopen. Vgl. J.
- Afl. Pin ten , onz. zw. ww., pinten drinken:
Sies es weer an ~t pillten/ Ide en doe' niet (niets)
as pinten/ vanhier pintere, m., drinker, zuiper,
VD (<< Zuidn. »).
- Samenst. In den vorm pint- : Pintfiess/ch)«,
vr., pintflesch; -pint~lJlas,o.;-pintpot, m., KIL.,
PLANT. - In den vorm pinte- : pintestekken, 0.,
het veel drinken : de drenkebroers zi./n an ~t pintestekken (daarnaast peentses-, peentszesstekken) ;
-- pintestekkere, rn., drinkebroer, daamaast peentses-, peentszesstekkere. -- In den vorm peentse-,
peentses-, peentsies- (zie baven) : peentsedek (pintjedek), m. ; de klemt. valt ap dek,. meestal zonder
lid,v.; volksgebruik : op vastgestelden dag dekt de
herbergier de pinte van elken klant met eene l?laStelle, eene toegift; , t es zondag peentsedek in de
Kroone,. DB : phltedek,. - peentses-, peentsiesgeld (pintjesgeld), a., drinkgeld, geld dat men gebnlikt om pinten te drinken; ev.

Pintelen, wW. Geld afdwingen. Enkel op de
noordelijke dialectgrens (Volk en Taal, I, I I).
De vrek kan d' ornze (arme) lnains(ch)e pintelen.
Pintenk, 111. Zie PINTING.
Pinting (uitspr.pz"ntenk), m.

l\Iv. pz"ntengen.
Verkl. -tenkske (mv. -skes, -skzes). Soart van graoten appel, meer strepenk (zie ald.) geheeten. Aldus te Petegem-bij-Oudenaarde. Vgl. DB; Volk
en Taal, V, 54 (waar men vraagt of het W. met
pint (naar vorm en grootte) in verband staat).

PIOENE

Pioene

(uitspr. pie(j)oenJ met klemt, op oe),
(U1V. -tses, -ts/es).
KIL. :peone, pzoenc. Pioen. "n 1\00' /J/Oelle. Da'
maiske bleust ,f[elzjk )'ill pioene. - Blozend mcisje. Da' boerinnek' es J m p/oene, e p/oentse.
- Samenst. Pioenebla re, VI'. ; - pioenebloJJlille,
vr. ; - pioenenlzul, m., hetz. als hct vclgendc ;-pioenestruik, m. ; - pioene'(l'orte!e, m.; -- ploenezaad, o.

Yr. Mv. -no Verkl. pioC'ntsf!

Piot (uitspr.
met klernt. op ot), m. Mv.
-ten. Verkl. piout:·;c (rnv. -s{'s, -S/~).\ ).V g1. fr. pIon,
pieton; z. ook "TERCOCLLIE. Soldaat bij het voetyolk. Jlijne zcu.nc '(,'((S b{j" de piotten. -- Kcrel,
kereltje. )t Es ne tnczc, nen ordege (aardige) piot.
K0171t alhrcr; k!ai) pl'oulse, klein mannekc. SeR.
C\!. DB. J. VD (rnet andere bet.).
Pip, vr. Niet
Pipi (uitspr.

in gebruik. lie PAPEIE.

piepie met den klcmt. ~)P de
laatste Iettergreep), m. Verkl. -ke. In de kindertaa1. -L\re groote pz'epie doen, veel pisscn.JI(;" zoeteke, ge moet piepie doen . .Elette (hebt ge )piep/eke
gedaan. Ook in 't fr. : .laire plpi. \Tg1. ev. ~L

Pippe, yr. lie PEEPE (ook de
Piramidale (da met zov1.

afl.).

ev.

Piramiede

(met korte a en klernt. op miL'), vr.
Mv. -no Verkl. -ke (n1V. -ees, -kit's). \Vdb.
In
piramidenvorm gelnveekte heester; vooral gezegd
van percboomcnZizz es e schoo' jn'ra17lz"cdeke.

Pirijne (uitspr. pier(jna nlet klen1t. op ri/)l vr.
:l\Iv. -no Verk1.pir~/ntse (mv. -tses, -tSleS). I--Iet w.
schijnt van ron1aanschen oorsprong te zijn. lIeel
groote J7Z as te lle , welke 1nen op de uitvaarten van
Ie klasse geeft aan de personen, die den dienst
hebben bijgewoond; de uitdeeling geschied t in
eene herberg, \\'aar ook bier ten beste wordt gegeYen. Op de kleine uitvaarten geeft men nzastcllell.
Piro (uitspr. pzero met klelnt. op ro), In. l\lv.
piroots. Verkl. -rootse (111V. -tses, -tsz·es). Fr.
rot. I--Iansvvorst. Dt'll d7uazo'z'k looP(~)
/!eliik ne piro. - Zonderling Inensch, Invast. (;'en
zzj') inor ne pz"ro. Sics n1 Tonir' ::.j/l tll/Ze 7'z"eze
piroo!s. -- Troctclnaaul vonI' cen kindjc. A-olJz!
op nz/inc school, /luj) pirootse zoetl'.
Pirus, m. Zie PIR l~US.

Piruus (uitspr. PlerUUS Inet Idelnt. op de eerste lettergr.), Ul. l\Iv. i0irusen. Verk1. -ke (mv.
-kes, -kz'es). Naar de latijnsche benan1ing. I-Iofheestel' (Pirusfapo111ca L. ).De PlerztllS hee roo" blollznun.

Pis, vr. Zie PISSE.
Pisse, VI.; pissen (nitspr.

111et gcrektc 1), ww'.
De gewone wGorden zijn PLESE, PJESEX, of, gc'waner nag, ZEEKE, ZEEKEX. Zie PlESE, PIESEX;
ook de aft. en san1enst.

Pissiene, pissijne (uitspr.

pleS-),

to, op zijn. fr.),

vr. (nooit 0.). }\I v, -no Verkl. -tootec (mv. -kes,
-kit'S). Pis tool. Jlee' 771 pz'('stole S(}I/('1('77.

\\~ dh.

Pistolee (nitspr. plestolt'c, nagenoeg als fr. Pl:Sto/et; lee met zacht1. e en den klemt.), In. Mv,
-Leetse (rnv. -tses, -tsiess, Fr. plstolet. Langwerpig
broodj e met eene groef in het midden. JV'e piestolee 1I1fe lze,\pe. j\Ce g'lzeeZe pzestolfe / nell h ah-c
pzestolee. SCH. C-V. J.
Pistolet, m. lie PISTOLEE.
Piston (uitspr. pz"estonk, klemt.

op tonk, PIS op
zijn fr.), ill. Mv. piestonks.Verk1. -trnzkske (mv.
-secs, -skies). Fr. pIston (zie b. v. bij LITTR~~ :
fusz"l ;, pIston, i. v. pIston). Slaghoedje. Veur
d) aU7J) (oude) ge7c'eere J g-ebruzktegen zepiestonks.
Kinclerspeelgoed : ontplofbaar schijfje met
buskrui t of knalzuurstof opgevuld. Piestonkskies
afsclueten (met cr op te slaan of met den voet er
(~P te stampen).

Pistonk, 111. Zie
Pit, vr.; pitoor,

PISTOX.
111. K iet in gebruik (oak niet

de afI. en samenst.].

lange a en den
klemt.), vr. Veelal in 't 111V. ii;'alJlIda!en. X:lar
de latijnsche benaming. Hooge klokj essoort /('a 111panula pz"ranzzdah'J L.) die de vel« bloernen in
piramidenvorm draagt en in pottcn gekw eekt
wordt. De fira //17dale'2~/J7l blalriel (~f<j/'7/.Vgl.

STENE, PIESIJNE.

PLAASTERE
397 -Pistole (uitspr, pies-, klemt, op

\'1'.

ZIe PIE·

Pius [uitspr. _pie(f)uus, op zijn fr.: doch klemt.
op pie), 111. \T erkl. -ke. Persoonsnaam, naam van
eenige pausen (ook van jongens). Pieiius de nef.:g)enstcJZ~· Piefuus den tiensten. lie PERSOONSXAMEN.

Pinus,".». Zie Pn.s.
Plaag, YL Zie PLAGE.

Plaan, 111. Zie PLOXE (ook de san1enst.ploon-).
Plaaster, m. Zie PLL\STERE.
Plaastere (zovl.lange a), m. (nieto.).l\Inl._plaesFr. p!dtre. Zonder 111V., zonder
eind-c yah dikwijls \veg. Pleister. De
iJlUUr filCC /JZaasfer beset/oz. KIL. PLAKT. DB.
tere.

v(-~rkl.

CV. I-Z.

J. CL.

-e-\fl. Plaasteren, gewoon plaasterie, bn., van
pleistcr : e f)!aasterie beeld,o - plaasteren, ww.,
met pleister inleggen, pleisteren: vanhier : plaasIe re nl/t' , \'1'., het pleisterf~n of het gepleisterde:
de plaasteren ,ye 'ZHdt 7Y/71 de muur~' rninachtend :
plaastt'rder~/~, vr. : die phtas/erderije )n es /liet
(niets) 7ccrd;plaastereere, m., iemand die pleistert: Inn!. placstcrere (naast andere vonnen).
- Scunenst. J)!aasterbcrd, 0., plakberd; CV,
J; -- }laaster,hdk, In.; - plaaster'Luerk, o.

Plaastere (zov1. lange a), vr. 1\1n1. plaestere,
plaestre. }'r. cllzpldtre. }\i[ v. -rs. Verkl. -rke (nlv.
-rkes, -rkies). De eind-e valt dikwijls ,veg. PleisteL IC7'erst' III jJZaaster le(gg)en. I n I£eete plaastere. r""o('. cop. 7'eutlz. I<--lJ" DB. CV. J. -- Dat
es ' III p!aaster 0 p )n hautie (houten) been, dat is
111lue!oos werk, nuttcloos gepraat; f1'. c' est un elllpldtre sur nne jallzbe de boZ:'l. -- I<-aakslag. le/lUInd )Jll plaaster /{ehz, droztien (draaien), lappell, !ef.R:.?-;en. Ze J.~recg )n /'er/lle plaas!,'l"e.
--- Vuil en slnrdig \TOllWrnensch. Xij'
es
) III plaastcre; )Jl 7,'UZ"l j!aastere~' ~'Jl .'JJ71eerl'gt'
plaastere. SCH. C'T.J. - Ienland (man of "ronw)
dle, neergezf'ten zijnde, niet denkt aan wcggaan,
plakker; voora1 van ielnand die in de herhcr}\
5°

PLAAT

PLAKAADJE

blijft zitten. As die plaaster hter binne kontt, en

klemt.), ww. W db. Vanhier: plafonneerdere, m.;
- plafonneersele, 0., of plafonneerderife, VI. :
Jt plafonneersel 'Daft af~' sh'chte plafonneerderije/ - plafonnerenge, vr.
- Samenst. Plafonneerkalk, m.; -plafonneerlatte, vr.; - plafonneerna(g)ele, m.; vgl. J.

weet ze nie' van deuregaan. p'z'elkJ es "n eeste
plaastere! J.
- Afl. Plaasteren, ww., pleisters leggen : dienen dokteur plaastert te zieie, en te veel plaasteren en deug(t) ntet, Vanhier : plaastereno-e, VL,
het pleisteren of het gepleisterde zelf: gee1J~plaasterenge, zilde! Plaasterderife, vr.; 'k be (ben)
kontent dat t mee' die plaasterderije [{edaan es ;
plaastereere, rn., iemand [man of vrouw) die (veel)
pleistert : den dokteur es ne groote plaastereere.
-- Plaasteren bet. ook: bevuilen, bemorsen. Hoe
vuil, hoe vuzl! Wie heet (heeft) er hier azoo geplaasterd? Vanhier: plaastereere, m., iemand
(mall of vrouw) die bevuilt; plaasterenge, plaasterdertfe, VI., het bevuilen.
J

Plaat, vr. Zie PLATE.
Plaatse (uitspr. PlOotSd met zachtl. 0), vr. Mv.
-no Verkl. plootseke (mv. -kes, -kies). Mnl. plaetse.
Plaats. VVdb.-Plootse pakken, plaats nemen. Da J
pakt veel plootse, dat beneemt veel ruimte.- Ter
plootse, op de plaats. Sies bleef ter plootse dood.Opgestaan es plootse vergaaJl, wie zijne plaats
verlaat, verliest ze vaak. J.
- De ruimte, het plein rond of bij de kerk ;
dorpsplaats . .;lIt! ioeunen op de PZootse te Brakele.
- Deze ruirnte met al de huizen. G Jheel de Plootse
7.fJaS afgebrand. Vgl. l\7dl. Wdb.
- Aft. Ptaatseneere, TIL; zie ald.

Plaatsen (uitspr. plootsJn

met zachtl. 0), bedr.
zw. »r«, Verv. : plootstege, geplootst. Met hen
(hebben). W db. Iet of iemand plootsen.
- Aft. Plootsenge, VI., plaatsing; - plootsere,
m., iemand die plaatst.

Plaatseneere (uitspr. ploofs,}Jzeer;J met zachtl.
o en sch. e), m. Mv. -rs. Bewoner del' dorps-

plaats. De plootseneers z(/n op z7l'ier.

Placied (klemt. op de laatste lettergreep en lllet
korte a), m. 1Iansnaam : Placidus. Zie PERSOONSNAMEN.

Pladijs (korte a, klemt. op di.fs), m. (niet vr.).
Mv. -zen. Verld. -ke (mv. -kes, -kies). Soort van
visch. W db. DB. CV. J.
Pladijsteren (korte a, klen1t. op di.fs), bedr.
anz. Z\v. ww. Very. :pladi.fsterdege, gepladi.fsterd. Met hell (hebben). Vgl. PLADEREN, PLETEREN in il/ni. l'T7db ; PLOETEREN, PLASSEN bij
FRAXCK-VAX -XVUK; PLETTEREN in de vVdb.
Bedr. Plettercn (van vnlchten). Z' eJiZ lJlag die
appels azoo nit? p/adifsteren. - Gnz. Ploeteren,
plassen (in sl~k) . ..l fe pladijsteren ill de llzore. Ze
JllOeste1l deur de IllOrepladifsterell.
- Aft. Pladl/'iterellge, vr., het plettcren; het
ploeteren in slijk; -- pladijstereere, ill., iCluand
(man of vrollw) die plettert of ploetert.
Plae, vr.; plaen;

W\v.

lie

PL\.GE, FLAG-EX

(ook de aft. en sanlellst.).

Plafond (uitspr. op zijn fr.; of gewoon plafonk,
metkorte aen klemt. opfonk), m. (niet 0.). Mv.
-s.Verkl. -ske (mv. -skes, -skies). \Vdb. iVe schoone
plafonk. Zoo llOo(g) as de plafonk.
- Aft Plafonneeren (nee rrlet zachtl. e en den

Plag,

VI.

Niet in gebrnik (oak niet de afl. en

samenst.).

Plage (uitspr. pla(x).? met zovl. lange a), VI.
Mv. -n. Verkl. plaagske (rnv. -sees, -skies). Mnl.
plage. Plaag.
db. - Bcsmettelijke ziekte van
mensch, dier of plant. De plaag es I'll de stal. De
pato(dd)ers hen (hebben) de pla(g)e. DB. C·V. J.

,v:

.Llfnl. fVdb.
- ...Afl. Pia (g) en , ww.; zie ald.

Plagen (uitspr. pla(g)J1l met zov1. lange a),
bcdr. zw. \\TW. Very. : plaagliege, geplaagd. Met
hen (hebben). ,V db . /emand pla(g)en. .L1fee iet
geplaag-d zijn.
- AB. Plaagaclzteg, bn., plaagziek; - plagenge, VI.; - pla(/f)ere, iernand (man of vrouw )
die plaagt; - plag'er~ie, vr.
- SaInenst.Pla(~f!du'Z}ele, pLaagstert, plaagstok, m., man of VfOU'V die (veel) plaagt; - plaagkerte, plaaglwnte, VI., vrouw die (veel) plaagt;plaagkloot, m., man die (vcel] plaagt.
~laibalke, 111.;. plain, 0.: plairiem,_.In. ;
ww. ; plaits, Il1.; plaitsen, ww. Zle op

plaiten,
PLEI-.

Plak, 111. ::\Iv. -een, vTcrkl. -ske (mv. -skes,
-skIes). \V db. - Slag met de vlakke hand. .Hie
kreeg tiec! plakken i' zij' gezichte. J k Gaf h.en: ne
plak onder zijJ gat (onder zijJlz broek). SCH. DB.
CV. }(IL (PLACKE; ook JInl. Wdb.). - Palmslag, slag in de hand met de hand (ten teeken van
vriendschap}. GJellZ llzeu(g)t nre kaa J zijn; toe,
gee J lJlij ne plak. Tot een kind: geet (geeft) e
schoo' plakske. SCH. J.- Schuld die men Inaakt
en niet betaalt. Da} 'jill-I! hee b(j lnij 1le fernze
plak. ZJ es veur de plak. Ze koopt aUes op de
plak, fr. a cridd. DB. CV. J. Ook : plak an de
lnuur. lIfe enz betaalt'lla J zJ leven nlet : t es bij
hen-z al plak an de 171Uur. - Het plakken (doen
kleven). yVi'e heet (heeft) er da' papzer gep/akt?
Dlene plak en dcug(f) 111~;t. - .A.1 wat kleeft; bepaaldelijk drek. Der es plak an J t goat, de zaak is
niet pluis, cr is kak aan den knikker. -- ITet vierde
yak van den hinkord (hinkaard): men mag er rusten. Onomatopee : het w .. verbeeld t het geluid del'
voeten, die tegelijk met de zolen op den grond
nedervallen. J k Ben in de plak / J k ben ltd Nzijne
plak. Zie DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel,
J

I,

312.

Plak, o. 11v. -ken. Verkl. -ske. Fr. plaque.
Plaatje lllet den naalll van eenen persoon. op de
wa(.[[)ens en kerren ester e plak. E koperie plak
op de deure vall den dokteur. - Genummerde
plaat voor rijwiel of autOlnobiel. I-£ierijdt zO'Jzder
plak, hie zal gepak(~) 'lfJer(de)1l. - N aamplaat
op den hoek eener straat.

Plakaadje, plakkaadje (uitspr. plakoud:::,J,
Inet korte a en l?oudZ;J met den klelnt.), Yr. FI.
placage. Al wat geplakt is of geplakt kan \vorden.
7'rekt dze plakoudze van de nutur. Die plakoudze
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van de plafonk en es nie' goed : ze valt af. Smijt
die affiesies en die plakoudze
't vier in. — F i neer. Die kas en es nie' g'heelegans
in noteteerie
haut : 't es plakoudze. J .
P l a k a a t , p l a k k a a t ( i e lettergr. m e t k ö r t e « ,
2e met zovi. lange a enden klemt.), o. Mv. -katen.

Wdb. FRANCK-VAN WIJK. — E plakaat krij(g)en, een feilen slag (in 't aangezicht). Jemand e
plakaat ge en. — Groote, vuile piek of plas. Wie
heet (lieeft) er. da' plakaat hier op de vloer gelaid'? De koe lai dor e plakaat (eene drektaart). J.
— Samenst. Plakaatstempele,
m., Stempel die
op een plakaat gedrukt wordt en de taxe aanwijst;
— plakaat ze(gjele, m., zegel op een plakaat geplakt.
P l a k e t , p l a k k e t (körte a en klemt. op ket), o.
(niet vr.). Mv. -ten. Oud muntstuk van 1.6 centen
(14 centen, zegt V D ) . Da' kostleg' e pleiket, zai
mij' vare, dat es drij stuivers en half of drij
stuivers en twie eurdsies (dus omtrent 32 een tiemen). S C H . C V . J . V D .
P l a k k e n , onz. bedr. zw. w w . Verv. : plaktege,
geplakt. Met hen (hebben). W d b . — Onz. In de
handen klappen. As ek gedaa?i ha' ?nee spreken,
plaktegen z' amaal in d' hanfdejn.
Plakt ne keer
in ou (uw) hanfdejn : hie zal ommekijken. Ze
weg d' hinnen uit de lochtenk niee in d' hanfdejn
te plakken. — Eenen plak (met den handpalm)
mij' manneke. —
geven. Dat esgoe' geplakftj,
Bedr. of schijnb. onz. Borgen, op krediet koopen.
Bij iemandplakken.
Gewoon met : an de muur.
Bazinne, gee' mij nen dreupele, en plakt hen: an
de muur. 'm Mess' an de muur plakken,
eene
mis verzuimen. S C H . C V . D B . J . V D . — Bezetten met gips, pleister, mortel, leeni, enz. Es de
muur mee kleevi geplakt?
Ge moet de plafonk
komme plakken. D B . C V . V D .
— Afl. Plakaehteg, bn., kleefachtig : de moortel en es nie plakaehteg genoej; gaarne op krediet
koopend : zij' wijf es veel te plakaehteg ; gaarne
blijvend hangen : hie blijft overal zitten, hie es
loch zoo plakaehteg ! ; — plakken ge, vr., h e t in
de handen plakken : astie gesproken ha', was 't
'mplakkenge!
— p l a k k e r e , m., zie V D ; iemand
(man of vrouw) die (veel) op krediet k o o p t ; iemand (man of vrouw) die in de handen kiapt : er
ware' veel mains(ch)en
en letter plakkers ; —
plakkerije, vr., h e t plakken (doen kleven, in de
handen plakken, op krediet koopen, enz.); h e t
geplakte zelf : trekt die plakkerije van de muur ;
— plaksele, plaksel, V D .
— Samenst. Plakberd,
o., plank waarop de
plakker zijn pleister legt; vgl. D B , J ; —plaköoek,
m., boek waarin winkelier of herbergier het op
krediet gekochte noteert : ze staat eil lang op mijneplakboek;
D B , C V ; — plakbrock,
vr., man
die overal blijft zitten, niet kan naar huis gaan ;
V D , J ; — plakbu(r)stele,
m., borstel waarmede
men plakbneven op den muur plakt;—-plakdengs,
o., de dingen die een plakker n o o d i g h e e f t ; —
plakgat, o., iemand (man of vrouw) die gemakkelijk toeft of blijft zitten (meestal in eene herberg) :
t es e plakgat ; ook weleig. : eplakgat hen (hebben); — plakgeree'schip,
-gerieve, vr., het gereedschap van eenen plakker; — plakijzere, o.,
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soort van truweel waarmede de plakker plakt ;
D B , C V , V D ; — plakker te, -konte, vr., vrouw
die gemakkelijk blijft zitten ; die op krediet koopt;
—plakkloot, m., man die op borg koopt of drinkt;
die veel in de herbergen blijft zitten; —J)lakpoot,
plakvoet,
in., breede, platte voet; ook : persoon
die zulke voeten heeft : ginter konit de plakvoet
eif; vgl. D B , J ; -— pletkwerk, o., het werk van
eenen plakker.

Plakken-handses of -handsies. In de uitdr. :
plakken-handsfijes
doen, (in de kindertaal) in de
handjes plakken (klappen).

Plamote, plammote (klemt. op mo en met
körte a), vr. Mv. -n. Verkl. -mootse (mv. -tses,
-tsies). Kaakslag; slag in 't algemeen. Jemand 'm
plamotegeên,
läppen, 'm Plamotekrij(g)en.
Ygl.
K I L (PLAMMAETE) ; F R A N C K - V A N W I J K

(plam-

motenj ; fr. plamotisse, plamussade;
D B (PLAMATE, PLAMETTE); Mnl. Wdb (i. V. PLACKE,
kol. 410).
P l a n (uitspr. op zijn fr.; soms plank), o. M v .
-s. W d b . 7 Plan van 'n huis. Hie zal moete zij'
plank trekken, hij zal moeten zien hoe hij er het
best zal komen (tot zijn doel). C V . J .
P l a n e (uitspr. plom),

vr. Zie PLONE.

P l a n è t e , vr. Planeet. W d b .

Plank, o. Zie PLAN.
Plank j vr. Zie PLANKE.
P l a i l k e ? vr. Mv. -n. Verkl. -kske (mv. -skes,
-skies), vr. Mnl. planke. Plank. W d b . — Brood
Jfsjussfchje
op de plank hen. Zie BROOD. —
vierptanke'
iifggjen, in de doodkist liggen ; dood
van den ijzerie weeg
zijn. C\ (Aanh.J.—Raadsel
lange ranke, vein
(spoorweg) : Lange planke,
hier tot (an) Parijs.
P l a n k e , vr. M v . -;./. X^erkl. -kske (mv. -skes,
-skies). F r . plante. Plant van den voet. Mijn (wie
planken doe' zeerevan 'i ovian. S C H . D B . CV.].
CL.

— Samenst. J^lankijzere, o., hoefijZQY dat plat
is en gansch (of bijna gansch) de zool oiplanke van
den hoef bedekt; ix. fer à planche (dat schijnt te
wfjzen op het vorige planke).
P l a n k i e r (kiemt. op kier), o. Mv. -s. Verkl. -ke
(mv. -kes, -kies). Smalle of breede steenen zoom
längs huis of stal. Langst de muur van ans huis
waster e plankier vcf kareclsteenen.
SCH. D B . J
( P L A N S I E R ) . V g l Mnl.

Wdb.

VD.

P l a n t , vr. Zie P L A N T E .

P l a n t a a d j e (uitspr. -toudzd met den klemt.),
vr. Daarnaast P L A N T E R J J E . Plantage. W d b . Vader heet (heeft) ';? groote plantoudze
(of plantenje).
P l a n t e , vr. Mv. -u. Verkl. -Ist (mv. -tses, -tsies).
Mnl. plante. Plant. Dat es 'n
hoofgjeplante.
—Samenst. Plantembock, m., boek over planten ;
— pleintekweekere,
m. ; —pleintekweekerife, vr. ;
•— plantentrekkerc,
plemtezoekere,
m., iemand
die (geneeskundige) planten uittrekt of zoekt.
P l a n t e n , bedr. zw. ww. Verv. :
planttege,geplant. Met hen (hebben). W d b . — Als men h e t

J'

J'

-

Planterije, plantoudza. vr. lie PLAXTAGE.
Plapperen, W'Y. Niet in gebruik.
Plas, 111. Mv, -sen. Verkl. -ke; gC'woonplassele
(zie ald.) en plasselke. \V db. Ne plas watere; ne
plas bloed, - Veur de plas z~in, voor den grooten plas (hoeveelheid). Ecttegij geere soepe?
j\Teen J k, k em be (ben) »cur de plas niet.
gl.
DB. J.- Spr. En ze droneen e glas, ell ze piestegen ne plas, en ze lieten de zake gelijk .ze was, d. i.
ze namen geen besluit. J. CV (Aanlz.).

'T

J

PLATO
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PLANTERIJE
zaad (of het plantdccl dat het vervangt) in den
grond legt, plant men; als men het strooit, zouit
men. Dus: ulas, kooren, andzuin, blo nime' zouien
ooonen, oeeteraue' planten, pato(dd)ers
planten. - Den traz(n) stond dar te mirre ziar:
"t 'veld ,fJeplant, hij bleef er (lang) staan.
- Aft. Plantenge, V I . ; - plantere, m., iemand
die plant; tuig, waarmede men gaten in den grand
steekt voor het plantsele
plantsele, 0., wat
men plant: pato(dd)ers die niet te groot 0..( te klaz"n
en zi/n, z~in J t beste plantsele,o J k //a loebak planten, toor es J t plantsele? Wa J plantsel cs datte ?
- Samenst. Plantdengs, 0., plantgoed, 0., wat
111en plant; \\T db.

Plas, VI. FI. place. De Plas te Ronse is de
groote Markt. Vgl. Ndl. Wdb (2e art.).
Plassel, In. Zie PLASSELE.
Plassele, 111. M v. -Is. Verkl.

-!A'e (rnv. -kes,
-kies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. "'eg.
Kleine plas. J k Sta17lpteg in ne plassele. Volksmeteorologie. Massels zij'J plassels; ook:
masseleies zif' plasselkies. Vanda(g)e masselees,
17zor(g)e plasselkes (zie MASSELE). Veel plasselkies maben ne plas, veel kleintjes maken een
groote V gl. DB. Jlfnl. JrVdb (plessclzelk(/n, i. V.
plas, Ie art). Zie ook Xl. en T70 r nzl.
J

Plasselen, onz. Z\V. \VW. Veelal in 't verleden
dcehv. : geplasseld, geregend. Spr. TTanda(g)ege1Jzasseld, 1nor(g)e geplasseld.
Plassen, onz. zW. ,vW. \Vdb. Jf7ass(clz) en e1Jl
plassen. Plassen e1nplaitsen.

hier : platzakkerije, VL, slimhcid ; lafheid. - In
den vorm platte- : plattekaas,o zie boven PLAT.
-Platvonnt nog een aantal bedr. ww., koppelingen; het type is platmaeen, iets zoo maken dat het
plat is ; de gebruikelijkste zijn : platbuzs(ch) en,
door buischen platmaken ; - platdansen : het ges
(;ras) es platgedanst; - platde(l~)jchen, platslaan ; -- platdau7£'en, door duwen platmaken :
ge dauwt lnijne 7.1enger plat; - platdoen: de
kinders spelen in den hof', zc zillen t er dl platdoen : - platkloppc71, platslaan; - platkrij(g)en: keundc den ttp/Jel jl)/atkrij(g)en ? - platle(gg)en : de saldaten hen Jt hier dl pla~.felaid;
schijnbaar 011Z. : vlcchten (ge\yoonlijk 111et drie
koordjes), zoodat het gevlochtcne niet rond maar
plat is; iemand platle(gg)en, eig. hem plat op den
grond leggen; rig. overwinnen (door redeneering
b. v.); - platloopen, loopend platmaken : de
grond platloopen,o - platJllake1l,VD; - platnifpen : ge zilt JJzijne ~'enger platnijpen,o - platpajJen, -p0efen, platschieten; - platrijen, rijdende platmaken : al dat hiel"" rech.te stand, es
nuiplatgercel1; - platselueten, ,\Tdb: 'n doarp
platsehleten; - platsehuppen, door schuppen
platmaken : Ide heet (heeft) al de pato(dd)ers
platgesehupt; - platslaan, eig. iets zoo slaan
dat het plat is; iemand platslaan, hem Ierm afranselen; - plats71u/ten, platslaan; - platsprengen, door springen platmaken; -- platstanzpen,
door stampen platmaken ; - platstooten, door
stooten platmaken ; - platterten, door treden
platmaken: den houenter heet (heeft) J t beddeke
platgetorten; zoo ook: plattra1Jzpelen, plattrappen, plattrappelell; - plat~lrij'lIOl, wrijvende platrnaken.
Plate (zovl.lange a), vr. Mv, -n, Verkl. ongewoon.Mnl. plate. Plaat.,){db.-De plate poetst!n,
\vegloopen. - Plaatijzer, fr. Idle. De silled heet
(heeft) lzonder(d) kiloots plate g-ekocht. De 5too.(buzz J es 'l'a J plate. - Bovenste, onderste blad,
ook zijblad van de stoo.(buzzc. Vanhier: bO'l'eplate, onderplate, zijplate. De bO'l'ensteplate 7Hzn
de buz'ze was gebosten (geborsten). - De buitcnste plank van een bool van eenen boon1. De plate
n es lJZor e.ffen al eene kant, de plank al !;.ele
kanten. T7erkoopenge 7. a platen e7n berd.
Daarnaast KOSTE, SCI-tALE. - Timmenl1anstenn.
Dikke plank '\yaarop de kepers van het dak fnsten.
- .JTulderstenlL Elk del' halken van de kruisplate
(zie ald. i. V. KR'GIS).
7

I

Plat, bn. b\v. Trapp. V. verg.:: platter(e) , platst.
v\Tdb. - Zoo plat as 11e cens, as e zeske (oude
lnunt); as J n fif(g)e, zeer plat. ~ J III Platte talloore, ondiepe telloor. - Hie es plat, bezit niets
lneer. Plat gereneweerd, heel gerulneerd. :Nlalsch, week. De boter es plat. Platte kaas,
versche kaas van geronnen lnelk. - Slin1. I-£ie es
den duvel te plat. Ge zijt z'edereen te plat. })/at vloouls, plat vlamnsch, de gelneene streektaal, het dialectisch vlaamsch. IIie speelt den
heere, hie en kan al gee J plat vloOJJlsnie 1Jleer. In
tegenstelling nlet hoog vlo01Jls.
- Samenst. Plat-af, bn., vVdb; - platbroek,
altijd vr., laf, karakterloos mensch : gJ en Zlj'7
JllOr' J n leeleke platbroek; vanhier : platbroekerife, vr. ; SCH, CV, R, J, CL; - platdraad, m.,
v\Tdb, TTolk en Taal, VI., I IS; - platluzs, vVdb;
- platneuze, m. (nooit vr.), persoon met eenen
platten neus : Mie de platneuze; W db; - platvloo1ns, 0., zie PLAT; - platvoet, m., daarnaast
plakvoet (zie ald.); - platzak, In., slimrnerik;
CV,J; ook: laf, karakterloos mensch; SCH; van-

l

J

Plateau (uitspr. plato, pia lnet korte a, to met
den ldernt. ; op zijn fr.), 111. (niet 0.). Fr. plateau.
G-root bard, \vaannede nlcn vleesch, groenten,
enz. opdient.
Plateel, o.

~iet in gcbruik (oak niet de sa-

IncnsL).

Platform (klemt. 0P.forlll), In. (niet 0.). l\fv.
Ook (nielt\\') : ·kiesprogramnl~l. Dat
es de pla{(01"JJl 'l'an de lieberalell.

-so 'V db. -

Platien (korte a, klcnlt. op tlen),
Platina.

111.

(nict

0).

~Jiet a.lgell1cen bckend.

,r

Platiene, vr.
an ronlaanschen oorsprong.
Deksel del' stooL Zet de platLene JtlOrop de stol'e.
Dat es n Z7£Jare plat/ene.
7

Plato, In. lie PLATEA r .

PLATONJ{

-

Pla.tonk, o. Zie PLETOXK.
Platsiefele, -platseefele (klcmt.

op de ae lettergr.), In. Veelal in 't vcrkl. :fl'lke. Zie l\L\CHIECHE"LE.

Plavai, m.: plavaien,
VEIEN

ww. Zie PLA vnr, PL-\-

(ook de arl.).

Plavei [uitspr, pla'Z'ai,

pIa met korte a, 'i'a/
met den klemt.), Ill. J\Iy. -e11. Verkl, -ke [mv, -kes,
-k=es). Verwant met mnl. pa'i.'l'i. Wdb, Vloersteen. Blaut» phl7.'alen. C\T. R.J. CL.

Pla.veien [uitspr. plll'l'al:J11, pIa met korte a
en zonder den klemt.), bedr. zw, ww, '\"" db. 1){'
uloer plrl7.'aien.
- Afl. Plavaisele, 0., plaveisel.
Plecht, Yr.; plechtig, bn.: plee, vr.: pleet,
o. Niet in gebruik ; ook niet de arl, en samenst.
Plean, ww, Zie PLEGEN.
Plegen (uitspr, ple(g);nz),

onz. onp. zw, W\\".
Verl. tijd : plocld en placltt. Enkel teg. tijd en
onv. verl. tijd zijn in gebruik. Gewoon zijn. De
ander beteekenissen zijn hier onbekend. Hie plei.:gl
te kom11Ze rond den noene. Ze placId (of ploch!)
hier te zi/ne ueur den ave(n)d. 't Plecgt te ratnen op de keermesse t' Zegelse111.

Plei, VI'. Niet in gebruik.
PleibaJke (uitspr. plai-),
BALKE;

m. Hetz. als
zie ald. en vgl. B (PLEI).

KAM-

Pleidooi, 0.; pleien, "~"T. (kinderspel). Xiet
bekend in rnijn dIalect.
Plein (uitspr. plain), o. ~Iv. -Cll. ,:rerki. -tse
(lnv. -tses, -tsies).'\'·db.Dat es lzicr 'In b1'i'cJ plain.
Pleiriem (uitspr. plaz'-), In. Leeren riell1 liggende over de 1"01le van 't 'il.'t'l1'c..f;elau'ii..'e,. de kafl'snoeren (z. ald.) zijn er aan yastgeulaakt. ~otk ell
Taal, V, 99.-1s pleivan dit "'.Y. en van het vorige
pleibalke ven\~ant !net mni. pole}'c, fl'. poulit}?
Dan zou plel(e) , \T., de roUe van 't getaU'il'e zijn.

r

Pleister,

o. \'~. Niet in gebruik, ook niet de

aB. ell samenst. lIe PLA.-\STERE.
PI~iste~en, ,,·,v. (rust houdcn),
gebmlk. Zle PEISTEREN (ook de aft.)

Pleit,

"·'Y.

Xiet in

vr. (vaartuig). Xiet bekelld in nlijn dia-

lect.

Pleiten(uitspr. 'plait~n), onz. ZW. "'T"~. VenT. :
plaittege,geplait. ~Iet hen (hebben). Onz. ,V"db.
Den ovekaat !lee' ,foe' geplait. - Bedr. Bepleiten. Hle plait (foed -de zake.
- Afl. Plaitere, IU., pleiter: 11(' l{()clplaitcre.
Pleits

(uitspr. plaits), tusschcn,,~. Daarnaa~t,
Klanknabootsend " •. voor het geluid
van eenen slag met hand of voet in eenig vocht,
voar het geluid van yallend vocht of van een val in
't "Tater, yoor het geluid van eencn (kaak)slag.
Plaits plaits I en 'we s/(11Ilptt'g('11 ill ·'1 7i'all'rr.
Plaz"ts I ' k vlel in de gracht. Jt Ff/'ate1" kWa1l1p -/11
de schoellell en ' t genk: plaits, plaits I Plaits I en
!zie S11zeet 't bier op de ~'loer. PIa'its, plaits!
hoorde ' t nz"e rainen?
SOlTIS, PLETS.

Pleits (uitspr. pIa/Is), m. i.\Iv. -en. Daarnaast,
soms, PLETS. Slag met hand of voet in eenig
vocht. De khzders gee' (geven) plaz'ts op plaits
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PLEKKE
in, Jt uiatere. ' k J.1:fot'st deur de 1110re gaal1 en
.It teas den eene plaits achier den anderen. Slag met eenig voorwcrp in eenig vocht. Hie pakfL:~e n« stok (of nc steen) en hie g(!l1U' fer/lie plaits
in de "i'!'j7.'ere. 't Gaf nc plaits! - 't Geluid van
eenen val in 't water, ' I tTas doneere, ze uie! 'in
de ocke, en '!t·IIO()rdp,g"c ne plaits. - 'toGeluid van
vallend vocht, De plaits uan de 1"·c(~r)ene. Kleine hoevcclheid vocht die men op den grond
smij t, of die rnen in cens op den grond k:111 smijten. Hie sutcet de pllliis uu:lk op den grond. in
de ~'anlU' toaster nog (' plrdtske lJltT. - Slag met
pleitscnd geluid; vooral kaakslaz, ZL' krccl{ 11l!
schoone piaJts o) IUT kake. X"'c'Njl{t, of 'k g{'~~' 01t
(u) ne plefs in ou (u] g"ezichlt.'. - Zie PLEITSE:X.
'Y-gl. SCH, DB, J : PLETS.

Pleitsen (uitspr, plaitsJJi), 011Z. bedr, onp. zw.
ww, V·crv.: plaitstcge,geplailst. Met hen (hebben). Daarnaast, SOlUS, PLET~EX. Waarschijnlijk
een onomatopoietisch w. V gl. l)L..:\SSE~;, hgd.
PLATSCHEX. <Jiiz. In 'water, vocht, ('HZ. gaan,
stampen, slaan. Jt Es sti;f 7.' lu'l, sue z£ile moeten
in de 11101"e plaitsen, De Isntdcrs plaitse gee'Fen
in 't tcatcre. ilfee nc stok, uu:e 711? steen ;;11 de poel
pletsen, ilfijll schoene z(j' iu] toatere : 11l1/1l
vocte' plaitse1l er in. Da' 111a/ske '11 doe' niet as
plassen em plaitsen, - Van regen. De re(g)e
plaitstte(g)en de nzuu,-, opde.l1.frond,--Bedr.1\let
een pletsend gerucht iemand of iets sJ.aan. 'k Zal
/zeIn op zi./n kake pletsen. [1//1 J.~ her te(g)en de
grond (de 111uur) plaitsen? Jfie p!r.!.?lstege de
llzel.~ op de ~'loer. De stoornz heel (heefL) 't kooren
te(g)el1 de grond geplaitst. - (Jnp. ~ t Raint e11
"lpla'itst atg"heel de 'i£'eke.'t l?aintdai "t plaitst.
.fIle sloe.§{ op her kake dat Jt plaitsft~~·i.'. - ,rgl.
,rn (~:. Znidn. ~:.), KIL, SCH, DB, J: Pl.F.TSEX.
- Aft. Plaz'tsellge, SOtTIS pletseJ1/{t), vr., het
pletsen: 7.rla' plaitseng in J t 7ilatere.' .- }Iail se1"t?, soms pletsere, In., iemand (luan of Yf0UW) die
plaits!: dielle pluitser 7..'all ne Jong-cn es (lUij'
bel1z00rd {'Ill hesli.fkl. - Zie boven PLE]T~~.
- Sanlenst. Plaitsrl!(.i:)ene, SOUl:; pll'/S-, In.,
plasregen.
Plek, yr. Zie PLEKKE.
Plekke, vr. ~lv. -n. \Terkl. pleksX'c

(IllY. -skes,
db. - Plaat-;,' Leg!
-skies). Mnl. plecke. Plek.
alles op zij111, plekke. Die tafel pakt ~'ecl plekke.
Zl~t Ott (U) 1nor bi.f : er ('s plekke te 'i'ele. iJer 'was
plekke Ie lettere. Ienzand op zi/llz pkkke z('ttell.
Dat en es lner de plekke nz"et011Z doro'i'er It' klappen. "l'Fllre 'k in he'r plekke, 'k zoo (zou) 1ilee .F'iel
traU'i.r.'cn. Zi/lle zeU1l heet (hceft)'1"1 sC!lOone plekl.:·'
in 't 11lieniesterze. iI/I} es ,Sijlll- plekke k'C.i'ijte.In de
plekke 'i,'all, in plaats van. Plekke is gewoner dan
plootse (plaatsc), dat tneer en lneer in gebluik
kOlDt. Vgl. DB. CV (plak). J. ,:rD. Y-H\V. Kleine hofstede. J-I/e 'i.t:'cunt op e sclzoo' l'Jlekske.
'Il l\nl,/)lt"'kkt~ (z. ald.). DR. T-Illisplaats, ,,·oon·
plaa...t5 in het algenleen; veelal: Izuisplekke (z. ald.).
- Stuk land. flat es ~n SclZOOl1e plekke kooren~.
Dat es e plekske kla7Jere. 'lIZ Plekke land 'lX, n J n
roe of tie1ze.
- Vlek (op't lichaam, op 't papier, cnz.). '/ Za!
'»z, blauw plekke zi/n. Da J k'ind 11Zaakt't'eel jJlt:A:kel1. GJen zilt die Z'i.iJarfL' plekk' ult da' klee J n'ie
krif(g)e1Z. Da' perd hcl' ' 11 ';.~ritt(' plckke Ie 1Jlirre

"T

PLEKKEN
(midden) 'van "t zieurhoofd. - Fig. Smet. Wat
h£e gedar;zn heet (heeft), zal »eur gJ heel de famieide Jill plekke z£./n.
- Aft. Plekken, \'TW.; zie ald.

Plekken, bedr. onz. zw. W\Y. V erv. : plekt~t;te,
geplekt. Met hen (hebben). Bedr. Bevlekken,
vlekken maken. Siesea hee' her kleed oueral geplekt. Olie plekt. - Geplekt zijn, kleurvlekkcn
hebben. On5 koe es schoone geplekt. Onz.
Vlekken krijgen. Zijrl haar begint te plekken,
heeft al eenige witte plekken. Wit :« slo.tle plckt
gel1zallek. - Vg1. SCH. DB. T. R. J. YD. O.
- Aft. Plekkere, m., iemand (man of vrouw)
die plekken maakt : diene plekker »an ne j071gen
heet (heeft) al mij' pa1Jzpier bekladde1"'d.
.
- Samenst. Plekkerte, -konte, vr., \TOU\V die
plekt; - plekkloot, vr., man die plekt.
Plemp, vr.; plempen, ww.; plengen, ww.
Niet in gebruik.
Pleton (uitspr. op zijn fr.; gewoon pletonk,
plJtonk, klemt. op de laatste lettergr.), o. Daarnaast, PLATONK, PLOT'ONK, PLOTTOXK. Peloton.
W db. - Groep van spelers (b. v. in het bolspel,
het ·gaaischieten). Ieder pletonk hee' '{)ij/ man,
Jt Eeste plotonk 1JIOe J schicten,
Pletouk, o. Zie PLETOX.
Plets, tusschenw.: m.; PLEITS, PLEITSEN;

pletsen, ww. lie
ook de aft. en samenst.

Pletten, ww. Niet in gebruik. Zie PLETTEREK.
Pletteren, bedr. zw. ww. Very. : pletterdege,
gepletterd. Met hen (hebben). Wdb. Zijne uenger es gepletterd.

Plene, pleuie, ~T. ~I;!. -no Ver~l. pleuz'ke (l~.V.
-kes, -kies). Plool. \tv db. Spr. Op ZZJ7ll
pleu(z)en, in goeden, gezouden staat; herstel.~.
Onze zieke kond op zijllt plcue·n. Ze was stlJf
ziek, 17701'" 'llui cs ze 7Beer oj her pleuien. Z~ ell
konunen niet 07'ereen, iJZor J k hope dat toch op
Zij'Jll pleue'J zal k01Jt171en.'t T~ere konzt op zij1JZ
pleuz'en, het \veder wordt goed. DB. CV. J. T: ~
J
T(s)uss(ch)en de pleu(z)e .~'allen, :ran \~T.elnlg
helang zijn, ongelnerkt voorblJgaan. Tan tlJd tot
tiid zz'e J k dat er ejrankske te kurt es, 77wr dat
valt t5usschen de pleuz'en. ZJ en es nz'e alll]"J
vriendell:ik te(g)e 1Jzi./, 1770r J k late Jt tsussen de
pleui/J valle'll. DB. CV. - Da J 1naakt ~n valsche
pleu(z)e, het is een gebrek, dat. zal de zaak
eenigszins bederven. De pleu(z)e J s gepakt
(gen 0llzen) , de gewoonte is g~~omen, \vaarsch.
naar Fr. : Ie pll: eslprzs. - BUlgIng, boog, kromteo De pleu/z)e 'Z)an de knien, 'Z}an den ellebo(g)e17e; fro plio De Pl~u(z)e 7.'an ~n krallune. DB.
_ Aft. Pleu(z)en, ww., Zle alel.
Plenen plenien, bedr. onz. zw. w\v. Ve~v. :
pleuzdecre: gepleuid. Met hen (hebben). PloOlen.
W db. ~ Bedr. Buigen. De kniens pleu~n. IJ.zer,
koper plezden. J 171 BoolJz~e ple1!z'eJl. hen lJzer;
draa J pleui;'n. - Onz. Geploold wor~en. Da
goed em pleuz't nz'eJ goed. De rok pleuzt,. vonnt
plooien. Ge zilt pleu(7)en of breken, blugen of
barsten.
- Aft. Pleuil(jk, bn., kunnende geplooid worden: z,/zer es p leu ilijk / dat haul en es nie pleui17jR~· SCH, DB, J.
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PLIETSEN
- Samenst. Plculbank, vr., smidstenn: bank
waarop men plaatijzcr plooit; DB. CV, J; plcl/z'llzaksz'c71lc, -urasicnc, 'T., ijzeren tuig, waar
merle 111en wielbandcn en ijzeren latten plooit;
c\r; bij \Yt-YLSTEKE, ~4JJzb. sm id : buzj:-tuig.

Pleunders, SOlTIS pleures (nitspr. -1';;s), pleuries, o. (niet vr.). Daarnaast FLEUXDERS, FLErRES,
J

FLE"LRIES.

PIenris.Fr. pleuresz'e. W db.

t Pleu nders es J n ka R7C'ale.

Plezant [klemt. op zant). bn. Trapp. v. verg. :
plaL~'a7zt. Vroolijk, aangenaalTI,
plezierig. 'Tan personen of zaken. J t Es ne plesante keerele. t Was de j>lezantstc Eeercmesse
tran de soeereld. In de stad es Jt plezant. SeR.
CV. R. J. - Jan (uitspr. _(ani) plezant, Jaintsep/ezant, cen plezierige kwast. Tieste, dat es ne
Ja77z p!ezant. Jaz'ntse plezant es weer op gank.
-.A11. Plezanteg, bn., hetz. als plezant: Tonie
es ne ple~antege jongen / vanhier : plezanteghred, vr., vroolijkheid, aangcnaamheid.

-crtc) , -st. Fr.

J

Plezier (klemt. op zz'er), o. 1'1 v. ongewoon,
-en, Verkl. -ke. \V db. Zij'J plezier pakken, plezier

maken, Plezier mee (niet aan) temand of iet hen
(hebben). - J t EiJplezz'er es J t ander werd, wie
plezier doet, nlag op plezier rekenen; ook, schcrtsend: wie iemand kwaad doet, 111ag met kwaad
betaald worden. - Iemand e plezz'er doen, hern
eenen dienst bewijzen. CV. R. J.- Ne mains en
hee' geen ander plezie»: as "t gene dat hze hem
zelf andoet, egolstische spreekwijs..- Plezier,
ompleeier, Tergspelletje. Dat es plezzer, zegt de
terger, terwijl hij zacht met de hand, vall het
voorhoofd naar de kin van het argelooze kind
wrijft , en dat cs o77zplezz'er, voegt hij er snel bij,
terwijl hij ruw van de kin naar het voorhoofd
strijkt.
- Aft. Plezzereg-, bn. : 1le plezz'erege vaz'nt,.
plezz'ereg- were; \Vdb.

- Salnenst. Plezz'erboot, In. (niet 0.); - plezlerjacht, vr., speeIjacht; - plezier7naken, 0.,
pleZZe1'77'lakere, In., plezie1"'JJ'lake1'ije, vr.; - plezzerraz'ze, vr. ; - plezz'ertrain, 111.; - - zie '~T db.

Plicht, vr. (niet 111.). nl v. -en. Zonder verkl.
Zonder de voor de vr. naaln\y. kenschetsende
eind-e. VVdb. Zz'il1z plzcht (son1s Pllch ten) kw(/ten.
- Schuld. Plz'clzt an (of z'11) zet hen (hebben). Vgl. Jl.1nl. J~ab. kol. 473-4. C\T. IZ.J.
- Aft. j-'lz'clzteg, bn., schuldig: zenzand plzchteg 'l'erklarell / an (of z'n) zet plzchteg zijn,. zJ en
was nz'e plzclzteg~· vanhier, SOllS, plzclzteghied,
vr., schuld: her plzchteghied es bewezen. V gl.
}finl. Jf/db. \TD (<< Znidn. ,». OUD., Bijdr. CV.

J. CL.
Pliet, 111. Zie POLlET.
Pliets, plits, tusschen\v. \"T" eelal 111et plaz'ts
(zie ald.). 11iz'jn schoene hepe 7./ul 7Datere, en J t
genli: er : phets plazls, phets plaz'ts! Plz'ts plaits,
der '{)alle steenen in Jt 'Zf'atere. Phis, plal'ts,
J k stal1zjJ in de 1J7Ore .'
- Ook als zelfst. naamw. lTI. J k Hoordt:g-c ne
plz'ts-plaz'ts in de beke: J t 7£JaS den hond die del' i J
sprank. ' t Gaf ne plzets-plazls! -- gl. J.

,r

Plietsen, plitsen, ouzo zw.~ w\v. Soms

PLAITSEX, PLITSPLAITSE~. \'

PL~ETS

eelal met plaztsen,
J k Hoore de kinders in J t water phetsen e1Fl plait-

PLIETSPLAITSEN
PLIETSPLAITSEN

PLUI:ME
PLUIME

sen.. . ~Ie
frfe moesten
moesten in
in ' Jtt sliik
sli;'k pUetsplaitsen.
plietsplaz'tsen. Er
Er
sen
kwanzp water
seater in
in de
de kloppers
kloppers en
en ire
tre plitsplaitsteplzlsj)lazlstekwamp
gen algaan.
algaan. ·Vgl.J.
gen
gl. J.

pseudoplatanus L.).
L.). Slni/t
/);ni./t die
die plone
plone mar
mor uit.
uit,
pseudoplatanus
Dat en
en es
es ne
nc schooue
schooueploon.
ploon.
Dat
.LL\fl. Pl011t'1l,
Ploncn, veelal
veelal.plonie,
bn., van
van ahorn
ahorn :':
---- Aft.
plonte, bn.,
plonic haul
haut es
es SCh001U?"
schoo nc ).''Ill
ill plon/e
plon/e branke,
branlze, kopkop.plonie
boom van
van ahom.
ahorn.
boom
.
Samenst. Ploonboom,
Ploonboo ni, plonebooru,
pZonebOO/lI, m.;
m.; ~
---- Samenst,
ploonhaut, naast
naast pionenhaut
plonenhaut (vgl.
(vgl. boven
boven plonen,
iJlonen,
ploonhaut,
plollz'e).
plollze).
Plone, Yr.
\T. Vrouwenaam
V rouwenaarn :: ...Apollonia.
Sente
Plone,
Apollonia. Sente
Plolle, patrool1eSSi.:
patr0071t'ssL' te(sr)cn
t('(s')CJl de
de tandpifne.
tandpi/nc. --- SenSenPlone,
te-fJlon e, haar
haar Iecstdag (9
19Feb.).
l:cb.), 0;
OJ Sente-Plone
Sente-Plonf:?
te-Plone,
bakken ze
zc t't' Elst
E'lst geufc!L.'Jlp"cn. --- Zie
lie PERSOONSPERSOONSbakken
NA);lEX:
,-,
N..:\\lEX: vgl.
vgl. J.
J.

v

Plietsplaitsen,plitsplaitsen,
plitsplaitsen,'V"'.
ww. lie
lie PLIETPLIETPlietsplaitsen,
SE~, PLITSEN.
PLITSEN.
SE~,

Plodde, yr.
V1'. Mv.
Mv. -1l.
-noV
Verk].
-kL'(rnv.
(rnv. -ees,
-ihS, -kit?S).
-.RiL'.S).
Plodde,
erkl. -ke
Trage, vadsige,
vadsige, luie
luie pcrsoon
persoon (man
(111an of
of vrouw),
vrouw ). Onze
On:e
Trage,
kneeht en
en es
es mar
mor ' m
In plodde.
plodde. -- Slecht
Slecht vrouwVrOl1"Wkneeht
mensch. Die
Die plodde
plodde van
7Jan ee 'ii'iif.
7i zjf . J.fie
31/e es
es ecp!oddeploddemensch.
ke. -- Vgl.
Vgl. VD.
YD. ev.
CV. J.
J.T.
T.
ke.
J

1

Plodderen, onz.
onz. zw,
ZW. \V\V.
WW. Verve
V cry. :: plodderd~gi',
plodderdege,
Plodderen,
geplodderd. Met
Met hen
hen (hebben),
(hebben). Ploeteren
Ploeteren (in
(in 'wawageplodderd.
ter, in
in modder,
madder, enz.),
enz.). 'k
J k Hoar
Hoor ee 7.iJaterkiekske
7vaterk/ekske
ter,
plodderen. De
De kZlzders
kinders plodderen
plodderen in
in de
de hekt'.
beA:'t'.
plodderen.
Deur (of
(of in)
z'lz) de
de more
more plodderen.
plodderen. Plonsen
Plonsen eni
en:
Deur
plodderen. -- Nat
Nat en
en rnorsig
D10rsig werk
werk verrichten,
verrichtcn.
plodderen.
En deur
deter diene
diene re(g)e12e
re(s)ene moetem'
ntoetem' in
in'!
land
En
'1 land
ploddcren. -- Vgl.
V gl. SCH.
SCH. cv,
C'T . J.
.T. VD
VD (<<
(<< Zuidn.
Zuidn ..;.:-).).
plodderen.
AB. Plodderenge,
Plodderenge, vr.,
V1'., het
het plodderen
ploddercn :: ''k
-- AB.
k
hoore 'In
Jln ploddereng
ploddereng in
/n't
toaiere /: --- ploddeploddehoore
't toatere
recre, iemand
iemand (man
(man of
of vrouw)
vrouw) die
die ploddert
ploddert :: die
d/e
reere,
ploddereers »a'
»a' kinders
k£nders loopen
loopen in
7>Z de
de beke.
beke.
ploddereers
Ploeen,
Ploeen,

samenst.
samenst.

ww. lie
lie PLOEGEX,
PLOE(;'EX, ook
oak de
de afl.
atl, en
en
wv«.

V1'. (niet
(niet m.).
m.). Mv.
NIv. ploe(g)en.
ploe(g)en. Verkl.
Verkl. -ske
-ske
Ploeg, Yr.
(mv. -skes,
-skes, -SkleS).
-skies). Zonder
lander de
de voor
voor de
de vrouwelijke
vrouwclijke
(mv.
naamw. kenschetsende
kenschetsende eind-e,
eind-e. Wdb.
db. -- Dobbel
Dobbe!
naamw.
ploeg, ploeg
ploeg met
met twee
twee riesters.
riesters. Ifzerie
ijzer/e ploeg,
ploP/:',
ploeg,
ploeg zonder
zonder deelen
deelen van
van hout.
hout.
ploeg
Afl. Ploe(g)en,
Ploe(g)en, ww.,
ww., niet
nietin
gebruik:: men
111en
in gebruik
-- Afl.
zegt labeuren,
iabeuren, zie ald.
zegt
111., W
\Vdb; -- ploe/[ploe/{- Samenst. Ploegbalke, m.,
kautere.: - ploeghoofd, 0., balk
kautere, m., zie katttere,·
sleept : de ploegste1~t
ploegstert
die van achter op den grond sleept:
in 't
Jt ploeghonfd,·
ploeglwo.fd/ Volk
Vo!k en
ell Taal,
Taa!, VI, 16;
steekt in
p loe,sh 0 ofdzo Ie, vr.,
V1'., ijzer onderaan het
vanhier : ploeghoofdzole,
ploeghoofd; - ploegsehee (sch. e), vr., eig.
plot~5
ploegscheecle, hetz.
het?:. als DAKE (zie ald.); - ploegploegscheede,
n1., ploegstaart.
stert, m.,

,V

vr. l\fv.
1fv. ploe(g)en.
ploe(g)f'J'l. Verkl.
'Terkl. ploegske.
Ploeg, vr..
\VerkIni. V
Vgl.
Groep ,verklui.
gl. VD.
- Samenst. Ploegbaas, m., "rdb.
\'ldb.

Ploegen (uitspr.
(uitsp1'. ploe(g)(}n),
ploe(g)dn), onz. zw.
ZW. ,vw.
wW'.
Ploegen
Very. : ploegdege,
ploeg'dege, geploegd. l\tlet
:lVIet hen (hebben).
Verve
rnij onbekend. ~Iansspel.
J\Iansspel. 1\'len
1\1en \verpt
wcrpt
Oorsprong mij
deploc/.;-bollen,
met groote, platte bollen, de
.ptoegbollen, van de
pZoegbolie die het
eene stekke naar de andere; de ploegbol1e
Hgt, wint
\vint en telt
telt een. tVzllel1ze
Hzlle!7lf?
dichtst bij de stekke ligt,
kier ploe(g)en?
ploe(g) en ? Ze
Zc plopgdegen
plopgde,!.,ren de g'heelen
/:Jheelen
ne k6er
dag.
Ploe(g){;'nge, vr.,
V1'., het ploegen;
plocgen; wedstrijd
\vedstrijd
- ,A.H.
Aft. Ploe(g)ellge,
voor ploegers; vgl. BOLLEKGE
p loe(.g) ere, 111.,
BOLLEXGE;; - ploe(g)ere,
TIl.,
iemand die ploegt: 'k
k 'li}as
was ill
in den
den, tlj'
tij' JU'
lle goet;'
goel
ploe(g)ere.
PLOFGEX ; _.-.-- Samenst. Plof'gbollc,
P!oegbolle, vr., zic PLOEG-EN;
ploeg-spel,
ploegspel, 0.,
0., het ploegen; ook het pIc'in
plein \vaar
waar
men ploegt (daarnaast
(daamaast : ploq;balle).
ploeghalle).
J

Ploert,
Ploert, In.;
In.; ploeterel\. \VW;
w,,·; plof, tusseheD
tusschen \\'.
w.
en lIl.
m. ;; ploffen,
ploWen, \vw.
,vw. ;; plok,
plok, Ill.;
nl.; plomp, b11.
bn. en
Niet
in
gebruik;
oak
niet
de
arl.
en
Salncnst.
In.
ook
afl.
smnCllSt.
m.
Plone, vr.
Yr. :lVIv.
Mv. -no
-no Eig. PLAl'\E
PLAKE (zie
(zie JIll!.
;JIll!.
PLANEBOOM).
PLANEBOOM).

Daarnaast PLOON,
PLOON,

Ill.
ffi.

Hilb:
fVdb:
:..'\horn
:Ahorn (./lcer
(J.4eer

Plonsen, onz.
onz. zw,
Z\V. W\\·.
W'\'. Very.
Ver\'.:: p!oJlstege,
plollslege, gegePlonsen,
plonst. Met
Met hen
hen (hebben).
(hebben). Plonzen.
Plonzen. In
III .'t
icater
plonst,
t zcater
plonsen. ' tt Was
FPC1S uui],
'Dud, en
ell ';i'e plonstt:!-;en
,plo71.stt',,~)'en in
in de
de
plonsen,
17?Ore. KIL.
IZIL, :: PI.ONSSE:'\.
PLONSSE:,\;.
more,
Aft. Ptonsenpr, vr.,
V1'.\ het
hct plonsen
plonsen :: Da'
Da was
teas
..- Afl.
sbj/e en
C7'Z in
in de
de 7/1dleghzed.
'z'u/le/.]1zz'ed.
dar 'Ill plouseng in "t sbjk
Plooi, vr.:
vr.: ploeien,
plooien, wW\L
lie PLEr(I)E,
PLErU)E, PLElT{IjPLEC(I)Plooi,
w. lie
E~; ook
ook de
de afl.
ali. en
en samens
samcnst.t.
E~;
Ploon(zachtl.
(zaeht1. 0),
0), m.....
m ....A
Ahern.
horn, lie
Zie PLOXE.
PLOXE.
Ploon
Ploon (zachtl.
(zachtl. 0),
0), o.
o. Zander
Zonder mv.
111\'. Zander
Zondcr verkl.
verkl,
Ploon
Huidziekte del'
der viggens
viggcns :: er
er komen
komen zwartblauwe
zwartblauwe
Huidziekte
rocfctt (roven)
[rovcn] op
op de
de huid.
huid. 1't.{g)en
l'e(:::;)cn 't
,'t ploon
ploon es
es
roefcn
aZIj'1 en
ell aluin
aiuin st1jfgoal.
st~/.fl:-oed.
az{jt
Ploosche(sch.
(seh. 0,
0, met
1n('1 clz)),
clz)), vr,
V1'. Mv.
l\fv. -11.
-11. Verk1.
Verkl.
Ploosche
ongewoon. Peul
Penl van
van erwten,
erwten, boonen.
boonen. Die
1]7e erten
ertcn
ongewoon,
/zen (hebben)
(hebbcn) '111.
In ploosche
ploosc;7t; die
die te
te dik
dlk es.
es. -- Soms
SOllS ::
hen
bolster der
der okernoot;
okernoot; zie
zie het
her ge'woner
gewoner SLVUTSE.
SLLUTSE.
bolster
Vg1. DB.
IYB.
--- Vgl.
_. .Afl.
Piooscitcn, bedr. zw,
zw. ww.,
W\L, or
de ploosche
lJloosclze
-.Afl, Plooschen,
tnocder ploost
jJloost erten
erten : vanhier plooscherpZooseherafdoen: moeder
V1'.\ erwt die men
rnen zonder de peul eet,
cet, fro
fr. pois
POl~lj a
{l
te, vr.,
ecosser. - Plooschen
})!OOSt..'/u.'1! wordt sonlS
501115 van noten geecosser,
J
jJloosclzen. note plooselull.
-Vgl. DB; KIL; J
zegd: note'
Vgl.
J

J

J

J'

(PLUIZE::\).
(PLUIZEN).

Plootse (zacht1. 0), Yr.
V1'. Zie PLAATSE
PL\ATSE (ook
(ook de
Plootse
aH. en samenst.).
sarnenst.).
afl.
Ploten,

\vw. ;;
\V"·.

plots; plotsen,
plots;

W\Y.
,YW.

Xiet in ge-

brnnL ;It()ok
;~ook niet de afl.
all. en samenst.
bnlik.

Plotonk, plottonk, 111.
m. Zie PLETO:'\K.
PLETO:'K.
Plotonk,
Pluche, 111.
rn. Zie PLt;rs.
PLl:7[">;.
Pluche,
Plug, Yr.
V1'. Tn.
In. Xiet in gebnlik.
gcbruik.
Plug,
Pluim, \T.
\'1'. Zie
lie PLLT3'IE.
FLL-BU-'~.
Pluim,
jJluilllOUd2:d klemt.
klen1t.
Pluimaadje (uitspr. plzeil1zoudz;J,

op
lllOUd), Yr.
vr. Plulnage.
Phllnage. Dit!
Die duz7.,'e
dZtl'J'c zal
za! 'n
\Jl schoollc
schoone
t110ud),
jJluilllOUd::.c? kri/(.g)en.
J~r7-i(g)cn.
pluilllOltdze
j

VI. :i\1
V. -Il.
-fl. ,"
crkLpluil/lkc
(my. -kes,
-kcs,
Pluime, Yr.
nlv.
\Terld.
pluilllke (mv.
-kies).
\V·db.
-kleS). 1\1n1.
1\1111. PLUME, PLUYJ\lE.
PLUYME. Pluim, vcder.
veder. ,,,.,.db.
-J In .pluime,
- Zoo Zicht
licht as 'nz,
plttz'lne, as ce plui/lzkc,
pluz"llke, zeer
ceg t lJlOr
licht. Dat ell
ell 7c'weegf
Jnor ce plu-iJJzk'e.
plut'nzke. _.- !('JJZolld
J(~lllaJld
7)(Ln
7)an luzar
/zaar noch pluinlc(n)
pluinu(n) kennen.
ken11.en. Zie HAAR. -Vechten
Veehten dat de pluillze
plttil1te s!uz'7.'en,
sfuz"l'e1l, hard vechten:
van vogels, ook van Inenschen.
menschen. -- Noell pluz'Jnc
pluiJne
noch
/cilza71d z7>n,
van hen1,
noeh stert 7Jan
van t'ellzalld
zt~.'n, niets zien "an
heln,
heln
hem in 't
-t geheel niet ont\varen.
ont"'aren. -- lemond
lellland ce
plztz'llzke
phu'l1lke gethz,
geen, hen1
hem prijzen, lof toezwaaien. _.Dat
dat vereert hem.
flat cs
es epZu/J7lk
e pluil1zk'J op
op ziJnell
zifnell hoed, -dat
J)at
IJat en
ell es
(:S gee' pZuilJzke
plttz'lnke 7JeU1
veur zi;'nen
zifnen hoed, die
die eel'
eer
kOInt
komt hen1
henl niet toe.
toe. J' k .iliag
11fag da
da'J piltilllk)
pluil1lk' op
op 17Z7;'l1lij1

PODDEKE

PLUI11EN
nen hoe' steeen, die eel', die verdienste komt In ij
toe. \Tgl. STOETT, .Spr. ISi6. - De pluz'JJze dra(g) en, de eerste, de beste zijn. Sics bolt gaed :
Zi./ilZ pluiJJze~ la tell ,
/zie draaot de plui17le. -

bedrogen zijn; hct bekoopen; veel verliezen: schade of schande, oneer lijden. Ook : ua' ZijlJl phdme' Laten, ~ k Eli (heb) g'z~'tere mec he711 gekort
(gekaart) : hie iiet er »a' zij1JZ plllinun. En koopt
die koe ntet : ge zz'lt otc (uw) plui1ne~ Laten, En:
moeit ou (u) mee' die vuz'l zake niet, ge zilt er
'Dan ou (uw) pluiJJze~ Iaten, - Hie 'lollt t.an aUe
veu(g)els e pluirnk~ hen (hebben), hij loopt "an
het eene rneisje naar het andere. - De pluz"lllen,
de kleeren. Hie draagt tneze plui11zen. {;~e eeu.n:
an her pluilJle~ zien, hoe dat ~ t er mee gaat.
Schoene pluz'llze~ maee' schoo ne {)eu(g)els, of de
pluhne~ maeen de veu~f{)ele, de kleeren makcn
den man. Ook : de pluinzcn em. maeen de 7'eu(g-)t:1
niet, - Als 't sneeuwt, zingen de kinders : Deeezeke (of Dsoozeke) schut ZijJJl oeddel:' uit en laat
(of ~ k zZ'e) de pluiJnkies 'vlze(fj)en. - ' n: PIU/lll
hen, e plulJ7tk' hen (hebben), een weinig bedronken zijn ; fro avoir ten plulltet.
--- De pluz'1ne van ~t klenl?snoer, het topje dat
nit vrije vezeltjes bestaat en pluimvormig is : 't es
de pluillze die de slag geet (geeft). Zie KLIXKSNOER. _. De pluil1'ze 'van de koestert, het pluimvormig uiteinde. - Pluinikes, pluiJnkies, o. 111V.,
hofbloem : grasanjelier of gepluinlde anjelier
(Dianthus plzt7narz'us L.). Reeds bij L. -r'L;CHS
en DODOENS; deze schrijft, 262 : « nae haer
schoone bloern, die seer ghesnippelt, ende als
pluymen oft vederkens van voghelen kleyn doorsneden zijn », VD : PLLTMPJE. -- Roo' Pluz"/7zkes
ofpluz"l?l.kzes, weideplant : koekoeksblocm (L)'chnts jlOS"C2~cutZz' L.), naar de gesnippelde roode
kroonblaadjes. De roo' pluilJzkleS hceten nog
Sente- Pz",dersplu /nzkz"es.

Pluis, bn. bw. Zonder trapp. v. verg. AJtijcl
met eene ontkenning en na het naamw,

\\~ db.

PInis, vr.; pluis,

o. Niet in gebruik (ook niet
de afl. en samenst.). \1 gl. PLU1JS.

PInk, o. Zonder 111V. Zonder verkl. Pluksel.
Fr. charpie. Legtpluk op de teonde. Pluk trekken. IZIL. SCH. DB. CV.J.

PIukhavere (zovl. lange 0), vr. Haver, waarin
klaver of eenig ander nuttig ge\vas staat; al wiedend 1110et men deze klaverplantjes sparen en 't onkruid om zoo te zeggen plukken (evenals men met
wol of linnen dat men uitpluist, doet). J;70 1k en
Taal, II, 200. Het tegenovergestelde is SCHARTIL-\.VERE (zie ald.).
Plukke, vr. Een der zeldzame vr. naamw. die enkel op mannen toepasselijk zijn. Dengniet, kwast,
't Es "n eeste (eerste) plukke.

Plukken, bedr. zw. ww. :erv. :pluktege, !{epllt/d. Met hen (hebben). \\1 db. Men zegt met
appels plukken, bloesnen plukken, wel : appels,
blom.men trekken.
- Afl. Pluk, 0., zie ald.
Plunderen,

ww. Niet in gebruik. Zie PL"CNTE-

REN.

Plunje, vr. Niet in gebruik.
Plunteren, bedr. onz. zw.

ww. Plunderen.
Zie \Vdb. Ze plunteren de stad, 't land.
- _AJI. Pluntercne«, vr.; -- pluntereere, ID.,
plunderaar.

Pluus, m. (niet vr.). Vlaandersche uitspr. van
fr. peluclze (Franschsprekenden zeggen wel
pluclze op zijn fr.) . .-.'Ve mantel i' pluus. Dat es
schoone pluus, hie zal lange 1Jzeegaan. V gl.
}'RAKCK-Y~\X\VJJK: PLGIS (Ie art.).

- ~-\tl. Pluz'lllen, \V\V., zie ald.; - pluz'nzen,
pluz"Jnz"e, bn., van pluimen : e plzu'lJzz"e bedde, dat
es 7£lOrl1Ze (warm).

Pluvier, m. (niet vr.). lVIv. -so \Vatervogel.
\Vdb. J1£nl. "fVdb.

- Salllenst. Pluz"l1zakelaz'e (klemt. op ai), vr.,
hofbloen : akeleibladige poelruit (Thalictrunz
aquzle..sifoliulll L.)~· de bloenlo1 vormen eene
pluirn en de bladeren gelijken op die van de akclei; - pluiJlzbustele, m., pluimborstel; - pluz'nzf;t!s (-gel's), 0., akkergras: \"inclhalnl (~4grostzs
spz"ca-u'L'lltz" L.) / DB; VD (n1et andere bet.); "j1luz';npeJllle, vr., ganzepen waan11cde rnen eertijds schreef; DB; - plUz"llzstt'rt, 111., pluinlstaart:
not hond Inee ne pluinzstert.

ook niet de afL en san1enst.

PIuimen, bedr. onz. zw. ww. V crv. : pllt/llzde//e, Ji"epluillzd. ~Iet hen (hebben). \V db. --.leNzand pluz'lnen, hem berooven, zijn geld aftroggelen, he111 foppen en bedriegen, veel doen verliezen in
spel. Ze zz'llen henz 'Zoelpluiluen,o oak: ze zz'lZen
de veu(g)el 'wel pluz'nlen. Vgl. YD. - Onz. Gepluinld \vorden. 'it Eende 'Ill plztz'Jlzt nie' geJJzalIe/.:\
-

.i\fl. Pluinzelijk, bn., kunnende geplnin1d
\vonlen: 'n 'lei/de .!janze, dat en es nz'e' plzdl1zehik,o --- plztz'uzerc, 111., iemand die pluilnt, be(hicgt, aftroggelt : en speelt er nie 11ZCt', " t zi./'
pluz'lJzers.

Pluimoudze,

vr. Zie PLCI)"L\~\DJE.

Pochel,

m.

;pochen,

\V\v.

Niet in gebruik;

Pocie, vr. Zie POSIE; 11£nl. r;Vdb.
Podagra, O. ; podde, vr. Niet in gebnlik.
Poddeke (klemt. op de), podeke, -dekelenge;
poddeme, podeme -demelenge; poddoeme,
podoeme, -doemelenge; poddoeze, podoeze.
-doezelenge; poddoeize, podoeize -doeizelenge ; poddomme, podomme, -dommelenge ;
poddooze, podooze, -doozelenge;· poddore
podore, ..do'felenge ; podzee, podzeete, -dzeetelenge ; podzie podziete, -dzietelenge; podzit, podzitte, podzittelenge. Ret eerste dee!
pod-, po- is ontstaan nit God- (vgl. goddenze, enz.)
of nitfr.par- (vgl. fr.pardz"eu); vgl. verder devloek-

\voorden lnet PIE- en POT-. Over het tweede deel
zie op AKKER-. Bastaardvloeken. Po ddeke, ' k zal
nog'verlzezen. Ge zij', poddol1zelenge, nen deu(g)eniet. Podzzite toch, laat dat aJ7lale gerust.t
- Zelfst. nl. ll£e liet ne poddonz1Jz' 0.( dr-ife.t
.Afl. Eenige dezer hastaardvloeken vornlen
W"W. : pod(d)eken, Pod(d)oozen, Pod(d)oJlzJlzen,o
pod(d)zeeten, Pod(d)zzlte71,o enz. As Sies zat es,
ka71tz'e (kan hij) poddom71len.t -- Met sch vonnen
zij bn., die 7'ervloekt beteekenen. Zwifgt, pod-

PODDENK
deeksche scheim ! Dtene poddolnsche keerele trekt
al de blommen af'.

Poddenk, m. lie PODDING.
Podding (uitspr. poddenk, klernt.

op pod), Ill.
Dit w. van Engelschen oorspr. kOH1t in zwang.
\Vdb.

Poedel, m.; poedelen, ww, Xiet in gebnlik
(ook niet de aft. en samenst.).
Poeder, 0.; vr. Niet in gebruik.

Zie POEIERE en

POER.

Poef, tusschenw. Daarnaast, soms, POEFE.
Klanknabootsing yan het geluid van een schot of
van ccnen doffen slag. Poefpoif.' de fa (g) ers z(/n
op gank. Poef (of poife)! de deure zne! in.
J k Hoare poq op de traistereIPoef doen, schieten.
-Zelfst. m. Knal: doffe, harde slag.I\I v.po~fen;
verkl. poifke. Jt Ga.! ne poif. J k Hoordege ne ferme poif, ttuie drif poifen op de deure. Dat en
teas gee' klai J poifke. - Vuistslag; slag in 't algemeen. J k Lapteg J hem. ne poif zOJ zif' gezichte.
Poef geen, poef krif(g) en, slaag geven of krijgen.
- Schcrtsend. J t Zal ne poif gebz, dat zal gerucht maken, dat zal iets zijn! Ja fa, J t zal ne
poif geen, as Tonie sprcekt, wat hij zegt, zal onbeduidend zijn. - Vgl. SCR. DB. CV·. J. VD.
- Aft. Poefen, w w., zie ald.
Poef, m. Knal, slag. lie boven POEF, tusschenw.
Poef, m. Zonder my. Schuld, plak, krediet. Zzj"
wi]jstaat h.ier mee' veel poef, mee ne groote poe/.
De 7cenkelz'er en gee J geene poif. Oe koopt alles
op de po~f. feverst op de poif eteJi, er eten zonder
verwacht of gevraagd te zijn. SCB. DB. C'T. J.
CL. VD (POF). STOETT, I585. Zie POEFEN.

Poef, nl. londer my. Daarnaast BOF (zie ald.).
Ret pochen. Z' en es veur de poef nieit. - Lo£.
Der en es geene poif op (op de gezondheid, het
weder, den oogst, enz.), 't verdient geenen lof.
Hoe es Jt nzee J de gez01lthied? Der en es geene
poej op. Der en es 11LOr letter poif op Jt were.Lust. Gade 17zce? ~k En he (heb) der geene poq
op, ik heb er geenen lust toe. Zie POEFEN.
Poef, m. Uit fro pOl~f ICussentje dat de vrouwen lager dan de rug, onder het kleed droegen,
ten einde dit laatste bolvonnig uit te zetten. De
lnazskies en dra(g)e J geene poef nie nzeer.
Poefe, tusschen,v. Zie POEF.
Poefen, anz. bedr. zw. ww. Onz.

Knallen (van
een schietgevveer b. v.) Hier zzj" zeker ja(g)ers,
)k hoore poejen. J t Geweer poejt; de deure poift.
- Schieten. De fa(g)ers poefen al gJ heel den
dag. - l\'Iet 'eenen slag openspringen. J k Hoore de
kastoonjJ in ' t vier poe/en. - l\'Iet de vuist slaan.
Ze pocftegen op zi./Jlt' ru (gg) e. - Slaan. op de
deure poefen. - Bedr. Iellland op de grond poefen. Hie poeftege zijn talloore te~R")en de stove.
Hie paktege den hond enl poejteg J !zenl te(g)en
de steenen. -- Vgl. SCR. DB. CV. J.
- AB. Poejenge, vr., het schieten, het knallen,
het slaan: J twas J m poifeng op de deure / poefere, m., iemand die rocft (schiet, slaat) : de
leeleke poefer zal de deur i's!aan;" alwat poeft :
tt zi/' poifers va' fapeurkies.

POEP
4°5 -Poefen, bedr. onz. zw. ww. Op krediet koopen;
plakken. Triene poeft te vele / z' en doe niet (niets)
as poefen; z' hee' meer as honderd frank gepoefl. SCH. CV.J. STOETT, Spr, I585.
-- Afl. Poefere, m., iemand (man of vrouw)
die poeft : J.fie en teas 1JlOr ne poe.fere / - poejerij~', vr., plak : wljj, geeJJlpoejerzj'e, zilde !

Poefen, onz. zw. ww. Daarnaast, gewoner,
BOFFEN. Pochen, zwetsen. ~41 da' poifen en es nie
om uit tc sta.ne. Op iet poe/ell. Hoc cs ' t mec' de
geson tlz it,d ! .t En cs niet otn op te poefcn.
-- Aft. Poefere, 111., iemand (Ulan of vrouw) die
pocht; - pOt.j"er(/e, vr., het pochcn.
Peeler, o. lie POEIERE.
Poeiere, o. (nooit vr.) 1\1 v.

-rs. \l erkl. -rke
(rnv. -rkes, -rkies). De eind-r valt dikwijls in de
uitspr. \veg. Poeder. Poeier ucur J t haar. In de
Ielcns (lelies) ester e gelef po(?iere. ' k 1110ete 'van
den dokteur e poei(-?rke pakken. -- Poeder (busbruit). Zie POER.
- . A.ft. Poeieren, WW., zie ald.
- Samenst. Poeierdooze, vr., poeierdoos. W db.

Poeieren, bedr. zw. ww. V erv. : poeie1~dege,
gepoeierd. Met hen (hebben). Poederen. W db.Afranselen ; bekijven; foppen; veel doen verliezen (in spel b. v.). Z" !zen he»: dol' nc keer gepoez'erd, zilde.
- AR. }Joeierenge, vr., de daad van poeieren;
slaag; hekeling, doorhaling; verlies. Sics hee'
gzstereJl "Ill poeiereng'e s' had. ' 1Jl Poeierenge
krzj/g)e1l. Iemand JJ1l pOI'/erenge geen, drouien
(draaien), lappen.ScH. DB. VD.J. STOETT, Spr.
55. - }Joeierse!e, 0., poeiere (waarnlede men
haar b. v. poeiert).
Poe!,

111.

1\1v. -en. Verkl. -ke. \Vdb.

'IZ

Diep

poelke.

Poelde, vr. 1\1 v. -n. Verkl. poeldeke (mv. -kes,
-kies). Fr. poule. J onge hen. Dat es J1l schoone
poelde. T'/en kiekes, woronder zeve' poeldekies.
Zie J.~bzl. iVdb : POELGE. \Tgl. SCll. DB. CV. J.
- Sarnenst. Poeldenazo, vr., hennenei; - poeldenier, m., poelier; poeldenierswenkele, Ill.
Poelk, nl. 1\1 v. -en. Van poel, rnet invloed van
kolk? Daarnaast, SOlllS, POLK. Draaikolk in een
loopend water. Der zz'tte palengen hz de poelken.
Schept diene poelk uit.
J

Poen, Ill. (geld). Niet in gebruik.
Poenen (uitspr. poenie), m. Zie POENIE.
Poenie (klemt. op poe), m. Mv. -niets.

Oorsprong rnij onbekend. remand (of iets) die (dat)
groot en dik in zijn soort is. iVe poenie van ne
vaint. Onz J appels, Jt zlj'n anzaal poeniets. Vgl.
Loq., l'Vdb: POE~E, POENI.
.

Poep, m. l\f v. ongewoon, -en. \T erkl., gewoon,
-ke (mv. -kes, -kies). Aars, achterste. J k Viel op
l1lifne poep. Op zzj°nepoep krlj/g)en, slaag krijgen; bekeven worden. Zie POEPEN. CV. J.
Sanlenst. Poep la la, 111., vrou\vegordel n1et
strik naar achter: nenz blau'ZtJt! pocplala,· - poepvaint, In., valsche, niet te vertrou'Ncn yent; zic
GATVAINT.
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POEPEGAT

POKKE

o. \Tcclal in 't verkl, : poepegootse.
Daarnaast POEPENHOLLEKE. In de kindertaal :
aars. Wacht, ~ k zal otc (u) op otcpoepegootse geen!
- Kindje. Konzt alhier, 17zij zoete poepegootse.
-Vgl.J.

-n of -Zs. V erkl. -relleke. Fr. poutrelle. IJ zeren
steunbalk. Nu: le(gg)en ze poetrels in de plafonks.

Poepegat,

Poepen, onz. zw. ww. Eene vrouw bekennen,
- De beteekenissen, bij VD aangegeven, zijn
hier onbekend.
- Afl. Poepere, ro., zie ald ; - poeper[fe, Yr. :
ueur de poeperije zijn, de vrouwen nazitten.
Poepen (uitspr. poepie), m. lie POEPIE.
Poepenhol, o. Veelal in 't verk1. : poepenholleke. Da~ maisee valt op her poepenholleke. Es
mt]' lzefpoepenholleke ziek? lie POEPEGAT.

Peep-en-Pair (uitspr. op zijn fr.). Schertsende
verdraaiing van fro populaire, in verbinding met
bal. ~ tWas snaues bal poep-en-l~air op de jVlort
(Markt), n1. volksbal.
Peeper, m.

Zie POEPERE.

Poepere, m. Mv. -1's. Verk1. poepe1'ke (rnv.
-kes, -kies). Hoerejager. - In de kindertaal : aars,
achterste. Wacht, zzlle, ~ k zal ou (u) ne keer op
ou (uw) poepe1'ke geen. ~t Kind vzel op zijne poepe1'e.-Spr. Wat deter de roeper kan, kan deur de
poepe1'e, wat door het keelgat kan, kan ook door
den aars. SCH (Bijv.). - De peepers, depoeperkies, angst, schrik. .Mee' de poepers zitten of 100pen. Ge k1'ijgt de poeperkzes. ZJ heet (heeft) de
poepers. - Vgl. SCH. CV. J. Zie hier POEPEN.
Poepie (klemt. op poe), m. De vorm poepen kan
gemotiveerd worden (zie Kl. en Vorlnl.). Een
augmentatief van POEP. In de kindertaal: achterste. Ze kreeg op herre poepie, ze kreeg slaag; ze
werd bekeven. Iemand op zl/ne poepze geen.
Poer, o. Zonder my. Zonder verkl. Buskruit
(dat men niet bezigt). Zoo jifn as poer. Zoo
droo(g) as poer, zeer droog. - Zij~ poer nor de
nzuss(ch)e J uerschieten, vergeefsche moeite doen.
-- Van een simpeI, dom mensch. Rze en hee "t
poer rue uitgevonden. Vgl. STOETT, Spr. I I 14.
- Hie en es geen scheute poer werd, of : hze~en es
't poer nie werd om OJn7Jerre geschoten te 'luer(de)n, hij is niets waard. - Poer geen, driftig te
'werk gaan; iets met geweld doen; er op slaan.
Iiijkt hoe dat hie loopt: hie gee J poer, zilde. Toe,
slaat er fernz op, gee' mor poer. De pikkers gee'
poer.' - lVloed, drift. Der en es gee J poer nie
17zeer in he11z. Vgl. DB. R. J. En hier POEIERE.
- Samenst. Poerdooze, vr., doos met bllskrllit;
DB ; - poerdroo(jr)e, bn., buitengewoon droog
zooals poer moet zijll; - poerfab1'ieke, vr., -fabrikant, m.; - poerhoorene, ill., hoorn, ,vaarin
de jager zijn buskruit doet; - poer11zaggezi./n, o.

Poes,

Yr. Zie POEZE. - Jlfzene poes, lnlene
poeze, Jtdene jJ1ezeke, l1deneke poes, kat. lie MIENE. - Poes, o. (uitslag van kalk) : niet in gebruik.

PoeseneI (uitspr. poesanel, klenlt. op nel), In.
Fr. poHchinelle. Hansworst. Ret ·W. k0111t in gebruik. J : POESJENEL, POESNEL. V gl. ARLEKI]N,
PIE]AS.
Poespas, m. Niet in gebnlik.
Poeterelle(ldelnt. or reI), poetrelle,

\'1'.

-:\1 v.

Poetse, vr. Mv. -no Verkl. -ke (mv. -kes, -kzes).
Poets. Iemand "m poetse spelen (of bakken). W db.
- Poetse toeeromme, poets wederom poets. Hze
hee 11Uj ~ 11Z perte gebakken, mor J t zal poetse
toeeromme zi./n.
Poetsen, onz. zw. W'V. Very. : poetstege, gepoetst. Fr. pousser? Wild spelen; stootende, hortende spelen. Al poetsen doen z' el/~ander zeere.
-- Poetsen, schoonmaken, is niet in gebruik.
Wel de uitdrukking : de plate poetsen, wegvIuchten.
- AB. Poetsenge, vr., het poetsen (stootende
speIen); - poetsere, m., wilde speIer (man of
vrouw) : de poetscrs zij'~ weer an de gank.
Poewie (klemt. op wze), m. In een vingerrijmpje: dzkke poewze, naam van den wijsvinger.
Volk en Taal, II, 46; DE COCK en TEIRLINCK,
Ki"nderspel, III, 237. Ret W. schijnt van Waalschen oorsprong te zijn.
Poeze, vr. Mv. -no Verkl. -ke (mv, -kes, -kzes).
Poes (kat; vrouwtje: meisje; kindje). Wor es ons
poeze i Zij'~ wijf was ~ m malsche poeze. Gee' lnij
n tootse (kusje), poezeke lzef. Ons poezeke tian e
kind es sf-iii zzek. - )vlzene poeze, micne poezeli;e~'
zie MIE~E.
I

Poezelachtig (uitspr. -achtach) , bn. Poezelig.
Jlfze es e poezelachteg maisee, e poezelachteg denk
(ding) .. KIL. Vgl. FRANCK-VAN WI]K: POEZEL(IG).
Poeselenk, m.

lie POEZELING.

Poezeling (uitspr.

-lenk), m. Mv, -lengen.
Soort van zuren, groaten appel. Aldus te Velzikbij-lottegem.

Poeaemiene (klemt. op 11ue), vr. Mv. -no Verkl.
-ke (mv. -kes, -kles). Troetelnaam : kat. Ons poezeuucne zit altl/d onder de stove. Dat es e lzef
pcezenzieneke. Zie POEZE, MIENE.

Poezen (llitspr. poezze), m. Zie POEZIE.
Poezie (klelnt. op poe), m. De graphie POEZEN
kan gernotiveerd worden (zie I<l. en VorJJzl.).
Troete1naalll : kind. Oclz, nzijne Neve poezie toch!

Pof, tusschelTw.; 111. of vr.; bn; poft'en, ,vw.
Nict in gebruik (ook niet de aft. en SalllCnst.); vgl.
POEF,POEFE,POEFEN.
Pogen, ww. Niet in gcbruik.

Zie

l'OOGEK

(ook

de aft.).

Pok, vr. lie POKKE.
Poke, vr. il-I v. -n. Verkl.,

S0111S, jooX'ske. Een
del' zeldzanle vrouw-elijke naam,v. die enkcl op
nlannen toepasselijk zijn (zie I;t. ell V{)rJlll.).
Deugniet. J t Es ~ 111, poke van ne vaint, ~ n eeste
(eerste) poke. )t Zijn tZf)ie leeleke poken. Snzijt
da' pookske buz'ten. V gl. POKE in Jilll. Wdb;
LUYSPOKE (== luiszak) bij I{.IL. SN. Loq., TVdb;
POOK.

Poken, "'IV\\'. Xict in
Pokke, vr. lVlv. -n.

gebruik. Zie KOTEREN.
Verkl. pokske (mv. -skes,
-skies). lVIn1. pockt'o Pole \V db. De Z'lfJa1'te
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POL
pokken (of pokskies), de echte, gevaarlijke pokken.
Vgl. WENDPOKKEN. Van de pokken (of de
pokskies) enten, de pokken inenten. Es da' kind
al van de pokke' s' ent ? - De pokke(n) 'van 'n
duiue zijn de twee sehubben boven de neusgatcn.
Er zifn duroe' mee 1zoo~E{)e pokken, mee lee(g)e
pokken.
- Afl. In den vorm pok- : pokgezlclzte, 0., pokdalig (aan)gezicht; - pok1nuile, vr.,pokslnoel, 111.,
iemand (man of vrouw) die van de pokken geschonden is; DB; SCH (Bijv.). - In den vorm
pokke- : pokkeputte, m., pokput ; vanhier : pokkeputlen, ww., pokputtcn geven; veelal in 't verl.
dw., gepokkeput : z' es gepokkeput,. z' heet
(heeft) e gepokkeput gezichte.

Pol, m. Verkl. -ke, -leke. Mansnaam : Leopold;
Polydoor. lie PERSOONSNAMEN. CV. J.
Pol, m. ]VIv. ongewoon -len, Verkl., ge,\'oon,
polleke (mv. -kes, -kies). Handje. Gee' 1Jzi;" ne
schoone pol. Da' kind hee' schoone pollekies. SCH.
YD (<<ge\\r.»). 'lgl. POL in Jl£nl. H'ab (Ie art.).
- Polleke, kindje. Iio1Jzt bij 1JlIj, 1nii poUeke
zoete. - De andere bet. van POL zijn hier onbekend.

ev.

Polder, In. Zie POLDERE. -- Polder, hoenderkot, is niet in gebruik.
Poldere

(uitspr. pold;)i"J, _poldrJ) , m. NIv. -rs.
\Vdb. Te Zeg elsem en zijn der geou polders. De
Polders, de polderstreek: hie konzt uit de Polders.
- Samenst. Polderboer, m., boer uit de polderstreek ; - poldergrond, 111., vette, zware grond
als die uit de polderstreek ; - polderkur(t)s, vr.,
veelal in 't mv. : -en, -es : as ' k t' Antwerpe' saldaa' was, krecg ,k de polderkur(t)sen,o vgl. 'VD;
- polderland, 0., ,"Xl db; - polderstreekte, VI.,
polderstreek; - po ideriea (g) en (e) , m., liehte
wagen zooals men er veel in de Polders en in 1101land ziet,

Pole, vr.

(viseh);

polei, vr. (plant). Niet in ge-

bruik.

Polen, o. Landnaam, W db. Zie PLAATSNA11EN.

Polenees (uitspr. pol:nzees, klemt. op nees), In.;
poletiek (uitspr. polJtz"ek, klelllt. op tiek), bn.; o.
Polepele, n1. lie POOLLEPELE.
Polette (klemt. op let), vr. Mv.

-no Fr. lpaulette met proeope van e. Zz";"ne zeune draagt de
poletten. I-£z"e es zi;"uzpolette' k7.f./ijt, gedegradeenl.

Polevie (klemt. op 7)7C), In. (niet vr.). 1\lv., gevvoon, -'viets, soms 'l'iei:7z. Daarnaast, zelden, POLLEVIE. Sp. polevi (z. FRANCK-VAN 'VI]K). Pollevij. ,V db. ' k Zal ekz'k henz ne polev£e onder z(fJJZ
broek steken, henl eenen StaIllp geven. A-usf of
kuz"s(clz)t 11'zi;"rn polle7.Jlets, loop heen. - 7ijJJZ
polle'Z}iets an ie1Jzand (of an iet) 'ua(g)en, e1' nict
onl verlegen, bekommerd zijn. gl. CV, R, J,
CL, JONG. : POLLEVIE;STOETT, Spr. 499, I 130.

,T

lie POLIESE, POLIESIE.

door), In. Verkl. -ke. Mansnaam. Zie PERSOONSNAMEN.

Poliene, Poliena

POLS
PER~

Polieren (klemt. op lz't), bedr. zw. \V\V. Verv. :
polierdege, gepolz'erd. Met hen (hebben). Fr. polir : hgd. poheren. Polijsten. (~'l' mort die kasse
sch.oone j>olieren. C\T. J. CL. ~Y[nl. J/Vdb.
- Atl. Polierdcrc, m., iernand die poliert ; polzerderije, vr., daarnaast jJolzerenge, vr., het
polieren : dre poherderi;"e '/1 deugt ntct : - poLiersel«, 0., stof waarmcde men poliert : J.
-

Samenst. Polierstaal.

0.,

staal waarmede

men ijzcr poliert ; hgcl. poiierstah.t : - polz'ervifle, vr., zecr fijnc, zoete vijl waarmede men metaal
poliert.

Poliese, poliesie [klemt. op lie), \'1'. Politie.
\'7' db. Van de poiiese zifn, tot het politiekorps
behooren.
- Samenst. Polz'es(L)eklokke, VI., avondklok,
die des avonds geluid wordt en die het sluiten der
herbergen aankondigt; C\T; J; -- polz'es(z)ekon'lere,
VI., politiekamer; - po lz'es(z)enzudse, VI., politie111UtS.
Poliet (Net met den klemt, en verkorte ze), Ill.
Daarnaast PELlET, PLIET. Persoonsnaam: Hippoliet.
Polijsten, ww. Niet in gebruik. Zie POLIEREN
(ook de aft. en samenst.).
Politie, VI. Zie POLIES(I)E.
Politiek (klemt, op tiek) , bn.

Daarnaast POLETIEK. Van personen, die zieh veel met politiek
bezighouden. Ge zif' veel te poldiek. -Zelfst. m.:
polziieken / VI. : poldzeke,. mv. : polz'tieke. Tonie
es ne fifne polzlzeken. De poleheke zifn hier amaal
bifeen.

Politiek (klemt, op tzek) , O. (niet vr.). Zander
mv. Daarnaast POLETIEK. \Vdb. )k En: be (ben)
ueu»: 't poletzek niet, CV. R. J. CI..
Polk, m. Zie POELK. Vgl. DB. YD.
Polka (klemt. op pol, ka met korte a),

m. (niet
vr.), M v. -kats. Verkl. -lsaitse (mv. -tses, -tsiess.
\V db. 117zllenze ne keel' e polkaitse dansen. Dat
es ne sclzoone polka, sprekende van de muziek.
R. J. CL.

ev.

Zie POLONEES, POLITIEK.

Police, policie, vr.
Polidoor (klemt. op

---

-iicnck«, -Licntsc, -Iienatse. Vrouwcnaam. Zie
SOONSNAMEN.

(klelnt. op he), vr. Verkl.

Polke, vr. Mv. -no Verkl. polkske (Inv. -kes,
-kzes). Daarnaast PELLE, HAARPOLKE. Haarpelletje. Den eene 1nains lzee JlZeer polken as den
anderen.
..Polken, onz. zW. ~v,v. VD : PULKEN (met gehJkel1de bet.); vgl. FRANCK-VAN WIlKo Met de
vingers in de aarde, in 't zand, in het haar, enz.
wroetelen. In ' t lzaar polken.
Pollepel, Ill. Niet in gebruik. Zie POOLLEPELE.
Pollevie, In. lie POLEVIE.
Polonees (klemt. op nees), n1. MV. -nezen.
Daarnaast POLENEES; nooit POLAK. Pool, inboorling van Polen. -- Zoo zat es ne Polenees, zeer
zat.

Pols, m. 11v. -en. 'Verkl. -ke. Daarnaast, gewoon, PULS. "Vdb. De pols 'voc!en. Pols,
springstok, is niet bekend.

POLSEN
Polsen, bedr. zw.

ww, Daarnaast PULSEN.

W db. Iemand polsen, hem uithooren.
Poltergeest, m. (spook). Niet in gebruik.

Poluus (klemt. op po), m. Verkl. -ke. Persoonsnaam : Paulus. Zie PERSOONSNAMEN. - Ook als
hondenaam bekend.
Pomade (zachtl. 0, Ina met ndl. lange a en den
klemt.), vr. M v., ongewoon, -n. Verkl, -ke. Daarnaast, zelden, POMMADE. W db. Ze doet in her
haar veel pOlnade. V gl. mnl. PO~IADE (met ander
bet., doch 't zelfde w.).
- Samenst. Pamadedooze, vr., verkl., gewoon,
-dooske.
Pomele, o. Zie PAMELE.
Pomerans, vr. Niet in gebruik.
Pommade, vr. Zie POMADE.
Pommelee (lee met zachtl. e en den klemt.), m.
:IVIv. -leets. Verkl. -Ieetse (mv. -tses, -tsiesv. Schimmelpaard. Fr. pommel!. Dat es ne schoone pommelee.

Pomp, Yr. Zie POMPEo
Pomp, m. }vlv. -en. Ret eenmaal pOlnpen. Gee'
ne keer ne pOlnp om te zien of de pOlnpe gaat. Hoeveelheid water dat 111en in eens pompt. llfag
ek ne pomp of twiel water pakken? - Ne pOlnp
bloed, gulp bloed dat men in eens nitspuwt. Vgl.DB.

Pompe, vr. Mv. -12. Verkl.po1Jzpre)ke (mv, -kes,
-kfes). Mnl. pOlnpe. Pomp. De ponlp es af', is lens.
De pomp ioopt af', wordt lens. De pompe van
den toog, herbergpomp. - Zijn keel es '11Z pOlltpe,
alles loopt er door, hij kan ferm drinken.
- Samenst. POlnpbak, m., steenen, verplaatsbare bak onder de pompgoot; - POJ/zpbooln, m.,
de eigenlijke pOlUp; fro corps de pontpe. In dees
eeke zit er ne schoone P01JZPb0017t.; - p071zpboor,
o. (niet vr.); pOl1tpboordere, m., iemand die pompen boort; -- pontpbuzze, vr., buis van sommige
huispompen; - po l1zpdau were, m., pompzwengel; - pompeelnere, m., pompemmer; - pOlnpgat, 0., het gat waaruit het water loopt; - pompgote, vr., goot eener pomp; goot langs waarhet
overvloeiende water der pomp wegloopt : pOlnpkuipe, vr., kuip die men onder de pomp zet;
- pompl1zakere, m.; - P01Jzpputte, ffi.; pompslot, 0., pompklep; - pOlnpsteen, m., arduinsteen onder de pomp geplaatst; - poI1tptrekkere, m., hefboom del' herbergpomp; - pompwatere, 0.: zoo onnoozele, zoo sentpe] as p01Jzpwatere, zeer onnoozel; da' maisk' en zocc' nic ioa'
da' ze doet, dat es nog zoo onnoozel as pOl1tpWatere : zoo klaar as ponzpwatere, zeer klaar (van
vochten); zoo dunne, zoo vet as po lnpwatere,
(schertsend) zeer mager (b. v. van soep); J; pompzuz(g)ere, m.
Pompelen, onz. zw. ww. Very. : pompeldege,
gepol1zpeld. Met hen (hebben), Ret w. kan klanknabootsend zijn, of met pompen in verband staan.
Van water : snel, met wild, hoI geruisch loopen.
Er komt veel trater z'J'z de beke : hoort het water
mor pompelen. ' t Water pompelt in de pompe dz'e
afloopt.

PONKEN
Pompen, bedr. onz. zw. ww. Ve ..l. : p01izptege,
gepompt. Met hen (hebben). W db. - De zonne
pompt watere, wordt gezegd van de blikkerende
zon die, na regen, in de plassen schijnt en nieuwen
regen voorspelt.
- Aft. POlnpenge, vr., het pompen ; - P01Jlpere, m., iemand (man of vrouw) die pompt; zwelgel', drinkebroer.
Pomperije (klemt. op

ri/), Yr. Mv., gewoon,

-n, Praal, ijdele pracht, ijdelheid. Enkel in de

geijkte uitdrukking : den dtcue! en al zijnz POl1Zperi/en. DB. VD (<< Zuidn. »). Mnl. Wdb: POMPERlE. I(IL. en PLANT. : POMPERlJE.

Pompermie (klcmt. op l111e), m. 1\1v. -mietse
(mv. -tses, -tsies). Daarnaast, soms, POMPERMIEN.
Appel, nog BOMPERMIE geheeten; zie ald.
Pompermien (klemt. op JJzz'en) , m. M v. -mtens,
Verkl. -nuentse (mv. -tses, -tsies). Zie POMPERMlE.
Pompier (klemt. op pier), m. Mv. -so Verkl. -ke
(mv. -kes, -kies). \V db.
Pompoen (klemt. op poen), m. Mv, -S; Daarnaast PAMPOEN. \V db. Wa' groote panzpoen!
Pompon (uitspr. op zijn fr.; of veelalpol1tponk;
klemt. op de laatste lettergr.), m. Mv. en verkl.,
ongewoon. Van personen en zaken : de of het beste, schoonste. Toontse was de p011tponk »an de
7.oi/k. Da' bzerk' es de p01nponk. - Ander bet.
onbekend.
Pompoolie (klemt. op poo en met sch. 0), pompulie, In. Zie PIEMPAMPOOLIE.
Pond, o. ]V1 v. pond,. ponden is niet in gebruik.
Dri/ pond 'Dices. E pond hee' vier tnerendeelen,
.lVesteen es zere' pond. Tu}ze pond groot, oude
muntwaarde.i-c-Spr. Ge zi/' beter mee ''ll onse geluk
as mee e pond 'l'erstand. - Strikvraag. IVa'
'((leegter sneer - e pond loot o.f e pond plui1nen?

Pondaar, In. Zie PONDAARKE.
Pondaarke (uitspr. dorl» met den

klemt.), o.
Verkl. van 't weinig gebruikte pondaar (fr. pintade). Mv. -kes, -kies. Parelhoen. Jt Vlees van e
pondork' es goed. ' k Ha (heb) zoe! ' n dozifne pondareies.

Ponder, pondere,

m. Zie PAANDERE (ook de

ail. ).

Pondorke, o. Zie PO~DAARKE.
Ponee, ponnee (klemt. op nee, zachtl.

e), m.
Mv, -neets. Verkl. -neetse (rnv. -tses, -tsies). Pony.

Soort van klein paard.

Ponjaard, m. Niet in gebruik ; zie POO~JORD.
Pont, m. Mv. -en. Verkl. -ske (mv. -skes,

-skies). Spaarpot. Sen. DB. J. VD ( « in Zuidn. »).
Vgl. Mnl. Wdb: PONG, PUNG.-Ook van fruit, dat
men bergt. V gl. MEUNK.

Ponke, Yr. Buitenste, dikke wollen dock van
den kinderbunsel. Aldus b. v. te Nukerke (T701k
en Taal, II, 159). Vgl. PONG in Jlfnl. Tffib/ Loq.,
IVdb : PONKE.
- Afl. Ponken, bedr. zw. ww., bunselen. E
kz'nd ponken. Loq., Wdb (Ronse).
Ponken, onz. Z\v. 'V\V. Verve : ponktege, ge-
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PONS
ponkt. Met hen (hebbeu). Sparen en vergaren.
Da' ponkt en da' sterft van or remoe (armoe). In
dat hUlS ponken ze jaar-uz't faar-in.
- Aft Ponkenge, vr., het ponken : daarnaast
ponkerlje, vr.; - ponl~ere, m., iemand (man of
vrouw) die overdreven spaart; rijk, gierig mensch;
spotnaam : de ponkers ua' llfiechelbeke [zie ald.):
soms : de ponlsers »a' ZegelscJJ'l~' op beide dorpen wonen rijke, gierige menschcn : vanhicr P072kersfanzz'elde: Siesea was 'van' 171 po necrsfamielde ; ook : ponkersras, 0., ponkerssoortc, vr., ponkersvolk, 0.; ponkersdoorp, 0., dorp waar veel
ponkers wonen ; zoo nog: ponkersgenzeen/e, vr.,
ponkers<.f'huchte, 0., ponkerskorfler, 0., ponkersprochie, vr., ponkersstreekte, vr., ponkers71'uk, In.

Pons, In. (niet vr.]. Zonder my; zonder verkl.
Punch. Wdb.
Ponsiuus, m. lie PONTIUS.

Pont, vr. lie PONTE.
Ponte, VI. Mnl. ponte.
1JZClgel7l was er

Ponten,

'J7l

Pont. \V db. T~ Herponte, nut' es er "m bru(gg)e.

m. lie PONTIE.

Pontenk, TIL lie PONTING.

Pontie (klemt. op pon), 111. De vortn Ponten
kan gemotiveerd worden (zie J(l. en FTorJJzl.).
Persoonsnaam. Enkel in de uitdr. : er op zittc'
gelz'ik Pontic op zij' vet'kie (verken), erg afrossen:
ferm bedriegen; zeer veel doen verliezcn (b. v. in
spel). Pier hec' gzsteren Ct-z'e(n)dgCl'()clzteJl, mor
Ttestc zat er oj> gelijk Pontic op zlj') 'i.-'crk/e: Pier
werd erbarmelijk afgeranseld.
Ponting (uitspr, pontenk), m. ~l v. ponlengen.
Verkl. pontenkske (my. -skes, -skies). Daarnaast,
ge,voner, POORTEXK; zie ald. Soort van appel.
Vgl. DB: pondz'ng,p/nting/ J: iJondi71/t, ponhng.
DB denkt aan : pond (de appcl is z\\'aar £lIs een
pond) en pinte (hij is groot als een pinte).
Pontius (uitspr. pOJ1sz'iius, kIemt. op jon), m.
Persoonsnaanl, n1. in: })o71sdius Pilatults (zie
PILATUUS). - Spr. Ie717a71d 'va' Ponsziius nor
Pz'latuus zcnden, van den cenen persoon tot den
anderen zonder eenig goed gevolg voor den verzonden. Ze zondc' 17Zlj' 'i.-'a' })oJlsizIUS7101' Pilat-ults,
,k 7.£·'as g'heel Jlzlj'nen dag k7Ulj'tc, en ' t PlZ hz'elp
uzet. J. Zie de verklaring bij 1\1 en vg1. STOETT,
Spr. 128, IS8R.
Pooen, ,,""T. Zie POOGEN (ook de afL).
Poogen (uitspr. poO(g):J11 Illet seh. 0),

belIr.
zw. \Y\V. Very. : poogdege, gepoogd. 1\:1et hen
(hebben). Pogen. ~ k Zal dat poo(,g)en te doene.
}(.IL. en PLANT. : pooglze71, \r gl. FR.-\XCK- VAN
\1lIJK en 1.11n7. H/(lb.
- Afl. Poo(g)enge, v1'., poging.

Pooien, pooieren, 'vw. Kiet in gebruik.
Pook, vr. of 111. Niet in gebruik. V gl.

hier

POKE.

Pool, m. Niet in gebruik. Zie POLONEES.
Pool, m. (niet vr.) als F1'. pole. Aspunt.
Pool (zachtL 0), m. Verkl. -ke. VergrootnaalTI :
PoNe. l\lansnaan1 : fro Pazl!.,· oak: II ippoliet, Leo-

POOT

pold en PolyJoor. - Hondenaam : onze Pool es
dood. - lie PERSOONSNAMEN.

Poollepel, m. Zie POOLLEPELE.

Poollepele (pool met zaehtl. 0

en den hoofdt.),

In. Mv. -ls. Verkl. -Ike (rnv, -lkes, -lkzes), Daar-

naast, zelden, PAALLEPELE (met zovl.lange a). De
eind-e valt dikwijis in de uitspr. weg. Pollepel :
groote houten of metalen lepel. IJe l1zelklepel es ne
poollepele.A(n) SOJJZ1Jlt',s-rtefontijnen die langst de
groote bane tear en, funk (hing) er an 'nketene ne
poollepele. - Ook wel als uithangteeken: In de
Pooltepe!«. -- Gee' JJzlj' nog nc poolltpele, eig. :
geef mij nog een pollepel melk, enz.; fig. : geef
mij nog een glas bier, jenever, enz. Ne (god:)
poollepelophen (ophebben), zat zijn. - Hande'
g-elljk poollepels, zeer groote handen. J. - Poollepcis, paallepels, mv., waterweegbree (A lzs JlZa
plantlzgo L,) ;' naar de poollepelvor1Jzige bladeren.
Vgl. DB. J. J,Tolk en T'aa~, II, 172.

Poon, ITL of vr. Niet in gebruik.
Poort, V1'. Zie POORTE.
Poorte (seh. 0), vr. Mv. -no Verkl.,

gewoon,
puurtse [mv. -ses, -sz'es). Mnl. poorte (naast
porte). Poort. De poorte 7-'an 't pachthof. ' t
Pu u rtse uan de lochtenk. - De poorle 'van de
schuiftafele, brug gevormd door de twee eerste
stijltjes, !3peelt dell]" de poorte. J.- Ark, triomfboog. As den 01JZ711egank udg-aal, ma ecn ze j.fyoorIt'll, C\T. Bij uitbreiding. Overdekte plaats van
eene hoeve, die naar buiten door de poorte is afgeslotell en naar binnen open is. In de poorte staa'
geree'schzp. Legt de kla'L'er rn. de poorte. Aars. I-Iau7iJt de poorle gOt'd open en lard den
do/a eu»: loopen, -ilinl. 71/db. KIL. C\T, J, YD.
JACOBS, Ferou d, Lill£'.
- Samcnst. Poortdeure, \T., klcinere deur in
de poort van elke hoeve : de klenke (Jan de poortdeure~' -- poortklenke, vr., klink eener poort; _____
poorlrenk, In., ijzeren ring eenel' poort; men
draait er de poortIdink Jnee open.

Poortenk, m. lie POORTTXG.
Poorter(e) (seh. n), m. Daarnaast

POOTERE;

zie aIel.

Poortier (sell. 0, klelnt. op her), 111, ::VIvo -so
\Terkl. -ke (mv. -kes, -kleS). Portier (dat in zwang
kOlnt). De poortier '('an' t kasteel.
Poorting (uitspr.poorlcnknlet seh. 0), m. My.
-tengen. \1 erkl. -tenkske (my. -skes, -skic.\'). I)aarnaast, SOll1S, PONTENK. Dikke, ronde, zeer zure
appel, naar den kant der zon rood, andel'S geel of
geelachtig groen; hij gclijkt op de val'ieteit die
door de ooftkundigen Z;;7JzjJereur Alexandre of
Beau ~l' of Kent wordt geheeten, As de poortenk
begint te JJzauteren, k077lJJleJl er oruine plekskes
in ' t 7-'lees.
Poos, vr. Zie POOlE.
Poot (seh. 0), m. 11v.

-en. Verkl. puutse (nl\'.
-ses, -szes).- De 'l!eurste pooten, d' achterste pooten, de voorpooten, de aehterpooten. - fIaud;
voet; been. Zie \vat voIgt. - -Van honden: e
puutse gehz, een pootje geven. Ook van Inensehen : lot', Inannek,", gcc' :illj' e schoo' puutse.-

POOT
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Slenl:« joot, linkcrhand ; ook : linkerd. Sics cs nc
slenke poot. Tergrijmpje : Slenke poot, den duvel
es dood, teur (== ga) nor d' hel om ou (uw) vesperbrood. - Zi/ne poot aclzteruittrekken, zijn
woord intrekken. - Zi/ne poot (of Zi/111 poote
7'erbranden, hetz. als zi/ne hand »crbrandcn, Zie
HAND. De pooten an iet steken, hetz. als de
handen an iet steeen, Zie HAND. - Hie ko/nt
h ier alit]' zij';Jl pooten onder de tafe] steken, hij
komt hier eten. - Hie laat Zij'lJZ poote(n) zndlen;
zieh omkoopen. - Ge moet ou [uw) pooten tkuz's
hausoen, de handen nl. Hauwt er ou (uw) pooten
af! - Iet of iemand tnee kop CUt pooten opeten,
heelemaal. Eig. "t T7er kie es opgete mee kop em.
pooten. Fig., als bedreiging : ~ k zal hen: opete mee
kop em pooten, ik zal hem vernietigen. - .ll£ee
handen em pooten, hetz. als: mee handen en uoeIemand onder de poote~
ten. lie HAND. pakken (soms nemens, hem berispen, afranselen,
veel doen verliezen I in spel b. v.). - Onder iemands poote(n) k01nnun of vallen of graken, in
zijne klauwen vallen. Iemand onder de poote'
krij{g)en of hauwen (houdenr. - Op vier pootc(n) loopen, op handen en voeten. - Hie loopt
op zijn leste pooten, op zijn laatste beenen. OJ zi/JJZ poote(n) nie nicer keune staan, niet
meer kunnen staan (van zwakheid, dronkensehap,
enz.). - ' k Zal ne keer tni/tJz pooten op hen:
le(gg)en of slaan, 'k zal heln ne keer vastgrijpen,
hem afranselen, enz. - Alti/d op zi/Jn poote(n)
staan, konunen of vallen, altijd te reeht komen,
altijd tel' verdediging gereed staan, altijd weten
wat antwoorden. Men voegt er soms bij, geli/k de
katten : het is bekend dat deze dieren, als men ze
in de lueht werpt, altijd op hunne pooten neerkomen. STOETT, Spr. 1593. - Hie es weer op zijnl
pooten, hij is weer gaande, genezen, hersteld. Op iemand zij'ne poot terten, hem te na spreken,
hem schade berokkenen, hem door een bijtend
woord tergen. - Uit de poote(n) k01Junen of graken, nit de klauwen, de handen geraken; vrij komen. - jlfaakt ou (u) ud de pooten, maak u \\7eg.
-Ie poote, op den poot. Z' es nog goed (of weI) te
poote'?, ze gaat nog goed. Sedert zi/n ziekte ' n es
hie lJlOr slzcht te poote. - V gl. DB. CV. J.
- De poote(n) 'Z)an de ranze van 't 'Z£'eifgetauwe : alk getauw hee' vier pooten.
- Samenst. Pootpla(g)e, pootziekte, VI., pootzeel' del' sehapen, fr. clavelie ~. pootzeer der koeien, £r. stoJJzatite aphteuse. - Pootjesdag (uitspI.
puufses-, puutsiesdag), m.: ~t es puutsiesdag,
zeggen de sehonlkinders, tel'wijl z.ij op een been
springen en met de opgeheven knle van het ander
de jongens olnverstooten; ~t es ook puutsesdag,
als twee jongens Inet een gespannen koord rondloopen en de andere doen vaUen.
J

,

Poot (zaehtl. 0), m. Zie POTE.
Pootelen (seh. 0), onz. zvV. ww. Verve

: pooteldege, gepooteld.lVlet hen (hebben). VD (<<ge\v.»).
An ~t vlees pootelen.
- AfL Pooteleere, m., iemand (man of vrou\v)
die pootelt; - pootelenge, VI., het pootelen.

Pooten (seh. 0), \ved. z"y. ww. Verv. : poottege, gepoot (beide met verkorte seh. 0). 1~et hen
(hebben). Van poot == hand of voet. In t mar-
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POPELASE

bel- of bolspel : spelen of sehieten van de juistc,
aangewezen plaats..l11anneke,ge moet ou (u) pooten,
ge moet sehieten van de plaats waar de marbel
ligt. J\,Te schoonem bolder poot hem, zet onder
het spelen den voet waar het zijn moet.
- Aft. Pootere, m. in: 'lJuz"le pootere, jongen
die in het marbelspel (of bolder die) niet speelt van
de door de speelwetten aangeduide plaats.

Pooter, m. Zie POOTERE.
Pootere (seh. 0), m. NIv. -rs.

Daarnaast POORTERE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Soort van mutsaard die met eene keten (die men
gespannen houdt) gemaakt wordt, Ne pooter of
poorter hee' klain en dik haut: - De sch. 0 en de
vorm poortere beletten te denken aan pote, loot,
stek.

Pootjesdag, m. lie POOl'.
Pootstake, vr. lie rora.
Poover, bn. Zie POVERE.
Pooze .sch. 0). VI. 11v. -n, Verkl. pooske. Wdb,
Wacht e pooske, een beetje. - Mee poozen, bij
poozen. ~ k Jioekstege st:hrz'kkeli.ik 1JUe poozen. CV.
~1Jt Pooze, e pooske slopen, een uiltje vangen.Van klokkengelui. Pooze luien, lui den met lange
tussehenpoozen. J t Luidt pooze: ester temand
dood? ~ k Hoare pooze iuien, ~t es 1Jzor(g)e' zeker
uituort (uitvaart)! Vgl. R. CL.

POP, vr. Niet in gebruik. Zie PUPPE.
Popelair, bn. Zie POPULAIR.
Popelase, popelasie, VI. lie POPULATIE.
Popelen, \V\\T. Niet in gebruik. lie POPPELEN
(oak de afl.).
Popelier (klemt. op Her), m. Mv, -so Verkl. -ke
(mv. -kes, -kzes). Mnl. popeNer. Populier. Der
stond veur de deure nen hoo(g)e popeHer. KIL.
PLANT.J.

- Aft. Popeiieren, popeNerie, bn., populiel'en :
popelz'erz'e hau t.
- Samenst. Popelz'erblare, vr., populierblad;
- popelierbotte, VI., populierknop; - popelz'erdreve, VI. ; - popelzerhaut, O. ; - popelierrote,
vr., rij van populieren; - populierscltene, vr.,
veelal in 't mv., hetz. als paral"beenen: dunne, nlagere beenen of sehenen; - popelz'erschusse, VI.,
populiersehors; - popeherstake, VI., staak van
populier: zet dar ~n rote popelz'erstaken, ze zz'Zle'
wortel schieten,. vgl. POOTSTAKE; - popelzertak,
111.; popelz"erwatte, vr., het \vitte dons der
vrouwelijke katjes; - popeherwortele, m.; popelierzalve, VI., \V db.

Popoerie, m. lie POTPOURRI.
Poppelen, onz. ZW. ,vw. Verv.:

poppeldege,
gepoppeld. Met hen (hebben). Popelen. Mi/n
herte poppeldege va~ schrik.
- Afl. Poppelenge, VI.: de poppelenge va'
lni/n herte.

Populair

(uitspI. op zijn fI.), bn. Daal'naast
POpJ-). W db. Zij' vader was
ne popelaire nzains. Bal populaire, volksbal,
wordt schertsend vervormd tot bal poep-en-l'air
(zie ald.).
Populase, populasie, VI. lie POPlJLATIE.

POPELA1R (uitspI.

POPULA"fIE
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Populatie (uitspr. populasie, populasJ, POpJlasJ,popalasz'e, la met zovl.lange a en den klernt.),
vr. W db. De popelase van de genzeente tierhoos't,

POST

I

Portiere, vr. lie PORTEERE.
Portionkele (uitspr. porszOonk(a) le, soms poss-,

111.;

klemt. op on), n1. Lat. porttoncuia. ze Augustus.
- Kalenderrijmpje.1~orsionkl!le-01lz (of r)aclzt
uren doneere. CV. J.

(klemt. op darlJz), m. Port d'armes.
YD. Hie jaagt zonder pordarm : hie zal tee] ne
keel' gepak(t) zijn.'

Porto (klemt. op por), 111. Portwijn. - :NIv.
portoots_; verkl. -tootse (rnv. -tses, -tslOes). Glas
porto. k.'I-li: (heb) van de J7lor(g)en al drij portoots gepakt.

Populier, m. Zie POPELIER.
Por, vr.; porfier, 0.; poria,

VI.;

porren, ww. Niet in gebruik.

pork,

Pordarm

Porselijn, porslijn (uitspr. pos(scJ) li./n, klemt.
op lijn), m. (niet 0.). Fr. porcelazone. Zonder mv.
Zon~~r verkl. Porselein. Dat es /ijne, kostelijke
poslljn.
-Af1 .. !~s(se)lijnachteg, bn.; - pos(se)li/nen,
pos (se}lljnze, bn., van porselein.
..- San:enst. Pos(se)lijnfabrieke, vr.; pos(se)llJ1V~?rlkant, m.; - pos(se)liingoed, 0.; - pos(se)tlJnwenkel~,~., daarnaast pos(se)lifne7venkeIe, m., porseleinwinkel : spI. de 'veurzzclzteghzed
es de moeder van de pos(se)lifn(e)'luenkele, de
voorzichtigheid is de moeder van dewijsheid : in
eenen porse.l~inwinkelmoet men voorzichtig zijn;
- pos(se)lljnwerk, 0., hetz. als pos(se)lifngoed.

Porselijne, porslijne (uitspr. Pos(sJ)lifnJ,
klemt. op lij), vr. Zonder mv. Zander verkl. Ofr.
t:0rcelaine. Por~~lein, postelein: zekere moesplant.
m Beetse posllJne, dat es goed in de soepe.
- Samenst, Pos(se) lijnebedde , . 0.; - pos(se)lijnezaad, o.
.
Porsionkele, m. Zie PORTIONKELE.
Port, o. Vrachtgeld. VVdb. Dobbel port,

dub-

bel vrachtgeld.

.Port, o. Zie PAART.
PortaaI (taal met zovl.

lange a en den klemt.),
o. M v. -talen, Verkl. -ke (mv. -kes, -kz'es). \V db.
.'n Huts mee e partaai. .'t Portaal van de kerke.

Portank, b\v.
Porteere (tee

Zie PERTANK.

met sch. e en den Idemt.), vr.
Deur van den treinv.ragen, van eene kocts; f1'. portiere. Doet de porteere toe.

Portefnilde (klenlt.

op full),

VI'.

1\1 Y. -no Por-

lYl.

lie PORTG-

tefeuille. VVdb.

Portegaal,

0.;

Portegees,

GAAL, PORTUGEES.

Portel, vr.; portelen, ww. Niet in gebruik.
Portelakke (uitspr. lak Inet gerekte korte a en
den klemt.), In. (niet vr.). Daarnaast, sallS, PORT"?LAKKE. Lieve hofbloem : grootbloenlige porseleln (Portulaca g-randiflora L.). _Portelakke, dat
hee (heeft) roo.', geleve, ofUJl'ttebloJlzl7lcn. J: PORTELAK.

-

}t Iny.

Salnenst. Portelakkeblollll7le,
-1l.. ; portelakkezaad, o.

VI".,

vedal in

Po~temonnee (nee lllet zachtl. e en den klenIL),
m. ~nIet vr.). M v. -neets. Verkl. -neetse (mv. -tses,
-tsles). Portemonn~ie. \V db. - In 't Inv. : porte1nonneets, eene gehefde potbloenl, de pantoffelsbloem (geslacht Calceolarz'a), alzoo genoemd naar
den vorm del' bloemkroon.

Portie, \T.

Zie

pnS1E.

Porto-stenko, 111. Schertsend (navolging van
por to-rico, in vcrband gebl'acht met steneen, stinken: zie \Vdb) : slechte sigaar. Es de sigarre
goed/ Jaas (ja, zij), )t (;'5' ne porto-stenko. Slechte tabak. Hie rookt aiti]' por to-steneo. Ingebeelde plaats, waar slechte tabak groeit. ) t Es
toebak of )t zifn sz/;arr:~/ »a' Po rto-stenko .

Portret (klemt. op fret), o. AIv. -ten, Verkl.
-tretse (mv. --ses, -sics). \V db. Iemand zzj'} porirct trekken, het maken (cloor photographie). At;
schrlder maaet e portret~ ne .fotograaf trekt e
portret. - Zii' por trct lila ken, zich achterover
en met uitgestrekte armen in de sneeuw leggen.
,-:- Samenst, Portret iema eere, 111., portret(ten)schilder ; -- portrettentrekkere, 111., photograaf;
CV,J.

Portugaal ~ (gnat met zovl. lange a en den
klemt.], o. Daarnaast, ge"'ooll, PORTEGAAL.\Vdb.

Portngees (gees

met zachtl. e en den klemt.),

m. J\!Iv. -gezen. Daarnaast, ge\voon,

PORTEGEES.

Wdb.

Portulalrke, m. Zie PORTELAKKE.
Porture (klemt. op tu), vr. lie PAARTURE.
Pos, m. (visch). Niet bekend.
Posie (uitspr. po-sle 111et klemt. op po), vr. 1\1v.
-siets. V erkl. -sietse (rnv, -tscs, -tsicsv. Portie (met
syncopeering). Mnl, ./Joczc. )J7Z Posie uices, De pcsiets en zi.;in op dat hO.f mor klaz"ne, n1en krijgt cr
111aar ~Neinig eten. - Gerecht, schotel. Eet all (U\Y)
goeste tlzec {.,e;:7e keer, 'Luanl er en es 1Jzor {OJ!.
sze. .L,Te n dince 1nee 'ZJzJ.l J0osz·cts. - J/ Es 'n
posz'e, eene zoncler1inge zaak, een slechte hutsepot.
)17l Posl'e sZa(g) ell, 'n vracht slagen. --Vgl.CV.

Positie (uitspr. pozz'esz"e, pozies.7, klenlt. op zz'e),
vr. \V db. -- Tfalsche pozies/c, scheeye positie blj
VD ; fI. fausse }osdz"on.

Positief (uitspr. pOZZh~(, jOZJtzf(, klenlt. flp
!i,j') , bn. \V db. -- Ook van Del'son~~n. ~:Ve po:,/tz"eve 17Zaz"ns, een rnensch die ;ekcr is, niet aarzelt
in woord of claad.

Prooslijn, posselijn, m. ; poslijne, posselijne,
vr. Zle op

PORS-.

Possionkele,

.
Ill.

Zie PORTIO::'\KELE.

Post, 111. (nict vr.). iVh'., ongewoon, -ell. Vcrkl.
-se (postkoetsje), 'V db. Jlee) de post iet ~l)erzen
den. Per post. Loopt nor de jJost 0111- postze(g)els.
Hie es in de post, hij is postbediencle. De post
(postkoets) es al lan//e '{}crtroA:ken. - file post
pakkt!n, sne! gaan of wegijlen. £lstze ('lIs hij) l1zij
zag, pakteg.' lue ne post. rVaclzt,}k zal heJlz doen
nepostpakken. - Vgl. DB. SCH. CV. J. R. CL .
.--- AfL Posten, 'V''7., snel gaan of loop en : gt
::;tifl) l1l0e!t' i~osten,o l)B.

POST

-

(nitspr. -bonk), m., fro bon
- Samenst. Postbon (uitspr,
poste / - posthoorne, m., Wdb; verspreiduitde poste;
hangbord: In de Posthoorn/el
Posthoorn(e) ;/ - postkoetse,
vr, ; - postkorte, vr., briefkaart, fro
fr. carte postale;
postale:
Yr.;
a., fro
fro
postk-ziJzlanse, vr.; - postmandaat, 0.,
- postkwitanse,
mandat de poste
poste.,·; - pos!1Jzeestere,
postsneestcre, m.; - postmandai
panzpier, 0.,
o., ook postpapier, "V
VVdb ; ~
- poststel1zpoststeJ1zpa~lzpi'er,
111.; - postioissele,
posttoissele, m.; pele, m.; - posttrain, In.;
pete,
postze(gjele, m.
postze(g!ele,
:NIv. -en. Verkl. -se (mv.
(mv. -ses, -szes),
-szes).
Post, 111. Mv,
zifne post! Standplaats. W db. Iedereen op zi/ne
Standplaats,
zifn, nauwkeurig zijn plicht vervulOp zifne post zi.in,
g'heel
z' leuen op zif11,e
zi/ne post gelen: Vader hee' s'
keel s'
toeest / stipt op
ap de aangeduide
aangednide plaats zijn: tot
weest;
11tor(g)en ten achten, en op de post te zif',
zi/', zilde!
ziide!
mor(g)el't
Vgl. CL (Bi/v.).
(Bl/v.). CV [Aanh.),
(Aanh./. - Kac·post,
Iiae'post, zware
Vgl.
Eo (postbode) zi.in
zzfn es ne kac"
kae'
last, zware bediening. Bo
post. Hie hee
Itee lie
ne kae"post:
kae'post: acht kinders k'iiJeekeJZ
kzoeeken
post~
es te uele.
vele.
ill. Mv.
M v, -ell.
-en. Verkl.,
\T erkl., ongewoon,
angewaon. OnderPost, m.
\\T db.eerier rekening, begrooting, enz. Zie V\r
deel eener
Paragraaf, afdeeling van een leerboek. ' k .J.lfoete
Jloete
diene post nog uam butte'
bulle' Ieeren,
leeren,
diene

'V

Post, m.
In. (stijl); post, m.
111. (stapel vellen
vellcn papier).
Niet in gebruik.
gebnlik.
Post-scriptum (uitspi.pos(t)skriepto1Jz,
(uitspr.pos(tjskrl~jJtotJZ, klemt,
klemt.
Post-soriptum
op skrzep),
skriep), m. (niet 0.). Wdb. Ge moet ook de
Pos(t)skrieptoln lezen
Iezen : 't es 't bi.izonderste.
bi/zonderste.
Pos(t)skrzeptom
Posture (klemt. op ttt),
tu), Yr.
vr. (met
(niet 0.).
o.), Mv,
Mv. -n.
-no
Posture
-kies). Postuur. \Vdb.
VV db.
Verkl. -tuurke, (mv. -kes, -kzes).
uieze of
of'n
valsche posture zifn,
zi/n, in eene
- In ''11,
n vzeze
' n ualsche
af standbeeld,
scheeve positie zijn. - Borst- of
graot of klein, dat geenen heilige verbeeldt. In
groot
er 'n groote posture. Op de
den hof stond er
schauwe zie 'k
' k ueet
tree! postuurkles.
postuureies. SeR.
SCH. DB. CV.
schautne
T.R.J.
-ten, VerkI.
Verkl. pouise
poutse (mv. -ses,
-ses,
Pot, m. Mv. -ten,
-sies), met specialen ou-klank (zie Kl.
K]. en Vorml.);
-szes),
W db. -- Spr. Zoo
soms potteke. W db.- Kaokpat. Wdb.--Spr.
somspotteke.Wdb.-Kookpot.
z"rart, zeer doof.
daof.
zwart, zoo doof as ne pot, zeer z'w'art,
waorden : potten enz pa11,nen.
pannen. 't
' t En
-.- Gepaarde woorden
hzer nie
nze propere:
propere : overal staan der
der potten eln
eut
es kzer
De pot staat an't gootgat, scbertsend
schertsend
pannen. - .De
ien1and die komt eten als alles op
ap is. tot iemand
eene pot, knechten en meesters
,t Komt dor al uit cene
eten daar dezelfde spijs; dus: daar is het goed
voor knecht en meid. - Den cene
eene pot verwift
verwi/t an
voor
hie zwart is,
zs, zij beschuldigen.
beschuldigen
den anderen dat kze
SChllldig. Ook:
Oak: de
elkander en zijn echter beiden schuldig.
7)erwi/t de ketel dat kze
hze zwart es. Of : de pot
pot verwi,jt
es zoo zwart as de panne. Ohvel : den eenen es de
pot en den anderen de ketele (of de panne). --'t
,t En es mor van ne vuile (zwarte) pot da' ge
gelnaakt werdt. - Iedcr
Ieder kookt zi/ne pot,
vuil gemaakt
geli/k hie
hze kem
hem ete' wilt, ieder doet zijne zaken
gelifk
wil of verlangt. - Eten dat de
zooals hij zelf wi!
Rond de
pot kookt, eten wat op tafel komt. - ROIZd
drouien (draaien), de gestelde vraag ontwijpot droteien
ant\voord geven. - Ieder poutken, geen bepaald antwoord
(ofpotteke) vendt (of keet,
heet, heeft) zi/n dekselke,
se (of.potteke)
iedereen (man of vrouw) vindt een ander, die hem
past en waannede
\vaannede hij trouwt. Vgl.
V gl. STOETT, Spr.
1600. --- Het poutse gedek(t)
gedek(tj laten, er niet over
spreken. Referein van een bekend volkslied: Laat
Inor gedekt, 1Il'arjanne,
j}lar/anne, Mar/anne,
da' poutse mor

4t 2

-

POTE
POTE

JIar/anne,' laat da' potetse
joutse mol"
11l0r gedekt, MarJt£ar.J.lfar/anne;
/anne!
fanne!
Drinkpot:: glas (met bier of jenever). E pout--- Drinkpot
pot pakken, tamelijk
tamelijk veel drinken;
se drenken. Ne potpakken,
aitemaits e poutse pakken. E potetse
poutse {dze(dzeh1'ekan
kie
kan altemaits
ntcruer) branlde)n,
branidevn, jenever met suiker warm
warmen
nuiver)
en en
B(j pot em pinte,
in brand steken; zie BRANDEN. Bifpot
bzj'po
drinkend, dus niet zeer emernbi}
pott en kanne, al drinkend,
teerdt gezaid
gezazd h(jpot
bifpot em
em pinte.
stig. Da' tuerdt
-Koffiepotje. E poutse kaffle
kaff,e opgzeten, maben.
maben,
.-Koffiepotje.
Epoutse
schenken. Jfoeder
J1foeder drenkt geeren e goe
E
poutse schenken,
poutse. - E potttse
poutse breken, iets
iets misdoen. Ze staat
patttse.
dor asof
azof s'
z' eepoutse
gebroken ha'; z~er
zeer beteuterd.
dor
poutse gebrokell
.lIze mag
lnag e pozttse
poutse breken,
breken, hij mag iets
iets misdoen
Hie
zonder bekeven te worden,
warden, hij is begunstigd, de
Spr, 1602. Poutse
lieveling. Vgl.
Vgl. STOETT, Spr.
breeen, pozetse
poutse betalen,
betalen, wie in huis
huis een "potje
'potje
breken,
het betalen (veelal van meiden gebreekt, moet bet
zegd). STOETT, 1602.
Spr. Kak ofgeene
of geene kak,
kak, ge moet
--- Waterpot. Spr.
het toch
toch op de pot, willen of niet, ge zult bet
doen.
Inzetpatje. Zie Potfe-uet,
-- Inzetpotje.
(vaor vochten), In ne stoop
--- Inhoudsmaat (voor
twie potten,
patten; in ne
ne pot tune
tsoie pinten.
gengen er tWle
Pot- in bastaardvloeken:
bastaardvloeken : verdraaiing van
- Potlie beneden.
God-. Zie
-pot, als slotwoord, vormt mannelijke naam- -pot,
woorden (ook
(oak op vrouwen toepasselijk) met
111et onraaspot, braspot,
braspot;
gunstige beteekenis: grolpot, raaspat,
Vormt.
babbelpot, enz. Zie Kl. en Vorml.
- Afl. Patten,
Potten, ww,
ww, Zie ald.
-:- Samenst,
Samenst. Potbakkere,
Potbakkere, m.,
m., potbakkeri}e,
potbakkeri/e, vr. ;
- potbionsme,
potbiom.me, vr., potbloem; bepaaldelijk, meestmv. potblontmen : debofanjelier,
de hofanjelier, Karthuial in 't mv.potblommen:
caryophJ1llus L.) / potzeranjelier (Dianthus caryophyllus
blomme' soerde'
ioerde' veel
veel i' potte' gekweekt,·
gekweekt / - potbtomme'
poterde,
botere, vr., Wdb; - potdeksele, 0.; - potertle,
geeln poterde, dat
vr., potaarde; spr. dat en es va' geem
kastelijk, niet slecht, niet gemeen; in de
is goed, kostelijk,
weunen, wonen waar
,vaal' straat en land veel
poterde wetenen,
potaarde bevatten; vanhier : poterdegrond, m.,
poterdeland, 0:
0.' : poterdeland es ka' land;
land.,' Mnl.
poterdelal'ld,
potfilzeze, vr., veelal in 't my.
mv.
Wdb: poterde. - potjilzeze,
-n, dezelfde plant als potblommen,
potblomlnen, zie boven
boven;; -IZ,
potftessche, vr., wijdgebuikte
\vijdgebuikte flesch, eenen pot of
potjlesscke,
twee pinten inhoudende; SCH, DB, CV, J; potnzaggezi.fn, o. ; - potpotloot, 0., zie ald. ; - potl11,aggezi}n,
(niet vr.); - potteten, 0., gekookte
scherf, m. (lliet
\Vam1e spijs; vgl. TETEN;
TETEN; Mnl. Wdb
Wdb::poteten,·poteten,'wanne
m.;
bu. ~-- In den vonn
potwenkele, m
..; - potzwart, bn.
poutse(s)- :': poutses11zort,
poutsesl1zort, vr., potjesmarkt; ~J"L
UL
pouts"e(s)poutsevet, 0.,
a., zie ald.

Potaadje (uitsp~.
(uitspr. pot-oudZ3, klemt. ~p
op ou~).,
ou~)-,vr.
PotaacJje
·vr.
Zander my.
IllV. Potagie, alles wat men In
in d~'~tItot
d~:'~tT!0t
Zonder
ki ·..'"'h~td
kookt; dus : warme, gekookte spijs. Da' kz"
t}fet
boterha11zmen en geem potoudze .,n
I': ";Dif.
),(Jif.
te veel boterhammen
pate, m. Mv.
l\iv. -no Verkl.pootse
Verkl. pootse (mv. -ses, ~szes).
~sz'es).
Pote,
AppelbooTI1 (zie APPELPOTE)..
APPELPOTE). Dat es ne sckoone
schoone
Appelboom
krolnnze pote.
pote. Onze poot es uitgewJlt:tid.
uitgew,fluid.
pote, ne kromme
mnl. po'te,
pole, vr., loot,.'
loot,.te~,
--Ret
Ret is eig. poot, mn!.
·..te~,
pootstakerizie
nog overgebleven met die bet. in pootstakt;,zie
beneden).
Pootstake, Yr.
vr. : twijg (mee~
(lnee&tal van
- Samenst. Pootstalee,

PRATEN

POTEN
populier of wilg) dien men in den grond steekt,
ten einde hem wortel te doen sehieten; reeds in
"t mnl.

Poten, w w. N iet in gebruik.
Potie, vr. Zie POSIE.
Potje-vet (uitspr. PoutS(7)et, klernt. op

7.'d), o.
Soort van whistspel. Elke speIer speeelt voor aijn
eigen; nooit spelen twce spelers samen ; er wordt
tclkens gespeel~ voor den hcelcn inhoud van het
pou/se, d. i. van het inzetpotje; wint de speler,
zoo trekt hij den inhoud; verliest hij, dan meet
hij den inhoud verdubbelen ; het pouts« bevat dus
dikwijls eene groote 50111, is bijgevolg dikwijls
vet / vandaar de naam. Poutse-uct spe/e»: Po urse7Jt'f, dat es e gel(d)spel.
-- Afl. Poictse-uetspecldere, 111.: de /Joutse-'i'ctspeelders zi./n al an de gank.

Potloot (loot met sch. c), o. Zonder my. 'V db.
Pot/oct om de stout: te doenz blenken. V gl. LOOT.
- S:I111enst. Potloo'bustcle. IT1-, potloodborstel;
- potloo'pcnne, \T., leer gewOCll1, po tliepen n«,
fr. crayon: lIzee' NZ potliepenne schrij7}en /
DB,}.
Potoudze, vr. Zie POTAAD]E.
Potpourri (uitspr, po-joer£e, klemt. op rit),
(niet 0.). Wdb. De rntczikante' spreke' »an n«
schoone popoerie.

HI.

Pots, VI. (muts). Niet in gcbruik.
Potten, onz. zw. ww. Zeker kaartspel : er zijn
een onbepaald aantal spelers ; er zijn er die potten,
d. i. spelen, anderen die passen,' wie al de slagen optrekt, heeft den heelen pot; "vie er geenen
heeft, verdubbelt den pot; wie een of n1cer slagen
he eft, krijgt een zeker aandeel bepaald door het
getal slagcn. Zie de uitvoerige besehrijving bij J;
vgl. CV.
- Geld (gicriglijk) sparen. Z' es an 't potten
te(g)en da' ze t-ralt'Zut,' dat hee' g' heel z' fez/e'
gepot en in orJJzoe{{eteefd. J. YD.
-- ...-\.fl. Pottere, In., iemand die pot (spaart of
het potspel speeh).

Potuil, m.l\Iv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Onbeleefd, onbeschaafd, onbeschoft mensch. 't En
es Inoy ne potltd. Zwi.fgt, potuzlke. SCH. DB. J.
- Is het eerste lid pot (dlk, opgezet; vgl. Jfnl.
H7db: potshovet, IZIL : potshoofd), of bot (p]Oll1p,
lomp) ?
1

J>otver, two Vloekwoorcl.
i.staardvloeken.

Z. de

volgende

'Potverbloeme, potverblomme; potverdeke,
J >;t'lerdekelenge; potverdeme, potverdemelen~e;

potverdHlntere; potverdoeize, potver-do "e, potverdoe(i)zelenge; potverdoeme,
PI erdomlne potverdommelenge; potverdt.l, 'l, potverdoozelenge; potverdore, potVB
~elenge; potv~rdzee, potverdzeete, pot ..
'vordzlt, potverdzltte, potverdzeetelenge,
pot-verdzittelenge, potverdzole; potverhieren..ior (daar); potverkromme, potverkrommele'6e ; potvermiele, -mielie, potvel'miel(i)er~.(Jmme, -miel(i)edeke, -miel(i)edeme, -miel(i)edoe(i)ze (-dooze), -miel(i)edoIDlne, enz.;
potvernonde,' -nondie, potvernond(i)eblom-

me (..domme, -dzee, enz.], potvernond(i)ekn.
Bastaardvloeken. Ret eerste lid is een verbastering van God-; over het tweede zie 0pAKKER-. Ook
POTVER is in gebruik. Wel potver toch! Potverdo mme, laat dat gerust ! - Zelfst. gebruikt rn. :
hie liet ne potuerolomme tioie-drije !
-- ...Afl, V ele dier woorden vorrnen ww., die
hijna uitsluitend in den inf'. gebruikt worden:
,k hoorc trader pot-oerdzeeen. - Zij vormen met
-sc/i biivoegll;ke na.uuw. die zooveel als vervloekt
betccl~·C'nen. ~lJ~7cht zit!e, giei/ potz!erkro1Jzschen
deu (g) eniet ! Die pot7'('rd0?71Sche &'uz'lkerte.l Da'
potT'erblo1ns manneec !
Poulde, VI'. Zic PAALDE.
Poutrelle, vr. Zie POET(E)RELLE.
POyer, bu. Zie POVERE.
Povere, bn. bw. VD : POOVER. Fr. pauvre.
De eind-e valt dikwijls weg. Arm, armzalig, armoedig. Z' en ziei er mor pover uit, Z' es pover
gekleed. In dat h.tas gaat Jt POrDere. - Spr. .1 t En
es tno r e pover oiestse (beestje), (van personen of
zaken) het is maar ellendig. lie BEESTE. - V gl.
DB.
J. KIL.
Wdb.
-- A.B. Poverkes, p'o7}crkies, bw., armzalig, e11endig: 't en ztet er h ier mo r jrrl"erh.?cs uit,

u»:

cv.

Poziese, poziesie, vr.;
bn. Zie l)OSITIE, POSITIEF.

pozetief poaitier,

Praaien, ww. Niet in gcbrnik.
Praal (zov1. lange a), 111. (nict \'1"-).
woon. \Vclb. DB. CV.

Praam,
bruik

(;)0 1\

J.

Niet ge-

VI. of 111.; prachen, W\L Niet in gcniet de afl. en samenst.).

Praat (zovl. lange, doeh vaak verkorte a), In.
Daamaast PROT (.de ald.). Dat es do nime praat ,
.t1au'ZL't'
L'iezc praat,' u'uile praat. Dat es
praat
(nooit'L'cur) de 7)aak, dat houdt
niets in.
J.
Pracht, vr. Zander 1'nv. Een der zeldzame
vrou\yelijke naam,v. zander de eind-e. l'net gewoon. "\V db. _De pracht 7.-oerdt overdre7.Je groot.
- _Aft en sanlenst., niet in gebruik.
Prak,
VI'. ~\

Tn.;

iet in

praktijk,

gct~ruik

vr. ; pralen, \V,v.; pram,
(oak nict de afl. en samenst.).

Pramen (nitspr.prollzan ll1et zacht1. 0), bedr.
zw. W\Y. Verv. :proomdege, ge}roo/!7d. J\Iet hen
(hebben). Ie/nand pr01iZelZ, aandringen om hell1
iets te cloen verrichten. G' el1l liloet 112i/ nie lan(:;er prol1zen, ' ken zal toch nic blij7:en eten.
--- Afl. Promenge, vr., het pralnen ; - pronzere, 111., iCl11and die praamt, die aandringt.
.Prangen,

W\v.;

prat, bn.Niet in gebruik (oak

nlet de atl en sarnenst.).

Prateke (korte a, te met zachtl. e en den
klemL), vr. lVIv. -no Daarnaast PARTEKE. Praktijk. I-Ca prateken, kwade prak tijken, oneerlijke
111iddelen.
Praten, onz. bedr. Z\v. ww. V erv. : praattege,
l!t'jraat (beide 111et verkorte aa). Met hen (hebben). Daarnaast PROTTE~. vVdb. Praten en razen. Babbelen eJJZ praten. Ze praat er her deure
('A in), ze verk1apt zich. Praten (doch weI Ulcer
klappen) en zijn geen eurdsies. Prate' gelijk
5Z

PRATERE

PRESENTEEREN

"n eekstere, veel en dom praten; geli./k ne papegoui, napraten. Prate' gelijk nen ovekaat, wel
ter tale zijn. Prate' gelijk nen dommerie, nen
dwazerik, ne stommerik, ne zot, Prate' gelijk ne
kulie, zeer dom praten. - In en uit praten, niet
wel weten wat men zegt. - Spr. Kinders em praten nie mee, kinders moe ten zwijgen. - V gI.
KLAPPEN.
- AfL Praatachteg, bn.; - praiere, m., iemand (man of vrouw) die (veel) klapt: zwijgt,
g'en zij' mor nen domme pratere; tnciie pratere,
iemand die vuilen praat vertelt.
- Samenst. Praatgat, 0., iemand (man of
vrouw) die veel praat; - praatkerte, -konte,
-kause, vr., vrouwdie veel praat; - praatkloot,
m., man die veel praat.

rondvliegen en met de vlerken slaan evenals een
predikant met de armen. CV. J.
- Afl. Preekachteg, bn., geneigd tot zedemeesteren; - prekere, m., iemand (man of vrouw)
die preekt, die zedemeestert; meikever die preekt.
- Samenst. Preekheer, m., W db; soms : meikever, inzonderheid de witbestoven varieteit; preekstoel, m., Wdb; men zegt: de paster in
(niet oP) de preekstoel; doch een of ander voorwerp kan weI op de p reeks toel staan,

Pratere (zovl. lange a), m. Mv. -rs. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Stroowisch op
eene perse gebonden of er op gestoken. IV/kl, op
da' land staat er ne pratere. War ne prater
staat, em 1Jzag nte gejaag(d) teer/de)»: Zie over
de eerste bet. van het w. (weidehoeder, akkerhoeder, veldwachter) GAILLIARD, Gloss.; Mn).
wss, Loq., inu: De geslachtsnaam DE PRAETERE is nog zeer verspreid..
Pratieke (korte a en klemt. op tie), Yr. \Vdb.
- Klandizie. Ge zilt heur pratiek hen (hebben), zij zal uw klant zijn.
Pratikeeren (pra met korte a, kee met zachtI.
e en den klemt.), ww, Daarnaast ·PRATTEKEREN.
Praktizeeren. Den doeteur enz pr attkeert nie
meer.
.
Prattekeren

(uitspr. prattCJkerCJn), ww, Zie

PRATIKEEREN.

Prauw, vr.; prauwel, vr.; prazelen, ww.
Niet in gebruik.
Precies, bn. bw. Niet in gebnlik. Zie PERCIES.
Predekant (uitspr.
predikant, m.

SOllS

predtJ-, klemt. op kant),
vVdb. Onze paster es ne

Prefekt, m.; prefekte, vr. W db. -- Overste
van eene congregatie; CV, J ; bestuurder van cen
atheneum, fr. prijet (des etudes).
Prei, vr. Niet in gebruik. Zie PARAIE.
Prekase, prekasia, Yr. Zie PREDEKATIE.
Preken, \V\V. Zie PREEKEN.
.
Prelaat, m. Niet bekend in mijn dialect.
Premedetatie, premeditatie (uitspr. pre1tleds-, prenud/etasd, -tasie, ta met zovl. lange a en
den klemt.), vr. ,Vdb. i1£oord mee prenzedetase.

Premie (klemt. op pre), yr. M V. -miets. VerkL
-tse. Daarnaast, ge,voner, PRIEME (PRIME). Fr.
pri-me. Hie en kreeg mor 'liZ prieme. \V db. Zie
PREE.
Preneiep, m.; prencipaallijk, prencepaalIijk, bn. Zie PRINCIEP, PRINCIPAALLIJK.
Pren.gelen, onz. bedr. zw, w w. Onz. Kaartspel,
hetz. als BOKKEN (zie ald.): ze prengelen al s' heel
den nach.t, - Bedr. Slaan, afrossen. Iemandferl1!'
prengelen. V gl. nell. PENGELEN, PRIEGELEN.
DB.J.
- Afl. Prengeie, m., kaartspel : hetz. als bok;
J k pakke de prengelt!; prengeleere, rn., iemand
die prengelt, het prengelspel speelt; -- prellgelenge, vr., het prengelspel spelen; ook: slaag:
temand ' lIZ prt'll/felenge geen, drouten (draaien),
lappen,· 'In prengelellge kr(j(g)en.
Prens,

111.;

prensesse,

vr.;

prensk(i)esdag,

goel predekant.

ill.

Predekatie, soms predikatie (uitspr. preds-,
predz"kastJ, -basie, ka met zovl. lange a en met den
klemt.), Yr. W db. Daarnaast, gewoner, PREKASE,
PREKASIE (zie ald.).

Prensiep, m.; prensipaallijk, prensepaalIijk, bn. Zie PRINCIEP, PRINCIPAALLIJK.
Prent, VI'. lie PREKTE.
Prente, Yr. Mv, -no Mnl. prente. Print. Wdb.

Prediken, ww. Niet in gebruik. lie PREEKEN.
Pree (zachtl. e), TIl. Zonder mv.; zonder verkl.
Voor premie, loon (naar FRANCK-VAN \VIJCK, i.v.
PRE); naarVERCOULLIE, in Verst. en ll£eded. Kon.
vi. Acad., 1920, p. 595, fr. pret. vVerkloon
(dag-, week- of maandloon). Tsaterdaas ('S zaterdags) krijgt alkendee' ziine pree. Hie gaat
alle maanden om zijne pree. SCH. DB. CV. R.
J. CL. - Drinkgeld. - Soldij. DB. -- Betaaldag.
jl!lor(g)en es't pree. - Fig. Slaag. Pree krii(g)en. Ik zal hent pree geen.
.....~- Samenst. Preedag, m., dag waarop het loon
wordt betaald. SCH. DB. CV.J. CL.

Preeken (zachtl. e), onz. of bedr. zW. ,vW.
Very. : p reek tege, gepreek t. 1'Iet hen (hebben).
Prediken. W db. Onzen onderpaster ka' schoone
preken. As de vos de passze preekt, boerke, wacht
ou (uw) ganzen. - De ronkers (== meikevers)
preken, als ze, aan een draadje gehecht zijnde,

Zie PRINS-.

In dtenem boek zijn der schoone prenten, An de
1?lUUr hangt er ' n groote prente.

Prenten, ww. Ongewoon.
Presband, TIl. IJzeren band, waarmede men
twee of meer deelen van eene zaak omringt en
dien men door vijzen kan vastschroeven. Van het
ongewone pressen, fro presser, en band. Zie
VGYLSTEKE, Smid, i. v. BROEK.

Present (uitspr. prezent, pre met zachtl. e en
zonder den klemt.], o. Niet gewoon. Geschenk.
Zie CADEAU.
Present (uitspr. prezent, pre met zachtl. e en
zonder den klen1t.), bn. Fr. present. Tegen\voordig. ,\T db. - Bij zijne zinnen. Jfoeder en es nie
nleer prezent, ze begint te dolcn.- Niet dronken.
,k Wete wel7.fJa' da' ,k zegge, ' k ben nog prezent,
zille. C"V. }Z. CL.
Presenteeren

(uitspr. preztJnterCJl1, te met

PRESIDENT

PRIJKELE

zachtl. e en den klemt.), bedr. zw, ww. lets aanbieden. w db.

die de pachter aan den vurigen 1110et betalen (voor
mest die in 't land is, of voor de vrucht die op
't land staat). Ttoie honder(d) frank prezi./e.
Prieel, Ill. Daamaast, gewoon, PRUWEEL.
Veelal in 't verkl. prze-elke, pruweelke. Zomerhuisje. W db.

President (uitspr. prezz"edent, prez:Jdent,
klemt. op dent), m. "\!oorzitter. \V db. Onze prezedent es dood.
Presseeren (see met zachtl. e en den klemt.),
wed. zw. W\V. \Vdb. Ook in lijdenden vorm. Ge
zif~ zoo gepresseerd ?
Pressen, ww. Ongewoon. Zie

PRESBAND.

Presumptie

(uitspr. prez0111psze, jJreZ01J1Sle,
klemt, op de ae lettergr.), vr. W db. Der es prezomsie dat hie de moordenccr es,

Pret, o. Niet in gebrl1ik.
Pretendeeren (uitspr. pretenderon,

pret:Jndersn, klemt. op de), ww. Wdb. (;e pret:Jndeert
tet da' nte waar en es.

Pretense, pretensie (klemt.

op ten), Yr. Pretentie; enkel in de bet. van: aanmatiging. Hie zit
vul pretense. ,\tr db.

Pretekst (uitspr. pretekst, pr;dekst, klemt. op
lekst), m. (niet 0.). Voorwendsel. \V db.
Preuf vr. Zie PREUVE.
Preute, vr. Vrouwelijk schaamdeel. V gl. SCH.
ev. T. R. J. Ret w. staat waarschijnlijk in verband met PROT (zie ald.).

Preutelen, bedr. zw. \YW. Verve : preuteldege,
gepreuteld. Met hen (hebben). Enkel in de bet. :
knorren, morren, mompelen, Afoeder en doe' niet
(niets) as preutelen, V g1. V'D.
- Aft. Preutelachteg, bn.: da' 'wi.J.l es te preutelachteg; - preutele, m., gepreutel, geknor, gemompel : herre preutell1zaak(t) lJtii ziek. Dwaze
preutele : - preuteleere, In., preutelaar ; - prculelderife, \T.: die preutelderi./e steeld l1zi./ te(g)en.
- Samenst, Preutelgat~ 0., preutelpot, 111.,
iemand (Ulan of vrouw) die veel preutelt; preutelkause, preutelkerte, preutelkonte, vr.,
vrouw die veel preutelt; - preutelkloot, m., man
die veel preutelt.
Preuve, vr. Mv. -no Reeds in 't rnnl. preuve.
Bewijs; fr. preuve. Der zi./' veel preuven. Dat es
'1Jl prelt'"l'e. Tot preuoe : J Ie be zeker dat Iiie den
dader es, tot preuve: hie en es 7HZ s' heel den
nacht niet thU1Sgekomnzen. DB. Cv. J. - Proef:
fro essat. Gewoner : PROBATIE (zie ald.]. - Proef
(in de rekenkunde); fr. preicuc. Jjaakt de preuve.
- Drukproef; fr. epreu've.
J

J

Preuvelen, bedr. zW. \v\v . .l\franselen. ZJ lzen
henz dor ne keel' ferllz geprelt'l'eld. Ook : erg bekijven; erg foppen, bedriegen; veel doen verliezen (in spel b. v.).
- Aft. Preuvelenge, vr., zeer gewoon. Ie1Jzand
J In preu~JeleJlge gein /
J 11 ferlne preuvelenge
krif(g)en, afgeranseld worden, bekeven ,vorden,
bedrogen worden, veel (in spel b. v.) verliezen.
Vgl. SCH. DB.J.
Prezedent, prezident, Ill. ; prezent, 0., bn.;
prez~nteren,

Yr. lIe op

W\\T.;

prezomsie, prezompsie,

PRES-.

op z~i), Yr. 11n1. prz~'ze. Schattinge Wie doet er de prezi./e? DB. J.- Geschatte
som. Tot hoevele beloopt de prezije? J. - Som

Prezije (kleillt.

Priegelen,
LEN

ww, Niet in gebruik. lie PRENGE·
(ook de afl.),

Priel, m. Niet in gebruik.
Priem, m. Mv. -en. Verkl. -ke (mv.

-kes, -kles).
"\Vdb. Zoo scherp as ne przeln, zeer scherp. J.J
Dolk. Dat es ne prie»: i 11zi./n herte, dat geeft
me groat hartzeer, dat pijnigt me fe1. - Stompe
priem waarmede men een kalf priemt(zie aft.prienun). - PrZe7Jl van de scluetspoele, ijzeren staafje, waarop de spoel zit. - Priemee, al wat fijn,
dun en eenigszins scherp is. E prletnk haut
[hout). Gee' prienzke vlees : z' en hee' s« przel1zke vices nie meer an her fijj, ze is zeer lnager.
SeH. DB. CV. T. J. - Enkel in 't my. pr iemer: :
de kleine bremraap, die in de klaver staat als een
vleezige priem (Orobanche minor L.), YD.
v~olk en Taal, II, 172.
- Aft. Priemachteg, bn., als een priem : prz'e11zen, bedr. zw. W\Y., het vel van een opgeblazen kalf met den prtern losmaken : e kaif prtemen.
J

Prieme, vr.

Zie PREMIE.

Priemuus, m. Zie

PRIMUS.

Priester, m. Zie PRIESTERE.
Priestere, m. M v. -rs. De eind-e

valt dikwijls
in de uitspr. \veg. Daarnaast, gewoner, PASTERE.
Herre zeune toas priestere.
- Aft. Prtestcrschap, 0., een del' zeven Sacramenten ; de uitspr. -schap (niet -schiP) bewijst dat
het een aangeleerd woord IS.

Prietpraat (met verkorte zovl. lange ie en a),
m. Zonder mv. Daarnaast PRIETPROT. Allitereercnde ablautformatie. IJdele, dwaze praat. Ge uerkoopt prietpraat.
Prietpraten (verkorte ie, zovl. lange a), onz,
zw. W\Y. Daarnaast PRIETPROTTEN. Dwaze, ijdele
praat vertellen. Dat en es mor prietpraten!
- Aft. Prletpratere, -prottere, m., dwaze prater.
Prietprot, m.; prietprotten, ww.: prietprottere, m. De invloed van prot, protten, prottere
heeft zich naast dien van praat, praten, pratere
laten gevaelen. Zie PRIETPRAAT, PRIETPRATEN
(en de aft.).
Priezonk, o. Zie PRISON.
Prij, Yr. Zie PRIJE.
Prije, vr. Mv. -no Verkl.,

ongewoon, prijke.
Prij; booze, kwaadaardige vrouw. Jt Es J,n priie
van e wijf. J n Ka prij'e / J 1Z leeleke prije. - Soms
van mannen. Sies, de prije! - SCH. T. R. J. YD.
- De bet. das is onbekend.

Prijkel, m. Zie PRIJKELE.
Prijkele, n1. (nooit 0.). Zonder

my. Zonder
verkl. Daarnaast, min gewoon, PERIJKELE. De
eind-e valt dikwijis in de uitspr. weg. Gevaar. Der
en es geene prij'kele. De priJ'kel was groote Dor

PROBEEREN

PRIJKEN
en es geene prijkel af, ge rnoet niet denken da t
zoo iets zal of kan gebeuren. - Vgl. DB. CV.

J. CL.

- Afl. Pri/keleus, SOlUS perijkeleus (klemt. op
leus), bn., fro piriculeux. Gevaarlijk. TVa' da' ge
dor doet, dat es stijj prij'keleus. DB. CV. J. R.

Prijken, ww. Niet in gebruik.
Prijlde, Yr. Zie PARIJLDE.
Prijs, Yr. (buit). Niet in gebruik.
Prijs, m. Mv. prijzen. Verkl. -ke (rnv,

-kes,
-kies). ,"\rdb. --- De nauwste pri/s, de naaste, de
uiterste prijs, - Iet op prijs zetten, er een (billijken) prijs voor bieden. - Daarnaast PREZIJE
(zie ald.). Som die de nieuwe pachter aan den
ouden betaal t (voor mes t, of voor op het land staande
vrucht, enz.). - Weter: a(n) uia' prijs, iets bekoopen, er aan verliezen. As ge dat doet, zilde
weten a' zoa' prijs. J.
- Den eeste prijs hen, de eerste zijn; ook fig.
In "t klappen hee ilIie den eeste prifs. - De
prijzen zij'n nog te geen, de uitslag is nog onzeker, SCH. CV. J. R. CL. - Prijs he(n) sender
drouien, nl. zonder te draaien op den draaimolen
(op kermis of foor), dus zonder eenige moeite,
prijs zeker hebben. - Prijsse, 0., heiligenprintje, santje. De paster gaf 1nij' e prijske. E kantze
prijske, een santje met kantvormigen zoom.
- Samenst. Prifsbeeste, vr., huisdier dat, 0111
zijne vetheid, schoonheid, verdienste, bij de keuring (of expositie) eenen prijs heeft behaald of verdient te behalen; zoo zegt men : prl}sgeete, vr.,
prijshengst, m. prijskalf, 0., prijskoe, vr., prijsmeerie, vr., prijsmerrie, prij~'osse·, 111., prijsperd,
0., prijsschoop, 0., prijsschaap, p ri;sstier, m.,
prijsveeze, vr., prijsvaars, pri]s'verke71, -uereie, 0.,
pri.fsveulen, 0.; - pri.fsbollenge, vr., prijskamp
voor bolders; - prijsdeelenge, vr., prijsuitdeeling;
- prijskal1zp, m., VVdb; - prijske(g)elenge,
vr., prijskamp voor kegelspelers; - prz/sploe(g)enge, vr., prijskamp voor ploegers (zie PLOEGEN);
- prijsschzetenge, vr., prijskamp voor gaaischieters, doelschieters, enz. ; - prijsvlucht, vr., prijskamp voor reisduiven.

Prijzen, bedr. st.

ww. Very. : prees, geprezen
(nooit priisdege, geprijsd). Met hen (hebben).
VVdb. - Hie prijst zij'n ware, hij prijst wat hem
toebehoort, hij prijst zichzelf. Goe' ware pri;sl
her az(g)e zelven,. slz'chte ware l1zoe' geprezc
wer(de)n. Minachtend: dor/nee zijtie geprezen,
dat is de waarheid. Ge zij't 'n leeleke vuiltonge.
en dornzee zij'de geprezen. Zij" wijj es ' n genleene slonse, en dor1nee es ze.geprezen! CV (Aanlz.).
- Schatten. Hoeveel eszij'n huzs geprezen (niet
geprijsd). Vgl. YD.
- AB. Prijzenge, vr., het prijzen (loven, schatten); -- prijzere, m., iemand (man of vrou,v) die
prijst (100ft, schat).

Prik, m. (steek ; lamprei ); prikkel, m. ;
prikkelen, \VW. ; prikken, W\V. Niet in gebruik
(oak niet de afL en samenst.).

Pril, bn. Niet in gebruik.
Pril, m. April (in het volgend w.).
Prilzaad, o. Ingebeeld zaad. Zie PRULZAAD.

Prime, vr. Zie PREMIE.
Primus (uitspr. priellluus,

klemt. op prz'e), ill.
De eerste (in de school of elders). Tiest es pr1elJlUUS in 't eten, in 't dreneen, in 't bollen, enz.
\Tgl. YD.

Princiep

(uitspr. prinsz'ej, klemt. op siep,. of
m. (niet 0.). Fr. principe, 111. Wdb.
Dat es 1nijne prensicp. Dat es ne »aint zcnder

prensi~p),

prinsiepen,

Principaallijk (uitspr. prins-, prenszpaallijk;
paallnet den klemt.: lifk rnet ~i), bw. Mnl. principahfc. Bijzonderlijk. G;,/ zift aile t'Zmee'pliclzteg,
priJlsipaaUijk gife, ioan! goe zift den auzostcn
(oudstc).
Pringele, TIl.; pringelen, -NW. Zie PRENGELEN;
oak de atl.

Prins, m. 11 v, -en. Verkl. -ke (rnv, -kes, -kzes).
Daarnaast, soms, PRENS. W db. As ne prins, gelij'k ne prens. Hie es zoo ri;"k as ne prins. Hie
gaa' gehj'k ne prins. Ilie heet (heeft) e ieue gelijk ne prins. - Hie heet (heeft) de prz"ns (ook
Prins Ji~arel) ge;;ien, hij is zat. Bij VD : hij' heejt
den prins gesproken. C\T (.Aanh.).

Prinsesse (klemt. op scs), vr. l\lv. -n, Verkl.
-seske (mv, -kes, -kies). Daarnaast, SOUlS, PRENSESSE. Prinses, Wdb. Zt! loopt gekleed gelij'k 'Jllprinsesse. - Prinsessen, vr. m v., prinsesk(z)es,
O. mv. : suikerboonen (Phaseolus vulgarzs L.).
,k Ete geere prinseskics. Ge moet de prinsesse'
persen~' zie PERSEN. \Tgl. SCI-I. DB. C\T. J.
Prinskesdag, prinskiesdag,

In. Daarnaast
N ationale teestdag van den koning. ' t En
es 1JlOr(g)e geen schole, )t es prz'nskiesdag. SCH.
Cy-r.J.B.
PRENS-.

..Prinsie,p", m.; prinsipaallijk, prinsepaalIijk, bw. Zle PRINC-.

Prioor (klemt. op 001"), 111.

Niet gewoon. Prior.

'TD.

Prison (uitspr. przzonk, klemt, op soue : soms
op zijn fr.), O. [niet vr.). \\'"db. I-lie zit al e faar
in 't przzonk.
Privaat, 0.; bn. Niet in gebruik.
Prizenk, O. Zie PRISON.
Probase, probasie, yr. Zie PROBATIE.
Probatie (uitspr. probasle, -bas;), ba Inet ZOyl.
lange a en den klen1t.), VI'. Zonder IllV. Daarnaast,
Iuin ge\voon, PREUVE. Proef; fr. essaz". Iet op
probase koopc71. De probasie zal 't ztllwi;'zen of
dieploeg goed z~\. De probasie es de leer1Jlt'estere,
bijna zooveel als 't Lat. spr. : expere71tia docet.
CV. J. CL. Vgl. 111n1. probatie (-bacie)/ latijn
probatio.

Probeeren (bee Iuet zachtl. e en den klenlt.),
bedr. z,v. wW. Very. : probeerdege, geprobeerd.
1Iet hen (hebben). Beproeven (dat nlen niet gebruikt); fr. essayer. 'V db. Iet proberen. .1nnand
proberen, het met ienland probeeren (of hij voldoen zal, goed zijn zal, enz.) : ' k wil he1n pakken
as knecht, 1nor ' k nlOet henl eest (eerst) proberen.
Ne 1naz'ns 1Jzag toch ne keel"proberen: 't wordt
als verontschuldiging gezegd, alsmen iets ongeoorloofds ,vil doen en het niet lukt.

PROBLEM

PROFICIAT

m., iemand
iernand die iets pro- Afl. Probeerdere, m.,
- prolJeersele,
probeerselc, 0., probeersel, VD; beert; ~
proberenge, vr.: iet op proherenge
proberenge koopen~'
koopen.,. prolJerenge,
zi e ook PROBATIE.
zie
(blenz met den
den klemt.
klernt. ; uitspr. als fro
fr.
Problem (hlent
problhne), 111.
rn. (niet 0.).
o. ). Mv.
.NI v. -s.
-S: Dat es ne
ue moeieprohleme),
li.lke problem,
proble771.
lifke

(uitspr. prokltproku- of prOk3reu,r,
prokJreur, rcur
1'('1[1'
Procureur (uitspr,
klemt.}, m.
111. Mv.
:NI v. -s. Verkl. -ee.
-ke. Wdb.
\\T db.
met dell klemt.),
»an de keune11k.
keunenk.
De prokureur van
Proef, m.
n1. Zonder
Zender my.
mv, Verkl.,
V erkl., zelden, -ke.
-k>e. Ret
Proal,
Vcur de proef
procf Zi/'l,
ziju,
proeven (van eten of drinken]. Veur
iets proeven; bij uitbreiding:
uitbreiding : gaarne drindringaarne iets
PREe·
ken. - Proef, vr., is niet in gebruik; zie PRE'L·

Problema, Yr.
Yr. Zie
lie PROHl.EM.
PROBLEXI.
P~obleme,
(uitspr.proseder;nl, gewoon
ge\voon prosProcedeeren (uitspr.prosedertJn,
klemt.), onz. z,v.
zw.
ssderon, dee met zachtl. e en den klernt.],
»cu.r "n koc,
kot', ge draagt
ww. Wdb. Prossedeerde ueur
J. CV (Aanlt.).
(4anlt.).
er e perd an toe. J.
PERCEKT.
Procent, o. Niet in gebruik. Zie PERCENT.
Proces (korte of zachtl.
zachtl. 0,
0, ces met den klemt.],
klemt.I.
Proces

o.l\lv. -sen,
-sen. Verkl. -ke [mv.
(mv. -kes,
-Ees, .kzes).
-kzes). Wdb.\Vdb.o.l\fv.
I( n) proees
proces zi/n.
zijn. De
J.Je zake was z"i' prosses. Hie es
I(n)
mee mz'f
1Jzij Z"' proees.
proces. De koste' ua'
va' proees.
proces. - Spr.
mee
slich t oueree'komste,
oueree' kOl1lste, as e goe' proces.
Beter "n
in slicht
(kortc of zachl, 0,
0, klemt,
klemt.
Processe, processie (korte
ces), Yr.
vr. Mv,
1\1 v. -s,
-s, -ts. Wdb.
,~V db. op ces),
Groote /'rCit'SproCt"s.
s(z)e, processie die den
den langsten
langstcn \reg
weg volgt
voIgt:: op
op
s(tJe,
SakraJlu:ntsdag es
es ' t de g1~oote
/]Toote processe.- Klaine
J(laine
Sakramentsdag
process(l)e, processie die enkel
cnkel rond de kerk gaat.
gaat.
process/i)«,
menij-te. 't
' t Foli:
- Groote, voortgaande menigte.
folk trok nor
keerenzesse: ' n s' heel prossesse
prosscsse was'
teas ' t,
t. V gl. ev
C\'
de keeremesse,
(Aanh.). - Vieze
Vieee process(i)e,
process(z)e, aardig, zonderling
(Aank.).
gedoen; aardig volkje. - Zatte process(z)e, zat
yolk. CV. CL.
- Samenst. Process/ilebane,
Proccsstilebanc, vr., -'weeg,
~7.i)e('g, TIl.,
rn.,
\veg door de processie gevolgd; - process(z)eprocess(l)e\\7eg
blomnte, vr., veelal in 't
't my. -n : alle bloemen die
blomme,
tot versiering van den
den processieweg gebruikt;
men tot
(Phlo.t, pamculata
paniculata
bepaaldelijk: de vlambloem (Phlox
roo; -- p-rocess(l)efrak,
pn)[t'ss(zOJejrak,
L.), Volk en Taal, II, 100;
rn., -fas,
-jas, m., beste jas
jas die enkel op feestdagen en
m.,
}(, CL;
in processien wordt aangetrokken; C\T, R,
process(l)elanteerene, m.,
m., lantaarntje dat 111en
- process(t)elanteerene,
nlen
proccss(l)eperse, Yr.,
vr.,
in de processie draagt; - procl'ss(i)ejJerst.',
Inen aan
aan weerszijden
\\Teerszijden van den
perse (zie ald.) die men
Inet bloemen
bloen1en
processieweg in den grond plant en met
wit linnen versiert; - process(i)estreu(i)sele,
process(i)estreu(z)sele,
" en ,vit
0., bloemen, groene bladeren, papiersnippeltjcs, wit
\dt
0.,
ruen op den
den processiew'eg
processieweg strooit;
zand, enz. die men
C'T.
C\T.
Proces-verbaal (baal met
ll1et zovl.
zov1. lange
lange a en den
Proces-verbaaJ
klen1t.), o. Mv. -balen
-baZen (niet jJrocessell-7.!crbaal).
processen-7.'crbaal).
klenlt.),
\\rdb. Op een
er/n weke
weke dri/proces-"lrerhalen!
drz"/proces-'l'erbalen.'
Wdb.

Proche, Yr.
vr. Zie PROCHIE.
Proohe,
Prochie (klenlt.
(kleJnt. op pro),

vr. Mv.
lVIv. -is.
-ts. \Terkl.
Yr.
-Ise (mv.
(lnv. -tses, -tsit's).
-tsz·es). Daamaast,
Daarnaast, soms,
SOlTIS, PROCH:F.,
PROCHF.,
en, zeer zelden, PAROCHIE. \Vdb.
\V db. De paster va1l
'Dan
procJzz'e Elst. - (i"emeente.
Gen1eente. Hoorebeke, dat es
de prochze
,n schoone proc}ue.
procJzie. Boer JIeert
..lleert es beur(g)elJzeesbeur(g)elJleCS'1zsehoolle
ter
OllS proche. - Spr. De weereld es '11
'n
fer van 01ZS
7!z'eze p roeh
rocJzie,
zanderling iets.
iets. 'lJleze
ie, de \vereld is een zonderling
rVdb. KIL. ·fi~oe.
Ifoc. Cop. SCH. DB. ev.}.
CV. J.
V gl. 1J1711. Wdb.
Vgl.lIfl1l.
Proclzzaan (klem
(klem t. op aan
aall en met zovl.
zov1.
- 1-\fi.
Aft. Prochiaan
lange a), m., parochiaan; --- prochiane, vr., paroparolange
chiane.
Prochiekerke, vr., Mnl.
.I.Wnl. Wdh,
U/db,
- Samenst. Proehzekerke,
KIL., SCH,

J.
J.

prokurasie, -rasa,
-ras;), ra met
Procuratie (uitspr. prokurasze,
zovl. lange
lange a en den
den klemt.), Yr.
vr. Wdb.
W db. It.'1Jland
.It'7Jzand
rovl.
geen.
prokurase geen.

YE, PROBATIE.
\YW. Niet in gebruik.
gebrnil~.
Proesten, \V\\T.
('i:,ee met zachtl,
zacht l. e en
Proeveeren ('llee

klemt.},
den klenit.),
Z\V. ww.
\Y\\'. Fr. prOU'i.!r:1~.
prou"i'cl". Bewijzen,
Bewijzen. Watten
lVa ttcn
bedr. zw,
dol' zegt,
zegi, en keulldegij
keundc/rJ nie
n ie proeuercn.
jrof7.JCJt:n. \(1):
da' ge dor
V"D:
PRCleYEEREX.
PROeYEEREX.

"."T.

Z\Y. ""v.Verv.
procfdcge,
Proeven, bedr. zw,
Verv, : proefdeg»,
g{pro~fd. Met
.J,let hen
Iien (hebben),
(hcbbcn). Enkel in de bet. :
gtproefd.
Ir. {{oider.
ii.nj'n ne
ne keer
keel' proevell.
pl'oe7.Jen.
smaken, fr.
gouter. De 7iJi/n
'Yclb.
J-lle proeft
proift geeren, hij drinkt gaarne.
db. - .lIie
-- Aft. Proevenge,
Proeuenge, vr., het proeven; - proeproe7NTC, 111.,
TIl., icmand (man of vrouw) die proeft.
procft.
trere,

,y

Proeveren, \"\T.
\YW. Zie
lie PROEVEERE:K.
PROEVEEREK.
zachtl. e en den klemt.),
klcmt.),
Profeet (feet 111et zachtl.

111.
Ill.

1\1 v. -feten,
-jeten. Verkl, -eetse.
-eetse.\Vdb.
Iernand (man
Mv,
Wdb, -"-- remand
iers bevesof vrouw) die met zekerheid en nadruk iets
tigt. As Tieste de pro.feet ,resproke11heel
/(esproken heel (heeft),
tigt.
1nag
Z7fJZj"(g)en. illie
lUze de profeet.
proJeet. - ValVat1nag "n ander Z';llz'/(g)en.
sche profeet,
pro.fect, valsch
valsch mensch, leugenaar. - V
"gl.
sche
gl.
CV. SCH. CL.
CL.
DB. ev.

Profes (klemt.
(klemt. op Jes),
Afiegging eener
eencr kloosProtes
feJ) , o. Aflegging
Del' es eeprofes
kloostere. llfnl.
A1nl.
tergelofte. Der
profes in ' t kloos/ere.

w.u. DB. Scn.]',
SeH. J.
tnu.

Professen (klemt. 0P
op fes), bedr,
bedr. zw,
Z\\T. ww.
w w.
ProfesSeD
Iemand in een klooster zijne plechtige geloften
laten uitspreken en hem (of haar) als kloosterlid
aannelnen. 111or(ge)n
est "t
Jt da'
da' z' kent
he1Jl professen,
pro..fessen.
aannemen,
JJ:for(ge)n est
z, es allalZg~
allangt! geprofest.
..[[eprofest. SCH. DB. C\"". J.
J. CL.
Z'
..:lfnl.
TT7d b.
Jf1z1. Wdb.

c,r.

Professer, m.
il1. Zie PROFESSERE.
Professer,
111. Nlv.
l\iv. -rs.
-rs.V
crk1.
Professere (klemt. op fes) , 111.
"Vcrkl.

-rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-e valt dikwijIs
dikwijls
-1~ke
\veg. Professor. 111eneer
BYe was
·weg.
JJfeneer de professere. Hie
professer te Leu.'Z1tl1.
Leu7JeJl.
Profeteheze,
1\1 V. -1l.
-12. Verkl. -bezeke (Iny.
(IllY.
Protet8beze, vr. 1\1".
-kes, -kles).
-,4>/es). Paardevijg. DB, CV.
C\T. -- Vrou,v
\TrOlHV die
toon iets
iets
op stelligen, profijtigen, kwezelachtigen toon
be,restigt. Do.'
Da' profetebezeke
proJetebezekc 1110et
1720et altif'
altzj" gelifk
g'elijk
bevestigt.
hen. ev.
CV. J. SCH (Bij'l'.).
(Bz/'l")' - Vrou,Y
Vrouw die eenvoneenVOll!zen.
Jlie de profetebeze
profetebezc
dig doch net is aangekleed. Jlte
konlt g'i1ller
c!finler af. - Ik
Ik hvijfel
twijfel of nlen
filen hier met
rnet
kOlllt
woorc! te doen he eft : de eerste beteecen zelfde \voord
bezie, vrucht; de twe~de
tweede
kenis schijnt te wijzen op lJezie,
wellicht den invloed ondergaan van lJes(fe),
bes(je),
heeft \vellicht
\TOU\vtje.
vrou\vtje.
Profeteren (uitspr. P
1'0.(8-), profllteren,
proffitel"en,
ProtetereD
proftJ-),
lie PROFITEEREN.
profl'eteren. Zie

Proffieciat, profllesiat.
proffiesiat. Zie PROFICIAT.
Pro:flleciat,
Proffijt, O.
o. Zie PROFIJT.
ProfDjt,
Proficiat (uitspr. PrOfieSlat,
Pro:8.ciat
projiesz"at, proff-, klemt.

op
tusschen\v. W db. De koe es verkocht, projie...
pro,fiefie), tusschenw.
Slat! - Ook als m. nw.
nw. 'k Wainselt
Waz"nsch ou (u) n-en
nen
siat!
hertelijke projiesz'at.
projies/at. Zouder
londer lidw. : iel/ZalldprofzeJlzand pro):'
hertelifke
jiesl'at wainschen.
u/Gz'nsclzen.
jiesz'at
"
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PROFIECIAT

Profleciat, tw., 111. lie PROFICIAT.

Profijt, proffijt

(klemt. op fijt) , o. Mv. -en .
Verkl. -se (mv. -ses, -siej). W db. Ieuerst projijt
uit (niet van) trekken. Veel (klaz'ne) projijtsies
maken e groot.
- Afl, Projijtelijk,proffijtelijk, bn., Wdb;projijteg, profjijteg, bn., profijtelijk; van personen, spaarzaam, zuinig: }t es ne projijtege mains/
ne mains moe' projijteg leuen : projifteg spreken,
op stillen, stelligen toon. DB; J; l1£nl. Wdb; CL.

Profiteeren (tee met zachtl. e en den klemt.),
onz. bedr. zw. ww, Daarnaast PROFETEREN, PROFFITEREN, PROFFETEREN. Onz. lie YD. - Bedr.
N utten (eten of drinken). }k En he (heb) tian de
s' heelen dag nog niet (niets) geprojiteerd. SCH.
CV. T. R.J.

Program (klemt. op grant), m. (niet o.). Mv.
-so Wdb. C\T.J.
.Prokurase, prokurasie,

vr.;

prokureur,

m.

Zie PROCU-.

Prol, vr. Niet in gebruik.
Prome.o, ww. lie PRAMEN [ook de afl.),
Pronk, m. Ret pronken. ZJ es op herre pronft.l,
ze pruilt lie PRONKEN.

Pronkappele, m. Mv, -Is. Verkl. -Ike (my.
-lkes, -lkies). Schoene ponlpoen die men tot pronk
op den schoorsteen plaatst; het is veelal de appelvormige vrucht van Cucurbita pepo L.~· de C.
1nelopepo L., C. maxima L. en Lagenaria vulgaris SER. geven ook pronkappels. SCH. CV. J.
PAQUE, Volksn. Enkel in dees woord heeft pronk
de bet. van sieraad. lie PRONKEN.
Pronken, onz. ZW. ww. '''-erv.: pronktege,
gepronkt. Met hen (hebben), Enkel in de bet. :
pruilen; vg1. toch PRONKAPPELE. E kind da'
pronkt en es mor e leelek kind. Pronken e171 monken. Het were jJronkt, de lucht is overtrokken,
men weet niet wat het worden zal (regen of zonneschijn). ' t Vier, de stove pronkt, ze wil niet goeJ
branden. Vgl. .i7J;fnl. fVdb.KlL. DB. CV. J. VD.
- Ret kraamfeest vieren; aldus te N ukerke,
op de westelijke dialectgrens (T/"olk en Taal, II,
5S-Si). Zie hier PONDEREN, PAANDEREN (i. v.
PAANDERE); en SCH rBi/'ll.); Loq., Wdb.
- Aft. Pronk, m., zie baven; - pronkengc,
vr., het pruilen; kraamfeest: moeder es nor de
pronkcnge,o - pronkere, 111., iemand (man of
vrouw af kind) die pluilt : zi/' w(J.f en es 1nor ne
pronkere,o zet de pronker van ne /ongen in den
hoek~' kraamfeestvierder; - pronkeri/e, vr., pruilerij : die pronkeri/e steekt 1ni.lstijfte(g)en.
- Samenst. Pronkappele, m., zie ald.; pronkdag, m. : ' t es lI£ie herre pronkdag vanda(g)e, n1. haar pruildag; zoo ook: pronkweke,
vr. : z' es in her pronkweke ,. pronkdag bet. nog :
kraamfeestdag; - pronkgat, 0., vrauw (of kind)
die veelpronkt, pruilt; -- pronkkerte, -konte, vr.,
vrouw die veel pruilt; - pronkkloot, m., man
die veel pruilt; - pronkstove, vr., stoaf die niet
gemakkelijk brandt; zao ook : pronkvier, a., pronkwere, a., weder dat pruilt; men spreekt nog
van ne pronklucht, m.
Pronselen, wW. Niet in gebruik (ook niet de
aft. en sanlenst.).

PROSSEN

Pront, bn. bw. Trapp. V. verg. : pronter(e) ,
prontst. Het w. is een met pronzpt (zie de \Vdb.,
en vgl. hier SNEL). Enkel van personen. Met an..
gunstige bet. : trotsch, fier, praalziek. Da' maise'
es veel te pronto ' t Es ~ In pronte kerte, ' m pronte
konte. Ne pronte keerele. Jl1ie ka' pron! gaan.
Ook zelfst. vr.: ' 1JZ pronte, een al te fier vrouwmensch. - Spr. Vam bove pront en van onder
stront, gezegd van kale heertjes en juffertjes. Met gunstige bet.: flink, schoon, welgemaakt.
Trau7..f)~ er mor mee : ~ t es ne pronte uaint, ne
prontc Jongene, e pront maisee. SCH. CV. R. J.
CL.
- Aft. Pronte, vr., zie boven ; - pronteghied,
vr., fierheid, trotschheid: da' w!Jf stenkt ua'
pronteghied (prantigheid); ze best (berst) oa'
pronteghied.
Prooi, vr. ; proost, m.; prop, Yr. Niet in gebruik (aok niet de aft. en samenst.).
Proper, bn. bw, Zie PROPERE.
Propere, bn. bw. Trapp. v. verg.:

properproperst. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Proper. \\T db. - }t Es er zoo proper
dat 't kraakt. lie KRAKEN. - Ge zoodt (zoudt)
er van de vloer eten dat 't zoo proper es. - ' t Es
euia' propers, fr. c' est du propre, uitroep : het is
~a~kbaar, slecht (wat gedaan of gezegd wordt), het
IS In 't geheel niet proper!
- Afl. ProperJghied (ei a . properigheid), vr.,
netheid, zindelijkheid: 't k~aakt er »an de proper}ghied,o da' maisl:e kraakt tra' proper}ghicd;
-- daamaast properte : in dat huzs es de properte groot; da' kraakt oa' properte~' - properkes,
properkies, bw. : dat es properkies gedaan.
d~(r)e,

Propertait, \T. Zie PROPERTEll'.
Properteit (uitspr. propCJrtaz't, klemt. op

taz't),
vr. 1\1v. ongewoon, -en, Daarnaast, SOlTIS, PROPRETAIl', PROPRIETAIT. Eigendom. Da' goed es her
propertail. .lJfnl. Wdb : Ofr.PROPRETE ; fr. PROPRlETE.

Proppen, ww. Niet in gebruik. Men zegt toch
proppende »u], proppend vol, propvol : de kerke was proppende vul.
Propretait, proprietait, vr. Zie PROPERTEIT.
Prosederen (klemt. op de), prossederen, W'V.;
proses (klemt. ap ses), prosses, 0.; prosesse
(~lemt. oJ? ses), prosessie, prossesse, prosses81e, vr. lIe PROCES, PROCESSIE.

Prospectus (uitspr. prospektuus, klenlt. op
pek), m. (niet 0.). CV. J.
Prospektuus, In. Zie PROSPECTUS.
Prosper (uitspr. op zijn fr.), In. \Terkl.

-ke.

Mansnaam. Zie PERSOONSNAMEN.

Prossen, bedr. ouzo Z\Y. WW. \ren " : prostege,
geprost. Met hen (hebben). Bedr. Villen. E per(d)
prossen. - Gnz. Kerven. Snijen eul, prossen.
Den dokteur prost geeren. Dienem beenhauwer
es altij'd an't prossen.-Slordig werken, knaeien.
Prossen e1npruitsen. An ~ t tete~ prossen, aan het
eten knoeien.· Op ~ t land prossen. Dat en es nie
werken dat hie doet, }t en es mor prossen. Marsen. In de 1lwre jJrossen. De kZ1'Zders prosse

PROSSEN

PRUIMEN

geeren in de vuz'Zeghied. - (Met iets) row handelen. jvfee nen hond prossen, - Vgl. YD. SCH.
ev. DB. J. Voor de etyma zie ilfnZ. Wdb: 't staat
in verband met PR UTSEN.
- Afl. Prossenge, vr., het prossen (villen,
kcrven, knoeien, morren, ruw handelen) : de prossenge van e perd; ,k en kan die prossenge 'van
den dokteur nte Zanger zien; 'iDa' prosseng in
da' nat land I Daarnaast prosscriie : da'
ell
es 1JZor goe' ueur de prosserije; in die tnale strate
rijen, dat es "m. prosserije; - prossere, m.,
vilder; kerver; snijder; knoeier; morser; iemand
die ruw handelt, mishandelt: Sics koopt auio
(oude) per(de)n, 't es ne prossere , oneen doeteur
es nen eeste (eerste) prossere; de leeZekeprosser
hee 't werk bedoaruen , SCH, J.
- Samenst. Proskerte, -konte, VI'., knoeister;
-- proskloot, m., knoeier; - prosputte, m., put,
waarin de viiders de afgemaakte paarden steken ;
put, waarin men de huisdieren, die aan een besmettelijke ziekte gestorven zijn en waarvan het vleesch
niet mag verkocht worden, begraaft.

nietswaardige vrouw : - protkZoot, m., man die
prot; nietswaardige kerel; - protuaint, m.,
uietswaardig persoon.

r-«

Prossen, onz. zw. ww.
prost. Met hen (hebben).

Very. : prostege, geHetz. als pruischen
(zie ald.). Vooral gezegd van vuil water, (mest)
poehvater dat blaasjes aan de oppervlakte laat
openspringen. Spr. As de mespocle prost - re(g)enel

Prot, m. M v.

-ten, Verkl. proutse, protteke
(mv. -tses, -tsies ; -kes, -kzes). Kianknabootsend
woord. Wind, veest, lVe prot laten, SCH. CV. J.
VD (<< Zuidn. »). - Achterste (in de kindertaal).
Ze zal op herre prot krij(g)en. Komt, ' k zal ozc
(u) ne keer op ott protteke geen. - Kindje. VeeIal : protteke. Konzt bij lnij, »u]' protteke. Protteke Zzef I
- Praat (dat nag~noeg op gelijke wijze wordt
uitgesproken). 't Is dus een woordenspel. Ge vertelt jlauwe prot ! lie PRAAT, PRIETPROT.
- AB.. Protten, ww. Zie ald.

Protekol (uitspr. protdkol, klemt. op kol), In.
Eig. protocol met gewijzigde bet.; protelen, preutelen, protten, kallen hebben waarschijnlijk hun
invloed laten gevoelen. Daarnaast PROTTEKOL.
Preuteling, tegenpreuteling. Al diene protekol en
dientveur niet, CV.
- AfL Protekollen,prottekollen, onz. zw. ww.
preuteIen, babbelen, tegenspreken: der en valt
hier niet te protekollen; ze prottekollen aI1neer
as 'n ure, en 't en helpt niet. SCH, CV, R, CL
Bifv.).
Prottekol, m. lie PROTEKOL (en de afl.).
Protten, onz. Z\;v. W\V. 'T erv.: prottege, geprot.
Met hen (liebben). Veesten. SCH. C\T. J.
-- Praten, dwaas spreken. Zie PROT.
- Afl. Prottenge, VI., het protten;- prottere,
m., iemand (man of vrouw) die protten laat; nietswaardige persoon : ' k en wille 1nee' dlene protter
nzet te doen hen (hebben); babbelaar.
-- Sanlenst. Protgat, 0., achterste : ' k zal henz
ewat op zif' protgat geen; klein kind: da' protgat u,zlt al alleene loopen~' kontt alhzer, ntif' klai'
protgat; - protkerte, -konte, vr., vrau\v die prot;

Provencie (uitspr. pro'uensle, S0111S pronenss,
kletnt. op ven), VI. Provincie (dat men zeiden
hoort). Hie weunt in de prooensie (soms van)
Oos/t)- Vlaanderen,
- Afl. Prouenciaal, S0111S provinciaal, b,\T.:
de pro~lellciale raad.
Provense, provensie, provincie,

VI'.

lie

PROVENCIE (ook de afl.].

Provieze, proviezie, VI'. lie PROVISIE.
Provisie (nitspr. proz'iezie, proz'iczJ;

klemt.
op vie), VI'. \V db. -- ZifJ7l provzezz'e hen, afgeranseld zijn, erg berispt zijn, erg bedrogen zijn,
veel verloren hebben, dronken zijn: Iue hee'
l!isteren a7'e(n)d Zz'flll protieee s' had.

Prrr, tusschenw. Dient OlTI vogels (musschen,
kiekens, enz.) weg te jagen. CV. R.

Prudanse (klemt. op danse), Prudense (klemt.
op dense), V1'. Verkl. -ske. Vrouwenaam : Prudentia; Ir. Prudence. Zie PERSOONSNAMEX.
Pruik, vr. Niet in gebruik. Zie
Pruilen, ww. Niet in gebruik.

P.\RUKE.
Zic ]VIONKEN,

PRONKEN.

Pruim, vr. lie PRUIME.
Pruime, VI. Mv. -n.Verkl.

-Jllke (mv. -kes,
-kies). Mnl. prusne (pruYlne). PrUilTI. Wdb.
Dobbel prui1Jze1l, groote pruimen. De Sente-Katrtenepruimen zifn dobbel pruz'1ne1l, d' aierpruimen ook. - Geenz priam» toebak toerd; niets
waard, J. - 'HZ Prtame, e pruil1lk' ophen (ophebben), eenigszins bedronken zijn. -- Te gare
pruinze' schutten, te zamen hanc1elen; ook :
vleeschelijke gelneenschap met elkaar hebben.
- AB.. Pruz'nzachteg, bn.: da' smaaet ' I1'Z
beetse pruil1lachteg; z' en es nie pruilnachteg,
z' eet niet gaarne pruimen; - p rtcimeieere, m.,
gewoon pruimere, m., pruimeboom : vgl. DRUIVERE; - pruil1zen, ww., zie ald.; - pr uimeteeren, -rie, pr utrneren, -r ie, bn., van pruimenhout :
prui17zcrie half t en es nie' vele werd.
- Samenst. In den vorm pruz"1n- of przamen(prui1nenl-) : pruz"1nonbooln, ook pruz'nzbootlz,
m., pruimeboom; - pruimsteen, m., pruimesteen :
- pruz'1nentifd, prztz'nztlj'd, m., tijd dat de pruimen rijp zijn; spI. in de pruinzentzj'd, nooit; CV;
- pruz'ndorte, vr., pruimentaart.

Pruimen, bedr. zw. wW. Verv. : prUiJ1ldege,
gepruinld. 1\Iet hen (hebben). \\T db. Toebak pruz'l1U'fl.-Il'onisch. Opeten (sprekende van pruimen).
Zifn der nog prza'1Jzen? .i.\leen ' t : de kz'nders /zen
ze gep1'zn'lnd. Jlfe zillen ze ne keer gaa' prUl'1nell,
\ve zullen a1 de pluimen eens gaan opeten. Kiikt,
nuz' zijn ze gepruz'ntd, nu zijn al de pruimen opgegeten. - Bekijven, kastijden (van een kind dat
herhaaldeIijk naal' pnlimen vraagt). Ge ~'raagt
1nif de leste prUil1ten? FvTacht, ,k zal ou (u) ne
keer gaa' prui17zen. Vgl. APPELEN.
- AB.. Prztz'lnere, m., sjieker, YD.
- Samenst. PruiJJztoebak, In., tabak die ge~
pruimd wordt.

PRUINE

Pruine,

bn. Daarnaast, gewoner, RGTl'E (zie
ald.). Pru.ine zijn, alles in 't spel verloren hebben.
Iemand pruz'ne spelen,
- Afl. Pruinen, bedr. zw. ww. Iemand prldnen, hem alles afspelen.

Pruis,

m.; daarnaast

Pruiseneere, \V db. De

Pru/se' zijn in ' t land.

Pruischen (uitspr. Tnetch, zelden pruisc711), onz.
ZW. ww, \Terv.: pruz~'tege, geprul~'t. Met hen (hebhen). Daarnaast PROSSEN. Opborrelen, schuimen,
gIst en. ' t Water pruzst as ' t kookt. Da' bier
schuinzt te vele: ' k hoore ' t pruischen. IIz'e zoas
zoo koleereg dat 't speeksel tat zijne mend prul~'
tege. 't Bier pruzst in de tonne. 't Bloe(d) kan
ud'n ioonde pruzschen. Vg1. YD. SCR. DB. J.
O. KIL. s/»: "Vdb (i. v. PRUUSSCREN).
- A.fl. Pruischenee, soms przdsenge, vr., daarnaast prossenge, het pruisehen: ' k hoo re ' 1JZ
prui')cheng' in de moor; in de tonne, in de o-ote;
DB.
. .')

ev.

Pruisen, o. Landnaam.

Wdb, lie PLAATSX.\Weree' zieu»: de keunenk »a' Pruisen
voor een ander, voor niets werken; nuttelaos werk
verrichten.
- Samenst. Pruzse(n)land, 0., ::\1n1. : Pruscnlan t,
MEN. -

Pruiseneere (seh. e), In. Zie PR"C"IS.
Pruisisch (uitspr. -;}S; voor J 111et ch», bn. bw,
'V db. ' t Gaat er Pruises, of op zij' Przuses,
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PRUTTELEN

onnoozelaards, op I en April, doet gaan koopen.
.Iemand om prnlzaa' zendcn, Ret w. staat in verband met (A)przl en met prul(le).

Prut,

vr. bn. Niet in gebruik (oak niet de sa-

111CnsL).

Pruts, m. (niet vr.). Zander n1V. Zander verkl.
Daarnaast, gewoon, PRUITS. Bueht, dingen zonder
waarde. VD. SN. SCR. DB.
J. O. Pakt al
dtene pruds bijeen, Pruits '"[la kleeren, ua»: boeken, »ao: olo mrnen, enz. - Ne pruits ua« e nus,
een sleeht meso - IJdele praat. ZwiJgt, ' t es al
pr~ds da' ge oerteit, Nietswaardige persoon.
JIze loopt dar mee ne pr uts 'van ne odint. Ale
prnds nan e maisie, »an ne knecht, sleeht meisen,
slechte kneeht.
J. - Pr uits va' volk, sleeht,
~en1een volk. Klein yolk. lVe pruJts van ne
Jongen, van e maisee.

ev.
J

ev.

Prutselen, onz. ZW. \YW. Daarnaast, gewoon,
PRUITSELEN. Vcrv.: pru(t)tseldege, gepru(l) tseld.
Met hen (hebben). Hetz. als PRGTSEN (zie ald.).
De tuaitser pruitselt. JIoos(clz)en em prutselen.
, - Pru(z)tseleere, nl., iemand (Ulan of vrouw)
die prutselt; - prU(l) tse lenge, vr. : ziJ" werk en
es rnor pruz'tsell;nge; daarnaast pru(z)tselderije,
\'1'. : hze doe' /log' J7l oeetse pruz'tselderije in ziJ'nen
JlOf; tnor uierher: en kan hie nie meer,
Samenst. Pru(z)tsell?erte, -ko nte, vr.;
pru(l) tselkloot, In.

Prullen, onz. z'v. ww. l\Ieestal in den infin.
Frutselen, beuzelarijen doen. "J-'Vatten es ze dol'
'[veer an J t prullen? - Xietige praatjes vertel1en.
"?~:ra' stade (staat ge) dol' te babbelen en te jJrullen? DB. eV.J. Vgl. PRULLE.

Prutsen, onz. ZW. ww. Daarnaast, gewoon,
PRL-ITSEN. Beuze1aehig handelen, werken of tasten,
Hze hee' g'heel a' Ieue' . .~. ·e.pruitst, en nu: es hie
te }liete. Ge moet schoone werken en azoo nie
prutsen. An e pak staan te prutsen. - Beuzelaehtig praten. "Va' da' ge dor zegt, en es nie serieus, ge zijt an ~t pruz"tscn. - Vgl. DB. B. O.
Dr. VD"r.
- . A.fl. Prutsenge, pruzlsenge, vr., het prutsen;
knoeh,-erk : kiJ"kt ne keer 7i/a""' pruitsenge, 17ziJ'ne
God.' -- prutsere,pruzlsere, m., iemand ~man of
vrouw) die pl-utst : 't es ne przdtser (Jan ne vaint,
een knoeier, sleehte werkman; een beuzelaar; prutseriJ'e, przdtseriJe, vr., bueht: verbrandt al
die pruzlseriJ'e~' knutselarij, knoeierij : ' t en es
gee' goe' werk, 't en es lnor pruzlseriJ'e pruitserije'va' volk, gerneen, nietswaardig volk.
San1enst. Prutsgat, pruzlsgat, 0., klein
kind: da' prldtsgat zat onder de tafele.,o prutsJongen, pruitsjongen, m., kleine jongen:
7iJacht, zz'lle, pru its/onKen , ' k ga ou (u) in den
hoek stcken; - prutskerte, -konte, prullskerte,
-konte, vr., vrOllW die vee! prutst (knoeit, heuzelt);
- prutskloot, pruds-, nl., man, die veel knoeit
bellzelt: onze knecht en es Jnor ne pruz'tskloot;pruts'l'olk, pruz'tsvolk, '0., gemeen yolk. - In een
aantal sarnenst. heeft pruts-, pruzls- de beteekenis van slecht, nietswaardig: pru(z)ls1Jzes,
0., pru(l)tsploeg, vr., pru(l)tsstove, vr., enz. :
die prutsstoL'e ' II wilt nie branden;· hie en heet
(heeft) anderst niet asprudsboeken,. , t es pruts'[uere 7·anda(g)e. Somlnige dier samenst. zouden
kunnen totpruts,pruits, m. gebracht worden.

Prulzaad (zovl. lange a), o. Daarnaast, min
ge,voon, PRILZAAD. Ingebeeld zaad, dat men door

Pruttelen, \VW. Niet in gebruik. Zie PREuTELEN (ook de aR. en samenst.).

't gaat er bont, ruw; men kijft en veeht er credurig. Vgl.VD. SCR. DB.
J. Cr., - l'elfst.
]n.: Pruiseschen, Pruis : ge zij' gij zeker ne
Przcisesch.en ? De Prutsesche zijn "dor; - vr.
Prttisesche, vr., eene vrouw uit Pruisen; - o.
Pruzses(ch) : op zij' Prulses, naar Pruisisehe manier; zie boven.

ev.

,Prnits, In. ; pruitselen, w,v.; pruitsen, 'V\V.
Zle PRUTS, PRUTSELEN, PRtJTSEN; ook de afl. en
sarnenst.
Pruke, vr. Zie PAR"C"KE.
Prnl, yr. Zie PRrLLE.
Prulle, vr. :NI v. -no erkl. -ke (mv. -kes, -kleS).

,r

Pru!' \V db. Nietswaardig vrouwmenseh :
'17Z prulle van e w~if (nooit: 'ilZ prulle van ne
'vaint). - Prullen en frullen, nietige dingen.
Wast;r z:et va' werde, op de verkoopenge? Ba
neen t: t waren al prullen en frullen.
- AfL Prulderife, vr., prullerij, ijdele praat,
bcuzelachtige leugcns, nietig bedrog; bueht, nietige dingen : slnijt die prulderije bu/ten; prulderije va' volk, niets"\\raardig volle DR.
- Sanlenst. Prullenzan, m., iemand die zieh
lnet nietige beuzelarijen bezighoudt; daarnaast
prulle'"[!aint, m.; zoo ook: prullewiJj, vr. ;-prulleLf)erk, 0., beuzelwerk, werk zonder nut of \vaarde.

J'

PRUUL
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PUNT
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Prnnl, m.Verkl. -ke. Daarnaast PUUI_. Mannelijke roede. CV : PRUL.

minor L.); - puze7,'eldere, m., puievildcr, slccht
roes; vgl. GATSCHREPERE.

Pruweel (weel met sch. e en den klemt.), o.
Veelal in 't verkl. pruwcelke. Zie PRIEEL.

Pnik, bn. ;
en samenst.).

Psalm,psallem, nl. l\'fv. -en, \Vdb.
Pudding, m. Niet in gebruik. Zie PODDIN(~.
Puf, vr.: pufl'en, ww. Niet in gebruik (ook
niet de afl.]

Pni,

m. Zie PUID....Aldus te Zingem, op de
noordelijke dialectgrens : zie J70 Lk en Taal, I, 4.

Puid, m. Mv, puien (vgl. iuien == luiden).
VerkI. ongewoon. Daarnaast, min gewoon, pUll,
put'. Kikvorsch. Der zijn twie soo rte va' puien.
Vgl. KIL.llfnl. Wdb (PUUT). SCR. DB. J. VD..lve puid opblazen: Martelspel : de jongens vangen
eenen pUld, breken eenen stroohalrn, steken dezen
in den aars van het dier en blazen het tot springens toe Ope - .iVe PUla in de keel hen, iets in de
keel hebben dat de stem schor maakt of belemmert; heesch zijn. DB. J. - Van nc PUla 'm
padde krij(g)en. lie PADDE. - Zoo naakt as ne
pUla, zeer naakt. Zoo l1za(g)er as ne pUla, zeer
mager. Nie meer verstand hen as ne puza, geen
of weinig verstand hebben. Hie en hee nit? meer
mach i as ne pUla, hij heeft geene macht. Volksmeteorologie. ' t Zal donderen as dt.; puien
ill ku/akken uit de poel kommen. Puien in hsos,
beaten nie pluls (voorteeken van slecht weder en
van regen). - 't En es mar nepuid, het is een
mager mensch, Ook : l1za(fj)ere PUla. - Onnoozele pUla; onnoozelaard, Zoo ook : sem.pele,
domme, dwaze, stomme pUla. - Molenaarsterm.
Houten haakje in den VOIDl van een zittenden
pu£d: de puz"e zijn an J t ende van de meulenassr
vaste, en de mulder haakt er de lctsen an.
- Ail. Puierije, VI., collectief : al de pu/en.
Die puierije belet llzij te slopen (slapen).
- Samenst. In den vorm fiu/e(n) , voor b
puz'em-. Puiembee, m., baardelooze jongcling : de
puiembek mag zwi/(g)en ! -puieJJzbzlle, VI.; verkl., gewoon, -ke:'k etegeere.' puzembz"llekies ,.pUiegerek, 0., kikvorschschot; vgl DB, J; - puiekoe'rs, m., volksspel: ieder mededinger heeft eenen
krui\\Tagen en eenen levenderi pltld, deze wordt op
den kruiwagen geplaatst en, na een gegeven teeken of signaalroep, rijden al de spelers naar een
aangewezen doel; wie het eerst Tnet den levenden
pUla op den kruiwagen aankomt, wint den prijs;
het arme dier vindt echter in dit spel geen behagen
en springt herhaalde malen van den kruiwagen ;
het wordt echter telkens ruw vastgegrepen en op
hetvoertnig geplaatst; de puiekoer,~ es e vree' spel;
op Reeremes-dijsendag es Jt pUl'ekoers t' Elst;
- pUie1JlOedernaakt, puienaakt, bn., zeer naakt;
vgl.padde-, pall1ulloedernaakt (i. v. PADDE); VI.
mv. Puz'ellloedernaakte,puienaakte; 10 herfsttijloos (CO!.c}u"CUl1Z autumnale I,.): de bloem komt
voor de bladeren en is OUS naakt; 20 de onderaardsche schubbenwortel (Latltraea clandestina
]~.) : de bladeren zijn schubbenvormig, vleezig en
de roode bloemen schijnen dus naakt; aldus te
Rpnse (waar de plant op populierwortels gemeen
is);- 'p~ll(;nlOS, 0., \vaterlinze (vooral Lt'11lna

O.

.Niet in gebruik (ook niet de afl.

Puilen, onz. zw. ww. Enkel van oogen :
d'oo(g)e' puzldegen uit zijne kop. Zie W db.
Pnilcoe, vr. ; puilooen, ww. Zie

PUILOOGE,

PUILOOGEN.

Puilooge, (uitspr. -uo(.g)e met sch. 0 )., VI. (niet
0.) Veelat in 't mv. -no \V db. Jvfie mee her puiloo(g)en.
Puiloogen

(uitspr. -oo([{),Jn met sch. 0), onz.
Met uitpuilende oogen kijken. Hie best
(berst) va' koleere: ki.fkt hoe dat hie dor staat te

ZV\T. WW.

Plliloo~fj)en!

DB.

Pnimen, bedr.

ev.

ww. VerVe :puimdege, fjepuiJ1zd. Met hen (hebben).Wdb. Iet pui1Jzen. (
- Afl. Puimere, ITl., iemand die puimt ; -puinlsele, 0., het gepuimde: het puimen.
- Samenst. Puimsteen, ill. [nooit 0.).

Pnin,

0.; VI.

ZVl.

Niet in gebruik (ook niet de aft.

en samenst.).

Puist, m. (niet vr.). W db. Zij' lfezichte staat
[niet zit) vul pUlsten. - Slecht mensch, deugniet.
, t Es nc vieze puist. Em betrauwt diene j>UlSt"
niet, hie zal ou (u) bedrie(g)en.
Puit,

m, Mv. -en. Niet gewoon. lie PHID.

PUk, m. ; pukkel, VT. ; pul,
pullen, ww. N iet in gebruik.

Pulp (uitspr.

VI. ;

als Ir. ./>ulpt'),

TIL

pulken, ww. ;
[niet vr.). Zie

PUULP.

PuIs, m. Mv. -en. Verkl, -ke. Reeds in 't mnl.
Pols (dat in zwang komt). Iemand zi/ne puis
»oeien, lie POLS.
Pnlsen, ww, Zie POLSEN.
Punt, ill. (niet VI.). M v, -en, V crkl. puz"ntse
(mv. -tses, -tsies). Spits, fr. pointe. Ne scherpe
punt. - Spr . .A lles op zijne punt zetten, alles ordelijk schikken, inrichten. OJ> zijne punt kom1Jzen,
in orpe kOTnen. 't Zal nog amaal op z(fne punt
koml1zen, het zal nog goed komen, het zal zich
nag weI schikken.
- Aft Puntachtig, bn.; - punten, ww. ; zie
ald.
Punt, O. M v. -en. Verkl. puintse (mv. -tses
-tsies). Fr. point. Wdb.-Epuntvan 'tgeloove,
geloofspunt. Dat en es gee' punt van ~t (of ons)
geloove, dat kan betwijfeld worden (wat gij daar
zegt), dat moet men niet als onfeilbaar aannemeu.
- Stip op somnlige letters: ge moe! e punt op d' z"
zettf'n,. bij VD Yr. - Lcesteeken. Zet achter da'
word e punt. E puntkoJnma (zie bencdcn); 'n
dobbel punt, of sonlS, evenals in 't ff., twie punten.
Bij VD VI. - In het piketspel: het punt, fr. Ie
point, het hoogste getal gevormd door de tellende
kaarten; vzjf en 7Jeerteg "was ' t punt. -- 't Punt
van IJzzldas, 13. Zie DZUDAS.
- Smnenst. Puntkolluna, 0., kOIDJnapnnt; docb
ko !lUll a is ill.

53

-

PUNTEN

42 2

Punten, bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoner,

QUANTITEIT
putte steken, hem begraven. Steek! die vortf' koe
mar in de pittte.In de putie zi'/n,of li(gg)en, dood
en begraven zijn; ook : gerulneerd zijn. Hie es
(moet) de put in, hij is gerulneerd. Vgl. DB.
J. - Holte van het oog. IJe putte' va' zi/n ooge'
zifn zoo diepe. - Holte van eenen aardappel.
T.]. YD. - Mestput, beerput. Voert de putte
(nl. den inhoud) nor 7t veld. - Pompput.Ne
putte booren, maeen. - De putte van nem
boom, de kuil waarin een uitgekapte boom heeft
gestaan.
- Puitse, 0., putje waarnaar men met marbels rolt, schiet of stuikt. - 't Puitse doopen,
Zie DOOPEN. - Puitse boeren, hetz. marbelspel
als sttiiken. (zie ald.). T' Zegeisem ze(gg)en ze
stuiken, t' Sente-Kornel»s puitse boeren, Puitse rotten, met een zeker getal marbels naar
een putje rollen; indien in het putje een paar getal
marbels ligt, wint de rolder : anders verliest hij.
De kinders roile puz'tse. lVi'lle1Jze ne keel'" puitse
rotten? - Puitse, de putvormige zijde van
het pikkelbeen.
- Aft. Putten, ww., \V db.: water putten;
vanhier: puttere, m., iemand die put.
- Samenst. In den vorm put- : putboorde.re,
putgravere,putmakere, ill. ; -putgeld, 0., geld
dat de kooper van eenen boom, boven den koopprijs, moet betalen : : t put~I{eld dient orn de werkman die de putte wor dem boom gestaan heel
(heeft), vult, te betaien ; - putkuipe, vr., kuip
of holle cylinder van planken, die de werklieden
die eenen pompput maken, gebruiken om het .invallen van de wanden te bel etten. - In den vorm
puitse-: puitse-b.oeren, puitse-rollen, ww., zie
boven,

(zie ald.]. In orde brengen. (re moet
dat hier amaal ' m bcetse punten. V g1. Mnl.
Wdb: PUNTEN, POENTEN; DB : PINTEN.

OPPUNTEN

ev.
ev.

Puppa,

Yr. Mv, -no Verkl. pupke (mv. -ees,
-kies). Pop, speelpop. Miet:« speelt mee her
:Ruppe. - Schertsend tot een meisje dat al wil
meepraten of -doen : ga mee' de puppe spelen !

Purgatie (uitspr. met fro 1t : puurgas(J, -gasie,
ga met zovL lange a en den klernt.), vr. W db.
Iemand "m. puurgasze geen.
Purgeeren (uitspr, met fro It : puurzer{711, ze
metzachtl. e en den klemt.], onz. zw. wW. Wdb.
Ge moet ne keer goe' puurzerell.
Pnrper, bn, Zie PURPERE.
Purpere, bn. Pur-per. Den dock was schoone
purpere.
- Samenst. Purperblauwt, bn., purperblauw;
zie BLAUWT.
Purre, Yr. Mv. -11,. Verkl. purreke (mv. -kes,
-kzes). Wrat, puist, knobbeL Zi/J g~zzchte staa'
vut purrekies. - In het topspel, hetz, als KABUZE
(zie ald.]. Aldus op de noordelijke dialectgrens (Volk en Taai, III, 78). - Ret w. staat
in verband metporre,porie (zie Mnt. Wdb.); de
tweede bet. kan echter tot het volgend pul"'ren
gebracht worden. V gl. DB : PORRE.

Purren, onz, Z'V. ww. Hard en met geweld
werken. In de grond purren. DB : PORREN.
- AfL Purrenge, vr. : dat es hier llt purrenge!
J

Putt m. Zie PUTTE.
Putte, m. Mv. -no Verkl. puitse, putteke (mv.

Puul,

111. Daarnaast })RUUL

(zie ald.). Manne-

lijke roede.

-ses, -stes; -kes, -kzt's). Wdb. Ook in 't mnl.j-trr-rx
(naast andere vormen]. -Spr. Jt Es te late de putte
gevuld as 't kalfverdronken es. J. Vgl. VD. Putten £n d Jerde kla(g)en, erg klagen. J. YD.
Wie ne putte maakt ueur 'n ander, valt er zeif
in, J. - Ne putte maben om nen anderen te
-uulien, eene oude schuld met eene nieuwe betalen. J. - Hie hee deuust erde genoeg om de
putte te vuUen, hij heeft juist geld genoeg om
Veel putten in
de schuld te betalen. DB. d'erde PleSen. Zie PIESEN. - Op aUe putte' vis
hen,overal vrienden hebben, uit allen voordeel
halen; veel aanzoek hebben : da' mai'sk' hee' vis
op aIle putten.
- 't Putteke van 't herte, het kuiltje boven
het borstbeen. - ' t Putteke van de wentere, het
midden van den winter. J. - Graf. Ielnand £n de

Pnulp, m. (niet vr.}, Zonder mv. Pulp. Wdb.
Puulp an de koe geen.
- Samenst. Puttlpputte, m., put, kuil waarin
men pulp bewaart.

Punr, bn. bw. Wdb. De pure waarhied; ook
pleonastisch : de pure euruere waarlzied. J. Om zoo te zeggen. G' en het (hebt) puur nz'e'
g'eten. DB. ev.]. B.
.Pnnrgase, puurgasie, vr.; pnurzeren,
Zle

WW.

PURGATIE, PURGEEREN.

Puus, m. Groote, \.\roBen, gebreidehalsdoek;
fro echarpe. Aldus tc N ederzwalm.
Pyramidale, vr.; pyrus, tn. Zie

P[RAMIDALE,

PIRUUS.

Q
Q, vr. In't alphabet heet deze letter KU. Mv.
kuuts, of kuen. Verkl. kuutse. 'n Groote ku, 'n
klaine ku.
Quadrille (uitspr. kadr.iel, met korte a en
klemt. op drzel), m. (niet vr.). W db. Ne kadriel
dansen.

Quaestie, (uitspr. k'westie) , vr. Zie

KWESTE,

KWESTIE.

Qualiteit (uitspr. 'kali-, kal(Jteit, ka met zovl.
a en den klemt; min gewoon kwa-), Yr. Zie KALITEIT.

Quantiteit (uitspr. kanti-, kantCJtait, kan met

QUARANTAINE

QUOTIENT

den klemt.: min gewoon kwan-), vr. Wdh. D«
eantetait is ere, mor de kaletait niet,

Sleep van cell kleed. Zc Iaat herr» keu slepen, zc
maakt veel beslag.

Quarantaine (uitspr. karantiinJ, k(llnet kortc
a, tii met den klemt.), Yr. Veelal in 't my. -no
Fr. quarantaine. Hofbloem, de eenjarige violier
{Clzeironthus annutcs IJ.). Enkel, dobbel karan,·
t(jne11.

Quane (uitspr, karree, ree met zachtl. e en
den klemt.), m. Zie CARRI~:.
Quatre-mains

(uitspr. op zijn fr.katriJ- of
katJr-), m, (niet vr.). Wdb. Ze speeldegen ne
quatre-llZains.

Qu'tuor (uitspr,

lnRJll-ttuor), m. (niet

0.) W db.

Dat es ne schoone ouatuor.

Queue (u~tspr.

keu), m. (niet vr.]. Zie

Qllibus, m. Zie lCWIBUUS.
Quinquet [uitspr. keenkee

met neusklank), m.
(niet vr.], Mv. -keets. Verkl. -eeetse (mv. -tses,
,.tsies). Soort van lamp. Dat es ne schoone keenkee.
- Samenst. Kee1tkeeglas, 0.; - keenkeela'lnpe,
vr.; .- keenkeeiilz'e, vr.; .- keenkeewieke, vr.

Quitance (uitspr. kietansJ, klemt. op

Qui-rive {uitspr. .oP zijn fr.), tusschenw.
Wachtwoord. Fr. quz'-vz'veI YD. - Zelfst. m.
(niet. 0.) : op zijne qui-vive zifn. VD.
Qllotient

[{EU.-

tan), vr.

IV£v. -so Quital1tie. W db. Gee' m(j 'n kietanse.
·n Valsche Inetanse.

wa».

[uitspr. kos£C'nt, klemt.
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