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R
R (uitspr. errs of ra), .vr. Mv. erran of ras.
'n Groot errs; 'n klaine ra. Schrijft dat mee
twee erren.
Ra, vr. Onbekend in mijn dialect.
Raad (uitspr. raat met zovl. lange a), m. Mv.

raën. Wdb. — Are raa' veur niet geén, vermanende zegswijze voor iemand die geenen raad wil
aannemen en hem toch van noode heeft. Tende
road, ten einde raad. -- Tij' gee' raad, tijd geeft
raad. Ook : tij' schenk(t) raad. — 't Weer es aria
raad, het is onzeker. CV. J. Hie weet overal
raa' mee; bij VD : raad voor.
Raadsel (e), o. Men zegt veelal graadsel(e) ;
zie ald. 't Woord komt in zwang.
Raadzaam, bn. Zi e GERAADZAAM.
Raaf, vr. Niet in gebruik. Men zegt altijd
krouie. Zie KRAAIE. - Ook de samenstellingen,
behalve ravegat (zie ald.), zijn niet in gebruik.
Raagbol, in. Niet in gebruik (ook niet de ander
woorden met y-aag-).
•
Raai, yr. ; raaigras, o. ; raak, bw. Niet in
gebruik.
Raak, vr. (hark). Niet in gebruik. Zie REEKE.
Raal (uitspr. met zovl. lange a), bn. bw. Trapp.
V. vergel. : raalder( e ),raalst. Raar (met dissimilatie, zie XI. en Vorml.). SCH. J. Dat en gebeur (t)
mor raal, zelden. — Zoo rail as zwarte snee,
as ne witte meerlaan, as '71 witte krouie (kraaie).
-- Pier es ne. rale veu(g)ele, een zon.derling
mensch ; oot. als uithangbord : In de Rale Veu(g)ek. Spr. kale keerels hè (hebben) rale
bor(de)n, rare kerels hebben rare baarden ; zonderlinge menschen dragen zonderlinge kleeren,
hebben zonderlinge manieren.
— Afl. Raalte, vr., raarheid, zeldzaamheid,
zonderlingheid. Ze doet het veur de raalte; —
raleghied, *raligheid, rarigheid.
Raam, m. Niet in gebruik.
Raam, vr. (Omlijsting van) venster, deur, enz.
Zeer zelden gebruikt (ook niet de samenst.). Zie
-

KASSIJNE, SAMBRANK.

Raan, ww. Zie RADEN.
Raap, vr. Zie RAPE (ook de afl. en samenstell.).
Raar, bn. bw. Niet in gebruik. Zie RAAL.
Raas (uitspr. met zovl. lange a), m. Zonder

• verkl. Geraas, getier. In die herberg e was 't ne
-

raas van al de duvels. — Dom gepraat, onnoozele
klap. Alijne kop doe' zeere van herre ?was. Hill.
Wdb. OLD., Bijdr.

J.
Raaskerte, -konte, -triene, vr. ; raaskloot,
m. ; raaspot, m. Zie RAZEN.
Rabarber, vi Zie RUBARBER(E) (ook de
samenst.).

Rabat. o. rabatteeren. ww. ; rabatten,
rabaut, m. ; rabauw., vr. of m. —
rabbelen ww. - rabbi, at, rabbijn, M. ; —
raboorden, vr. mv. (plant). Niet in gebruik (ook

WW.:

niet dc ei. (ii samenst.).

Rabbie (klemt. op rab), in. Mv. -s, -ts. Vgl.

1.Vaalsch

(Belgiscli-Franscli ) rapia, m. ; en rapiaRcilz if, vs. 2959) in .LVd/. Wdb.; lat. rapere.
Zie ook " abbe, rabbie bij J (met andere bet.).
Vrek. 't Es foo rabbie. G'heel die famielde
bestaat nit Tab/bets.
711115

-

Sarnenst. Rabbie(t)svolk, o., gierig yolk.

Rabbraken, WW. Zie RABRAKEN.
Raboe (ra met korte a en zonder den klemt.),
m. Wispeiturige jongen. A2 raboe van ne
gene! VT, I, 35. Vgl. RABOEST bij SCH, T, J; en
beneden RABOELLN.

Raboelen(uitspr. ra met korte a en zonder den
klemt.), onz. zw. ww. Very. : raboeldege, geraboeld. Met hen (hebben). Vgl. boven RABOE. Veel
geruisch en geschreeuw maken ; tieren en razen.
In d'hleiÇ.2 e den Hone hen ze de g'heele71 nacht
gerabeeld. desire raboelen, met geraas
-

weggaan. — Heiz. als RAMOELE1, zie ald.
— Afl. Raboeldere, m., lawijtmaker; — raboelenge, vr., geraas en getier.
Rabot (ra met korte a en zonder den klemt.),
m. (?). Het geslacht blijkt niet. Op rabot zijn,
gaan, loopen, op zwier zijn. De smed es al drij
dd(g)en op rabot. Naar fr. être en ribote (oorsprong onzeker; vgl. LITTRÉ). SCH. CV. R. J. Zie
Wdb : RABOT, RABAT.

Rabraken (uitspr. ra met korte a en den klemt. ;

bra met zovl. lange a), ww. Eig. RADBRAKEN. Zie
Wdb. — Gerabbraakt zijn, erg vermoeid zijn, als
gebroken zijn. — Bedreiging: 'k zal hem rabbraken, erg afranselen. — Vgl. J.
Rabuit, m. Niet in gebmik.
Rachel, m. ; — rachelen (en afl.), ww. Niet
in gebruik. Zie op ROCH-.
-

1

RAD

Rad, o. Niet in gebruik. Men zegt WIEL.
Rad (uitspr. altijd rat; zie Kl. en Ilorml.), bw.

In mijn dialect heeft dit woord de bet. van :
gansch, geheel, heelemaal, heelegansch. Hie sloeg
de katte rat dood (uitspr. rat toot). De knecht
graakteg' onder 't wiel, en zij rech (t) bee' (been)
was rat af. Ne stok rat in twieé slaan. De bolle
liep rat te(g)a mik: Vgl. ndl. RAD (met andere
bet.) ; Mnl. Wdb.: RAT, GERADE; SCH, DB, CV,
J : RAT; DB : GRAT; T : GERAD.

Radbraken, w"'. Zie RAB(B)RAKEN.
Radeeren, ww. Niet in gebruik.
Raden (uitspr. raan, eenlettergrepig en met

zovl. lange a), bedr. zw. ww. Very. : raaddege
(uitspr. raattaga met verkorte zovl. lange a),
garaad (verkorte zovl. lange a, nooit geraden of
geraan) ; het ww. is dus zwak in alle vervoegingsvormen. Met hen (hebben).
--- GRAAN, RAAN. Zie GRAAN.
— Der en es an hem gee' raan, hij luistert naar
geen raad, hij is eigenzinnig en koppig. — Iemand
níe kennen helpen noch raan, hem van geen
nut kunnen zijn.
— Afl. Raandere, m. : 't es ne goeë randere,
mor ne slichten doendere, hij raadt goed, maar
doet zelf slecht ; — raadsele, o., zie GRAADSELE
(en de samenst.).
Radijs, vr. Zie RADIJZE.
Radijze (uitspr. ra met korte a en zonder den
klemt.), vr. Mv. -n. Verkl. -dijske (mv. -kes,
-kies). Radijs. Wdb.
— Afl. Radijsachteg, bn. bw. : da' smaakt
radijsachteg.

— Samenst. In den vorm radijs- of, gewoner
radijze- : radijs- of radijzebedde, o., radijsbed;
— radijs- of radijzeblad, o., gewoner -blare, vr.,
blad van eene radijs; -- radijzezaad, o., soms
radijs-.

Raduis, vr. Niet in gebruik.
Raf, vr. Zaak en naam onbekend.
Raf, tusschenw. 't Wordt gebruikt om te zeg-

gen dat iets haastig en wild wordt genomen. Een
onomatopoëtisch woord, dat misschien met rafelen (zie aid.), en rabbelen (zie de Wdb.), fr. raf
fier, samenhangt. Raf! hie snapteg e 't amaal
van de tafele. 't Was raf en weeg!

Rafelen, ww. (van draden). Niet in gebruik
(ook niet de afl. en samenst.).
Raffelen, bedr. zw. WW. Vel v. : raffeldege,
geraffeld. Met hen (hebben). Schrapen, scharten,
bijeendoen (met het bijdenkbeeld van drift en
spoed). De droo(g)e blaren op nen hiop rafelen.
Ze raffelt al de klodden tegare.

— Slaan. Vgl. ROEFELEN. Iemand er van
deuce raffelen. Baaske rafeldege z'amaal op de
strate.
— Haastig eten. Pier kan iet deur de kele
raffelen.

--- Gierig zijn, vrekkig leven. Schijnbaar onz.
Z'hee' g'heel her leven gespaard en geraffeld.
Sparen es goed, mor azoo scharten en raffelen,
da' gaat te verre!
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Vgl. DB : RAFELEN, RAVELEN ; fr. raffier ;
hgd. raffen.
-- Afl. Raffelachteg, bn. bw. : iet rafelachtegbijee(n)va(g)en; raffelacliteg leven, gierig leven;
— raffele, m., het bijeenschrapen : g'heel da' ras
es veur de rcffele; -- raffelderije, vr., het raffelen (gierig zijn); — raffeleere, m., man (of vrouw)
die raffelt : Mie de raffeldere; — raffelenge, vr. :
hie es veur de raffelenge, voor het bijeenschrapen
(eig. en fig ) .
— Samenst. Raffelkerte, -konte, vr., vrouw, die
raffelt ; — raffelkloot, m., man, die raffelt : en
komt a' mij' werk niet, raffelkloot.

Rag, o.; ragen, ww. Niet in gebruik (ook niet
de afl. en samenst.).
Ragoele (klemt. op goe, a kort). Verkl., gewoon, ragoeleke. Fr. rigole? In het marbelspel :
schoongemaakt, glad baantje voor den marbel.
Volk en Taal, VI, 149.
Raigere, m. Zie REIGERE.
Rail, vr. Wordt niet gebezigd. Zie RAILDE.
Railde, vr. Mv. -s. Rail, spoorstaaf. Op de raildes van d'ijzerie bane.

Rainen, ww.; — rains m.; -- rains(ch),.bn.
,

bw.; — rainvaan, m.; — raits, bw.; — raize
vr.; —raszen,
ww. Zie REINEN, REINS, REINS(CH),
REINVAAN, REITS, REIZE, REIZEN ; ook de afl. en
samenst.
Rak, o. Niet in gebruik (ook niet de samenst.).
,

Rakaalde (uitspr. rakoulda, ra met korte a,
koulda met speciale zovl. ou en den klemt.), vr.
Zonder mv. Fr. rocaille. Afval (brokken) van
kasseisteenen (in de steengroeven). 'rz Strate va'
rakoulde. De boere rijen nor Lessen ons rakoulde.
Rake, vr. Niet gebezigd. Zie REEKE.
Rakelen, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.
en

samenst.). Zie ROKELEN.

Raken, bedr. onz. zw. ww. I-Iet w. wordt

zelden gebruikt. In de bet. van fr. toucher, zegt
men : TAKEN, GETAKEN. In die van fr. atteindre :
G(E)RAKEN. - Lichte geraak(t) zijn naast,
gewoner, lichte g etaak(t) zijn; zie VD.
Raket, vr. (plant; vuurpijl ; kaatsnet); — rakker, m. Niet in gebruik.
Rakoulde, vr. Zie RAKAALDE.
Ralen (uitspr. met zovl. lange a), one. zw. ww.
Very. : raaldege,geraald. Met hen (hebben). Spottende term : van -vaal, laatste lettergreep van

ndl. ,,; cnereal, korporaal. Lstie nog senzpele saldaat? Nee-ie (neen hij), hie es kapperaal. Wel,
't raelt toch !

Raletait, vr.; naast, gewoner, ralietait (uitspr.
met zovl. lange a). Fr. rarete: Rariteit. Wdb.
Rallen, ww. Niet in gebruik.
Ram, in. Zelden gebezigd. Mannetjesschaap.
— De andere bet. van 't woord zijn hier
onbekend.
Rambeezenk, m. Zi e RAMBOEZING.
Ramboezing (uitspr. rarnboezenk, klemt. op

RAME

—3—

boe), m. Mv. ramboezengen.Verkl. ramboezenkskr'e
(mv. -kes, -kies). Soort van veelgekweekte zure
appel : Malus ramburo van BAUHIN, fr. Rambour (Rambour franc van DUHAMEL). KICKX
(Flora Bruxellensis) heeft den naam ranzbouling
en beschrijft dezen appel als volgt : « Fructu
ovato, maximo, costato vel gibboso, hinc flarescente, aline pallidiori lineolis rubric; carne
acida per maturitatenz farinosa... Vernacule
Rambouling. Women hujus varietatis a 1?ambitra, Picardiae loco. » Rambures is thans een dorp
in dép. Somme. Vgl. ROLLAND, Fl. pop., V.

Rame (uitspr. met zovl. lange a), vr. (mnl. ook
wel vr. naast m.). De rame van 't weejgetauwe,
het zijstuk, waar de andere deelen op rusten. Volk
en Taal, VI, 87.
Ramen ww., ramenas, vr.; — rammei, vr.;
rammeien, ww. Niet in gebruik.
Rammelen, onz. (soms bedr.), zw. ww. Very. :

rammeldege, gerammeld. Met hen (hebben).

Wdb. — Een herhaald (bevend) kort en luid
gerucht maken. Mijn tande rammele van de
kauwe. 't Geld rammelt in zijne zak. Die auw
kerre rammelt. De wend doet de deure, de vaister
rammelen. An de keten, an de grendel rammelen.
Mijnem buik rammelt van den hongere. — Spr.
Lezen (bidden) dat de tande rammelen, veel (en
luidop) lezen. —J. CV (Aanh.). Mnl. Wdb. KIL.
Teuth.
— (Dwaas) praten, babbelen. Da' wilt en doe
niet as rammelen. Babbelen en rammelen; razen
en rammelen. SCH. J. VD.
Bedr. Slaan, ranselen. Iemand uit den huize
rammelen. Rammelt er hem van deure.

- Rammelen (van konijnen, hazen) : niet in
gebruik.
— Afl. Rainnzel(e), m., vervelend gepraat :
mijne kop doe' zeere va' zijne rammele; slaag :

RANSE

mom 7.'ellr de verkies. Rammenant va' volk, gespuis. Vgl. OUD., Bijdr. (REMENENT). SCH,
CV. j.
RaMMelieltS0 (uitspr. -aitsa met den klemt.),
vr. Mv. -n. Verkl. -aitseke (mv. -kes, -kies). Ramenas, de zwartwortelige (soms geelwortelige),
scherpsmakende radijs (1?aphanus sat/vies var.

vul,traris). De rammenaitse 'n kan ek 711 e' verteer'n, ze werpt op. SCH. CV (RA(M)MENATS,
.

-NETS) ; J : RA(M)MENATS ; DB : RAMMERATSE.
Vgl. ROLLAND, El. Pop., II, 133 en vgg., waar
men gelijke romaansche namen vindt.

Ramoel (uitspr. ra met korte a en zonder den
klemt.), o. Daarnaast, min gewoon, RAMOER,
RAMOELTE. Zonder mv.; zonder verkl. Rumoer
(met dissimilatie). ' t Was e schrikkelijk ranzoel
in dat huis.
Ramoelen (ra met korte a en zonder den
klemt.), onz. zw. ww. Very. : ramoeldege, geramoeld. Met hen (hebben). Daarnaast, ongewoon,
RAMOEREN. Rumoer, lawaai maken. Ze ramoeldegen de g'heelen nacht. Ze zijn an 't ramoelen.

Vgl. RAMOEL.
— Afl. Ramoeldere, m., iemand die ramoelt :
de ranzoelders zij' weer an de gank ; ramoelderije, vr., ramoel ; ranzoelenge, vr., het

ramoelen.

Ramoelte (korte a en klemt. op moel), vr. Collectief zooveel als RAMOEL. 't Es 'n ranzoelte
van al de duvels. — Ook : oploop, oproer. 't Was
'n ramoelte: dembeur(ge)meester moest de plate
poetsen. — Vgl. J; CV : RAMULT, o.; DB :
MULTE, REMULTE, TREMULTE

tumulte wijst).

(vorm, die op fr.

't En zif geen schoon appels, 't en es mor ram-

Ramoer, 0. Min gewoon dan RAMOEL (zie
aid.). Van oudfr. rumour (fr. rumeur, lat. rumor(em). MhZ. Wdb : RAMOER, RAMMOER naast
andere vormen. KIL. SCH. DB. CV . J.
Ramoeren, ww. Zie RAMOELEN.
Ramp, vr. Niet in gebruik (ook niet de samenst.).
Ramplasant (al de a's kort, klemt. op sant), m.
Mv. -en. RemplaÇant. Wdb.
Ramplaseren (se met zachtl. e en den klemt.),
WW. Remplaceeren. Wdb.
Rand, m. Mv. ran(d)en. Verkl. randeke. Wdb.
Rang (uitspr. rank), m. Mv. rangen. Verkl.
rankske. Wdb.
Rank, m. Zie RANG.
Ranke, vr. Mv. ranken. V erkl. rankske (mv.
-skes, -skies). Mnl. ranke. Rank. 'n Ranke van
den druivere, van erten, boonen, hoppe, enz.
— Naam voor wilde of gekweekte rankende
planten. Dat zij' schoone ranken. Over de muur
hange rankskies, Bepaaldelijk : de soorten van
het geslacht Convolvulus (C. saepium L. en C.
arvensis L.) ; de hangerk(z)es (Lie ald.) ; en de rankende duizendknoop (Polygonunz convolvulus
L. en P. dumetoruin
Ruse, vr. Vrouwenaam : fr. Enze'rence, Flo-

menant. Smijt diene rammenant va' _pat° (dd)ers

rence.

rammel hen, rammel krij(g)en; iemand rammel

gein;rammelachteg, bn. bw. : ons kerre
werdt rammelachteg; babbelachtig : vader es
rammelachteg;
raninzelderzje, vr., het rammelen (babbelen) ; ranzmeleere, al., man (of

vrouw) die (veel) babbelt; voorwerp (b.v. oude
kar) dat rammelt; — ranzmelenge, vr., het rammelen : de rammelenge van de deure; slaag :
iemand 'n rammelenge geén, lappen, drouien
(draaien); 'n fernze rammelenge krij(g)en.
- Sainenst. .Ramnzelgat, o., iemand die veel
babbelt; — rammelkerte, -konte, -kause, -triene,
ramizzelkerre, vr.,
vr., vrouw die veel rammelt ;
rammelende kar ; rammelkot, o., (oud) rijtuig
dat al rijdende rammelt; — ranzmelkloot, m.,
prater, babbelaar ; — rammelpot, m., persoon

(man of vrouw), die veel babbelt.
Rammen, ww. Niet in gebruik,

Rammenaitse, vr. Zie RAMMENEITSE.
Rammenant (klemt. op nant), m. (o. in Mal.

Wdb). Vgl. Eng. remnant, fr. remanent (dw. van
ofr. remanoir, renzaindre, lat. remanere).
Wdb (REMANANT, REMENANT, REMANENT).

Zonder mv. Uitschot (van zaken en personen).

RANSELE

RAS
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ansele, m. Mv. ransels. Verkl.ranselke (mv.
-kes, -kies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Ransel. Wdb.
— Slaag. Iemand ransel gein. Ze krijg t ransele. VD.
Ranselen, bedr. zw. ww. Wdb. Slaan. Iemand
er van deure ranselen.
- Afl. Ranselenge, vr., ranseling, VD. : 'n
ranselenge lien (hebben), krij(g)en ; iemand 'n
ranselenge gee'n (geven), drouzen (draaien).
Ranst, bn. Rans (van boter, spek, olie, enz.).
Ranste botere. Da' vlees smaakt ranst. KIL :
-

-

RANST, RANSTIGH.

— Afl. Ransteghzed. vr., ranstigheid, ransigheld, ransheid.

Rantsoen, o. Niet in gebruik. Zie RATIOEN.
Raout, rn. (niet vr.). Zie ROET.
Rap, bn. bw. Trapp. v. verg. : rapper(e),1 apst.
Wdb. — Zoo rap as nen haze, as nen hert, as 'n
katte (of as de katten), zeer rap; zoo rap as de
wend (wind), as ne weerlicht, as ne piji nit dem
bo(g)ene,as de blaren die women (waaien), as 'm
blad, as e geftais. — Rap in den tand, rap do
't hand, wie snel eet, werkt snel. J.
Schrander, verstandig, slim. 't Es ne rappe
kadee. In de weereld moette (moet ge) rap z ijn,
anderst en komder (komt g'er) niet. Iemand te
rap zijn, slimmer zijn dan iemand. Z' es den duvel te rap. DB. J.
— Als tw. : om haast te gebieden. Hieruit!
rap, zille! Rap komt alhier! J. CV (Aanli.).
— Afl. Rappeghied, vr., rappigheid, rapheid
ze paktege 't mee ' 71 groote rappeghied ; rct:pte,
vr., rapheid ; in de rate, in der haast ; nzee' de
rapte, metterhaast.
Rap, o. (schurft) ; rapaije, vr. Niet in gebruik.
Rape (uitspr. rop9), vr. Mv. ropen; verkl.
roopke (mv. -kes, -kies). Mnl. rape. Raap. Zoo
voos as 'n rope, zeer voos. Hie bleust gelijk '72
rope, is bleek. E gezichte gelijk '72 rope, een
bleek gezicht. E kaleur gelijk 't sap va' ropen,
bleeke kleur. — Duitsclze ropen, rutabaga's
(Brassica napus var. rapifera). Blast den eurleug aten de mainsen Duitsche ropen. Daarnaast
ROOPKOOLE. Kerstrijmpje. As 't Kindeken es
geboren, hen de ropen oudere (hunnen) snzaak
verloren. J. CV (Aanizi
— In zenzends rope' zitten (of schijten), in.
iemands rapen zitten, hem vergrammen, misnoegen. Vgl. VD (met ander bet.). G'het (hebt)
lizijn rope gezeten, en dat en zal 'k va' z' leven
n ie' vergeten.
Volksgeneeskundig rijmpje (de raap is
laxatief) ;
Ropen
Doen 't gat gopen (gapen),
En ieder bete
Es 'n schete.
De laatste 2 verzen kunnen zijn
En ieder bete die ge bijt,
Zyde 'n schete kwijt.
.-

Tergspelletje : ropen trekken. Men grijpt
de twee ooren van een kind en trekt zijn hoofd
van links naar rechts en omgekeerd, terwijl men
zegt : Kij kt alhier en k ijkt aldaar ; ziede niemand ? Ropen trekken, ropen trekken, ropen
trekken!
Afl. Roopachteg, raapachtig : van rapen houdende ; naar rapen smakende.
Samenst. Roopb/ad, o., gewoner roopblare,
vr., blad eener raap — roopblomme, vr., bloem
eener raap ;
roopbotere, vr., hetz. als loofbotere (zie aid.) ;
roopbrood (brood met scli. o),
0., raapkoek (zie VD.) ; doch men bedoelt meer
de stof dan den vorm (dus meestal zonder
gebezigd) : hie geet (geeft) a' zijn koeie roopbrood ;
roopgast, m., soort van raapvormige
beet; — roopgrond, m., grond geschikt voor
rapenteelt ; grond, waar rapen gestaan hebben ;
daarnaast root land; —roopjaar (zovl. lange a), o.,
jaar dat veel rapen geeft ;
roopkoeke, m., raapkoek bij VD, men bedoelt stof en vorm van den
koek ; vgl. roopbrood; pakt dor ne roopkoeke;
geeft de koe roopkoeken;
roopkoole (koo met
sell. o), vr., hetz. als Duitsche rope (z. RAPE) ;
roopland, o., zie boven roopgrond;
roopmeel, o., meel van gemalen roopkoeken ;
roopmeulen(e), In., molen met draaiende, snijdende
messen, waarmede men rapen (ook beeten, wortels) aan stukken snijdt; J. ; — roopolie, vr.,
raapolie, VD ; roopreuk, m., reuk .van rapen,
die men kookt ; — roopschelle, vr., raapschil;
roopsmaak, m., smaak van rapen ; smaak van
de roopbotere (zie boven).
roopsoorte, vr.,
soort van rapen ;
roopve/d, o., veld waar rapen
groeien ;
roopzaad, (altijd) o., zaad van rapen ;
ook als familienaam : Raepsaet.
Rapen (uitspr. rop(a)n), bedr. zw. ww. Very. ;
rooptege, geroopt. Met hen (hebben). Wdb. --Fig. De kinders ropen 't goed en 't kaad (kwaad)
op, ze nemen alles op.
Afl. Ropelenk, rn., rapeling; mv. ropelengen ; een opgeraapt ding (vooral vrucht, appel,
peer, aardappel, enz.). Rope/cog-en en zijn n ie'
veel werd (waard). En koopt die appels niet, 't en
z ij' mor ropelengen ; laat did ropelenge (van
aardappels b. v.) veur d'ormc mainsen; ScH,
J. ; ropelenge, vr., rapelinge; collectief : al
het opgeraapte : die peeren en den(g)en niet, 't
en es mor ropelenge; KIL. , Scii, DB, CV, T, R,
J ropeng-e, vr., raping; -- ropere, in., raper
(b. v. die de aardappelen, bij het uitdoen, opraapt.) :
der zijn uitdoenders en ropers.
Samenst. Roopappete, m., afgevallen appel,
dien men opraapt ; — roopgast, m., (min goede)
vrucht, die wordt opgeraapt : die peeren en z ij'
mor roopgasten, gee' z'an de verkies ; rooppeere, vr., peer die afvalt en wordt opgeraapt ; —
rooppato(dd)ere, in. , aardappel, die, na eene ie,
zelfs 2e raping, op 't veld overblijft en (door arme
menschen) wordt opgeraapt.
.

Rapier, 0. ; — raponsje, vr. Niet in gebruik.
Rappoort (uitspr. poort met zachtl. o en den

klemt.), 0. Rapport. Wdb.

Ras, o. Mv. -sen. Verkl. ongewoon.

IZASPE

—

— Ras (stof), ras (draaikolk), en ras, rasch

(gezwind) zijn onbekend.
Raspe, vr. Mv. -n. Verkl. -peke (mv. -kes,
-kies). Ofr. rase (fr. rdite). Rasp. Wdb. Zoo
grof, zoo rauwt, zoo ruzk as 11 rase.
.

Raspen ,bedr. zw. ww.Verv.: rasptege, geraspt.
Met hen (hebben). Wdb.
Rastel 0.; — raster l m.; — rastering, vr.;
— rasterwerk, o. Niet in gebruik.
Rat, bw. Zie RAD.
Rat, vr. Zie RATTE.
Rataplank (de twee eerste a's kort, plank met

den klemt.), tusschenw. Daarnaast RATTEPLANK.
Wdb. — Als nw. m. (niet o. noch vr. als ndl.
rataplan).

Ratatoel (de twee eerste a's kort, toel met den
klemt.), m. (niet vr.). Daarnaast RATTETOEL.
Ratatouille, ratjetoe.
Ratel, m.; vr.; —ratelen, ww. Niet in gebruik. Zie ROTELE, ROTELEN (ook de afl.).
Ratijn, o. (stof). Niet bekend.
Ratioen (uitspr. rassioen, ras-joen, klemt. op
oen), o. Rantsoen. Iemand op rassioe' stellen.
Ratte, vr. Mv. -n. Verkl. : ratteke (mv. -kes,
-kies). Mnl. ratte. Rat. Zoo slim, zoo oolek as 'n
ratte, zeer slim. — Van de ratte' geneukt zijn,
zeer slim zijn. — Ratteke, kindje. Troetelnaam.
Komt. op mijne schoot, mij' ratteke. Lief ratteke.
Mij ratteke zoet! — Gelukzoeker, in : vrende
ratte, vreemde rat; Fransche ratte. SCH. DB.
CV. J.
— Afl. Ratachteg, bn., van ratten houdende : ons
kat en es nie ratachteg; ratteriile, vr.; collectief : al de ratten : hoe zilleme die ratterije kieruit krzj(g)en?

— Samenst. In den vorm ratten-. ratite-. Rattegat, o., rattenhol, 0.; — rattegeknaag , o.,
-geknabbele, o., -geknains, o.; — rattenhaar, o.;
— riztte jaar, 0., jaar dat er veel ratten zijn ; — rattejacht, vr.; — rattejonk, o., jong eener rat ;
rattekaleur, o., kleur eener rat; — rattekasteel,
o.; naast slopere (zie ald.) : eon smalle lange lade
-

of kist, in twee of meer vakken verdeeld, waarin
men de ratten laat nestelen, ten einde ze aldus
alle beter te vangen; in Noord-Nedei 1. rottensprenkel; — rattekeutele, in. , rattestront, —
rattekop, m., kop eener rat; menschenkop, wiens
haar onregelmatig, met traphens gesneden is ; C V,
rattekot, o., hetz. als rattekasteel (zie
J;
boven) ; oud verlaten kot, huis, stal, schuur, enz.
j; — rattekruit, o. ongewoon, zie rattev3r„? ef ;
— rattennest, m. (niet o.) ; — rattepakkere,
rattevankire, m., mensch of hond die behendig
ratten vangt; — ratteras, o., rattesoorte, vr., het
ras der ratten; slim volkje ; — rattestert, m.,
rattenstaart ; — rattevalle, vr., rattenknip ; —
rattevel, 0.; — rattevergef, o., rattengif, rattenkruit ; van slecht eten of drinken : dat es rattevergef, 't en es nie etelijk, nie drenkelzik ; om
iets met nadruk te besestigen of te oatkenaen :
da' mag rattevergef zijn (al. het eten of de drank,
dien men in de hand heeft), as 't nie w:tar en es !
—

-

-

IZEBBE

—

Ratteplank, tw.;

— rattetoel, M. Zie

RATAPLANK, RATATOEL.

Rauw, bn. bw. Als slotwoord

RAUWT.

Da'

vlees es nog rauwt. In den zin meestal rauwt :
nen appel rauwt opeten. Sommigen zeggen rauw,

doch de eind-t laat haren invloed op den volgenden medeklinker voelen : rauwt vlees of rauw
vlees (in beide gevallen uitspr. flees). Buigingsvormen hebben nooit deze t voor a rauwe
boonen. Vgl. BLAUW, GRAUW. — Trapp. v. vergel. :
rauwer(e), rauwst. — Het w. heeft de bet. van
ndl. rauw en ndl. ruw. Vgl. Wdb.
— Rauw. Rauw teten, rauw voedsel. Rauw(t)
fruit; ne rauwen appele. 'n Rauwe kele. Rauwen azijl, azijn zooals hij is (zonder water, boter,
vet, olie, enz.). ..k Ka' rauwen azijl drenken.
— Ruw. Rauwe tonge. Rauwe keerels. Rauw(t)
spel, spel voor veel geld. Die kinders spele
:

rauw 0) spel.
Afl. Rauweghied, vr., rauwheid, ruwheid ;
- rauwte, vr., rauwheid; DB.

Rauw, m. Zie ROUW.
Rauwe, vr. Zie ROUWE.
Rauwt, bn. bw. Zie RAUW.
Ravegat (ra met zovl. lange a), o. Venstertje
in de torennaald. DB.

Ravelijn, o.; ravijn, o. Niet gebezigd.
Ravotsen (uitspr. ravoutsan, vouts met spe-

ciale zovl. on en klemt., ra met korte a), onz. zw.
ww. Very. : ravoutstege, geravoutst. Met hen
(hebben). Wild stoeien, dwaas en onstuimig loopen en spelen. De kinders ravoutsen op de speelkoer. De rotten hen op de zolder van den nach(t)
geravoutst. 't En es hier nie plztis : laat er ons
van deure ravoutsen. SCH. DB. CV . J. VD

( RAVOTTEN ; reeds bij KIL., zie FRANCK-VAN
WIJK). Vgl. hier ROTSEN.
— Afl. .Ravoutsenge, vr., het ravotten;
ravoutsere, in., man (of vrouw of kind) die ravot ;
- ravoutserije, vr., ravotterij.
Ravoutsen, ww. Zie RAVOTSEN (ook de afl.).
RIM (iitspr. met zovl. lange a), onz. zw. ww.
Very. : raasdege, geraasd. Met hen (hebben).
Wdb. Raze gelijk eze,n bezetenen. Razen en
tieren. — Flauwen praat vertellen. En roast toch
zoolange niet! J. Soms schijnbaar overgankelijk.
Ge raast mij (of mijne kop) zot. Veel over
hetzelfde punt, dezelfde zaak spreken. Hij mast
al de g'heel wee van te vertrekken.
— Afl. Raas (zie ald.) ; — razende, bn. bw.
Wdb ; razende kaad, razend kwaad; dol (dat

men niet bezigt in de bet. van : aan watervrees
lijdend) : ne razenden hond; ne razende mains
nice' versmach(t) wer(de)n, zeg t het y olk; daarnaast zelden razeg ; — razernije, vr., razernij.
— Samen it. Rzaskerte, -konte, -triene, vr.,
vrouw die raast ;
raaskloot, m., man die raast ;
ra2sp)t , in., man of vrouw die raast.
Rabarb3re (uitspr. rabarbera), na. (niet vr.).
Rabarber. Zie RUBARBERE (Dok de ail. en sameast.). J. M41. Wdb.
Rebbe , vr. Mv. -n ; verkl., rebbeke (mv. -kes,
-

-

-

REBEL
-kies). Mnl. rebbe (naast ribbe). KIL. SCH. DB, J.
Rib. Ik breek hem de rebben, ik priegel hem ferm
af. --- De rebbe' van 'rn blare, de nerven. DB.
— De rebbe' van ne meloen, de uitstekende kanten. DB. — Kause mee rebben, sto fe mee rebben,
een Icons of stof met uitspringende lijnen. DB.
— Zekere plant, hondsrib (Plantago lanceolata L.). Hier op de kant staa' veel rebbe. DB. J.
— Spr. 't Zal lang in (soms an) de rebben
hangen, men zal het lang gevoelen, gewaar
worden. Vgl. J : dat plakt aan de rebben. --• Ge
keurt zijn rebben tellen, hij is zeer mager.
— Afl. Rebbenk, m., mv. rebbengen : appel
met uitspringende rebben; der zij' zoet' en zure
rebbengen ; vgl. VD : ribbeling, ribbing; — rebben, ww. ; men bezigt veel het verleden deeles. (als
bn.) : dienen appel, die kausen, enz. zij' gerebd.
— Samenst. Rebbestik, o., ribbestuk, VD.

Rebel, in. ; -- rebus, m. ; --- reces, o. Niet

in gebruik.

Recept, 0. Wdb. Het w. komt in zwang
't recept van den dokteur.

Rechs, bw. Zie RECHTS (ook de samenst.).
Recht, o. Mv. (in sommige bet.) -en. Wdb. —
Te(g)e (alle) recht en rede; ook : mee (alle)
recht en rede. Vgl. J. CV (Aanh.) —"Dat es mij'
volle recht, dat komt me ten volle toe. DB. —
An iet gee' recht hen, er op geen aanspraak mogen maken. — Recht es recht, veel gebezigde

zegswijze om aan te duiden dat men altijd het
recht, de wet (van een spel b. v.) moet huldigen
Vgl. VD. --- Wor niet (niets) en es, verliest de
kaizer (of de keunenk) zij' recht, waar niets is,
kan niets gegeven worden. J. Veelal toegepast op
nuttelooze rechtsvervolging tegenover insolvabele
schuldenaars. — Tegen 't geweld en es gee' recht,

geweld gaat boven recht. CV (Aanh. ). —
I' rechte (in rechte), volgens recht. Dat en komt
hem i' rechte niet toe. J. — Te rechte kommen,

ten goede komen, tot bestelling komen, gebruikt
worden. Bewaart dat maar, 't zal nog te rechte
kommen. Dem brief en es niet te rechte kommen.
Ook : uitkomen, aan 't licht komen. Er es dor 'm
moord gebeurd, mor 't en zal va' z' leven niet
te rechte kommen. J. Vgl. VD : tot zijn recht
komen.
--- In het jasspel. 't Recht van de zot (of dem
boer van troef nl.) is een slag van minimum veertig punten. De zot hee' zij' recht, zegt men alsdan. --- De nele (negen van troef) heet her recht,

als men er een slag van minimum 25 mee krijgt.
— De rechten, of de rechte' van d'hailege
kerke, of de kerkelijke rechten, of d'hailege
rechten, of de leste rechten, de laatste Sacramenten (Biecht, H. Communie, H. Olijsel).
-- Afl. Rechtere, m., rechter; gewoner, zuze,
dzuze (fr. juge).
Samenst. Rech(t)bank, vr. Gewoner tribu-,
---

triebenaal.

Recht, bn. bes. Zie RECHTE.
Rechte, bn. bw. Trapp. v. verg. : rechter(e),

rech(t)st. \Vdb. Mnl. rechte. Recht. De stok es
rechte, — Zoo recht as 'n keese, als eene kaars.

RECI4TDEURE

--

Zoo recht as ne pijl (die uit dein bo('g)e vliegt),
van iets dat zich beweegt in rechte richting.
Vgl. J. Zoo recht as nen draad (die gespannen
es). Zoo recht as ne verkesstert, nl. krom. Zoo
recht as 'iii pikke, krom (van beenen). ---- Recht
in de schoenti' ^^ aan of loopen, bij VD : recht in
de schoenen staan. — Rech(t) veur de vuiste,
rechtuit, oprecht, niet geveinsd. CV. J. —
Iemand rechte zetten, iemand genezen ; ook :
iemand uit den nood, uit Benen slechten toestand
helpen. — Hie moet hem recht hauwen (houden),
zich gezond, sterk of moedig houden, den moed
niet verliezen ; ook : de kop recht hauwen. —
De kop recht in de lucht hauwen (of steken),
zich fier, trotsch, hoovaardig houden. -- Recht
in de wandel zijn, eerlijk zijn . Ook : recht in
de wandel en in den handel zijn. Vgl. J. — 'n
Lege bozze (ledige beurs) en kan nie rechte staan,
iemand zonder geld kan niet recht blijven. Vgl.
J. -- Spr. 't Geld dat doof en stom es, maaktal
recht dat krom es, geld is almachtig. Uit een bekend volkslied. — Recht op rechte, het kortst
mogelijk. Gaat alhier, 't es recht op rechte. Ge
moet recht op rechte gaan. Da' we(g)elke loopt
recht op rechte nor de kerke.
Rechter (dat men niet bezigt). Rech(t) been,
rechterbeen ; rechten orme, rechterarm ; rechte
bille, rechterdij ; rechten duim, recht hand, enz.
CV. J. Mnl. Wdb. — Rechte kant, rechterkant.
An diene keerel en ester geene rechte kant, hij
--

deugt in 't geheel niet.
— Rechtvaardig. 't En es geene rechte vaint.
Hie en es nie rechte. Vgl. VD. T.
Samenst. en kopp. Rechte, eig. of fig., vormt
een aantal koppelingen, ww. nl .; als : rechtebui(g)en, al buigende rechtmaken : ge moet da'
boomke rechtebui(g)en, VD ; — rechtedauwen,
door duwen rechtmaken; — rechtekloppen : mee
---

nen homere (hamer) 'n roe rechtekloppen, VD ;
rechtekrijgen, iets dat krom is, recht krijgen; -rechtemaken, rechtmaken, VD ; fig. : g' en zilt
die zake nie meer rechtemaken ; — rechtepleu(i)en, al plooiende rechtmaken : da' schauwkleed en es nie rechtegepleuid; — rechteschaven,
al schavende rechtmaken ; J, CV (Aanh) ; —
rechteslaan : de pale rechteslaan, VD ; — rechtesnijen, al snijdende rechtmaken, J, CV (Aanh.);
— rechtespannen : ge moet den draa' (draad)
rechtespannen; — rechtesteken, al stekende
(duwende) rechtmaken : die stake staa' scheef,
ge moet ze rechtesteken; — rechtetrekken, al
trekkende rechtmaken : de kerke was gevallen,
me moesten ze rechtetrekken; — rechtezetten :
de tafel valt, ge zilt ze were rechtezetten ; J, CV
(Aanh.). -- Of liet nu wel echte koppelingen zijn,
blijft te betwijfelen; men verkelijke : nen ij Brie
draa' rechte bui(g)en en hem rechter bui(g)en.
-

— Afl. en andere samenst. Zie de hier volgende
woorden.
Rechtaf, bw. Zonder omwegen. Het iemand
rechtaf ze gg)en. 'k Verweet het Tieste rechtaf,
dat hie nen deu(g)enie' was.
Rechtdeure (aitspr. rechtteura), bw. Rechtaan,
voortdurend rechtuit. Fr. tout droit. Gaat altij'
mor reclztcle'ure en ge zilt le Glez Zerg e kommen.

Vgl. RECHTENDE-URE.

IZECHTE

-

Rechtuit, bw. In rechte lijn. Mnl.; Wdb
(rechtute). VD. Ga snor altij' rechtuit, noch
rechs, noch slenks. Vanhier een aantal koppelingen : rechtuitdansen, rechtuitdraven, rechtuitb aan, rechtuitkijken, rechtuitloopen, rechtuitpakken of -nemen (: gaan), rechtuitrijen, rechtuitsprenb en, reclztiritstaa]5en, rechtuitzien, enz.
Vgl. VD. -- Openhartig, oprecht. Rechtuit spreken (of klappen). Zijnei;z buik rechtuit spreken.

Rechte vr. Zie RECHTTE.
Rechten, bedr. wed. zw. ww. Very. : recht,

tege, gerecht. Met hen (hebben). Zie Hiel. Wdb.
Iet da' krom es rechten; den hond reclzttege zijn
oores; hem rechten, zich oprichten; tot iemand
die slaapt : recht on, richt u op, sta op.
Rechtendeure (klemt. op den), bw. Eig. recht
en deure. Aanstonds, seffens, zonder uitstel. Fr.
tout de suite. Ge moet het rechtendeure doen.
Wanneer komde? rechtendeure. Het wordt veel

Vgl. VD.
-- In deze laatste beteekenis ook als bn.
gebruikt : 't Es ne rechtuite mains (mensch).
En zelfst. : ne rechtuiten, m. ; 'n rechtuite, vr. --Vgl. KIL. DB. R. J. CV (Aanh.).
Rechtuit m. Openhartigheid, oprechtheid.

gebezigd. Vgl. RECHTDEURE.
Rechter , in samenstellingen als rechterarm,
rechterbeen, enz. Niet in gebruik. Zie RECHT.
Rechtheid, vr. Niet in gebruik. Zie RECHTTE.
Rechthoek, m. Daarnaast RECHTEN HOEK.
Wdb. Die twee muren em maken geenen rechten

—

-

,

Hie es zeur de rechtuit.

Rechtverdig (uitspr. rechferdach, fer met den
klemt.), bn. bw. Trapp. v. verg. : rech(t)verde-

hoek.

ger(e), rech(t)verdeo st. . Inl. Wdb : RECHT-

Rechtigen, ww. Niet in gebruik.
Rechtop, bw. Misschien beter recht op. Recht-

VERDICH (naast

ander gelijkende vormen). Rechtvaardig.
-- Afl. Rech(t)verdeghied, vr., rechtvaardigheid; -- rech(t)verdeglijk, bw.; -- min gewoon,
rech(t)verdegen : g' en keurt ou (u) nie rech(t)-

over (dat men ook bezigt). 'k Weune rechtop de
stase (station). VD (met andere bet.).

Rechtovere, bw. Rechtover. VD.
Rechts (uitspr. rechs), bw. Wdb. Met de

verdegen.

rechterhand. Hie es rechs; hie werkt en eet rechs.
-- Aan de rechterhand. Pakt de bane rechs.
-- Samenst. Zie de hier volgende woorden.
Rechtsaf (uitspr. rechsaf), bw. Naar den
rechterkant af. Ga rechsaf, nor de beke toe, en ge
zilt an 't huis kommen. VD.
Rechtsch, bn. Niet in gebruik; men zegt altijd
recht. Rechtsch is overigens een nndl. adjectiefspelling (FRANCK-VAN WIJK).
Rechtschapen, bn. Niet in gebruik (ook niet
de afl.).
Rechtsin (uitspr. rechsin), bw. Naar de rechterzijde in. 'k Zal zeker moeten rechsz' slaan (of
gaan) ?
Rechtsomme (uitspr. rechsomnza), bw. Rechtsom. VD. Ze keerdege rechsovinzc.

Rechtsommekeer (uitspr. reeksommakeer
keer met sch. e), bn. Rechtsomkeert. VD. Rechsommekeer maken. 'k Speeldege rechsommekeer.
Rechtsop (uitspr. rechsop), bw. Naar de rechterzijde op. As ge rechsop gaat, komd' an
't kasteel.
Rechtstaans (uitspr. rechstaans met zovl.
lange a), bw. Al rechtstaande. Reclzstaans lezen.
,

DB. J.

Rechtsweere (uitspr. rechswveera, swee met
scherpl. e), m. Mv. rech(t)sweers. Men zou kunnen
schrijven : rechtzweere. Daarnaast, gewoner, GERECHTSWEERE (zie aid.). Mnl. rechtsweer,
rechtszvere (naast ander gelijkende vormen). Volle
neef, volle nicht. Kinders va' gebroers of gezusters
zij' rechsweers. Mij', zij' rechsweere (zie Al. en
Vorml.) OUD., Bijdr. SCH. DB. J.
Rechtte, vr. Rechtheid. Die latt' en zal her
rechtte nie hauwen (houden), ze krempt te veel
in. J : RECHTE.

REIDDEREN

-

Rechtzinnig (uitspr. rechsinnach, klemt. op
sin), bn. bw. Oprecht (dat men weinig gebruikt).
Fr. sincère. Ah rech(t)zinnege mains. Rech(t)zinneg spreken. KIL. SCH. CV . J.
-- De bet. orthodox is hier niet bekend. VD.
— Afl. Rech(t)zinneghzed, vr., oprechtheid :
de man es de rech(t)zinneghie' zelve.
Rechtzweere, M. Zie RECHTSWEERE.
Reclame, vr. ; reclameeren, ww. Zie op
REKLA- (ook

de afl.).

Recommandeeren, recommendeeren, ww.

Zie op REKOM- (ook de afl.).
Record (uitspr. rakor, op zijn fr.), m. (niet o.).
Sportterras : standaardtijd ; VD. Met het toenemende sportleven komt 't woord in zwang.
Recours (uitspr. rokeer), ni. (niet o.). Niet

gewoon. Wdb.

Recreatie (uitspr. rekreasie, - sa met zoel.
lange a). Wdb. Schoolterm. Zie VD.
Recu (uitspr. rasu), m. (niet o). Mv. recuuts ;
verkl. recuutse (mv. - tses, - tszes). Gee mij ne refu.

Recueil (uitspr. min of meer op zijn fr.), m.
(niet o.). Ongewoon. Wdb.
Recul (uitspr. rakuul op zijn fr.), m. (niet o.).
Fr. recul. Achteruitgang. Der en es geene veuruitgank, 't es no rekuul. Niet gewoon.
Redacteur, zn. Mv. -s. Verkl. -ke (mv. -kes,
-kies). Wdb. Nieuwdialectisch.
Redactie (uitspr. redaksie, -sa), vr. Redactie.

Wdb. Nieuwdialectisch.
Redden, bedr. zw. ww. Het woord (evenals de
afl.) wordt zelden gebruikt en is aangeleerd. Sauveeren (uitspr. soveran) is de gewone term. Wdb.
Iemand redden.

Redderen, ww. Niet in gebruik.

REDE-- 8 —

Rede, vr. Zonder mv. Wdb. Mee (of te(g)e)

recht en rede. Zie RECHT en vgl. 171nl. Wdb i. v.
REDENE, kol. 115 I. Mee rede 'n verstand spreken. Rede wisselt af niet reden(e) ; zie aid. Vgl.
J. DB. KIL. 11Iiz1. II db.

Redemptoriest, m. Redemptorist. Wdb.
Reden, vr. Zie REDENE.
Redenaar, m. Ongewoon en nieuw ; men zegt

meer spreker(e), preker(e) en ook wel orateur.

Redenatie (uitspr. redanasie, -sa, met zovl.
lange a), vr. Redenatie. VD.
Redone, vr. Mv. redens (nooit redenen); mnl.
redene. De eind -e (ook wel -na) valt dikwijls in
de uitspraak weg. Denkvermogen, gezond verstand ; bij VD rede. Jfee reden en verstand
spreken. Ze luistert nor de redene. Redene verstaan, fr. entendre raison.

— Gesprek, voordracht, woordvoering. Bij
VD rede. Dat en es geen redene, dat gezegde
beteekent niets. Hette zijn rede' g'hoord?
Leeleke redens, vuil redens, leelijke, vuile klap.
Ge valt i' mijn redene. DB. CV . J.
— Fr. raison. Bij VD reden. Van iet 'n rede'
maken, er zich in getroosten, het niet gelatenheid
verdragen. Moeder es dood, 't en es ons schuld
niet, laat er ons 'n reden af maken. klacht
doraf 'n redene. DB. J. — Zonder redene, AVdb.
Veur mijn (zijn, her, enz.) redene, om zekere
--

reden, die men heeft en die men geeft aan
iemand, welke (min of meer) anders denkt. Fr.
tour ma part. 'k .Paize veur mijn redene da'ge
veur 't triebenaal verlleze zilt. Ze zai veur her
reden, dat, enz. DB. CV. J. --- Om rede' wille
dat, omdat. Om rede wille da' z'ongelijk heet
(heeft). J. CV (Aanh.) : OM REDE(N)S WIL.
Vgl. VD : REDENSWIL. -- In de redene, tamelijk, fr. passablement. Zijn de pato(dders gelukt? In de redene. Hie leert nogal in de redene.
SCH. CV. R.J.

— Als wiskundige term is reden in mijn dialect
niet bekend.
— Afl. Redelijk (uitspr. met ij), bn. bw. \Vdb.
Samenst. Niet in gebruik.
--

Redeneeren, ww. Ongewoon en nieuw. Men
zegt meer rezonneren, rezaneren.
Redowa (klemt. op re, wa met korte a), rn
(niet vr.). Wdb.
Redzekes (uit spr. redzakds), redzekies, bw
Zie REITS.
R8e (uitspr. met zachtl. e), vr. Mv. reeën.
Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Eig. rede, « eene afleiding van den stam van riden, » rijden. k/n1. Wdb.
— Spoor, nagelaten door iets dat rijdt. De ree
van e wa(g)ewiel (men zegt meer slag). De ree
van ne mol, de omgewroete lijnvormige grond.
Vgl. DB. J. — Voor, diepe lijn in het land. Trekt
nice' de ploeg 'n diepe ree deur 't land. JIee' de
punt van e mes 'n ree maken. — Alle lijn. In 't
schreefke-schiete snaken ze twee reeën op de
grond. Hie trok 'n ree mee krijt op de vloer. —
Vanhier : van de ree (elders van de schreef) zijn,

niet ten volle zijn verstand hebben. J.

REESEM

— Schop, stamp met den voet. Iemand 'n ree
onder zijn broek geèn. 'n Ferme ree krij(g)en.

Hie heet (heeft) 'n ree g'had. -- 'n Ree krij(g)en
of hen (hebber), bedrogen worden, geklopt worden (in spe?). Zoo ook : 'n ree geen (geven), bedriegen ; in 't spel doen verliezen.
Ree (zachtl. e), n1. Persoonsnaam : fr. Dc"sirc,
Ifonore: Zie PERSOONSNAMEN.

Ree (sch. e), vr. ; reebok, in. Niet gewoon.
Wdb.
Ree l vr. (voor schepen); -- ree, bn. Niet in
gebruik.
Reeden (uitspr. reen eenlettergrepig en met
sch e), bedr. zw . ww. In de geijkte uitdr. :
iemand kleen en reen. Vgl. KLEEDEN.
Reeds, bw. Niet in gebruik. Men zegt AL (zie

Reef, rif, o. Niet bekend in mijn dialect.
Reek (sch. e), vr. Zie REEKE.
Reek (zachtl. e , vr. Zie REKE.
)

Reeke (scherpt e), vr. Mv. -n. Verkl. reekske

(mv. -skes, -skies Mnl. raecke, reke. Hark, rijf,
fr. rdteru. De tande' van de reek'.
— Afl. Reeken (zie aid.).
— Samenst. Reeksteel, 17:. harksteel; -- reektand, n^.
,

Reeken (sch. e), bedr. zw. ww. Very. : reektege, „Tereekt. Met hen (hebben). Harken, rijven,
fr. rat/sser. Hcn(^i) reeken, hooi harken. De weeg
eg s hoore rC'^'lL^en.
(weg)
-- Afl. ?eekei re, vr., het reeken ; -- reekeleng,
reekeleji;^en; afval van
m.'^ z^
gewoon in 't mv. reekelengen
strooi, enz. met de reele bijeengegaard : die
rookel;';z 'én en zijn nZe' vele r'rd (waard); -reeke;-c, rn., iemand (man of vrouw) die reekt ; —
reeksele, o., het bijeengeharkte : smijt da' reekskl
op de messelzk.
)

Reeks, vr. Niet in gebruik.
Reel (uitspr. met sch e), bn. bw. Trapp. v.

verg.: reelder(e) reelst. Fr. grële (waarmede
KIL. en anderen het in verband brengen; lat. gracilis). Zie JLnl. Wdb. i. v. REEL; DB (RAAL,
REEL); SCH (REEL, REL, RIL, RILDE). CV (RAAL,
REIL). J. Rank en zwierig; lang en dun. Ne reele

persoon, 'n reele vrauwe,: e reel maiske. Die
boorre' groeie zoo reel op.
— Afl. Recite, vr., het reel zijn : hie es leelek
va' reelle.

Reële (zachtl. e), m. Zie REGELE (ook de afl.
en Samenst.).
Reen (met sch. e , ww. Zie REEDEN.
Ren(e) (zachtl. e), m. Zie REGENT,. (ook de afl.
en Samenst.).
Reep (sell. c'), ir. Mv. -en; verkl. -ke (mv. -kes,
-kies). Dik touw. Wd').
-- Recp, hoepel, is niet in gebruik. Men zegt
BAND (zie aid.).
)

Reepbank, vr. ;

reeptand, m. Zie REPE.

Reesem, In . Zie REESEME.

REES1✓ME

Reeseme (uitspr. met scherpe e), m. Mv. reesenzs. Verkl. reesenzke (mv. -kes, -kies). De slot -a
valt dikwijls in de uitspr. weg. Vgl. VD. KIL.
OUD., Bijdr. SCH. DB. J. CV (Aanh.). Voor de
etym. zie VERCOULLIE. Ne reesenz andzuin, op
km draad geregen ajuinen. Ne reesem eerebezen,
.,p éen grashalm gestoken rijpe aardbessen. De
suikerbuuntsies (suikerboontjes) harige mee'
g'heel reesems an de perse, er zijn er veel en zij

Bangen dicht bijeen. — Ook van eene rij dicht
bijeen geplaatste menschen. Der stond are lange
reesem mains (ch)en.
— Afl. Reesemen, bedr. zw . ww.: andzui'
reesenzen, op reesems rijgen; d appels, de poeren,
de keezen (kersen), enz. bange g ereesemd an de
takken, er zijn vele appelen, enz. KIL. OUD., Bijdr.
SCH. DB. J. CV (Aanh.).

Reeskeeren (uitspr. reeskeran, beide e's zachtl.
en klemt op ke), bedr. zw. ww. Very. : reeskeerdege, gereeskeerd. Zelden RIESKEREN. Risqueeren (fr. risgzter), wagen. Willeme 't reeskeeren?
Die niet en reeskeert, en hee niet; fr. qui ne
risque zien, n'a rien. Ook wel : die niet en reeskeert, en hee niet; en die 't al reeskeert, en kauwt
niet (houdt niets). — Nie reeskeeren, geen ver-

lies lijden, niets verliezen, zonder vrees zijn.
Gewoon. Blijft ;nor eten, g'en reeskeert niet.
Dat 't mor en raint, 'k en reeskeere toch niet:
'k /u ne parreplzt. J. CV (Aanh.) — 'n Oogske
reeskeren. Wordt gezegd van meisjes, die al naar de

jongens durven kijken en aan liefde denken. Ook
wel van jongens. Mieke zoo (zou) al 'n oogske
reeskeren.

— Afl. Reeskatie (uitspr. -kasie, -sa met zovl.
lange a), vr., het risqueeren : 't es 'n reeskase, as
't lukt, es 't goed, mor as 't meslukt, es 't erg;
reeskeerdere, m., iemand (vrouw of man) die
gemakkelijk iets reeskeert; — reeskeerlijk (gewoonlijk met ij), bn. bw., zooveel als gevaarlijk.
— Samenst. Reeskeerspel, o., waagspel.
--

Reesko (klemt op rees, ko met zachts. o), m.
(niet vr. noch o). Daarnaast RIESKO. Risico. ' t Es
ne groote reesko. Vgl. REESKEEREN.
Reeskomprijkele (klemt op prij), m., ook als
uitroep : zooveel als : 'k wil 't risqueeren, het
wagen, al of niets! Veelal gebruikt als een speler
al zijn geld waagt. 't Is een schertsende (misschien
magische) uitdrukking, waarin men den stam van
reskeeren (zovi. reeskeren) met den lat. uitgang
-umn, en brijkele (z. aid.) = gevaar, vindt. Wie dat
zegt, doet dus een voor here gevaarlijk waagspel.
'k sla iiiijzze leste frank zetten, reeskompri kele!
't Es ne reeskomprijkele. Men zegt ook RIESKOMPRIJKELE.

Reet, vr. Niet in gebruik.
Reetelen sch. e), onz. zw. ww. Verv.: reetel-

de e, rereeteld. Met hen (hebben). Is met ndl.
ra telen verwant. Vgl. I+'RANCK-VAN WIJK.
Krekelen (sp re kende van 't geluid van den krekel). 'k Hoor in de schau ce ne reeteleere reetelen.
–•- Afl. Reetelenge, vr., het krekelen ; — reeteleere, m. mv. -rs; verkl. -rke (mv. -rkes, -skies),
-

krekel.

Reeuw (uitspr. met of zonder w), m. (niet o.).

R .+6EL^;EIZE:'

g—

Vgl. 1 1'nl. Wdb : ree, o. (of m ?). Laatste (naar
't volksgeloof schadelijke) adem van een stervende ; ook : geur van een lijk. De ree paktege
iizij en 'k werd er ziek af. Vgl. Mijl. Wdb i. V.
REE ; KIL (spunza lethalis); SCH. J. VD (« gew. »).
Reeuwen (uitspr. meestal met w), bedr. zw .
ww. Verv.: reeztwdege, gereeuwd. Met hen (hebben). Een lijk afleggen, het reinigen en voor de
begrafenis in gereedheid brengen. Es 't lijk al
;rereenwd ? Ze zijn al bezag mee 't lijk te reeztfl ilb. KIL. DB. VD (« gew. »).
-- Afl. Reent~v ere, ni., iiian (of vrouw), die
reeuwt : lijkbezorger, lijkreiniger. 1Vnl. Wdb.
KIL. DB.
Referendom ( uitspr. rf farendoiiz, klemt op
ren), m. (niet o.). Referendum. Ardb. Dit nieuwe
woord komt in zwang.
Refrijn (uitspr. rafrijiz), in. (niet o.). Referein.

7 zezz..,i/nl.

'

Refter, m. Zie REFTERE.
Reftere, m. M v. refters. De slot-e valt dik-

wijls weg. Refter. \Vdb.
refzts. A-Vdb. 't Etr
Refuus, in. (niet o.).
e refuus, ik refuseer niet (wat men mij
es z cc geEn^.
aanbiedt of verzoekt).
Refuzeeren ( uitspr. ra fiezeran, klemt. op ze),
bedr. zw. ww. Refuseeren. Wdb.
Regaal (uitspr. niet zovl. lange a), o. Zonder
mv. Realgar. DB. VD. Gewoon : zoo oolek, zoo
bitter as regaal, van drank of spijs : zeer slecht,
zeer bitter. — ( Groot) vergift. Da' bier en es niet
drenkelijk, 't es, mijn dziele, regaal. — Om iets
te bevestigen. 't Mag regaal zijn, da' 'k drenke,
as

't nie waar en es !

Regaleeren, ww. ; — regeeren, ww. Behoo-

ren niet tot het eigenlijke dialect (ook niet de a fl .
en samenst.). Zie TRAKTEEREN.
Regel, m. Zie REGELE.
-sa, la met zovl.
Regelatie (uitspr.
lange a en den klemt.), vr. Overleg, orde, goede
schikking. In dat huis en ester geen regelase.
CV. T. R. J. Mzzl. Wdb (REGULA.CIE).
Regele ( u it spr. regale, soms renla), m. Mv. ls
(nooit -sen). De slot-e valt dikwijls weg. Verkl.
re(^g )elke (mv. -kes, -kies). 1117z1. Wdb : REGELE
(naast andere vormen). Regel. Wdb. — De
re(g)el van drije, de regel van drieën. --- Den
derde re(A -)ele, fr. le tiers ordre (de St. Francois).
-

,

DB. J.

Regelgieren ( uitspr. regaieran, le met zachtl. e
en den klemt.), bedr. zw . ww. Very. : regeleerdege,
geregeleerd. Met hen (hebben). Regelen, schikken, ordenen, overleggen. As g' op raize gaat,
groet ge 't eest goe' regeleren. Op da' boerenhof
es ' t al fijne geregeleerd. Es de zake geregeleerd?
Rt eleren es 't bijzonderste van 't werk, zai dein
boer, en hie bleef i' vim bedde li(gg)en. Dal huis
en es nie geregeleerd onz er 7ecenkel t'haztwen
Van vrouwen : gere(houden). C V. T. R. J.
geleerd zijn, de regels hebben. Z'en es nog nie'
geregeleerd. Daarnaast geregeld zijn.
-- Afl. Regeleerdere, m., iemand (man of
vrouw) olie regeleert ; veelal ironisch : zij' 7C 1:71 es
'

—

,

2

.

REGELEN

REIKEN

— 10 -°

zie fameuze reg eleerdere I — regelerenge, vr. :
wat es dat hier veur 'n regelerenge !

Regelen (uitspr. regalan, soms realan), bedr.
zw. ww. Very. : re(g)eldege, gere(g)eld. Met hen
(hebben). Met een lineaalregels trekken ; bij VD :
regeleeren. Ge moet die blare (papierblad)
schoone re(g)elen. Wil ik de schoulde (lei) veur
on (u) re(g)elen? Gere(g)eld painpier. Sex. DB.

CV . J. PLANT.
— Gere(g)eld, in den regel, gewoonlijk. Gere(g)eld komt hie om drij uren tsachternoens.
----- Geregeld zijn, de maandstonden hebben.
Es z' al gere(g)eld ? Z' en es nie' goe' gene(g)eld.
— Afl. Re(gjelenb e, v'r. het regelen (van bla,

den papier, enz.) ; orde, schikking (in een huis
b. v.) : op dat hof en ester geen re(g)elenge.
Regelet (uitspr. regalet, met klemt. op let), o.
Mv. -ten; verkl. -se (mv. -ses, -sies). Fr. règlette.
Liniaal (dat men niet gebruikt). Da' regelet es
krom. Scx. DB. CV. J.
Regen, m. Zie REGENS.
Regens (uit spr. regalia, reana), m. Mv. -ns
(zeer ongewoon). Verkl. niet in gebruik. De eind-e
(soms -na) valt dikwijls in de uitspr. weg. Regen.
Wdb. Ne lankdurege re(g)ene. Naar de re(g)e
komt de zonneschijn.

— Men zegt wel : ramen = regenen, ww. ;
doch niet rain = regen, m. Vgl. DB. Mn!. Wdb.
— Afl. Re(g)enachteg, bn., regenachtig ; 'ne
re( )enachtege zoinere.

— Samenst. In den vorm re(g)en- (voor b
re(g)em-) of re(g)e-. Regembak, m., regenbak ; —
re(g)embogene, m., regenboog; gesl. iris en Gladiolus in de plantkunde, naar de bonte kleuren
van vele soorten : de reèmboëns bloeien al
schoone; in Mnl. Wdb : REGENBOGEN (naast
ander gelijkende vormen); vgl. hier BO(GE)NE ; -re(g)endag, m. ; — re(g)endreupele, m., regendruppel ; — re(g)egat, o. : de wend komt uit
't re(g)egat; — re(g)enhoek,m., hetz. als re(g)egat; — re(g)ejaar, o., jaar dat veel regen geeft ;
re(g)ekuipe, vr., knip waarin de regen van het
dak valt; — re( )elucht, m. (niet vr.) ; -- re(g)emaand of -mond, vr. : 11lorte (Maart), dat es 'n re(g)emaand ; -- re(c)énzantele, m., regenmantel;
re(g)eplas, m., regenplas ; — re(g)eputte, m.,
regenput; — re(g)eschernz, m. (niet o.), gewoner : parreplu . — re(g)eschoof, m. (niet vr.),
schoof, die men met de aren omlaag, boven eenen
stuik (zie ald.) bindt : de re(g)eschoof belet de
re(g)en in 't binnenste van de stuik te Braken ;
Volk en Taal, VIe j. 20 ; --- re(g)esezoen, o.,
regenseizoen; — re(g)estoorme, m., regenstorm :
ne fameuze re(g)estoorme; -- re(g)entijd, m.; —
re(g)entonne, vr., regenton; — re(g)entorre, m.,

torenvormige wolk, die regen en storm aankondigt ; vgl. dondertorre; — re(g)evtage, vr.,
regenvlaag; — re(b e)watere, o. ; veztjazeur
(voyageur) i' re(g)ewatere, persoon die niet
werkt en zou moeten werken; schertsende uitdrukking; op een lastige vraag die begint met w or
(waar), antwoordt men schertsend en ontwijkend : dor, waar ne zak mee re( )ewater boven
de deur hangt; — re(g)eweke, vr., week met

veel regen; — re(g)ewend, m., regenwind ; —
re(g)ewere; o., regenweder; vgl. lllnl. Wdb ; -re(g)ewolke, vr.

Regenen (uitspr. reganin, reanan), onp. zw.
Ww. Very. re(g)endege, gere(g)end. Met hen
(hebben). Daarnaast het zeer gewone ramen
reinen), zie ald. Regenen wordt meer en racer
gebruikt (invloed der school). Wdb.
(—

Regent (uitspr. niet fr. g, of meer rezent;
klemt. op de laatste lettergreep), m. Mv. -en. Zijne
zeen es rezent in de middelbare scholen. Nieuwdialectisch.
Regentesse (uitspr. met fr. g, of gewoner
rezentesse; klemt. op tes), vr. Fr. rekente. Ida es
rezc'ntesse te Rrusele. Nieuwdialectisch.

Reggen, Am.; — regie, vr. Niet bekend in
mijn dialect.
Regiem (uitspr. re- of ra, gietja met fr.g en den
klemt., gewoner zietn) m. (niet o.). Eetregel. Ge
iizoet ne goetY reziem volgen, fr. it faut suivre
un bon regime. Nieuwdialectisch.
,

Regiester, m. Zie REGIESTERE.
Regiestere (uitspr. re- of ra-, met -fr. g• zel-

den met ndl. ^ gewoner met z; klemt. op zies),
m. (niet o.). De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Registers, aktenboek. Reziester v a' iq ebor
,

-

ten ; reziester van overli jdens; reziester van
hau7,7eli /ken. -- Vgl. voor 't geslacht, Sell, DB,

R, CV, J.

Regiment (uitspr. rigz- of regament met fr.
g, gewoner met z; klemt. op inent) ; o. Mv. -en.
Militaire afdeeling. Wdb. -- Groote hoop. E
g'heel rezdnzent schoolkinders.
Registratie, vr. Wdb. Men zegt niet : ontvanger van registratie; wel : ontvanger van
d'anrez iestrasie (of -se), fr. receveur de l'enre60 jstreiiien t.
Reglement (klciIit op ijlent), o. Mv. -en. Wdb.
Orde, schikking, overleg. Da' wijf en hee'
gee' r(A'1e/iient. 1V('goe,"in boer moet e' ,q oe reglement hen.
—

-

Rei, 1n. (koor); -- rei, vr. (waterloop) ; —
reie, vr. (plant); — reien, Ww. Niet in gebruik.
Reidzekes (uitspr. rcziIizakas), reidzekies
(uitspr. reridza-), bw. Zie REl'1'S.
Reiger, 111. Zie REIGERE.

Beigere (uitspr. ral gard), ill. i\lv. -rs. Verlig.
-nke (mv. -kes, -kies). De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Reiger. Dor ne rai ere.
Zoo iiiaer as ne raz.•ere, lang en mager; J.
Spr. Gelijk ne raiker op 't ijs, niet op 't gemak,
in. een moeilijken toestand. Gaan zijn afeeres
goed? faas, liie es gelijk ne raig er,. die op 't ijs
staat. — Langbeenig, mager mensen. De razer
komt af. J.
— Samenst. Raigersbeen, o., raig-erspoot, m.:
.Sr'es mee zijn raio ersbeenen (of poeten).
—

Reiken, vw. ; —:reikhalzen w w. ; — reilen,
Ww.; — rein, bn. bw. Niet in gebruik (ook niet
,

de afl. en samenst.).

REINEN

REKENEN

Reinen (uitspr. rainan), onp. zw. ww. Very. :
raindege„g eraind. Met hen (hebben). De gewone
vorm voor : regenen (dat men ook bezigt, naast
reazen); vgl. eng. to rain. 't Raint al g'heel den
dag. 't Raint mee eenzers, het regent ferm,' fr. il
_plod a verse ; daarnaast : 't valt mee eemers.
Raint vijffrankstzkken, zeggen de boeren
als een onmisbare regen valt. Vgl. J. — Zoo rap
as 't raint (of re(g)ent) en wouit (waait), zeer
rap, snel. En zoo rap as 't raint en wouit,wipt'
hie hem over de mu u r. ja, as 't niet en mint,
het zal waar zijn (wat iemand beweert of verlangt b. v.) als 't niet meer regent, dus : het zal
niet gebeuren. Ook : 't zal eest nog ne keer rad
J. --- Als het regent en tegelijker tijd de zon-ne.
schijnt, zegt men : 't mint (of regent) en 't zonneke schijnt, 't es keerenzes d'helle (of duvelkies-keerenzesse). Vgl. J.
— Men zegt altijd re(ç)en(e), nooit rain. Zie
REGENE.

(mv. -kes, -kies). Mnl. reise. Reis. Wdb. E raiske
doen. Op raize gaan. — De leste raize, bij VD :
de groote reis. — Wensch : geluk op de raize,
zooveel als : goede reis. Schertsend : geluk op de
raise, en de wend van achtere !
Samenst. Raisduive, vr., ras van duiven, die
men verre reizen doet doen, fr. pigeon voyageur.
spele mee raisduiven; J; — raisgeld, o. ;
raisgoed, o. ; raiskosten, m. mv. ; — raiskammeraat, ni. , reisgezel; raiskostuum, o. ; —
raisschoen, m. ; — raisstok, in.

Reins (uitspr. rains), m. Soort van teen of bindwilg. Rood rains (Sala. purpurea L.) ; ;,;-eleve
rains (S. viminalis L. en ook S. vitellina L.) —
Vgl. VD (REINWILG, RIJNWILG = _Lzgustrum
vulgare .L.);. DB (REINS, RIJNS = L. vulgare
L.); J (RENSCHE WIJMEN, soort van niet duidelijk
beschreven wilg). Reinsch (uitspr. rains, met ch voor eenen klinker of h), bn. bw. Trapp. v. verg. : rainsclzer(e),
rainst. Rensch, rinsch, rijnsch, zuurachtig. Die
saus hee ne rainsche smaak. Zie VERCOLTLLIE
en FRANCK-VAN WIJK i. v. RINSCH. KIL. brengt
het tot rijnsch (van Rijnsche wijzz); zie nog

Reiziger (uitspr. raizagar), m. Wdb. Nieuwdialectisch.
Rek, o. Zonder mv. Soms gebezigd voor PUIEGEREK (zie aid.). SCH. DB. J. VD (vr., en
« Zuidn. »).
Rek, o. Mv. rekken. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). Wdb. — Soort van lattewerk aan den
wand, waarin men de gewasschen teliooren te
drogen zet. DB. J. — Houten tuig, waarin men
de ledige flesschen met den hals omlaag plaatst.
DB. — Horizontale plank met gaten, waarin men
de gewasschen lepels steekt. DB.

Mnl. Wdb. i. v. RIJNSCH.
- Afl. .Rainschhied, vr., zuurachtigheid : 'k em
ben nie' veur de rainschhied.

Reke, vr. Rij, root. De kinders staan op 'n
reke. VD (REEK). Miii. Wdb (REKE). KIL.

-

,

Reinvaan (uitspr. rainvaan met zovl. lange

a), in. (niet vr.). Reinvaar ( Tanacetum vulgare
L.). Rainvaan es goed-te(g)en de waorms (wormen). — Wilde rainvaan, gemeene ganzerik (Potentilla anserina L.). Vgl. DODONAEUS : Wilde
Revnvaer. Mnl. reinvane en andere vormen.
Samenst. Reinvaankoeke, m., kruidkoek
met reinvaan gereedgemaakt : 'k geloove dat
't kind, woorms heet (heeft), gee' t ne rain 7
vaankoeke.
-

•

Reis, vr. Zie REIZE (ook de samenst.).
Reis (uitspr. rais), bw. Zie REITS ; en Mnl.
Wdb : REIS ; vgl. nog KIL. DB. R. J. CV.

Reits (uitspr. raits), bw. Daarnaast RETS,
soms REIS (uitspr. rais) en RES ; en de diminutieven REIDZEKES en REIDZEKIES (uitspr. raidzakas of -kies), REDZEKES en -KIES, REIZEKES en
-KIES (uitspr. raizakas en -kies), REZZEKES en -KIES
(uitspr. rezzakas en rezzokies), RIJZEKES (uitspr.
• rzjzakas) en RIJZEKIES. Zie gelijkende vormen bij
• ARETS. Even, eventjes, fr. en rasant. De ko(g)el
vloog raits nefliest m ijn oore. — Nauwelijks,
fr. a peine. Hie was raits (of rais, res) van onder
denz boom gekommen, as den donder er op vie/.
'k En hi (heb) mor raidzekes den tijd om t eten
en deure te gaan, anderst mis ek den train.' k En
zettege nor rezzekies mijne mond an 't glas.
Reize (uitspr. raiza), Yr. Mv. -n. Verld. raiske
.

-.

Reizekes (uitspr. raizokas), reizekies (uitspr.
raiza-), bw. Zie REITS.
Reizen (uitspr. raizan), onz. zw. ww. Very. :
raisdege, geraisd. Met hen (hebben). Wdb. Verre
raizen, Er van deure raizen, vertrekken.
Reiz(i)esgereed (uitspr. raizaschareet en raizies- met sch. e), bw. Reisvaardig. Hie staa'
raizesgereed.

SCH. DB.

Rekel, m. Niet in gebruik.
Rekenen (uitspr. rekanan), bedr. onz. zw. ww.
Very. : rekendege, gerekend. Met hen (hebben).
Wdb. — Gepaarde woorden. Tellen en rekenen.
Z'en doe niet as werken en sparen, rekenen en
tellen, en z' en komt er nog niet. DB. — Rekent
en telt, zai de man, en hie gaf zij'
eurdse (oordje). J. — 't Een deur 't ander rekenen, door elkander rekenen. — leverst nie' gerekend wer(de)n, er niet geacht, geëerd, geteld.
worden, er geen invloed bezitten. Ook : er gerekend wer(de)n gelijk 't vijide wiel an (of van) de
wa(g)en, gelijk nen hond in e ke(g)elspel. J. —
Rekent dat ne keer (uit), peins toch dat eens.
Verre va' mij te betalen, vroeg hie mij nog geld,
rekent dat ne keer uit! Verg. J. — Te rekenen,
bijna, om zoo te zeggen. Ze viel in de kelder en
was te rekenen dood. Hie es te rekenen doodornze
(doodarm). Ook, moette (moet ge) rekenen ge
zilt, inoette rekenen, nen dag vandoen hen (hebben) om were te kommen. Vgl. J. CV.
:

Onz. Afrekenen, nazien wat men aan elkaar
schuldig is. Komt, laat ons ne keer rekenen. Vgl.
Wdb. kol. 1251.
— Van menschen en dieren : den tijd der
bevalling bepalen. Ons koe rekent zes maand. Vgl.
VD.
— Afl. Rekeneere, in., rekenaar : da' manneke
was ne fijne rekeneere ; — rekenenge, yr., zie aid.

EEKENINGE

— 12 ---

--- Samenst. Rekennboek, m. (niet o.), rekenboek ;
rekekunde, vr., rekenkunde.
Rekeninge (uitspr. rekanenga), vr. Mv. -n.
Verkl.: rekenenkske (mv. -stres, -skies). Rekening.
Wdb. — Dat es 'n vieze (ordege, aardige) rekenenge, dat is een zonderlinge zaak (of gedoen). —
Dat em maakt ?pijn rekenenge niet, dat baat me
niet, dat is niet mijne zaak, dat gaat mij niet aan.
J. — ' t Slot van de rekenenge, het einde van
eene zaak : hie zal op strate zitten, 't zal 't slot
van de rekenenge zijn; veer (of op) 't slot va'
rekenenge, VD : bij slot v (rnrekening, eindelijk,
ten slotte. — Bevallingstijd (van vrouwen of dieren). Ons zneerie hee' de naaste weke her reke--

nenge. Ons koe es al, Brij da(g)en 07'er her
rekenenge. Vgl. VD. J.

Rekke, vr. Niet in gebruik.
Rekkebekken, onz. zw. ww. Veelal in den

inf. Onomatopoëtische rijmformatie. Twisten,
krakeelen. In dat huis en doen ze niet as rekkebekken. Vgl. J (met andere bet.),
— Afl. Rekkebekkenge, vr., twist, kijvage.
Rekken, bedr. wed. onz. zw . ww. Verv.: rek
tege, gerekt. Met hen (hebben). Wrlb. -- Bedr.
Door rekken dooden. E konijn, ;zen haze rekken.
Sex. DB. CV. T. VD. J. Ook van menschen :
Ze moesten den dezz(g)enie' rekken ! — Soort van
eed. Ge meugt mij rekken as 'k lie(g)e! 'k Late

mij rekken! 'k A[o g gerekt wer(de)n! 'k T J'z'lle
gerekt zijn! — 't Leve' rekken, het een weinig
verlengen. Den dokteur en /zee' moeder nie'
genezen, mor her leven 'nz beetse gerekt.
-- Wed. Gepaarde woorden : rekken en strekken. Hie rekt en strekt hein in 't ges, hij legt
zich plat neder in 't gras. — Ook : gerekt en
gestrekt zijn, li(gg)en, enz.
— Onz. Zoo verre (of zoo wijd) as 't rekt en
strekt, fr. dans toute son étendue. Van op den
Elorsberg (Edelaarsberg) ziede de g'lzeel vallaie
van de Schelde, zoo ver as 't rekt en strekt. Dor
lig t Ronse, zoo wijd as 'trekt en strekt.
Afl..Rekachtig, bn. bw. : die stoffe was
rekachtzg ; ScH. DB. J. CV (Aaeli.) ; — rekbaar, bn. ; — rekkelijk (uitspr. met ij), bn. Wdb.;
rekkenge, vr., rekking ; ook : afranseling;
iemand 'n rekkenge geen of droiuien (draaien);
'n rekkenge krij(g)en; Volk en Taal, lIe jaarg.,
226; — rekkere, m. ; mv. -rs ; alles wat rekt;
draadje van gomelastiek : doet e rekkerke rond die
cijferpriemen; snoer of band van gomelastiek
stof, waarin nekdraden verwerkt zijn : an die
schoene' zij' rekkers; ne kauseband es ne rekkere.
-- Samenst.. Rekdraad, m., draad, dien men
kan rekken; — rekschoen (soms rekkerssclzoen),
--

in., schoen met twee rekkers ; vgl. CV. T. J.

Reklame (uitspr. re met zachtl. e, kla met
ndl. lange a en den klemt.), vr. Reclame, fr.
réclame. Diene wenkelier doe' veel reklazne vezzr
zijn artiekels. — Mv. -n (niet -s) : aankondiging in
een blad. In die gazette kommen der veel
reklamen.

Reklameeren (uitspr. reklameran, met zachtl.
e, kla met korte a en zonder den klemt.), bedr.
onz. zw . ww. Very. ; reklameerdeg e, gerekla-

REMPELE

ineerd. Met hen (hebben). Wdb. - Bedr. Scha,
en intrest reklameren. — Onz. Te(g)en iet
reklanzeren, opkomen. — Ontevreden, knorri g
zijn. Zij' reijf en doe' niet as reklameren.
Afl, Reklanzeerdere, m. ; -- reklameren o e,
vr., daarnaast reklamasic, -se, vr.
--

` -

Reklamant (uitspr. r e met zachtl. e, kla roet
korte a, mant met den klemt.), vr, Iemand (man
of vrouw) die reklameert. _Hie en es znor ne
leeleke reklamant, eene ontevredene.
Rekoer, n1. Zie RECOURS.
Rekommandeeren (uitspr. rakommanderazz,

klemt op de), bedr. zw . ww. Daarnaast REKOMMEN1)E EN, Recommandecren. Wdb. leunend of
Zet reko Hzzin enderen.

— Afl. Rekomznandasie, -se, of rekozzznzezzvr. ; Wdb ; — rekonzmandereng-e,
rekommenderen e, vr., het recommandeeren.
dasie, -se ,

-

Rekommenderen, ww. Zie REKOMM_INDEE-

RE N (ook de afl. ).

Rekor ( uitspr. ra-), 111. Zie RECORD,
Rekreasie, -se, yr. Zie RECREATIE.
Rel, 111. ; rel, vr. Niet in gebruik.
Relatie (uitspr. ralasie, -sa; la met zovl. lange a

en den klemt.), vr. AVdb. J[ee in nam! i' relase
zijn. Niet gewoon.

Reliekwie (uitspr. ra-, naast re-, klemt op lie),
vr, Mv. -k70111. Relikwie. Er werdt geze(g)end
mee' de reliekwie van den haile en Osznort
-

(Ursmarus). Wdb.
Samenst. Reliekwiekesse, vr., relikwieënkast.
Reliezie, relieze, vr. Religie. Wdb.
— Afl. Rehe i^izs , bn., religieus : nu' reliezijz1ze mains; relieziéus leven ; als nw., m. :
li e es rellez 1iï,s, kloosterling ; relzezWzi e, vr.
z'es relzeziibze, non.
Rellen ww. ; — relletje, o. ; — relmuis, vr,
Niet in gebruik,
Rem, vr. ; — remmen, ww. Niet in gebruik
(ook niet de afl. en samenst. ). Men zegt VIJZE en
VIJZEN, Zie ald.
R enre de (uitspr. razzzeda), remedie, vr. (nooit
o.). Mv. rezzzedes, -dies. W'clb.
Remie (klemt. op mie), n1. Persoonsnaam
fr. Rein i'
Remieze (uitspr. ra- of re-, klemt. op mie),
soms remiezie, vr. Fr. remise. Koetshuis. Wdb.
Remonstranse (uitspr. ra- of re-, klemt. op
stran), vr. Gewoner MONSTRANSE (zie aid.). DE.
CV. R. J.
--

,

.

Rempel, m. Zie REMPELE.
Rempele, m. Mv. -ls. Verkl. -/ke (mv. -lkes,

-lkies). Rimpel, plooi. Zij' gezicht es vul rempets. Wdb. Vgl. hier ROMPELE.
— Afl. Renupelachteg, bn. : e rempelachteg
gezichte ; VD : rimpelachtig ; -- rempelen, ww.,

rimpelen, Wdb. ; vanhier : rempelen sre, vr., rimpeling.
g

REN

Ren, m. (loop). Niet in gebruik.
Rend o. K omt enkel voor in : RENDVLEESCH

(zie ald.).

Rendez-vous (uitspr. op zijn fr.), m. (niet o.).

RESPONSABELE

IJ
—

Samenst. Reepbank, vr., bank waarop de

redere zit ; - reeptazzd, m. , tand van de rep; J.

Repeblieke ( uitspa. repd-), vr. Zie REPUBLIEKE.

Wdb. baar was de rendez-vous
Rendier, o. Niet bekend.
Rendvleesch (uitspr. renteces, flees met sch.
e), o. Rundvleesch. SCH. DB. OUD., Bijd r. J.
Rene i vr. Muldersterm. Daarnaast RENNE.
Zwaar rechthoekig en vertakt ijzer, dat in het
midden van den looper vastligt. De nake van de
pere shift in de gene. l' ólk en Taal, III, 32.

Repel, m.; -- repelen, WW. Niet in gebruik.
Zie REPF., REPEN ; ook de afl. en samenst.
Repen, bedr. zw. WW. Very. : reeptege,gereept.
Met hen (hebben). Repelen. i' das repen. lllnl.

.Lllnl. Wdb (RINE).
Samenst. Renctak, rn., een der vier talken
van de gene.

REPAREREN, REPARATIE.

--

T17db. Tenth. KIL. PLANT. SCH. DB. CV . J.

Repenge, vr., reping, het repen; —
repere, m., persoon die vlas reept.

Repereren, w« . ; -- reperasie, -se, vr. Zie
-

Répertoire (uitspr. min of meer op zijn fr.,
klemt. op toi), in. (niet o.). Wdb. De zanger hee

Rehewatie (uitspr. reziawasie, -Sa ; Na met
zovl. lange a en den klemt.), vr. Ondergang,
ruïne. VD ( « gew. ;> ). DB. R. J.

ne

Reneweeren (uitspr. renaweran, klemt. op we),
bedr. zw. ww. Verv.: reneweerdege, ,,;r ereneweerd. Met hen (hebben). Ruïneeren, fr. ruiner.

Wdb.

Iemand reneu'eren. Op e jaar tij' was ze b ereneweerd. Zie Kl, en T%orml. VD. SCH. DB. R. J.

0. Fr. reprimande. Vermaning, berisping. Iemand
e reglement ,g -eên. E reprement krij(g)en. Vgl.
analoge vormen bij DB, CV, R, J.

Rengen, ww, ; — renk, m. ; — renkelen,

ww. Zie RINGEN, RING (ook de afl. en samenst.),
RINKELEN.

Renne g vr. Mv. -n. Verkl. -%e (mv. -kes, -kies).
Ren, hoenderkorf ; viggenskorf : lange kist met
sporten, waarin men de viggens vervoert (ter
markt b. v.).
Muldersterm. Zie RENE.
Rennen, ww. Niet in gebruik (ook niet de
samenst.).
Rens, m. ; -- rensch a bn, bw. Zie REINS,
REINSCH (en afl.).
Rente, vr. Mv. -n. Verkl. rente-ke (mv. -kes,
-kies). Mnl. rente. Rent. Wdb. Op zijn rente'
leven, van zijne renten leven. J. CV (Aanh.).
Eene zaak die veel onderhoud vraagt en dus
veel geld kost. Ne velo, 'n harloodze, dat es 'n
rente. Vgl. J. CV (Aanh.) .
Rentier (klemt. op tier), m. Mv. -s. Verkl.
-ke (mv. -kes, -kies). Rentenier. Vgl. fr. rentier.
Mnl. rentier.
Rep, m . I(n) rep en roere, in rep en roer.
Wdb.
Reparatie (uitspr. reperasie, -sa, pa met korte
a, ra met zovl. lange a en den klemt.), vr. Daarnaast REPERASIE, -SE. Wdb.
Repareeren (pa met korte a en ree met
zachtl. e en den kiemt.), ww. Daarnaast REPEREREN (uitspr. repa-). Repareeren. Wdb.
— Afl. Repareerdere, repereerdere, m., reparateur.
Repe (zachtl. e), vr. Mv. -n. Verkl_ reepke
(mv. -kes, -kies). Repel. Wdb. Tenth KIL.
db. DB. — Iemand deur de
PLANT. Wdb.
repe trekken, hem ferm bekijven, vermanen,
afrossen, belasteren, veel doen verliezen, bedriegen. Vgl. J (1. v. REEP).
—

goeë repertoire.

Repeteeren (uitsp. repateran, klemt. op te),
ww. ; — repetitie (uitspr. repatiesie, -sa), vr.
Replement (uitspr. repla-, klemt. op ïzzent),
repliement, reprement (repra-), repriement,

Repliement, o. Zie REPLEMENT.
Reppen, ww. Niet in gebruik.
Reprement, 0. Zie REPLEMENT.
Reprezentant (uitspr. raprezantant, klemt. op

tapt), m. Representant. Wdb.

Repriement, o. Zie REPLEMENT.
Reps in. (niet o.). Rips, zekere stof. J.
Republieke (klemt. op blie), repeblieke, vr.
,

Republiek.

Reputatie (uitspr. re- of raputatie, -sa, ta met
zovl. lange a en den klemt.), reperatie (uitspr.
repatasie, -sa), vr. Reputatie. Ze verliest g'heel
her repetase.

---

Requiem (uitspr. rekwieêhz, klemt. op re), m.
(niet o.). Onder de rekwieëm, als men het
requiem zingt. — Requiem-in face, m., slag :
hie kreeg - ne rekze'ieë;lz-impasse dat hie onzverre
vloog - .
Samenst. Requiem-nesse, vr., requiem-mis.
---

VD.

Reseda, m. ; -- resoluut s bn. bw. Zie REZEDA,
REZOLUUT.

Respekt (klemt. op pekt, o. Fr. respect. Wdb.
— Uit respect, ten eerbiede, om de achting.
'k En doe 't, veu?- hem niet; mor uit respekt
veer zij' verdere. J . -- IHem (zich) op zij' respekt
hauwen (houden), zichzelf eerbiedigen. CV. T.
R. J.

Respekteeren (uitspr. tee met zachtl. e en
den klemt.), ww. Respecteeren. \Vdb. Gerespekteer(d) zijn, geacht zijn.
Responsabele (uitspr. sa met zovl. lange a en
den klemt.), bn. Responsabel. WVdb.
All. Responsabielietait, vr., responsabiliteit,

-- i

RESSORT

Ressort (u i t spr. res- of rasor, klemt. op sor),
m. (niet o.). Mv. -s. Veer van een rijtuig. De
ressor vann de kerre brak..
— Samenst. Ressorkerre, vr., speelkar op
veèren : keet (heeft) dein boer al sz fetzfre ? neej
(neen hij), hie heet n ressorkerre.
'

Rest, vr. Zie RESTE.
Restant (1ilemt. op tont), ni. (niet O. Over-

Reumatiek, reunie-, bn. ; reumaties,
reume-, o. Zie ROMA-.
Boonsol, in. Zie REUNSELE.
Reunsele in. Mv. -ls. Verkl. -lke (mv. -lkes,
-skies). De é ind-e valt dikwijls weg. Graszode.
—

Vgl. hier
rzrsch.

ERDREUNSELE ;

Mnl. resch, risch,

•

.Reus, m. Zie REUZE.
Reute, vr. ; -- reutel, m. Niet in gebruik.
Reutelen, ww. Zie ROTELEN (ook de afl. en

-

schot. Wdb. Geel (geeft) de restant an dienezn
beteleere.
Restant, m. (schuldenaar, schoolkind), is
-

niet in gebruik.

REVOi.,VERE

---

-

samenst.).

Restaurant (uitspr. restorant), m. (niet o.,
klemt. op rant). Wdb.
Restaureeren (uitspr. restoreran), ww. ; —
restauratie (uitspr. restorasie, -sa, ra met zoel.
lange a en den klemt.). Zie de Wdb.
Reste, vr. Rest. KIL. en PLANT. : RESTE.
Restee.ren, resten, ww. Niet in gebruik.
Restitueren (uitspr. restietuwersn, restietaweran), ww. Wdb.

Restitutie (uitspr. restie-, restatusze of -sa,
klemt op tzt), vr. Wdb. Restetusie doen.
Restorant, rn . ; — restorasie, -se, vr. ;
restoreren, ww. Zie RESTAT! -.
Resu, In. Zie RW;.
Resultaat (uitspr. rezuultaat, tont met zovl.
lange a en den klemt.), o. Wdb. Der en es gee'
--

rezuultaat in die zake.
Resumé (uitspr. rezumee, mee met zachts. e en

den klemt.), m. (niet o.). Wdb. •
Retard (uitspr. op zijn fr. retar), m. Vertraging. 't Zal ne g roote retar veur den trai'
(train) zijn. Ge zijti' retar, ge komt te laat.
Rete, vr. Niet in gebruik.
Retour (uitspr. ratoer, op zijn fr.), m. (niet
vr.). Retourbillet. Ge moet ne rotoer pakken.
Retraite (uitspr. op zijn fr., doch met slot-a),
vr. Wdb. 'n Retraite van 'n• oktave. — Sluiting
der herbergen. 't Es retraite. De klokke luidt
retraite.

Samenst. Retraiteklokke, vr., politieklok.
' ie REITS.
Rots, b w. Z
Rettetet (uitspr. rettatet, klemt. op tet), tusschenw. Afwijzend, minachtend geluid ; 't bet.
zooveel als : zwijg ! laat mij gerust ! Rettetet,
-

't es al babbele ! Rettetet, laat mijne kop gerust !

— Als m. nw. Gebabbel, gesnater, gezaag.
Zwijgt ! al diene rettetet maakt snij ziek.

Reuë, vr.; soms reine. Mv. reuën, romen.
Verkl., gewoon, reuke (soms reunie), mv. -kes,
-kies. Reu (bij VD m.). Es 't 'n leve ? Neen 't,
'n reut. Vgl. vooral Mnl. Wdb i. v. REUDE.
Reuk, m. Mv. -en. Verkl. -ske (mv. -kes,-kies).
Wdb. 'k Bè (ben) versnoft, 'k en hè (heb) geene
reuk. Dat es nen ooleke reuk, doorslechte reuk.
Ne zoete reuk. 'k En kan te(g)en zuk ne reuk
niet, ik kan zulken reuk niet verdragen.

Reuter, m. Niet in gebruik.
Reutselen, onz. zw. ww . Verv.: reutseldege,

o ereutseld. Met hen (hebben). Daarnaast REUZERitselen. Droo(g)e blare' reutselen. 1lh'
reutselt dor azoo
Afl. Reutselenge, vr., ritseling.
-

LEN.
- -

• Reuve, vr. Mv. -sz. Verkl. : reufke (mv. -kes,

-kies). Daarnaast, soms ROEVE, ook ROEFE, zeldener RUIVE. Mnl. ro v e. Roof, korst(je) op
zweer, wonde, huid. En krapt da' reuf1s nie af.
Zij' vel es vul reu 'en en kleuven.

Reuze, m. My. -n. Verkl. reuske (mv. -kes,
-kies). Mnl. reuse (naast gelijkende vormen).
Men zegt 'n restte en niet ne reuze; zie hierover
.ik7. en Vormt.; hier JoDE. Zoo groot, zoo lank,
zoo sterk as 'n reuze. A'e mint gelijk 'n reuze.
1llachthI (hebbenkelijk 'a reuze. J. CV(Aanh.).
— Afl. Reuzinne, vr., reuzin : 't es 'n restzinne valt e wijf; Wdb.
-

Reuzel, m, of vr. Niet in gebruik.
Beuzelen ww. Zie REUTSELEN. Vgl. OUD.,

R dr. Sen. ACV. T. R. J.
-- Afl. Reztzelenge, vr.

Revanche (uitspr. met fr. ch, of veelal ravansa), vr. Fr. revanche. If Wlenz' ons revanse
pakken ?
-

Revanse, vr. Zie REVANCHE.
Revelen, ww. ; — reven, Ww. Niet in gebruik

(ook niet de afl.).

Reveusie Se (uitspr. revalusie, -sa, klemt.
Wdb.
db.
la), revolusie, -se, vr. Revolutie. ti^
nu),
m.
(uitspr.
ravanu,
klemt.
op
Revenu
-

(niet o.). Mv. revenuen of revenuuts. Verkl. :
revenuutse. Fr. revenu. Wdb. Da' maakt hem
ne schoone revenu. Op zijn revenuèn (of op
zijn revenuuts) leven, van zijn renten leven.
Zie RENTE.

Reverbère (uitspr. op zijn fr.), m. (niet vr.).
Mv. reverbers. Straatlantaarn. De bet., bij VD
aangegeven, is hier onbekend.
Revokasie, -se (uitspr. re- of ra-,klemt. op ka
en met zoel. lange a), vr. Revocatie. Wdb.
Revokeeren (uitspr. ra- of re-, kee met zacht].
e en den klemt.), bedr. zw. ww. Fr. révoquer.
Wdb
Revolvere (klemt. op vol), m. (niet vr.). De
eind-e valt dikwijls in de nitspr. weg. Hie draagt
.

REVUE

---

ne revolvers. Iemand mee ne revolver doo'
schieten.
— Samenst. Revolverscheute, vr., revolverschot ; revolverzak, m., gewoon -zakske, o.,

revolvertasch.
Revue (uitspr. ravu), vr. Fr. revue. `V dh.
Rezeda (uitspr. rezada, klemt. op re, da met
korte a), nl. (niet vr.). Mv. -daits. Reseda. AVdb.
'k Rieke geereiz de rezeda.
— Samenst. Rezedablomme, vr., resedabloem ;
--- rezedaplante, vr. ; — rezedastruik.

Rezeluut, rezoluut (uitspr, lout met verkorte
lange u en den klemt.), bn. bw. Trapp. v. verg. :
reze- rezoluter(e 1, - teutst. Resoluut, vastberaden. VD. — Zonder nadenken en overleg, min
of meer mild. CT em meiu-t, zoo rezoluut nie'
zijn, ge moet 't gel(d) sparen. Hie speelt veel te
rezeluut. SCH. DB. CV . R. T. Vgl. fr. resole.

Rezeneren (uitspr, rezaneran, ne met zachtl.
e en den klemt.), rezonneren, onz. zw . W w.
Raisonneeren. \\rdb .
— Afl. Rezonnement, o., raisonnement.
Rezent, m. ; — rezentesse, vr. Zie REGENT,
REGENTESSE.

Reziem, m. ; — reziement, rezement, 0. ; —
reziestere, in. ; -- rezuultaat, 0. Zie REGIME,
REGIMENT, REG I STER (E), RESULTAAT.
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xzErt

---

Riek, in. Mv. -en. Verkl. riekske (m v . -skes,
-skies), m. (niet vr.). Riek. Wdb. Vgl. Scx. He T.
DB. CV. JIn1. TTiib.
Samenst. Rieks teel, m., riek land, m.
—

Riek, iii. Verkl. Riekskc. Persoonsnaam :
Hendrik, Frederik.
Rieka (uitspr. rie met den klemt., ka met korte
a), vr. Persoonsnaam : Hendrika.
Riekela, riekla (klemt. op riek, la met korte
a), m. Mv. riek(e)la's, -hits. Hofbloem (Primula auricula ursi L.). Misvorming van lat. auricola; misschien wel onder den invloed van rieken.
Zet dor 'm borduurke va' riekelaits.
Rieken, bedr. onz. st. ww. Very. : rook, geroken. Met hen (hebben). Ruiken is niet in gebruik.
Vgl. ook GERIEKEN. Onz. An iet rieken . riekt
ne keer an die rooze. — Er nie nienK0cn a'
rieken, er mede de vergelijking niet kunnen
onderstaan. Zij' j5erd es sclioone, naos 't em maan 't mijne nie rieken. CV. J. — Er a' geroken
hen (hebben), nl. aan den drank ; verzachtende
uitdrukking : (een weinig) zat zijn. — ,Vor iet
rieken, er den reuk van hebben : da' riekt hoer
nor den andzuin (ajuin). 't Riekt hier nor dein
bok, het stinkt hier. Ge riekt nor den dzenuivere,
gij hebt (veel) jenever gedronken ; gij lust de
jenever. — Riekt er nor, loop heen (tot iemand
die eene vraag stelt, waarop men niet antwoorden
wil). Verachtende uitdrukking. Hoeveel bette

.

Rezzekes, -kies, b w.

1^ as
rezzekies uit den huize, of 't tak (dak) viel in.
Zie REITS. 'k

Rheumatiek, bn.; — rheumaties, o ;
rhoma-; — rhuma-. Zie ROMA-.
Rib, vr. Zie REBBE (ook de afl. en samenst. ).
Richel, vr. ; .-- richten, ww. Niet in gebruik

(ook niet de afl. en samenst. ).
Ridder, m. Zie R I LIDERE.
Riddere, nr. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. M ill. ridderti. Ridder. AVdb.
— De familienaam De Riddere is gewoon.
— Afl. Ridderspore, vr., eig. spoor van eenen
ridder; ook verspreide hofplant (l e/phiniunz
J jaci• I.) ; enkel riddersporen; dobbel. riddersporen. Vgl. Ila!. T Uib.

gewonnen? Ga, riekt er nor! J. — Ge zilt er
meu(g)en nor rieken, dit zult gij niet krijgen. J.

— Bedr. Daarnaast veelal

GERIEKEN

(zie ald.).

Aan 'k dat rieken? Kan ik dat weten ? 'k En
kan toch nie rieken, wat da' ge wilt. CV. —
'k Rieke mains(clz)evlees, zegt de reus in sommige

vertelsels ; cl. i, hier is een mensch.
--- Afl. Riekelijk (met ij), bn., ruikbaar, kunnende geroken worden ; — riekend(e), bedr. dw.,
bn. riekende kruid, alle kruid dat erg riekt;
vooral eenige muntsoorten Plentha sylvestr7s L.,
111 rotund folio L. b. v.) : 'k bange riekende kruid
boven 't bedde, om de meuziets te vei ja(/)en ;
riekere, m., iemand die (goed) riekt; iets dat
(goed) riekt : die blolnmc ziJ' rlckcr i ; neus :.:S' lice
ne gooi. riekerc, ze riekt goed; ook : ze heeft ee n
grooten neus ; — rieksele, o., iets dat reuk geeft:
ook : eene alsemsoort (Artemisia /optica L.);
zie Volk en Taal, Ile jaarg., 172.
—

.

Ridderen, ()flz. 1,\V. ww. Very. : ridderdege,
geridderd. Met lien (hebben). Frequentatief van
rijden (inn]. rillen). (dijden. 'k Liet aszij van den
talit ridderen. I)e panne rzdderdege van 't tak
(dak). Sc El. DB. J.

Rie, m. Persoonsnaam : Henri. — Verkl.

Rietse.

Riedekuul (klemt. op kuul, soms op rie),
riediekuul, bn. Fr. ridicule. Wat hie dor zes t,
-

es riedekuul.

Riedekuul (klenst. op kuul), m. (niet vr.). Mv.
-s. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Fr. reticule (waarvan het een misvorming is). Ridicule, damestaschje. VD.
Riegatonnezaad (klemt. op rie), riegazaad,
o. Daarnaast TONNEZAAD. Veel gezaaid klaverzaad, dat uit Riga (Rusland) in tonnen wordt
ingevoerd.

Riekuus, m. Verkl. -ke. Persoonsnaam : I Ienricus, Fredericus.
Riem, ras. Mv. -en. Verkl. : -ke (mv. -kes, -kies),
\Vdb. — Riem van de broek, lederen gordel
waarmede men de broek ophoudt. — Riem van
de klojpere, lederen t iem, dien men aan de hooge
kloppers (klompen) nagelt. — Riczn van de
schoemakers, spanriem. Van de riem krija )en,
slaag krijgen; iemand van de riem geen (geven),
slaag geven,
— Afl. Riemen (zie ald.).
— Samenst. Riemgespe, vr., gesp N an eenen
riem ; -- riemmaker, m., in den verspreiden
familienaam : De Riemaecker(e) (reeds in 1342 te
Oudenaarde, en nog aid. ; Gh'b.).
-

RIEMEN

--- i 6

Riemen, bedr. zw. ww. Very. : rienzdege,
geriemd. Niet lien (hebben). Met eenen riem
vastmaken, omgorden. Riemt on (uwe) broek, ze
gaat afvallen. KIL. J. CV (Aanh ). — Denz buik
riemen, eig. den buik met eenen riem toesnoeren ; fig. honger lijden, fr. serr'r le venire. -In riemen trekken of snijden. Lzjwaat riemen ;
pamnp%em' rie m en.

Riemram (klemt. op riem), m. Rimram. Wdb.
Rie01e, vr. Zie RIOLE.
Ries, bn. Zie RIESCH.
Riesch (uitspr. rees, doch veelal met ch voor
klinker), bn. Zie RIESCHALE.
Rieschale (uitspr. rie met den klemt., scha
met zovl. lange a), bn. Daarnaast RIESCHALEG,
en RIES, RIESCH (hetgene misschien wijst op de
graphic rzesscliale). Wordt gezegd van eenen
boom (veelal van wilg, abeel en populier) die geen
vaste, aan elkaar goed gehechte houtlagen bezit,
zoodat de planken die men er uit zaagt, niet wel
samenhouden en gemakkelijk splinteren. De
groote wend vrengt (wringt) dein boo m em
maakt hem rieschale. De populier was riesclzaleg . 'n Riesche wulge. Den abeel es ries. Vgl.
ÍIIn1. Wdb i. V. RIESCAELDE. SCH (RIJCHOLDE,

DB (RIESCHAADDE, RIESCHALDE).
CV (RIE(CH). R (RIJSSCHELLIG). j (RIESCHAAL,

RIESCHOLDE).

RIESCHALIG, ROESCHALIG, RIEZIG). VAN KEIRSBILCK, I imizmnerman (RIESCHAALDE, RIESCH.1.LDE,
RIESCHOLDE, RIESCHAALDIG, RIESCHALDIG).

— Bij uitbreiding : (van eereen boom) inwendig
ongaaf.
Rieschalig, bn. Zie RIESCHALE.
Rieskeren, ww.; — riesko, m. ; — rieskomprijkele, tw., m. Zie op RIESK- (ook de
afl. en samenst.).
Riesraas (klemt. op ries ; raas met zovl.
lange a), in. A.11ittereerende formatie. Dwaas gebabbel en geraas. •'k En kan zijne riesraas n/e
langer hooren. Flauwe riesraas. SCH. J.
Riesrazen (klemt. op ries, ra met zovl. lange
a), onz. zw. ww. Dwaas babbelen en razen.
Zwijgt, ge riesraast. Iij' wijf was an 't nesrazen. Vgl. RIESRAAS. J.

Riesschale, riesschalig, bn. Zie RIESCHALE.
Riester, m. Zie RIESTERE.
Riestere, tn. ( niet o. ). Mv. -tors. Verkl.

-tr'm-ke (mv. -kes, -kies). De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Rister. VD. Fr. versoir. De
riester van de ploeg es kapoot. 117n1. Wdb

vr. en m. ? naast ander vormen). KIL.
PLANT. (RIJSTER). SCH. DB. CV . J. CL (Bzfr. .
REESTER) ; Volk en Taal, VIe jaarg., 164 ; VDW
(RISTER); VAN SCHOTHORST (REESTER).
Afl. Riesteren, ww.: de ploeg riesteren,
den eiester er aan vestigen. DB.
— Samenst. Rzesterna(g)ele, m., lange nagel,
waarmede men den eiester vastzet ; J. ; — riestersteune, vr., deel van den ploeg, dat den e iester tot
steun verstrekt.
Riet, o. Mv. rieten (in sommige bet.). Verkl. :
rietse (mv. -tses, -tsies). Wdb. — Beve' gelijk e
(RIESTER,

--

RIJDEN
riet, zeer hard beven. — Rietse, o., elk der reep-

jes staal van het riet van 't weefgetouw.
— Samenst. Rietgroeve, vr., hetzelve als LAGROEVE, zie ald. ; — rietsclzeere (sch. e). vr. ; te
Nederzwalm rietschurre : kwartelkoning (Crex
ratensis L.) ; fr. rdle de genet: de rietscheer es
ne lekkere veu(g)ele.

Rietsiejo (klemt. op riet), m. Onomatopee :
naam der botvink, die alzoo zingt. Te Michelbeke
gehoord.
Rieveren (ve met zachtl. e en den klemt.),
ww. Zie RIV F.REN (ook de afl. en samenst.).
Rieviere, vr. zi e RIVIERE.
Rieten, mv. 't Geslacht blijkt niet; ook niet
de vorm in 't enk. Soort van aardappels.
Rif, o. Niet in gebruik (ook niet de samenst.).

Rigatonnezaad, Rigazaad, o. Zi e RIEGA-.
Rij , vr. Het w. wordt enkel in éene bet. gebezigd. Zie RIJE.

Rijden (uitspr. rijen), onz. bedr. onp. st . ww.
Very. : 'k ree, ge reedt, hie ree, we reen; gereen.

Met hen (hebben). Wdb. Te eerde rijen, te paard
rijden. — Onz. Op de tonge rijen (van personen),
veel besproken worden (in slechten zin). Ons Mie
rijdt op de tonge. Ge zilt op de tonge rijen. —
't Es goe rijen, de grond, de weg es goed om
bereden te worden ; ook : 't es kaa' rijen. — Spr.
G' en keent nie rijen en omzien, ge kunt geen

twee werken, te gelijk doen. — Hard loopen.
Laat ons rijen, wegloopen. De zandarms (gendarmen) waren der achtere, mor hie ree, zille.
Ge moest den haze zie' rijen hen (hebben) al
over 't veld. Rijen en routsen, veel en lang
rijden, loopen. De hinders rijen en routsen de
g'heelen dag. Vgl. J. — Van mollen : al wroetende een spoor in den akker nalaten. De mol
hee' veel gereen. DB. CV . — Van insecten :

voortkruipen (veelal met achterlating van een
spoor). De ripsenc rijen. DB. CV . — Voren trekken met den ploeg. De knecht en kan me rechte
rijen, trekt geen rechte voren. In deze bet. ook
wel bedr. : vore' rijen, voren trekken. — Van
eenen top : wild en woest al draaiende rondhuppelen, in plaats van stil op dezelfde plaats te
blijven draaien. Den top rijdt, as de pinne scheef
staat.

-- Van zaken. Nu hier dan daar liggen of
geworpen worden, niet op zijne plaats liggen,
zonder orde dooreen en overeen liggen. Fr. trainer. Dienem boek rijdt van hier tot dor. Ze laat
overal her kleere' rijen. In dat huis en ester
geen oordere,'t ligt er al te rijen. Op da' boerenhof laten ze 't, gereeschip rijen. CV. J.
— Bedr. Vore(n) rijen. Zie boven. 't Kruid,
't mes in de grond rijen, met den ploeg in den

grond doen. -- Dekken, berijden (meestal van
vNa, konij nen, doch ook wel van ander dieren,
zelfs van menschen). Laat da' kon? rijen,
gedekt worden. Es ons konijn al gereen? — Fig.
Geree(n) zijn, bedrogen, gefopt zijn ; zat zijn.
Gereen en gesnee' zijn, al zijn geld verloren hebben. — Iemand nor huis rijen, hem, per rijtuig,
naar huis doen.

— I

RUE

Onp. 't En rijdt hier nie' gemallek, men
rijdt hier niet gemakkelijk. 't Rijdt hier goed.
Afl. Rijeg, rijdig, ritsig (van dier of mensch):
't konijn es rg; da' will' es altij' rijeg ; KIL.,
Mnl. Wdb (RIDICH), ScH, DB, J, CV (Aanh.) ;
rijelijk (lijk met ii), bn., kunnende bereden
worden : aldor en es 't nie rijelijk ;J; — rijende,
teg. dw. van rijen; de rijende woorme, de rijdende worm, vliegende worm, fr. farcin volant :
paardenziekte ;
rijenge, vr., rijding, het rijden ;
ook, ommegarr met ruiters : de rijenge va' Sente
Pietere te _Brakele ; te Mater es 't rijenge op de
feestdas va' Sent Omelberge (Amelberga);
Wdb : ridinghe;
rijere, m., rijder, miter :
Tonie was ne goeé rijere ; mannetjeshaas, konijn;
geile vent; top die rijdt ; mol die veel rijdt : in
de vlasgaard zijn der veel rijers; vgl. Mnl.
Wdb, KIL. , SCH, CV, T, R, J.
- Samenst. Rijbane, vr., weg (of zijkant der
baan) waar men kan rijden ; ook : rijweeg; --rijleeze, vr., rijlaars; ook rijbotte ;
rijperd,
o., rijpaard ; rijschole, vr ; rijtijd, m.,
,

-

.

-

paartijd (van konijnen, hazen); J ; — rijtuig, o.,
ongewoon; — rijwiel, o., men zegt meer velo ;
— rijzweepe, vr. ; verkl., gewoon, rzjzweepke.
Rije, vr. Mv. - n. Lange houten lat der metsers. SCH. T. VD. OUD., Bijdr. WEILAND. Mnl.
Wdb (i. V. rit).

RIJZEKES
't Hee' van den nacht gerijmd. SCH, CV, DB,
J, R ; berijmen: 't ges es wit gerijnzd.
Rijmduive, vr. Wilde duif Golumba palumbuss L.); fr. rainier. Men zegt meer VELTE; zie
aid. Ik weet niet of rijinduive met rainier (van
fr. rame, pic. raime, lat. rarnus) iets te maken

heeft? Vgl. RINGDUIF in de . Wdb. en RINGELDUVE in Mnl. Wdb.
Rijn, m. Stroom. Wdb.
Samenst. Niet in gebruik.
Rijn, m. Deel van den molen. VD. Hier niet
in gebruik.
Rijnette (klemt. op net), vr. Mv. - n. Zekere
appel. Fr. reinette. Daarnaast RIJNETTENK.
Rijnettenk, m. Mv. rijnettengen. Eig. rijnet
ting ; zie RIJNETTE.
Rijp, m. Niet in gebruik. Zie RIJM.
Rijp, vr. (rups). Niet in gebruik. Zie RIPSENE.
Rijpe, bn. bw. Mnl. ripe. Trapp. v. verg. :
rijper(e), rijpst. Rijp. Wdb.
As de peere rijp
es, valt ze ; eig. en fig. : wie huwbaar is, trouwt.
Men voegt er wel eens bij : al ware 't in ne (koe)
stront, gezegd van iemand die beneden zijnen
stand trouwt. Vgl. J. CV (Aanh.). — Zijn haar
es rijpe, het begint uit te vallen. — Versleten.
-

—

Tonie es meer as rijpe. Rijpe zij' veur den hid,

— De ander bet. van rij zijn hier onbekend.

Geruïneerd. Hie es
te vroeg versleten zijn.
rijpe, plootse (in plaats) va' rijke. Vgl. RIJKE.
— Afl. Rijpen, ww., rijp worden; rijp maken ;
Wdb ; — rijpeghied, vr., rijpigheid, rijpheid;
daarnaast rtYpte, vr. : d'appels valle' va' rijpeg—

Rijf, vr. ; — rijfelen, ww. Niet in gebruik
(ook net de afl. en samenst.).

Rijgen, bedr. st. ww. Very. : reeg, geregen.
Met hen (hebben). Wdb. 'k Rijge iniin schoenen.
— Afl. Rijkere, in., mv. - rs ; rijgschoen. J.
— Samenst. Rijgbottiene, vr., rijgbottine ;
rijggat, o. ;
rijgschoen, m. ;
rijgsnoer, o.
Rijk, bn. Zie RIJKE.
Rijk, o. Wdb. Zij' rijk es uit, zijne macht is

ten einde.

Rijke, bn. Trapp. v. verg. : rijker(e), rijkst.
Zoo rijk as de zee (soms 't water)
Rijk. Wdb.
diep es, schatrijk. CV. J.
Rijke bij rijke,
schatrijk. Dienem boer was rijke bij rijke. —
Rijke zonder ende (einde), of ; rijke zonder end
Hie en es nie
of grond, buitengewoon rijk.
Hoe rijker
rijke, mor rijpe, hij is geruïneerd.
—

—

—

—

hoe gieregere, en hoe ormer hoe plezieregere. J.
Zelfstandig : m., rijken; vr. rijke ; o., rijk.
— Afl. Rijkelijk (lijk met 0, bn. bw. ; Wdb ;
— rijken, ww., rijk worden, verrijken ; rijk
—

maken. Vgl. DB.
Samenst. Rijkdom, m., Wdb ; — rijkmakere
(zovl. lange a), m., veelal in 't mv. rijkmakers ;
eig. iemand of iets, die of dat rijk maakt ; zeer
goede aardappelsoort, zeer melig : er zij' rooé 'n
witte rijkmakers ; vgl. CV, J, die, naar de beschrijving te oordeelen, een ander soort bedoelen.
.

Ofi rijm, in rijmen, in
Rijm, o. Wdb.
verzen. J. CV (Aanh.). VD (in rijm).
Rijm, m. Mnl. Wdb. Rijp. De rzim es gevallen.

— Afl. Rijmen, ww., mnl. rimen : rijpen.

heid, va' .rijpte.
Rijs, o. Mv. rijzers (niet rijzen). Verkl. rijske
(mv. -kes, -kies). Mnl. mv. : riser, risere, risers,
Steekt de rijzers in d'erten. Iemand van 't rijs
geen, van de roede geven ; van 't rijs krij(g)en.
Beve' gelijk e rift, erg beven (van schrik, b. v.).
— Afl. Rijzeren, bedr. zw. ww., rijzers in den
grond steken nevens de opgroeiende erwten : zijn
d'erten al gerzjzerd? Ge moet d' erte' rijzeren.
— Samenst. Rijsbundele, m., rijsbundel; —

rifthaut, o., rijshout.
Rijs, m. (niet vr.). Zonder mv. ; zonder verkl.
Rijst. Wdb. kIni. Wdb. KIL. SCH. DB. CV . R. J.
rijse - Samenst. Rijsbale, vr., rijstbaal ;
tere, m. : 'k em bè' geene rijsetere, ik lust de rijst
niet ; rijsgraan, o., veelal rijsgroontse, o.,
rijsgraan(tje), rijstkorrel(tje) ; — rijsmeel, o., meel
van rijst ; J ; CV (Aanh.); — rijspap, m., rijstpap : in den hemel eten ze rijspap ; zekere vetplant : gele muurpeper (Sedum acre L.) ; ook :
witte muurpeper (S. album L.) ; en wel eenige
analoge gekweekte Sedum-soorten. Vgl. J. CV
(Aanh.). PAQUE, Vl. Volksn. (waar men een
aantal Vlaamsche plaatsen opgesomd vindt, waar
het w. deze bet. heeft) ; de gele bloempjes groeien
dicht bijeen en het geheele gelijkt min of meer
op den door eieren of saffraan geel gekleurden
rijstpap ; rijstorte, vr., rijsttaart.
Ms, m. Het rijzen, vallen (van koren, zaad).
Dees jaar ester veel rijs in 't graan.

Rijzekes, rijzekies, bn. Zi e REITS.

3

rijzen (vallen). Sprekende van graan en ander
rijpe zaden : 't Kooren es te droo(g)?,'t rijz e tt t e
vele. 't Rifzele va' sloorzaad. Zie RUZEN.
Afl. Rijzeiezzge, vr., het rijzelen ; c(ilectief
al het gerijzelde graan of zaad : laat hinnen
,

die rijzelenge mor *ten.

Rijzen, 011Z. St. ww. VerV. : rees, „; erezen.
,.

Met hen (hebben). Dalen, zacht en stil naar
beneden glijden (van bladeren, zaad, graan, sterren, pannen, enz.). De wentcr komt, de blare'
beginnen te rijzen. De panne rees van 't tak
(dak). 't Graa(n) rijst as 't te droo(g) es. Kijkt,
hoe dat de sterre' rijzen. 't Zand rijst van de
kerre. Der es e gat in de zak en al 't meel rijst
er deure. Vgl. 111nl. Wdb. KIL. SCH. CV . T. R.
OUD., Bijdr. J. — Fig. Der zal drenkgeld rijzen.
— De bet. klimmen is hier onbekend.
-

vr. (groeve) ; — ril, bn. (vreesachtig).
Niet in gebruik.
Ril, bn. (slank). Zie REEL (ook de afl.).
Rillen, onz. zw. ww. Wdb. Rillen em beven.
G'heel my'
rildege van de kursen (koortsen).
Afl. Ril, m., Wdb : 'k kreeg zoo ne
mij' Ziff ;
rillenge, vr., rilling.

Rimpele, m. ; — rimpelen, Ww. Zie REMPELE,
REMPELEN

(ook de afl.).

Rimram, m. Zie RiEmRA.m.
Rinde, vr. Niet in gebruik.
Ring (uitspr. renk), in. Mv. rengen. Verkl. :

renkske (mv. -skes, -skies). Mnl. rznc. Wdb. Zoo
rond as ne renk. — Steenring (zie i. v. STEEN).
— Afl. Rengelen, ww., in : gerengeld vlees,

vleeseh met alterneerende vette en magere strepen; — rengen, ww. : ne stier, nem beer rengen,
ringelen of ringen, VD.
— Samenst. Renksteken, ww., ringsteken ; vanhier ; renkstekere, ringsteker, renkstekenge, vr.,
ringsteking; er zij' renkstekengen op de per(d)ekiesmezdene (voor kleine kinderen op den mallemolen), renkstekengen te perde (voor ruiters),
renkstekenge' veur feturen (voor personen die
in rijtuigen zitten), renkstekenge' veur wielrijers;
vgl. SCH. CV . J ; — renkswenge, vr., ringzwenge,
zwenge met dubbelen ring (de eene in 't midden,
de andere er naast) ; men kan een der paarden er
veurdeel mee geven ; zie hier ZWENGE, VEURDEEL.

Rinkelen ( uitspr. renkalan), onz. zw. ww.
Veelal in den inf. Lawaai maken. Renkelen en
ruize maken. Vgl. VD.
rinkinken, ww. Niet in
Rinket, 0. ;
gebruik.
Riole (uitspr. rie-old, klemt. op o.), vr. (niet o.).
Mv. -n. Verkl. rioolke (mv. -kes, -kies). Riool.
J. CV. Mnl. Wdb (RIOLE). KIL. (RIOOLE).
Samenst. Rioolbuize, vr., rioolbuis;
watere, 0., rioolwater.
Rip, bn. Van R. I. P (op zerken). In de geijkte
uitdr. rzp zifiz, dood zijn.
-

Rips, 0. Zie REPS, M.
Ripsen, vr. 71 RIPSENE.
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Rijzelen, onz. zw. ww. Frequentatief van

Ripsene, vr. Mv. ripens. Mnl. rupene (naast
andere vormen). Rups. Dor kruipt 'n ripsene.
Ripsens en ander fenijn. Ripsens aflezen, ze door
bezweringsformulen of zeker gebeden van de
boomen verdrijven.
ri;speSamenst. Ripsenai, 0., nipsenei;
jacht, o., rupsenjacht; — ripennest, In. (niet o.),
rupsennest.
Risico, o. of vr. Niet in gebruik. Zie REESKO.
risko, m. ; — riskomRiskeeren, Ww.;
prijkele, tw. Zie op REESK-,
Rispen, bedr. zw. ww. Very. : risiptege,

A) erz.sipt. Met hen (hebben). Trekken (door de
-

handen of dc vin2 ers, door de tanden, tusschen de
reeptanden, enz.). _Iran tsztsschen de vengers
rilvn. Vgl. AFRISPEN. -- De bet. windezz opr4,5'iz is hier niet bekend. Zie VD.
-

-

Rist, yr. ; - risten, Ww. ; — rit, m. ; rits,
tw. ; rits, rn (merk, scheur) ; rits, vr. (ijzer). Niet
in gebruik (ook niet de ail. en samenst.).
Ritselen, onz. zw. ww. Very. : ritseldege,
geritseld. Met hen (hebben). Glijden, vallen met
zacht geruisch. 'k Ifoore 't graan van den trap
ritselen. De wend kwam op en 'in panne ritseldege van 't tak (dak). J. Vgl. VD (RITSELEN met
andere beteekenis). lVdb (i. v. RISTELEN).

Zie bier RITSEN.
Afl. Ritselenge, vr., ritseling.

Ritsen, onz. zw. ww. Very. : ritstege, geritst.
Met lien (hebben). Snel en wild, haastig heenloopen. Den haze ritsteg' al over 't veld. Ritsen en
routsen. — In eens snel heenvliegen. De mussche
ritst uit 1111711 hand. — Snel door de lucht vliegen, varen. INTe ko(g)el, ne stee' kan lankst
.

d'oore ritsen.

—

SCH.

CV. R. T. J. Zie Bier

ROTSEN.

-- Afl. Rits, m., stam van ritsen, in : ob de rits
loop zijn, op zwier zijn; J; — ritsenge,

27:1)1, op

vr., looping, gedraaf (van jongens b. v.); — ritsere, in., kind (of persoon) die veel ritst: die
ritsers va' jongies hen (hebben) 't hier dl kaj5oot
geloopen.

Riveren, (uitspr. rieveran, -ve, met zachtl. e
en den klemt.), bedr. zw. ww. Very. : riveerdege,
geriveerd. Met hen (hebben). Klinken, door
oinkloppen van nagels vastzetten. Fr. river. Es
de ketel al geriveerd? TVilb. PLANT.
— Afl. Riveersele, o., het riveeren, het vastklinken : da' riveersel en deugt niet.
— Samenst. Riveerna(05 )ele. m., klinkbout,
fr. ri vet.
Riviere (uitspr. rieviera, klemt. op vie), vr.
Mv. -n. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rides). Mnl.
n /ere, riev ie re. Rivier.

— Samenst. Riviervis(c/z), m. (nooit vr.); vgl.
db.

Roastbief, o. Zie ROSBUF.
Rob, m. (zeehond) ; — rob, vr. (vischmaag) ; —
rob, vr. (verdikt vruchtensap) ; — robbedoes,

robben, ww. Niet in
robbelig, bn. ;
gebruik (ook niet de afl. en samenst.).
Robe, vr. Mv. -11. Verkl. : robeke (mv. -kes,
yr.;

-kies). Slaapkleed van vrouwon en kinderen. Vgl.
ROBE bij VD (de aldaar aangegeven bet. zijn
echter in mijn dialect niet bekend).
Robertskruid, o. ; robijn, m. Niet in gebruik (ook niet de afl. en samenst.).
Rochel, m. Zie ROCHELE.
Rochele, m. (niet vr.). Mv. -ls. Verkl. -lke
(mv. -lkes, -skies). Daarnaast RUCHELE, KROCHELE. Wdb. Fluim; reutel van een stervende.
Rochelen, onz. zw. ww. Very. : rocheldege,
gerocheld. Met hen (hebben). Daarnaast RUCHELEN, KROCHELEN, (soms) KROCHEN. Wdb. Fluimen ; den reutel in de keel hebben. Rochelen en
krochelen ; fluimen en rochelen; Zie 11Ini. Wdb.
— Afl. Rochelachteg, bn. ; vader es sedert
eenigen tij' rochelachteg; Wdb ;
rocheleere,
m., iemand (man of vrouw) die veel rochelt; —
rochelenge, vr., rocheling.
— Samenst. Rochelkerte, rochelkonte, vr.,
vrouw die veel rochelt ; -- rochelkloot, m., man
die veel rochelt; — rochelpot, m., Wdb.
Roe, vr. Mv. -in. Verkl. : roetse (mv. - tses,
- tsies). Roede. Wdb.
I7an de roe krij(g)era,
gekastijd worden; gefopt worden; veel verliezen
(in spel b. v.) ; iemand van de roe geen (geven) ;
bij VD, met de roe krijgen, geven. — De roe es
van 't lijf of van 't gat, 't gevaar, de ziekte is
voorbij ; toegepast op iemand die zijn vroeger
ongebonden leventje herbegint. Nui dat de roe
—

dersterm : het roeg•ewant bestaat uit tweemaal
twee enden, tweemaal eenen pestel, dus uit vier
enden en twee pestels ; « de vier wieken samen »,
zegt CV (Aanh.); — roekant, m. voermansterm :
rechterkant, waar het roeperd ligt ; men zegt ook
roezije, vr. ; — roeperd, o., roepaard, VD
(« gew. ») : 't roeperd wendt deur de roe (de
zweep) geleed en 't handperd deur 't hand ;
— roewiel, o., het rad dat aan den roekant is.
Roebedeboe (uitspr. roebadeboe, klemt op boe),
tw. Klanknabootsing van de trommel. Vgl. CV
(ROBBEDEBOB).
't Gaat er roebedeboe, het
gaat er wild en luidruchtig toe.
— Kinderrijmpje. De moeder legt het kind,
met den buik omlaag, op haren schoot, draait met
de hand rond den aars van 't kleintje en herhaalt :
,

-

Roebedeboe, mijne mostordmeulen,
Roebedeboe, mijne mostordpot !

—

—

van 't gat es, drenkt hij were zooveel as vroe'n Roe snijen (of make) veer zijn
gere. j. VD.
al(g)e gat, van ouders die hun kind bederven;
—

van iemand die iets doet, dat hem straf zal
bijbrengen. Vgl. J. — Iemand onder de roe hauwen, in bedwang houden. J. Vgl. VD : onder
iemands roede zijn.
— Roetse, o., stokje waarmede de kinderen roeien

met patatenbollen. Zie ROEIEN.
— Lengtemaat : 'n roe hee twinteg voeten
(zie voET). Landmaat : 'n roe hee vierhonderd
—

vierkante voeten (20 X 20); 'n dagwand es

honderd roe (niet roein). Vgl. VD.

— Muldersterm. Vereeniging van den pestel in
de twee enden, die in den assekop tegen elkander
stooten. Er es 'in binneroe en 'in buiteroe. Vgl.
'n Roe tippen trekken, 'n roe tipkes
J. CV.
trekken, het zeilkleed van een roe een weinig (aan
'n roe t'halven trekken,
éen tipje) oprollen ;
het zeilkleed tot de helft oprollen ; — 'n roe op
de koorde trekken, het zeilkleed bijna heelemaal
oprollen; — 'n roe bloot trekken, het zeilkleed
gansch oprollen.
— Rechterkant van een gespan. E perd ter roe
le(gg)en. — Spr. Noch ter roe noch ter hand
willen, (van menschen, kinders) in geen geval
willen.
— Roe van Adron, een veel gekweekte Aroïdee : Calla ethiopica L. ; uit de bloeischeede
komt de roedvormige bloeikolf te voorschijn.
Gehoord te Michelbeke.
— Samenst. Roeënde, o., muldersterm, lang
stuk hout van de molenwiek : 't roeënde es an de
pestel vaste, en 't hekkie van de zaile liet eite(g)en; DB ; CV ; J; --- roegewant, 0., mul—
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Roef, vr. Zie VD. Niet in gebruik.

Roef, tw. Geluid eener snelle beweging. Roef !
en ze paktege de talloore ! Roef! 't perd kwamp
ah,T estoormd ! Roef de deur uit !
— Ook als bw. Snel. Maakt ou (u) roef weeg.
SCH. DB. J.

— Ook als nw. m. : ruk, korte snuk. 11Iee ne
roef was de koorde kapoot. — In Gene roef, in
een oogwenk. Ze was in éene roef op de strate.
— Vgl. DB. CV. VD.

Roef, m. Mv. roeven. Verkl.: roefke (mv. -kes,

-kies). Troef. Roef maken, keerera; roef uitgaan,
uitkommen. 'k Hè vier roeven. Ge koopt ge dor
mee e schoo' roefke. — Roef ! zegt dikwijls de

speler die troef speelt; de tegenspeler, die geen
troef heeft, antwoordt : die geenen heet (heeft) , .
es droef !

— Afl. Roeven, ww., troeven : ge moest geroefd hen (hebben).
— Samenst. Roefkorte, vr., troefkaart; —
roefaas, aas van troef, ook 't aas roef; roef
twieë of de twieè roef, twee van troef ; roefdrije of de d. rije roef; roefviere of de viere reef;
roefvijve, of de vijve roef ; roefzesse of de
zesse roef ; roefzevene of de zeve roef ; roefachte of d'achte roef ; roefne(g)ene of de
ve(g)e reef; roeftiene of de tiene roef ; roefzot
of de zot roef ; roefvrauwe of de vrauwe
t wijf) roef; roefheere of den heere reef.
('

—

Roefe l , yr. Mv. -n. Verkl. : roefke (mv. -kes,
- kies). Groef, kerf, insnede. Aldus op de noordelijke dialectgrens ( Asper ) : Volk en Taal,
Ie jaarg. 11.
— Huidkorstje. Zie RELIVE, ROEVE. J. KIL.
Mn l. Wdb.

Roefelen, onz. bedr. zw . ww. Very. : roefeldege, geroefeld. Met hen (hebben). Roffelen,
trommelen. -- Slaan (op iets, op iemand). Op de
deure roefelen. Roefelt de zatterik de deur uit.
Er onder roefelen. SCH. CV . J.
Haastig, wild
werken. Watten es ze dor a.zoo an 't roefelen ?
Ze kan der er deure roefelen. Dat en es nie
werken, 't en es mor roefelen. J. — Haastig en
—

wild wrijven. In deze bet. ook wel bedr. Roefelt
de more van on (u) broek. J. — Er van deure

ROEHAUWEELE

roefelen, haastig en met geraas heengaan. — Er
hem (zich) deure roefelen, er zich doorheen werken (door een moeilijkheid bijvoorbeeld).
— Afl. Roefel, m., stam van roefelen; slaag :
iemand roefel geen (geven) ; roefel krij(g)en;
veer de roefel zijn, slecht werk gaarne verrichten ; vgl. J ; — roefeleere, m., iemand die op de
trommel slaat, die slaat (op iets of iemand :
vechter), die slecht en haastig werkt : — roefelenge, vr., het slaan op de trommel; rammeling :
'n roefelenge krij(g)en, slaag k rijgen, een groot
verlies doen (in spel b. v.) ; iemand 'n roefelenge
geen (geven), lappen, dronien (draaien) ; vgl.
SCH, DB, CV, J.
Roehanweele (wee met sch. e), vr. Houweel
waarmede de houtkappers booroen uitroeien,
ontwortelen. De roehauweele es smalder en sterker as d'hauweele. Hangt het w. met roeien, uitroeien, samen : roeihauweele ? Zie HAUWEELE.
Roeien, ww. Roeien (met riemen). Wdb.
— Bedr. of onz. Werpen, gooien, smijten. plee
steene' roeien. Ge roeit de steen in de ruite.
KIL, J, CV : men vindt er ook ROOIEN.
— Bepaaldelijk : werpen door middel van eene
roe. Bekend kinderspel : de kinders steken de
vrucht van eenen aardappel (soms een kleinen
pataat, een knolletje,, op het scherpe uiteinde
van een roetje en gooien aldus het voorwerp hoog
en verre. De jongens roeie mee pato(dd)erbollen.
— Afl. Roeiere, m., roeier, Wdb ; werper,
gooier (met of zonder roetje).

Roek, m. Niet in gebruik.
Roekeloos (met sch. o), bn. bw. Trapp. v.

verg. : roekeloozer(e), roekeloost. Wdb. De roekelooze keerele.
— Afl. Roekelooschied, vr., roekeloozigheid,
roekeloosheid.
Roeleeren (klemt. op -lee , ww. Zie ROLEEREN
(ook de afl.).
Roem, in. ; — roemen, ww. Niet in gebruik
(ook niet de afl. en samensi.). Vgl. ROMEN.
Roemer, romer, m. Men zegt RUIMERE (zie
ald.).
Roep, m. Wdb. -- Het eenmaal roepen.
'k Hoore ginter al twie keers ne roep. — Roeping, fr. vocation. Herre roep was nonne te
wer(de)n. Iederee' moe' zijne roep volgen.
Roepen, bedr. onz. st . ww. Very. : riep,
geroepen. Met hen (hebben). Wdb. Roepen en
tieren. — Roept moedere, opdat ze kome, verschijne ; roept op moedere, roep (uwe) moeder te
hulp ; 'k riep op hein, mor hie en hoordege naij
niet. Vgl. DB. J. CV. R. — Op iemand of iet
roepen, bovenmatig loven, Zwijgt van ou (uwe)
hinders, g'em moet er azoo nie op roepen. Al
wat hie bezit, es altijd 't beste, hie kan der ewat
op roepen. SCH. DB. J. — Achter iemand roepen, iemand, die weggaat, verwijten of spotwoorden toeroepen. Ze riepen deu(g)eniet achter hem.
En roept achter de .mains(ch)en azoo toch niet!
CV. J. — In eene verkooping de prijzen roepen,
oproepen. T1 ïe roept ere ? De sampettere.
)
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Afl. Roep, m., zie ald. ; — roepenge, vr.,
roeping, het roepen 't was dor 'n roepenge van
al de duvels! vgl. ROEP ; -- roepere, m., roeper
iemand (man of vrouw) die (veel) roept : Mie de
roepere; oproeper (in eene verkooping); pocher,
iemand die veel zijn eigen waren prijst ; en gelooft
en (hem) niet, 't en es einor ne roepere. -- Strot,
keel : zijne roeper ope'zetten, luide schreeuwen.
De moordeneere snee hem de roeper af.
— Samenst. Roepgeld, o., geld dat men (in
verkoopingen) aan den roeper betaalt; J, 1^Inl.
Wdb.
Roer, o. Geweer, fr. fiasil. Hie pakteg e zij'
roer en schoot ze dood. Vgl. VD.
Roer, o. 't Roer van e' schip. Wdb.

Roer, m. Het eenmaal roeren. DB. — I(n)
roere, in roer, in verwarring. 't Was er al i' roere.
In die herberge staat 't al i' roere. 't Kwamp
er al i' roere. Ook : i' rep en roere, in rep en
roer. Wdb. Hier misschien vr. roere; zie 111nl.
Wdb
Roerdomp, m. Is niet bekend.
-

.

Roeren, bedr. zw. ww. Very. : roerdere,
geroerd. Met hen (hebben). Wdb. — De pap
roeren, de melk roeren, ze met den houten lepel
roeren, ten einde het aanbranden te beletten.
Spottend (van mans, die de broek niet dragen) :
zwijg t, ge moet thuis de melk roeren! In het
loopspel Jaintse pap (zie ald.) zingen tergend de
achtervolgde jongens : Jaintse, mijne pap brandt
an, 'k roere mijne pap al zitten! Terwijl zij dat
opdreunen, zitten ze op hunne hurken en doen
alsof zij hunne pap roerden. — Duit bek, de
mulle, de mond, de tonge roeren, veel spreken,
stout spreken. Triene kan heurem bek roeren.
Ook wed., hem (zich) roeren : ge zij' nog veel te
jonk om on (u) azoo te roeren. J.
— Afl. Roer, m., zie ald. ; — roerenge, vr.,
roering, Wdb ; — roerdere, iemand die roert ;
iets waarmede men een vocht roert ; bepaaldelijk,
voorwerp met langen steel, waarmede men den
beer in den beerput omroert : in iederem beerput
ester ne roerdere; — roerlijk (met of zonder ij),
bn., wat kan geroerd worden : de pap es te dikke,
hie en es nie roerlijk; vgl. VD.
Roes, m. Niet in gebruik.
Roest, vr. Niet in gebruik. Zie ROST (ook de
afl.).
Roest, vr. o. (voor hoenders). Niet in gebruik.
Zie HINNELEERE.
Roest, m. Mv. -en. Verkl., ongewoon. Wild
mensch, woestaard, onbeleefde kerel. 't En es
mor ne roest van ne vaint. 'k En wille mee'
diene roest geen gemeenschip hen (hebben).
-

Roet (uitspr. met verkorte oe), m. (niet vr.).
Eng. raout. Het w. komt in zwang. Er was
snaves ne roet op' t stadhuis. Bij VD ROUT.
Roete, vr. (niet o.). Roet, talk. Roete vent de
keesen (kaarsen). -- Ndl. ROET (schoorsteenzwart) heet hier BITTERE (zie ald.).
— Afl. Roetachteg, bn. bw., roetachtig : da'
vet smaakt 'na beetse roetach teg.

--

r OETE
— Samenst. Roetkeese, vr., roetkaars : de boeziets (bougieën) vervangen de roetkeesen; —
roetreuk, roetsmaak, m.
Roete, vr. Mv. - n. Fr. route. Baan, weg. 't Es
de rechte roete. Roete, of ijzerie roete, ijzerenweg.
ROetekoe, tw. Klanknabootsing : geluid der
duif. Roetekoe! doet de duive.
-- Ook zelfst. m. : 'k hoore de roetekoe van de
duive. J.

— Afl. Roetekoeën, ww. Zie ald.

Roetekoeën, onz. zw . ww. Very. : roetekoet-

tege, geroetekoet. Met hen (hebben). Daarnaast
ROETEKOETEN. Roekoeken. De duive roetekoet.
Onzen duiver ka' roetekoeten. -- Ook wel van
menschen. Astie e maiske ziet, kantie roetekoeën. J (ROETEKOEREN).
— Afl. Roetekoeënge, roetekoetenge, vr., het
roetekoetre, roetekoetere, m., van
roekoeken;
—

duiven en menschen.
Roeve, vr. Zie REUVE.

-- ro(gg)estrood, o., roggestroo : roggebrood es
goed dekstrood; — ro(gg)estreekte, vr., roggero(go)entijd, m., tijd
streek ; zie STREEKTE
dat de rogge rijp wordt ; — ro(gg)eveld, o., veld
;

-

waar rogge groeit.
Rok, m. Mv. - ken. Verkl. rokske (mv. - stres,
-kies). Wdb. Rok wordt enkel gezegd van een
vrauwerok; een rok voor mannen kent men niet.
Mijn rokken! zooveel als ndl. niets daarvan !
Zooals 't begrijpelijk is, wordt deze uitdrukking
enkel door vrouwen gebezigd. Hie paist dat hie
zal vzeu(g)e nzeegaan; ja, mijn rokken! Ook wel
met a(n) : a' mijn rokken! (hij zal niet mogen
meegaan). -- Het an de rokke(n) va(g)en, er
zich niet om bekreunen, fr. s'en ficher. Mie en zit
mee niet (niets) in, ze vaagt het al an her rokken.
En steekt dat in ouë (uwe) kop nie, Sieska, vaagt
—

het an ou rokken. — Het an her rokken hen
Ne schup, ne
(hebben), gefopt, bedrogen zijn.
stamp, ne voet, nen teen onder de rokke(n)
krij(g)en, geschopt worden ; weggejaagd, wegge—

zonden worden; bekeven, berispt, gekastijd worden. Ook : iemand (eene vrouw natuurlijk) ne

Roezemoezelen, bedr. onz. zw. ww. Onoma-

topoëtische rijmformatie. Babbelen, praten. Watten zijn ze dor an 't roezemoezelen ? Er wendt
over die zake vele geroezemoezeld. •Vgl. ROEZE-

bij FRANCK-VAN WIJK ; RUIS-, RUIZEMUIZEN bij VD.
Afl. Roezemoezelenge, vr. : er was 'n g'heel
MOEZEN
—

roezemoezeleng in de stad over die affeeren

(affaire).

Roffel s m. (schaaf) ; - roffelen, Ww.,
roffiaan, m. Niet in gebruik (ook niet de afl. en

—

samenst:).
Rog, m. (visch). Mv. ro(gg)en; verkl. rogske.
Wdb. 'k Ete geene rog.
Rogge (uitspr. gewoonlijk zonder g), vr.
Zonder mv. ; zonder verkl. Wdb. Dat es schoone
ro(gg)e.

voet, nen teen, de schoen, de klopper onder de
rokke' steken; of iemand ne schop, ne stamp
onder de rokke' geen (geven), haar een schop of

stamp geven ; haar wegjagen, wegzenden. Vgl.
Z'en verdient geene schup, geene
BROEK.
stamp onder her rokken, of : z' en es geene sch lep,
geene stamp onder her rokke' werd, zij verdient
niet dat men op heur acht geve, dat men er zich
De rokken an
om bekommere. Vgl. BROEK.
iet scheuren, (van vrouwen), er aan verliezen. Vgl.
Iet uit her rokke' slaan of lappen,
BROEK.
zonderlingen, dwazen of vuilen praat vertellen. Vgl.
BROEK. Kust (of kuischt) azijn rokken, ik lach
u uit, loop toch heen, laat mij met vrede. Vgl.
Wor broeke' zijn (of spreken), moete
BROEK.
rokke zwij(g)en. Zie op BROEK.
Z'en Izee'
geene rok an her gat, zij heeft niets, is doodarm.
— Vrouwenphilosophie :
-

-

-

---

-

-

Wie de rok nouit an 't gat,

Afl. Ro(gg)en, of ro(gg)ie, van rogge :
ro(gg)am of ro(gg)ie brood, ro(gg)e strood. Men

Deugt er nog ewat;

—

kan die uitdrukkingen ook als samenst. opvatten.
Zie beneden. Vgl. J (ROGGENEN).
— Samenst. In den vorm ro(gg)en-, voor klinker, h, d, t (uitspr. ro(gg)ezn- of ro(gg)a-, voor
b) ; anders in den vorm ro(gg)e-. Ro(gg)enaar,
o. (niet vr.), roggeaar, VD ; — ro(gg)e - of
ro(gg)emblomnze, vr., roggebloem (meel) ; —
ro(gg)embrood, o., roggebrood : ro(gg)embrood
es per(d)ebrood; — ro(gg)egraan, o.; ro(gg)egraan es langer as torvegraan; —= ro(gg)egrond, m., grond waarop rogge gestaan heeft ; grond
geschikt voor roggeteelt ; daarnaast ro(gg)eland,
o.; — ro(gg)ejaar, o., jaar dat veel rogge
oplevert ; — ro(gg)ekant, m., homp roggebrood ;
daarnaast ro(gg)estik, o., roggestuk ; — ro(gg)ekweek, m., roggeteelt : dat es 'n goe' streekte
veur de ro(gg)ekweek; — ro(gg)emeel, 'o. ; —
ro(gg)eschoof,
ro(gg)enoekst, m., roggeoogst;
m. (niet vr.), zie VD ; -- ro(gg)esnee, vr., snede
roggebrood; — ro(gge)stanz, m., stam of stengel
van rogge ; ro(gg)estam es hart; -- ro(gg)estoppele, m., stoppel van rogge; ook : stoppelland, waar
rogge heeft gestaan : es de ro(gg)estoppel al omme?
.

—

Mor wie de kause stopt an 't been,
Van tien en deugt er geen een!

't Wordt berispend gezegd van een meisje, dat
den rok, die nog aan 't lijf is, wil herstellen, en,
wat veel erger is, de kous die nog aan 't been is,
wil stoppen.
— Het raadsel van de keeze (kers, fr. cerise,
bloem en vrucht) :
e wit rokske (nl. de witte bloemkroon),
e rood (of zwart) blokske (de roode of zwarte
[kers),
mee e stientse (steentje)
i' zijn hertse kin zijn hertje).
Vgl. Volk en Taal, Ie jaarg. 5.
-- Sneeuwrok of -mantel, sneeuwbekleeding
(in den winter) . Der ligt veel snee, 't graan hee
ne god rok. T. CV (Aanh.).
— Rok van de(n) meulen, muldersterm : het
buitenste deel van het meulekot (zie ald.).
— Rok van de(n) kam, weversterm : al de
hevels.

— Spinrokken (m. niet o). Wdb.

R OIt f; L1 ;N

—Samenst. Rokband, m., band van den l ouwerok ; — rokgoed, o., rokstoffe, vr., stof voor
rokken ; --- rokmale, vr., rokzak, m., tesch in een
rok ; — roksnoer, o., snoer van den rok ; —
roksj5lete of -spriete, spleet van den vrouwerok.
Rokelen, onz. zw. ww. Very. : rokelde;e, gerokeld. Met hen (hebben). Rakelen. WVdb. In
den oven) roketen. Ge rokelt te veel in de stove,
in den herd (haard). KIL. SCH.
— Slaan. Er onder roketen. — Soms bedr.
Rokelt die lawijtjnakers buiten.
— Afl. Rokelenge, vr., het rakelen; afranseling : 'n ferme rokelenge krij(g)en ; iemand
'n rokelenge geen (geven) of drouien (draaien) ;
gevecht : 't was dor 'n eeste rokelenge ; —
rokeleere, n1. iemand die veel (in 't vuur) rakelt ;
vechter ; rakelijzer : de rokeleere van den overre.
— Samenst. Rokelijzere, o., rakelijzer; KIL,

ROM ME L
gerold. Met hen (hebben) of met zijn. De morbel
hee' gerold over de vloer; de morbel es gerold
te(g)en de muur. Wdb. — Rollen em bollen
de binders rollen em bollen in 't ges (gers, gras).
— Het geld late' rollen, het gemakkelijk, zonder
voorzorg verteren. Gij' vader was ne donkere,
ll1or hik, de zeune, laat het rollen. Vgl. BOLLEN.
— Spr. 't Geld es rond, en 't moe' rollen ; ver-

zachtende uitdrukking om dwaze geldverkwisting
te wettigen. — Deur de weereld rollen, onbekommerd leven; slagen in zijn zaken. 'k En zoo
(zou) mie' geere sparen, 'k rolle deur de weereld.
Gaat 't goe' mee' de zeune ? Of 't goe' gaat !
I'Vel, mains, hie rolt deur de wereld, !
— Afl. Roldere, m., iemand die rolt ; — rolleng e, vr., rolling.

,

DB, J:

Rokken, o. (spinrokken). Niet in gebruik. Zie
ROK.

Rol, m. Mv. -len. Verkl. rolleke (mv. -hes,
-hies). Het eenmaal rollen (b. v. van marbels).
Da' mannek' hee ne schoone rol, d. i. het rolt
goed en behendig de marbels vooruit. — Op rol
en scheute doen (of spelen). Marbelspel. Een
kind zet eenen marbel op den grond. Van zekeren
bepaalden afstand rollen de medespelers hunnen
marbel naar den gezetten ; daarna schieten zij naar
dezen, van de plaats waar hun marbel gerold is;
schieten zij er op, ze winnen (gewoonlijk den
gezetten marbel) ; schieten zij er nevens, zoo verliezen zij (nl. eenen marbel).
— Besmettelijke ziekte. Der es ne kal (kwade)
rol onder de mains(ch)en. SCx.
— Rol van eenen tooneelspeler, m. (niet vr.),
evenals fr. tule. Hie speelt goe' zijne rol. — Fig.
Ze speeldege nen ordege (aardige) rol, zij handelde op zonderlinge (laakbare) wijs.
— In al de ander bet. is het w. vr. ; zie ROLLE.
Roleeren (uitspr. lee met zachtl. e en den klemt. ),
onz. zw. ww. Very.: roleerdege, geroleerd. Met
ken (hebben). Daarnaast, soms, ROELEREN.
Fr. ro is ter. Zwieren, drinkende rondzwerven,
rondloopen. De gasten hen (hebben) de g'heelen
da^J, geroleerd. Vgl. DB. CV . VD (aan den rol
rijn).

-- Afl. Rolerenge, roelereir,g , vr., het roleeren :

de g'heele keermesweke was 't 'n rolerenge; —
roleerdere, roeleerdere, m., persoon die op

zwier is.

Rolle, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -bes, -kies).
Mnl. rolle. Rol. Wdb. De rotte van de gorduine.
11Iee' de rot over 't land gaan. De rollekies van
ne zetele, van 'n tafele. 'n Rolle papier, enz.

— Weversterm. Rolvormig stuk hout, omtrent
een meter lang ; de rolle draagt de plairiemen,
die den kam op en neer doen schuiven. Folk en
Taal, Ve jaarg., 99.
- Samenst. Rollegat, o., een der twee gaten,
waarin de uiteinden van de as van de (wevers)rolle, nl. de duingen zitten. Volk en Taal, 1. c.
Rollen, onz. bedr. zw . ww. Very. : rolde;e,

Rom, m. Mv. -s. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Rhum, zekere drank. Schenkt mij nog ne rom.
Drij soms. Paktegij ook e romke ?
— Romachteg, bn., van rhum houdende ; naar

rhum smakende of riekende.
— Roniflessche (uitspr. met ch), vr., rhumflesch.
Roman, m. Behoort niet tot de volkstaal.
Romance (uitspr. romansa), vr. Mv. -72 (niet
-s). Wdb. Ze zonk 'n schoone romance.

Romatiek (klemt. op tick), bn. Daarnaast ROMETIEK, KOMMA-, ROMMETIEK, REUMA-, KEUMETIER, RUMA-, RL'METIEK. Vochtig (van gebouwen). 't Huis, de muur es rumatiek. KIL.
(REUMATIJCK). Sen (deze en and. vormen). DB
(en ook and. vormen). CV (ROMMETIEK en and.
vormen). J.

Romaties (klemt. op ties ) , o. Daarnaast ROMETIES, ROMMA-, ROMMETIES, REUMA-, REUMETIES, RUMA-, RUMETIES. Rhumatismus. Krom
zij' van 't romaties..11ij .eiij f es opgeten van
't reumeties.

Rombom, rombombom, tw. Klanknabootsing
van een ronkend, roffelend geluid. Roinbombom
doet den trolrmbal.. Vgl. VD.
— Zelfst. m. 'k Hoore dc rombombol12 van
den trolnbal.

--- Afl. RoP2bolnbon77177en, ww.: op den treinbal rolnbo7nbo12 772c77.

Rome, vr. Stad. Niet in gebruik; zie ROOMER.
— Afl. Romain (klemt op mailt), m., Romein ;
vanhier : Ronzains(cli). De Romainen hen (hebben) nog meestei in ons land geweest.
-

Romen (zachtl. o), onz. zw. w. In : op iet

rolleen, pochen. runt. IT'db (ROMER naast and.
vormen). Zie BEROMEN.

Rommedom, brr . Zie ROMMEDOMME.
Rommedomme, bn. Daarnaast I:_OMMETOMME,

Fig. (e)r oir
end on27ne, of misvorming van rondom ? Gansch

ROMMENDOaIME, ROMMENTOMME.

rondom. Den hond liep roimmendo2nme den hof.
Loopt er zeve' beers rommedomme. Rommetom
't kasteel was er nen diepe gracht mee waterti.

Vgl. Scx. CV. T. R. J.
Rommel, m. (prullen); — rommel, m. of vr.

R OMMEL

IZO N I.1L 0 ORE N

(wanordelijk persoon). Niet in gebruik (ook niet
de afl. en sainenst.).
Rommel, m. Zie RO_MMELE.

-- Bw. vz. Omtrent, omstreeks. Daarnaast,
als versterking, RoN DoM. 't Es gebeurd rond
Gent. Dat haag rond Pasche ^q ezoazid (gezaaid)
wer(de)n. 'l tras rond den tienen, omtrent tien
uur. Rond tien arend, rend den noene. Vader es
rond de tseventeg , zeventig jaar. Zeg elseln es 'n

Rommel-de rommel-de rommelpot, tw. Zie
ROMMELPOT (i. v. ROMMELEN).

-

Rommele, m. Zonder mv. Zonder verl;l. Mltl.

roinjnele. Het eenmaal rommelvan ; gerolilinel.
Der es nen ordege (aardige) rommel i' mijngiro
buik.
--- Ook als tw. in een kaartspeldeuri tj c : rolnunele, romnzele I Zie VEREUKEN.

Rommelebom, tw. Klanknabootsing an 't geluid van den hamer op het aanbeeld; of van een
roffelend geluid (zie ROMBOM). - In het kaartspel onderstaan (zie ald.) zegt de ^^^ii^1.11er terwijl
hij op den rug van den verliezer bzzischt : rom/nelebonz, de smed i; a 'e' zijnen iioiilcre (hamer)!
,

Rommelen

-

zijn itz blerk i ei;zinel/.

— Afl. Rommele, nl., zie ald. ; --- 1"01i1,1ntle11SY,
vr., rommeling (van eten buik).
— Samenst. Rommelpot, itl., Wdb. ; knorpot,
DB, J. In een aftelrijm :
Kopinzet-de Ion/inlet-de roinlzzelpot!
Den duvel die in' t wijwatervat zat,
Hie vroeg war da' zij' lnoerke was,
Lil moerke was in den heinde,
Ozla nen dikke vette kenele,
Eenen dikke vette verver af !

(Zóttegein).

Rommendom(rne), rommentom(me), rommetom(me), bn. Zie ROMMEDOMME. VD : ROM-

METOM (met gelijkende bet.).
Rometiek, rommatiek, bn. ; — rometies,
rommaties, o. Zie ROMA-.
Romp, m. Niet in gebruik. Zie ROMPE.

Rompe, vr. (niet m.). Mv. -n. Verkl. -ke (mv.
-kes, -kies). De bet. lichaamsdeel is hier onbekend. -- Cylindervormig schorsdeel, eengin voet
of meer lang, een decimeter of meer breed, waarvan de twee eindopeningen met hooi gevuld zijn;
het midden blijft hol en heeft een ronde opening.
Zulke rome wordt op de fruitboomen gelegd en
dienen de musschen tot woning. 'n Rompe maken. De hinders make rompen in de lente, as 't sap
begint te loopen , zij gebruiken hiertoe dikke

afgehouwen takken van populieren of abeelen.
'n Romp op ne pate (appelboom) le(gg)en. —
Vgl. KIL.: « vetus, lat. cortex » en Ainl. 14 b.
kol. 1591 (i. v. ROMP, ROMPE). Voor het gesl.
vgl. DB, CV, T, R, J.
Rompel(e), m. Mv. -is. Verkl. -lke (mv. -lkes,
-skies). Rimpel. Roznpels in 't veurhoofd. Rompels in e kleed. Mei. Wdb. KIL. SCH. DB. CV.

J. Zie Bier REMPELE (het gewone woord).
— Afl. Rompe/achteg, bn., rimpelachtig; -rolspelen, ww., rimpelen ; vanhier rompelenge,
vr., rimpeling; vgl. SCis, VD, DB, KIL., 1 Ini.
LWdb. Hier : REMPELEN (de gewone term).
Rond, bn. bw. vz. Trapp. V. verg. : ronder(c),
rondst. Wdb. — Bn. Zoo rond as non bat, as
ne inorbele (manbel). -- Rond zijiz, dik zijn
(van eten of drinken).

gemeente van rond de zestien honderd zielen.
— Vz. Om (dat men in deze bet. niet bezigt),

rondom. Daarnaast, als versterking, RONDOM.
VD : « weinig gebruikelijk ;>. Rond de tafel
zitten; rondom de tafel zitten zegt meer, men
legt nadruk op het w. rondom.
— 't Bw. rond vormt een groot getal scheidb.
koppelingen, waarvan de gebruikelijkste hier volgen ; (le beteekenis is :
te Rondooi zichzelf, als rond een as : b. v.
,

Korn/droll elf.
^o (Jln jets Of iemand antlers : rondloopen (om
de stad b. Y''.).
3" Wijel en zijd, overti], leer- en derwaarts :
roiidloopen (overal in de stad b. v.).
40 Rond. maken : rondvijlen.
50 Ronnd voorden : rondkoimz nen (van een
brood b. v.).
60 Naar de rij af, zoodat elk aan de beurt komt :
-

de ka file rondschenken.
\Tgl. hier nog : RoNDoS (ME), RoNI)IJIT.
— Afl. Rondachtig, bn. bw., rondachtig, \Vdb ;
— rondde (uitspr. rondo), vr., rondheid : ge moet
dom boom in de rondde meten; vgl. hier RONDE,
en vooral Illzzl. 1Vdb. RONDDE, RONDTE.

Rond, o. Zonder 111V. Rondschrift. In 't rond

schrijven. Vgl. RONDSCHRIJVEN.

Rondbabbelen, bedr. zw. ww. Door babbelen
overal bekend maken. Al ca da' ze weet, babbelt
'

ze rond.

Rondbellen, bedr. zw. ww. Eig. door uitbellen overal bekend maken : dein belleznan hee'
rondgebeld dat er mnor(g)en 'n kenre mee mossels
komt. — Rondbabbelen (zie ald.). Hie zal de
mare wel rondbellen.
Rondbetelen, bedr. zw. ww. Bedelende omhalen. Hie betelt meer as trwie frank daas
(daags) rond. Vgl. rondbedelen bij VD.

Rondbijten, bedr. st. ww. Bijtende rondmaken. Siesk' hee' zijnent boterham rondgebeten.
Rondblazen (zovl. lange' a), bedr. st. ww.
Very. : blaasdeg e rond, rondgeblazen. Door
blazen doen rondgaan of ronddraaien. De wend
blaast de zaile' rond. -- Door blazen her- en
derwaarts doen gaan. De wend hee' de blare'
rondgeblazen. — Blazende rondmaken. plee 'n
steenie pijpe keunde schoone de zeepbelle' rondblazen.

Rondblijven, onz. st. ww. Elliptische uitdr.
De rondheid behouden. Da' wiel en es nie rondgebleven.

Rondbollen onz. zw. ww. Rond iets (b. v.
rond eene bolle) bollen. Gein meugt nie rechtuit
bollen, ge nzoct rondbollen. -- Rond zichzelf
bollen. DDa' kind boldege ne keer of twieiz rond
en viel Loons (dan) in de beke.
«^^ . DOM. Rondbooren (sch. o), bedr. zw.

R ONDBOTSEN

-- 24.

RONDE

boren rond maken. 'k Zal da' gat rondbooren. —
In •eenen kring (gaten) boren. 't En es nie'

dompelen. — Ook van gedachten. Zijn gedachten
doanfeldege' rond.

,, rcnoe f e'e' gat te boeren, ge moet rondbooren.
tir gl. BOOREN.

Ronddraaien (uitspe. ronttrouian), bedr. onz.
zW. ww. Onz. Ronddrouie gelijk reen top. De
weereld droacit rond. Wdb. -- Rondgaan. 'k En

—

Rondbotsen, (uitspr. rondboutsan met speciale
zoel. ozi), onz. of bede. zw. ww. Her- en derwaarts botsen, of doen botsen. Hie doet de jnorbels rondboutsen; hie e ns ;nag z' azoo nie rond'
boutsen.

Rondboutsen, ww. Zie RONDBOTSEN.
Rondbraien, WW. Zie RONDBREIEN.
Rondbrakken . onr. zw. ww. Wild overal

rondloopen. Hoort, hoe dat de kinders rondbrakken !

Rondbreen (boren eenlettergrepig met sch. e),
bedr. zw. WW. Rondbreeden, -breiden, overal
openbreiden. Da' mes (mest) en es nie' boe'
rondgebroed; hier es er te vele, en dor te lettere

(weinig). Zie BREEN.
Rondbreien (uitspr. -braian), bedr. zw. ww.
Al breiende rondmaken. De zoom van de kause
was rondg eb raid.
-

Rondbrengen, bedr. onr. ww. Wdb ; brengt

de wijn ne keer rond, geef hem aan ieder van

't gezelschap.

Rondbrieschen (uitspr. met ch), onz. zw. ww.
Die zatte keerels brieschen de gemeente rond.

Rondbrieven, bedr. zw. ww. Wdb.
Rondbuigen (uitspr. -bua(g)an), bedr. st. ww.

Door buigen rondmaken, eenen cirkel maken.

Buigt den ijzerdraa' ne keer rond. — Buigende
doen rond iets gaan. Buigt den draad de stake
rond.
Ronddansen (uitspr. ronttansan), onz. zw.
ww. Wdb. — Ook van zaken. Den top danst
rond, als hij niet zachtjes op dezelfde plaats rond-

draait, maar huppelend rondloopt.
Ronddauwen (uitspr. ronttauwan), bedr. st.
Ww. Very. : dauwdeze rond, rondgedauwen.
Duwende rondmaken. Dauwt de reuk (ring)
rond. -- Duwende doen rondgaan, ronddraaien.
Dauwt de meulezailen ne keer rond. — Vgl.
DAUWEN.

Ronddeelen (uitspr. rontteelen met sch. e),
bedr. zw. ww. Wdb. De soeje ronddeelen.
Ronddienen (uitspr. ronttienan), bedr. zw.
ww. Aan iedereen die aan tafel zit, den schotel
of den drank toedienen. Dient de sause nog ne
keer rond.

Ronddoen (uitspr. ronttoen), bedr. onr. ww.

Iets doen rondgaan. Doet de wijzer van d'harloodze twie keers rond. — Rondmaken. Doet het
broo' rond. — Rond iets doen. Doet den draad
de stok rond (nl. rond den stok). Rondschenken. De glaze zij' leeg, wilde ne keer ronddoen?
Ronddolen (uitspr. ronttolen), onz. zw. ww.
Wdb. Al twie da(g)en hè 'k (heb ik) hier rondgedoold.

Ronddompelen (uitspr. ronttomjalan), onz.
zw. ww. Sukkelend ronddolen. 't Doorp rond-

wende de rechte bane niet, 'k blijv' hier ronddromen. — Bedr. Iemand ne keer of twiee ronddrouien, hem doen draaien.
Op de draaibank
rondmaken. Dienen top en es nie wel rondgedrouid.
—

Ronddraën, WW. Zie RONDDRAGEN.
Ronddragen (uitspr. ronttra(g)an met zovl.

lange a), bedr. st. ww. Overal dragen. Brieve
ronddra(g)en. Leu(g)ies ronddra(g)en. Ze
droe(g)en 't Lievevrauwebeeld g'heel 't door]
rond. --- Aan iedereen dragen. Draagt de schotel
vlees nog ne keer rond.

Ronddraitsen, WW. Zie RONDDREITSEN.
Ronddraven (uitspr. ronttravan met zovl.

lange a), onz. zw. ww. Wdb. Kijkt hoe die
ber(de)n de mees (meersch) ronddraven.
Ronddreitsen (uitspr. ronttraitsan), onz. zw.
ww. Daarnaast soms RONDDRETSEN. Overal rondloopen en ronddraven. De kinders keureen ewa'
ronddraitsen.

SCH.

DB. J. CV (RONDDRITSEN).

Zie DREITSEN.

Ronddrentelen (uitspr. ronttrentalan), onz.
zw. ww. Wdb. Azoo nie rond te drentele, tilde!
Ronddretsen, WW. Zie RONDDREITSEN.
Ronddrevelen (uitspr. ronttrevalan), onz. zw .
Ww. Drevelend (zie ald.) rondloopen. De zatteriks
drevele rond. Die slonse ka' ronddrevelen. Zie
DREVELEN.
Ronddrijven (uitspr. ronttrijvan), bedr. onz.
st. ww. Wdb. E wiel ronddrijven. Dein boot
drijft op 't water rond.

Ronddrillen (uitspr. ronttrillan), onz. zw .
ww. Rondloopen. Kijkt ze de gemeente ronddrillen ! J. CV (Aanh). Zie DRILLEN.
Ronddrouien, ww. Zie RONDDRAAIEN.
Ronddrummen (uitspr. ronttrunnman), onz.
st . ww. Her- en derwaarts drummen (zie ald.).
De schoolkinders drummen de koer rond.

Rondduitsen, ww. Zie RONDDUTSEN.
Ronddutsen (uitspr. ronttuitsan), onz. zw.

WW. Als een duts (zie ald.) rondslenteren. 'k Zie
dat die sukkelesse sfrijdaas ('s vrijdags) om her
broo' rondduitst. Zie DUTSEN.

Ronddwailen, ww. Zie RONDDWEILEN.
Ronddweilen (uitspr. ronttwailan), onz. zw .

ww. Als een slons, een zatterik rondslenteren.
Die zattekonte dwailt al twie da(g)e rond,
d' een herberg in en d' ander uit. Vgl. VD. DB.
SCH.

J.

Ronddzakken (uitspr. ronttsakkan), onz. zw.

Ww. Wild en woedt (als door de dzakke voortgedreven) rondloopen. Ze dzakken de stad rond.
Ronde, vr. Mv. -n. Verkl. : rondeke (mv. -kes,

-kies). Fr. ronde (en rond). Cirkel, k ri ng, 'n Ronde
maken (op den grond, op den vloer, op papier, met

RONDFLODDEREN
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inkt, krijt, potlood, mes, enz.). In de ronde zitten,
in den (of in eenen) kring zitten. Zet on (u) in de
ronde, zet u in den (personen)kring. In de ronde
dansen, een rondedans uitvoeren, fr. danser en
rond. OUD., Bijdr. DB. CV . J.
Omtrek, fr.
—

pourtour, circonférence. In de ronde. Die eeke
meet meer as Brij meters in de ronde. CV. DB. J.

Vgl. RONDDE (i. V. ROND): - Toertje, wandeling.
Willem' e rondeke doen in de stad. DB. —
Omstreek. 't Es gekend, meer as tien uren in de
ronde. Fr. a la ronde. CV. J.
Rondje, fr. tournée. Ook : rondeke. Gee mor 'n ronde. Betaalde
gee* rondeke? CV. J.
In een liedje :
—

—

Ik em mij' lief em mijn hondeke,
Danstegen ees (eens) te gaar (bis),
Ik em mij' lief em mijn hondeke
Danstegen ees te gaar in e rondeke.
-- Kinderspel. Rondeke-spietsen, marbelspel,
hetz. als elders in d'o doen (of schieten). Aldus te
Zingem ( Volk en Taal, Ie jaarg. 28). Zie hier O.
— Rondeke-kappen, topspel : de toppen der eene
partij liggen in een rondeke en de ander kinders
kappen er naar. Volk en Taal, IIIe jaarg. 76.

Rondflodderen, onz. zw . ww. Rondfladderen.

Wdb. De veu!g )els, de vlie(g)embauters, de
fleztremuizen, de ronkers, enz. jloddere rond.
De wend doet de blare' rondfiodderen. Ook de
maiskies keunen op de keermesse rondflodderen.

Zie FLODDEREN.

Rondflotten, -vlotten, onz. zw. ww. Ronddrijven (op water). De planke flottege (of vlottege)
rond. Zie FLOTTEN, VLOTTEN.
Rondfruten, onz. zw . ww. Wroetend rondgaan. De mol fruut overal rond. Zie FRUTEN.
Rondgaan, onz. onr. ww. Zie de Wdb. Ilie
gaa' rond om zijn brood, hij bedelt. — Rondventen. Ze smaa' rond mee noulden (naalden) en garen.
J. CV (Aanh).
Rondgaloperen (uitspr. galoperan, riet korte
a, zachtl. o en e, klemt. op pe), onz. zw. ww.
Overal galoppeeren. De per(dejn hen (hebben)
't doorp rondgegalopeerd. Zie GALOPEEREN.
Rondgapen, ww. Zie RONDGOPEN.
Rondgeep (met zachtl. e), bedr. st. ww. Rondgeven. Wdb. Wilde 't vlees ne keer rondpeen?
Vgl. GEEN.
Rondgeraken (met zovl. lange a), onz. zw.
ww. Daarnaast, gewoon, RONDGRAKEN. Kunnende rond worden. Dem bal en kan nie rondgraken. — Kunnende rondgaan. De wielen en
Braaktegen nie rond, konden niet eenmaal ronddraaien. __lijm been dee' zulke zeere, da' 'k de
komer (kamer) niet en koest rondgraken. De
fakteur hee' zooveel brieven dat hie niet en zal
rondgeraken. De schotel mee kaas en zal nie
rondgraken, nl. rond de tafel. — Rondkomen.
't Leven es te diere, mee mijn trektenzent en
koest ek 't jaar nie rondmaken, ik had niet genoeg
om toe te komen. Vgl. J. CV (Aanh.).

Rondgenën, -genien, bedr. zw . ww. Rond-

gooien. Wie heet (heeft) er de pato(dde)rs hier
tzoo rondgegeuid. Wdb.
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Rondgieten, bedr, st. ww. Om iets heen gie.
ten. G' enz heugt 't water op de blommen nie'
gieten, ge moet, t rondpieten. — Naar de rij of
gieten. Giet de koffie rond.
Rondgopen, onz. zw . ww. Rondgapen. Wdb,
Wa' stee (staat je) dor rond te gopen? Zie
GAPEN,

Rondgraken, ww. Zie RONDGERAKEN.
Rondgraven (zovl. lange a), bedr. st. Ww.

Very. : graafdege rond, rondgegraven. Al
gravende rondmaken. Graaft da' bergske rond.
Her- en derwaarts graven. Z' hen (hebben) dor
nor audhede' gezocht en overal rondgegraven,
mor niet (niets) gevonden.

Rondgroeien, onz. zw . WW. Om iets heen
groeien. Wdb. Die Tante kruipt voort en zal
den hof nog rond; roeien.

Rondhalen (met zovl. lange a), bedr. zw. w.
Omhalen. Geld rondhalen. CV.
— Afl . Rondhalenge, vr., omhaling : de rondhalenge koest drij honderd frank opbrengen.

Rondhenken ww. Zie RONDHINKEN.
Rondhinken (uitspr. enkan), onz..zw. ww.
,

-

Hinkende om iets gaan. Hie en kan nog nie'
gaan, mor vice ne stoel kan hie toch al rondhenken. — In eene ronde hinken. Ze kan al schoone
den henkord (hinkelperk) rondhenken. — Her
en derwaarts hinken. Kijkt hoe dat de mankepoot g'heel het doorp rondhenkt.

-

Rondhoorken (sch. o), onz. zw . ww. Rondluisteren. In 't leve' moette (moet ge) rondkijken
en rondhoorken. Zie HOORKEN.
Rondj aën, ww. Zie RONDJAGEN.
Rondjagen (uitspr. ja(g)en met zovl. lange a),
bedr. st. ww. Very. : joeg rond, rondgejaagd,
Wdb. En jaagt de koeien azoo nie rond.
Rondjanken, onz. zw . ww. Al jankende rondloopen. Da' wijf hee' g'heel den nacht rondgejankt.

Rondkaitsen, Ww. Zie RONDKEITSEN.
Rondkankeren, onz. zw . ww. Om iets heen

kankeren. Da' zal g'heel 't bee' (been) rondkankeren.

Rondkappen, bedr. onz. zW. ww. Bedr. Rondhakken, kappende rondmaken. _Aren blok haut
rondkappen. — Onz. In alle richtingen kappen.
.

De saldaa' kaptege mee' zijne savele rond.
Rondkeeren (sch. e), bedr. wed. zw. Ww.
Omkeeren : 'n boot rondkeeren. — In alle richtingen gaan en keeren. Dat es rondgaan en
rondkeeren, al neer as'n ure, en toch de weeg nie'
veeden ! — Wed. Zich her- en derwaarts keeren.
'k IIè (heb) mij de g'heelen nacht in 't bedde
rondgekeerd.

Rondkeitsen (uitspr. -kaitsan), onz. zw . ww.
Daarnaast, soms, RONDKETSEN. Rondloopen (van
personen). G' heel het doorp rondkaitsen. Da'
wijf /zee' de g'heelen dag rondgekaitst. De kinders em vneu(g) 'n azoo in den hof nie rondkaitsen. SCH. DB. R.J. CV (Aanh. ). Zie KEITSEN,

Rondketsen, WW. Zie RONDKEITSEN.

RONDKEUNEN
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Rondkeunen, onz. onr. ww. Elliptische uit-

drukking. Om iets kunnen (gaan, bollen, enz.). In
het bolspel : zilde rondkeunen (ni. kunnen rondbollen) ? De wijzer van d' harloodz' en kan nie
meer rond. Zie KEUNEN.
Rondkijken, onz. st. ww. Wdb. Goe rondkijke, zille !

(om te bedelen b. v.).

Rondleggen (uitspr. -le(gg)an), bedr. onr.
ww. In de ronde, in eenen kring leggen. Wie heet
(heeft) er die blommen hier zoo leelek rondgelaid
(als de processie uitgaat b. v.) ? Vgl. VD.
Rondleiden Ww. Zie RONDLEEN.
Rondleunken, WW. Zie RONDLUNKEN.
Rondleuren, onz. zw. ww. Rondventen, met
,

Rondklaitsen, WW. Zie RONDKLEITSEN.
Rondklakken, bedr. zw. ww. Met eenen klak

in alle richtingen gooien. Wor da' zatteriks zijn,
li(gg)en 't bier en den djenuiver op de vloer
rondgeklakt. Zie KLAKKEN.

Rondklappen, bedr. zw . ww. Rondbabbelen.
As g' beur iet zegt, es 't seffies rondgeklapt.

Rondklauteren, WW. Zie RONDKLEFFEREN.
Rondklefferen, bedr. wed. zw . Ww. Daar-

naast RONDKLESSEN, RONDKLESSEREN, RONDKLAUTEREN. Zich om iets vasthechten. Er fel
(klimop) kleffert de boonze' rond. — In alle
richtingen klefferen (van vogels). Kijkt hoe de
meezen in de popeliers rondklefferen. — Ook
wed. Hoppe klest hem overal rond. Zie KLEFFEREN, KLESSEN, KLESSEREN. J : RONDKLISSEN.

Rondkleitsen (uitspr. -klaitsan), bedr. zw .

Daarnaast, soms, RONDKLETSEN. Tn alle
richtingen kletsen (van vocht). Ge nzeugt de melk
azoo nie rondklaitsen. Zie KLEITSEN.
WW.

Rondklessen, -klesseren, ww.

Zie ROND-

KLEFFEREN.

Rondkletsen, WW. Zie RONDKLEITSEN.
Rondkloppen, bedr. zw. WW. Wdb. : 'n roe

rondkloppen.

RONDMOETEN

leen. Xezn blende rondleen, met hem rondgaan

waren rondgaan van deur tot deur. Ze leurt rond
mee alle soorte' van dongen.— Met nieuws rondloopen. Mee nous rondleuren. Ze leurt mee ne
g heelen hoop leu(g)ens rond. J. CV (Aanh.). —
Bedr. Hetz. als RONDSLEUREN. Zie ald. Vgl.
DB. CV .
— Afl. Rondleur, m., stam van rondleuren :
op de rondleur zijn, rondleuten; — rondleurdere, nr., rondventer; DB. CV.
Rondlouren, onz. zw. WW. Wdb. Die ku-

rieiusche kerte ka' rondloeren.
Rondloopen (sch. o), onz. st. ww. Wdb.

Rondluieren, bedr. zw. ww. Wanordelijk heren derwaarts gooien. De knecht heet (heeft) da'
strood hier leelek rondgeluierd. Zie LUIEREN.
Rondluimen, onz. zw . ww. Heimelijk en
schijnheilig rondkijken. Overal komt ze rondluimen. Zie LUIMEN.
Rondlunken (uitspr. -leunkan), onz. zw . ww.
Rondkijken. As 11Iie hier binnekomt, kan ze
roizdleuiz/een. Zie LUNKEN.
Rondmaitsen, ww. Zie RONDMEITSEN.
Rondmaken, bedr. zw. ww. Wdb. Wed.

Rondkommen, onz. onr. ww. Rondkomen.
Wdb. De wijzer en kan nie rondkommen. Kan
de bolle roudkoznznen (om iets loopgin)? Da'

Bic kan helm rondsnaken, veel eten of drinken.

broo' komt schoon rond. Mee vis rondkommen

rondgaan.

(er mede op straat komen om te verkoopes). Mee

t beeld dat hie wint, en kan hie 't jaar nie rondkommen. Zie KOMMEN.
Rondkraaien (uitspr. -krouian), bedr. zw. ww.
Rondbazuinen. Al 't nuns (nieuws) van de gebuurte moe' ze rondkrouien.

Rondkreunkelen, onz. wed. zw . ww. Om iets
kronkelen. De beke kreunkelt ons huis rond. —
Her- en derwaarts kronkelen. Die teeke kreunkelt hier overal rond. -- Wed. Rond zichzelf
kronkelen. Ze kan her rondkreunkelen van de
pi^ne. --

Zie KREUNKELEN.

Rondkrouien ww. Zie RONDKRAAIEN.
Rondkruipen, onz. st. ww. Wdb. Om iets
,

kruipen. 't Kind kruipt de koener (kamer) rond;
't bet. : 't kruipt eenmaal rond de kamer, of 't kruipt
overal in de kamer. — Naar de rij af kruipen.
Den hond kroop rond van den eenen naar den
anderen en gaf alkendeen e puutse (pootje).

Rondkunnen, ww. Zie RONDKEUNEN.

Rondkwispelen, onz. zw. ww. Al kwispelende
rondgaan of -loopen. Den hond kwispelt g'heel
't huis rond.

Rondleen (leen eenlettergrepig en met sch. e),
bedr. zw . ww. Rondleiden. Wdb, 'n Koe rond-

Rondmanken, onz. zw. ww. Al mankende

ROndmarseren (uitspr. -saran), onz. zw. WW.
I _ondinarcheeren. VD.
Rondmeitsen (uitspr. maitsan), onz. bedr., zw.
WAN'. Om iets heen metselen. Ge moet al (langs)de
putte rondmaitsen. — Metselende rondmaken.
De pielaar en es nie rondgemaitst.
Rondneten, onz. st. ww. Om iets heen meten.
'k En zal nie rechtuit, mor rondneten.

Rondmetsen, Ww. Zie RONDMEITSEN.
Rondmeuën, Ww. Zie EONDMEUGEN.
Rondmeugen (uitspr. mneu(g).n), onz. zw.
Elliptische uitdrukking. Om iets mogen
(gaan, draaien, enz.). G'ezn meirgt al d'ha(g)e nie
rond. De wijzer enz mag nie rond, er es iet
gebroken. 11Iag de• knecht mee 't vlees rond
WW.

(gaan) ? — Rond mogen worden.

Rondmijten, onz. zw. ww. Mijtende rondmaken. Onze knecht ka' goe' rondmijten.

Rondmoeten, onz. zw. Ww. Ellipt. uitdr. Om
iets heen moeten (gaan, rijden, enz.). Z'em
mezz(g)en deur 't veld niet, ze moete rond.
Om zijne as moeten (draaien). Helpt mij ne keer
steken, 'da' wiel moe' rond. — Naar de rij af
moeten (gaan). De schotel zal nog ne keer rond—

RONDMOMPELEN
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.moeten. -- Rond moeten worden. Vijlt nog'rit
beetse : de roe moe' g'Iieeleg ans rond.

Rondprater (zovl. lange a), bedr. zw. ww.
Wdb. Da' wijf moet 't al rondgraten.

Rondmompelen, onz. • zw. ww. Daarnaast

Rondplootsen, WW. Zie RONDPLAATSEN.
Rondpompelen, onz. zW. ww. Van vochten.

RONDMOMMELEN.

Al mompelende rondgaan. Ze

loopt in en uit, ent mompelt rond.
Rondmooschen (uitspr. met sch. o en gewoonlijk zonder, soms met ch), onz. zw. ww. Heren derwaarts mooschen (zie ald.) Die jonies
moos(ch)en hier altoos rond.

Rondmummelen. Zie RONDMOMPELEN.
Rondom, vz. Zooveel als rond (zie aid.) ; ndl.
om. Den hond liep rondom 't huis. 't Zal wel
rondom Ronse gebeurd zijn. Ze stierven alle t. wiet'
rondom dezelfden tijd. — Bw. Zie RONDOMME.
Rondomme, bw. In pausa RONDOMME, anders
RONDOM. Mnl. rondomme, rontomme. Rondom.

De muur es rondom de tien voet hoo(g)e. De
kinders stonde rondom mik. Hoelang es ze dood?
Rondom drij jaar. Hie gaat er rondonzme. De
gracht loopt de stad rondonzme. Ga gij inzor
rondonzme, 'k zal ik- recht deure gaan. Rondom(me) staander (staan er) banken.
Rondpeizen, ww. Zie RONDPEIZEN.

Rondpardaffen, -perdaffen, -pardoefen, -perdoefen, onz. zw. ww. Met geraas rondloopen. Zie
PARDAFFEN.

•

• ondparlaitsen, ww. 'Zie RONDPARLAKKEN.
Rondparlakken (klemt. op lak), onz. zw. ww.

Daarnaast RONDPARLATSEN, -PARLAITSEN, -PARLETSEN. Parlakkend rondloopen. De zatte keerels
panlakken 't doorp rond. Zie PARLAKKEN, PARLA(I)TSEN, PARLETSEN.

Rondparlatsen, -parleitsen (uitspr. - laitsan) ,
-parletsen. Zie RONDPARLAKKEN.
Rondpatsakken (klemt. op tsak), onz. zw.

WW. Als een .patsak (zie ald.) rondgaan. Zijne

voet doe nog zeere, mor hie kan toch al 'in
beetse rondpatsakken.

onz. zw. ww.
In alle richtingen peinzen, goed overdenken. Eer

Rondpeizen

-

(uitspr. paizan),

(a' ge dat begint, nzoette ne keer goe rondpaizen.

DB. J.

Rondpikkelen, onz. zw. ww. Al pikkelende

rondgaan (van menschen).• Ze kan al den hof
rondpikkelen. T. R. J. CV (Aanh.).
Rondplaatsen, (uitspr. -plootsan), bedr. zw.
ww. In eenen kring plaatsen. Plootst de tallooren de tafel rond.

In alle richtingen met veel geraas rondloopen.
't Water pompeldege de plootse (plaats) rond.
Zie POMPELEN.

Rondraboelen (uitspr. ra met korte a, boe met
den klemt.), -ramoelen onz. zw. ww. Hetz. als
RONDZWIEREN. Zie ald. ^
Rondranken, onz. zw. ww. Om iets heen
ranken. Die plante rankt de stake rond. — Heren derwaarts, in alle richtingen ranken. Kijkt ne
keer hoe dat die zwalentranken hier overal
rondranken.
Rondravotsen (uitspr. -ravoutsan, ra me t korte
a, vout met speciale zovl. ou en den klemt.),

onz. zw . ww. Rondzwieren (zie ald.).

Rondravoutsen, WW. Zie RONDRAVOTSEN.
Rondreeken (sch. e), onz. zw. ww. Met de

reek om iets rijven. Der ligt nog hen in de mees
(meersch), reekt ne keer of twieë rond. Zie
REEKEN.

Rondrieken, onz. st . ww. Overal riekende
rondgaan. Den hond rook 't veld rond.
Rondrij den (uitspr. -rijan), onz. bedr. st. ww.
•Wdb. Onz. Rondleuren (met paard, rijtuig, enz.).
_Yee' b roensel rondrijen. CV (Aanh.). -- Van
nieuws, enz. Ze rijdt mee leu(g )ies rond. En zegt
heur niet (niets), ze rijdt er seffies mee rond.
CV. J. — Her- en derwaarts zonder orde liggen.
Boeken die op tafels en stoelen en vloer rondrijen. CV. J. — Bedr. Rijdende rondmaken.
-

Rijdt da' land mee' de ploeg rond.

Rondrijen, WW. Zie RONDRIJDEN.
Rondritsen, WW. Hetz. als RONDROUTSEN (zie

aldaar).

Rondroeren, bedr. zw . ww. Rondsmijten.

G'em nzeugt da' strood azoo in de stal nie rondroeien. Zie ROEIEN.

Rondroepen, bedr. st . ww. Al roepende overal
bekend maken, Dein bellenvan hee 't rondgeroepen. As die vuiltong iet weet, moe' ze 't algauwe
rondroepen.

Rondroeren, bedr. zw. ww. Omroeren. De

melk, de pap rondroeren.

zw. ww. Daarnaast, soms, RONDPLETSEN. Bedr.
Her- en derwaarts werpen (van vocht). G'em
meugt da' water azoo nie rondplaitsen. — Onz.
Al plassende, ploeterende (in modder b. v.) rondgaan. De kinders plaitse geeren in de more
rond. — Zie PLEITSEN. Vgl. bij VD : ROND-

Rondrokelen, bedr. zw . ww. In alle richtingen
rakelen. D'asschene rondrokelen. Zie ROKELEN.
Rondrollen, bedr. wed. onz. zw . ww. Bedr.
Om zijn as rollen. Rolt dienem boom ne keer
rond. -- Om iets heen rollen. Rolt dienem boom
't huis rond. -- Rollende rondmaken. De jongies
willen de sneekloinp rondrollen. — Wed. Zich
omrollen. Den hond roldeg' hem nog ne keer rond
en stierf. — Onz. Her- en derwaarts rollen. In

PLASSEN.

dat huis rolt het al rond.

Rondplaitsen, WW. Zie RONDPLEITSEN.
Rondpleitsen (uitspr. plaitsan), bedr. onz.

Rondpletsen, WW. Zie RONDPLEITSEN.
Rondpleuën, -pleuien, bedr.- zw. ww. Plooien-

de rondmaken. E papier rondpleit(i)en.
PLEU(I)EN.

Zie

Rondrotsen (uitspr. -routsan met speciale
zovl. on), onz. zw. Ww. Wild, snel rondloopen.
De kinders routsen dent bogord (boomgaard)
rond. Zie ROTSEN.

RONDROUTSEN

j ondroutsen, WW.

Zie RONDROTSEN.

Rondsassen, onz. zw. ww. Wild en haastig
rondloopen. Z i e SASSEN.
Rondsavelen (met zovl. lange a), onz. zw .
ww. Op zeer zonderlinge wijze rondloopen, ronddrevelen. Zie SAVELEN.
Rondschorten, onz. zw . ww. Overal, her- en
derwaarts scharten. D'hinne loopen en scharte
rond. Zie SCHARTEN.

Rondsehaveelen (scha met korte a, vee met
sch. e en den klemt.), onz. zw. ww. Wild rondloopen. Ziede da' zat wijf rondschaveelen ? Zie
SCHAVEELEN.

Rondschaven (uitspr. met zovl. lange a), bedr.

zw. ww. Al schavende rondmaken. Dat em ma,;
geen hoeken of kanten hen (hebben), 't nzoe
rondgeschaaf(d) zijn.
Rondschaverdijnen (uitspr. scha met zovl.
lange a), onz. zw. ww. In alle richtingen, her- en
derwaarts schaverdijnen. De kinders schaverdijnen de vijver rond. -- Om iets heen schaverdijnen. Ge moet al de gracht rondschaverdijnen.
— Zie SCHAVERDIJNEN.

Rondscheeren (sch. e), bedr. st. ww. Al sche-

rend (b. v. met de haagscheer) rondmaken. 1re
palm rondschenren. Zie SCHEEREN.
Rondscheermen (sch. e), onz. zw. wvw. Rondschermen. Wdb. Mee ne stok rondscheermen.
Zie SCHEERMEN.

Rondschenken, bedr. st. ww. Wdb. 't Bier,
de wijn, de kaffie rondschenken.

Rondscheppen, bedr. onz. zw . ww. Bedr.
Scheppende iedereen, die aan tafel zit, bedienen.
Schept de soepe nog ne keer rond. -- Scheppende
rondmaken (b. v. eenen hoop graan). Schept de
ro(gg)e ne keer rond, zille. -- Onz. Om iets
heen scheppen. ce schept altijd al dezelfde kant
van den hoop, ge moet rondscheppen.

Rondscheeën, -scheuien, bedr. zw . ww. Al
schooiende (bedelende) omhalen. Op 'n weke kan
hie nog al vele rondscheeën. Zie SCHEU(T)EN.
Rondschieten, bedr. wed. onz. st . ww. Bedr.
Overal, her- en derwaarts iets schieten (met de
schop werpen b. v.). Schiet die erde rond en niet
op éenen hoop. — Wed. Rondloopen (met drift).
Ze schoot her rond, van 't een huis nor 't andere.

-- Onz. Om iets heen schieten (b. v. met eene
bolle). Nie rechtuit schieten; schiet liever rond.
-- Vgl. SCHIETEN.
Rondschokken, onz. zw. ww. Schokkende om
zijne as gaan. Da' wiel en drouit (draait) nie'
zuivere, 't schokt rond. — Schokkende her- en
derwaarts rijden of gaan. Ze schokke mee' die
auw feture van 't een doorp nor 't ander rond.

Rondschrijven, bedr. onz. st . ww. Bedr. Wijd
en zijd, her- en derwaarts schrijven. As de keerel
iet weet, schrijft hie 't allaminuut (fr. a la minute) rond. — Onz. Rondschrift schrijven. De
meester ka' schoone rondschrijven. Daarnaast :
in 't rond schrijven.

Rondschuiven, bedr. onz. st . ww. Bedr.
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Schuivende doen rondgaan. Schuift de wijzer
van d'harloodze ne keer rond. -- Onz. Al schuivend rondgaan. Schuift rond, kinders, schuift
ainaal rond.

Rondschuppen, bedr. zw. ww. Her en derwaarts schoppen. G' em Jneugt de steenen azoo
-

vie rondschuppen.

Rondschutten, bedr. zw. ww. Her en derwaarts, in wanorde schudden. D' appels li(gg)en
op dens bogord (boomgaard) rondgeschut. Zie
-

SCHUTTEN.

Rondseezen (sch e), onz. zw. ww. Om iets
heen loopen; her- en derwaarts loopen. Me seesdegen twie koers de stad rond. De gemeente rondseezen. Zie SEEZEN. Vgl. CV.

Rondslaan (zovl. lange a), bedr. wed. onz. onr.
WW. Bedr. Om iets (het lijf b. v.) slaan. Slaat
de mantel rond, 't es stijf kaud. — Slaande
rondmaken. Slaat de reuk rond. — Wed. Zich
omslaan. 't Perd viel 't sloeg hem nog ne keer
rond, en 't was dood. --- Onz. Her- en derwaarts
slaan. Hie sloeg mee' zijn orms (armen), mee ne
,

stok rond.
Rondslaitsen, Ww. Zie RONDSLEITSEN.

Rondsleitsen (uitspr. -slaitson), OnZ. zw. ww.

Daarnaast RONDSLETSEN. Als eene slets rondloopen. 't Es 'n schand azoo rond te slaitsen. Zie
SLE(I)TSEN.

Rondslengeren, bedr. zw. ww. Rondslingeren. Wdb. Hie slengert de stoelen 't huis
rond. Zie SLENGEREN.
Rondslenteren, onz. zw. ww. Wdb. 't Es ne
louiord (luiaard) ; hie en doet anderst niet as
rondslenteren.
Rondslepen (zachtl. e), bedr. zw. ww. Wdb.
— Om iets heen sleepen. Mag ek dein boom al
over 't veld sl pen ? 2Vee' g', sleept hem liever
rond. Zie SLEPEN.
Rondsferen (zachtl. e), onz. zw. ww. Om iets
heen sieren (d. i. glijden). Da' mannek' heet
(heeft) de vijver rondgesleerd. --- In alle richtingen sieren. — Zie SLEREN.
Rondsletsen, Vit'«'. Zie RONDSLEITSEN.
Rondsteuren, bedr. zw. ww. Daarnaast RONDLEUREN.

In alle richting iets sleuren.. en dooën

hond rondsleuren. DB ; VD.

Rondslibberen, onz. zw. ww. Heimelijk
(al slibberende) rondgaan. Ze slibbert stillekies
den hof rond.

Rondslzjpen, bedr. st. ww. Slijpende rondmaken. Dat es 'vi bijzonder mes, 't moe rondgeslepe wer(de)n.

Rondsloefen, onz. zw. ww. Op sloefen (zie
afd.) rondgaan. Moeder sloeft de komer (kamer)
rond. VD : RONDSLOFFEN.
Rondslensen, onz. zw. ww. Als eene slons
rondloopen. 't Es leelek in d'herbergen azoo
rond te slonsen.

Rondsluimen, onz. zw. ww. Nagenoeg hetz.
als RONDSLUIPEN. Zie afd.; ook SLUIMEN.

RONDSLUIPEN

RONDTRAPPELEN

.

Eondsluipen, onz. st. ww. Heimelijk en
loerende rondgaan. De katte kan dein bogord
(boomgaard) rondsluipen.
Rondsmakken, bedr. zw. ww. Rondkletsen
(zie ald.). 't Water op de vloer rondsmakken.

Rondspruiten, bedr. st. ww. In alle richtingen
spuiten (van water b. v.). Zie SPRUITEN.
Rondstaan (met zovl. lange a), onz, onr. ww.
Om iets heen staan. Op de tafel staan de talloo-

Zie SMAKKEN.

Rondstampen, onz. bedr. zw. ww. Onz. Om
iets heen stampen. 'k Hoore de eer(de)n in de
maneze (manège) rondloopen en rondstampen.
Bedr. Iets al stampende her- en derwaarts
smijten. De kajongies (kwajongens) hen (hebben)

Rondsmeden (uitspr. -smeen eenlettergrepig

en met zachtl. e), bedr. zw. ww. Smedende rondmaken. Die roe es schoonti rondgesmeed.

Rondsmeen, Ww. Zie RONDSMEDEN.
Rondsmijten, bedr. wed. st . ww. Wdb. En
smijt die boeken azoo nie rond! — Naar de rij
af smijten. In e' gekend werpspel werdt dein
bal ronde esmeten. — Wed. Zich omsmijten.
'k Riep hem om op te starre, mor hie smeet hem
nog keer rond em bleef slopen (slapen).

Rondsnuffelen, onz. zw . ww. Snuffelende
onderzoeken. Den hond riekt iet, hie en doe niet
(niets) as rondsnuffelen. Ook van menschen :
Mie ka' rondsnuffelen.

Rondsnukken, bedr. wed. zw . ww. Bedr.
Snukkende doen rondgaan. G'em mengt de wijzer
azoo nie rondsnukken! — Wed. Zich met eenen
snuk omkeeren. Eer dat hie stierf, snukteg' hie
hein nog ne keer of drije rond. Zie SNUKKEN.
Rondsoeven, onz. zw. ww. Zie RONDLOEVEN.
Bondspaltsen, ww. Zie RONDSPEITSEN.
Rondspartelen, onz. wed. zw. ww. Onz. Her.

en derwaarts spartelen. De konijntsies sparteldege rond. — Wed. Zich spartelende omkeeren.
De koe kreeg ne slag op de kop, viel, sparteldeg'
her ne keer of twiei rond em bleef dornor
doo' li(gg)en.

Rondspauwen, bedr. st. ww. Very. : spauwdege rond, rondgespauwen. Speeksel rondspauwen, d. i. in alle richtingen spuwen.
Rondspeeten (sch. e) of -spitten, onz. zw.

ren al rond.

—

d'erd' hier overal rondgestanzpt.

Rondstappen, onz. zw. ww. Om iets heen
stappen. Ilie stapt de g'heele kanter rond. —
Her- en derwaarts stappen. Hie es razende kaad
(kwaad), kijkt hoe dat hie rondstapt!
Rondsteken, bedr. st . ww. Stekende (duwende)
doen rondgaan. E wiel rondsteken. -- Stekende
(met Bene spade b. v.) rondmaken. E perkske
rondsteken. — Zie STEKEN.
Rondstenkeren, ww. Zie I ONDSTINKEREN .
Rondstinkeren (uitspr. -stenkaran), onz. zw.

ww. Stil en beschaamd rondgaan, rondloopen.
Bijkt hoe dat kie ginter de plootse (plaats) rondstenkert. Zie STINKEREN.

Rondstoormen, onz. zw. ww. In alle richtingen stormen (van dieren). De pen(de)n stoormde, en 't doorp rond. Zie STOORMEN.
Rondstooten ( met sch. o ), bedr. st. ww.
Vrerv. : stoottee, e, gestooten. Stootende doen
ronddraaien. Steekt de Mailen (molenzeilen) ne
keer rond.

Rondstreuën, -streuien, bedr. zw . ww. Rondstrooien. VD. Blonzmekies rondstreuin. Leugies
rondstreuien. Zie STREU(I)EN
Rondstroomen (sch. o), onz. zw. ww. In alle
richtingen stroomen. 't Water van de Schelde
komt over den tragele, en stroomt overal rond.

spaitst rond. G'ern meugt'tb ier nie rondspaitsen.

Rondstuiven, onz. st. ww. Her- en derwaarts
stuiven. 't Zand stuift overal rond., De blare'
stove' rond. — Wild rondloopen. Ziet de hinders
nzor rondstuiven. — Vgl. STUIVEN.
Rondsukkelen, ww. Zie RONDTSUKKELEN.

Rondspelen, onz. zw. ww. Om iets heen
spelen (met de bolle b. v.). Vgl. RONDBOLLEN.
Ge moet al die bolle rondspelen. — Overal spelen.

Rondswainselen, ww. Zie RONDZ«-AINSELEN.
• Rondtassen, onz.. zw. ww. In het ronde tassen

ww. Driftig rondloopen. Zie SPEETEN, SPITTEN.
Rondspeitsen (uitspr. -spaitsan), bedr. onz.
zw. ww. Her- en derwaarts spatten. 't Water

De kinders spelen den hof rond en verdemnaleran
't amale.

Rondspetsen, ww. Zie RONDSPEITSEN.
Rondspinnen,

onz. st. ww. Haastig rondloo-

pen. As 't kiezeng es, spinnen de kandidaten 't
doorp rond. Zie SPINNEN.
Rondspodderen, onz. zw. ww. Driftig en snel
rondloopen. Zie SPODDEREN.
Rondspoelen, bedr. zw. ww. Her- en derwaarts spoelen (d. i. brengen al spoelende, al
vlietende). De beke . zwelt en spoelt slijk en

vuileghie' rond.

Rondsprengen, onz. st. ww. Rondspringen.
Wdb. Ze moesten al de tafel rondspren en. Va'
plezier, va' geluk rondsprengen. Zie SPRENGEN.
^

(van hooi,stroo, enz.). Tast rond en nie' vierkant.
Rondtasten, onz. zw. ww. Wdb. In den
donkere rondtasten.

Rondtateren (met zovl. lange a), bedr. zw.
WW. Rondbabbelen. :41 wat da' ze weet, tatert
ze rond.

Rondterten, onz. st. Ww. Al tredende rondgaan, in alle richtingen treden. De maiskes hen
(hebben) hier overal rondgetorten. Zie TERTEN.
Rondtoppen, onz. zw. ww. Rondtollen. VD.
Rondtrampelen, ww. Zie RONDTB APPELEN.
Rondtrappelen, onz. zw. ww. Daarnaast
RONDTRAMPELEN. Al trappelende rondgaan of
rondloopen. De per(de)n trappelen in de maneze
(manège) rond. -- Her- en derwaarts trampelen.

RONDTREKKEN

RONDWERPEN

Ze trampelt rond van de pijne. J. — Zie TRAM-

Rondvertellen bedr. zw. ww. Wdb. Leu(g)ens
,

PELEN, TRAPPELEN.

rondvertellen.

Rondtrekken, onz. bedr. st. ww. Onz. Overal
rondgaan. 't Land rondtrekken. VD. — Bedr. Al
trekkende rondmaken. Trekt mee' de nijptange
diene renk (ring) rond. -- Trekkende doen rondgaan, ronddraaien. Keunde da' wiel nie ne keer

Rondv eunken, onz. zw . ww. Daarnaast, min
gewoon, RONI)VUNKEN. Hard in het ronde slaan.

rondtrekken?

Rondtrentelen, onz. zw. ww. Zooveel als
ronddrentelen. Zie ald., ook TRENTELEN.

Rondtrommelen, bedr. zw. ww.' Rondbazuinen. Die mare was al rondg etrofnmeld.
Rondtrompetten, WW. Wdb. 't Zal morgen
al rondg etrompet zijn.
-

Rondtrotten, onz. zw. ww. Ronddraven, rondloopen. De gemeente rondtrotten. DB. J. Zie
TROTTEN, fr. trotter.
Rondtsamfelen, -tsammelen, ww. Zie RONDTSAMPELEN.

Rondtuampelen, onz. zw. ww. Daarnaast
RONDTSAMFELEN, -TSAMMELEN, -TSEUMPELEN,
•-TSEUNKELEN, -TSOMMELEN. -TSOMPELEN. Al

'k Paktege ne klippel en 'k veunkteg' er mee
rond, tilde! Zie V(E)UNKEN.

Rondvijlen, bedr. zw. ww. Vijlende rondmaken. De snzed en !feet (heeft) die roe nie rondgevijld.

Rondvleëlen, ww. Zie RONDVLEGELEN.
Rondvlegelen (uitspr. -fle(g)alan), onz. zw.

ww. In het ronde slaan (als met eenen vlegel).

Ze grepe stokken en klippels, en ferns vle(g)eldeben ze rond. — Wild en dwaas rondloopen.
Sondaas ('s Zondags) kennen ze rondvle(g)elen.
-- Zie VLEGELEN.

Rondvleuën, -vleuien, onz. zw. ww. Met
geweld in het ronde slaan. De saldaa(t) vleuidege
rond mee' zijne savele. Zie vLEU(I)EN.
Rondvlieën, ww. Zie RONDVLIEGEN.
Rondvliegen (uitspr. -flie(g)an), onz. st. ww.

struikelende (dus met moeite) rondgaan. Ze kan

Wdb. De bet. die VD opgeeft, zijn hier ook
bekend. -- Snel rondloopen (van nieuws). Da'

nog de keuke' rondtsampelen, snor 't es ook al.

geruchte vloog rond.

De' mankepoot tsommelt de wijk rond. Zie

Rondvloeien, onz. zw. ww. Her- en derwaarts
vloeien. '1 Water es de wee (weide) rondgevloeid.

TSAMFELEN, TSAMMELEN, TSAMPELEN, TSEUMPELEN, TSEUNKEL.EN, TSOMMELEN, TSOMPELEN.

Rondtseumpelen, tseunkelen, ww.

Zie

Rondvlotten, onz. zw. ww. Daarnaast ROND-

In alle richtingen vlotten. Planten em
blare' vlotten (of fa tten) op de vijver rond.

RONDTSAMPELEN.

FLOTTEN.

Rondtsollen, onz. zw. ww. Als een sukkelaar
rondgaan. 'k Moest deur de re(g)en g'heel't doorp
rondtsollen. Zie TSOLLEN.

iet rondvoeren.

Rondtsommelen, -tsompelen,

vw. Zie ROND-

TSAMPELEN.

Rondtsukkelen, onz. zw. ww. Daarnaast,
min gewoon, RONDSUKKELEN (zie VD). Als een
sukkel rondgaan. Die sloore moe' van d'een gemeente nor d' ander rondtsukkelen. Zie TSUKKELEN, SUKKELEN.

Rondtuimelen, bedr. wed. onz. zw . ww.
Daarnaast RONDTUIMPELEN. Bedr. ; wed. Om
.zich buitelen. Tuinzpelt da' manneke rond. Hie
tuimelt, hein (zich) tien keers rond. — Onz.
Her- en derwaarts tuimelen. De koeiers tuimpelen de mees (meersch) rond. — Zie TUIMELEN,
TUIMPELEN.

Rondtuimpelen, ww. Zie RONDTUIMELEN.
Rondvaën, ww. Zie RONDVAGEN.
Rondvagen (uitspr. -fa(g)an met zovl. lange

a), bedr. zw. ww. Her- en derwaarts vegen.
Worom wilde da' stof azoo rondva(g)en? g'en
keurt kier nie asemen! Zie VAGEN.

Rondvaren (zovl. lange a), onz. st. ww. Wdb.
Schipper, ge moet al ginter rondvaren.
Rondvauwen, bedr. st . ww. Very. : vauwdege
rond, rondgevauwen. Vouwende rondsnaken.
Mieke kan da' papier schoone rondvauwen. Zie
VAUWEN.

Rondvendelen, onz. zw . WW. Zwaaiend en
zwierend rondloopen. De wijfs vendele mee' de
mans rond. Zie VENDELEN.

Rondvoeren, bedr. zw. ww. Wdb. Iemand,
Rondvrijven bedr. st. ww. Al wrijvende
rondmaken. Pakt puimsteen en vrijft het rond.
,

Zie VRIJVEN.
Rondvonken, W. Zie RONDVEUNKEN.

Rondwanien (uitspr. -wouian), onz. bedr. zw .
ww. Onz. In eenen kring zich bewegen. dijkt hoe
dat 't vendel rondwouit. — Onz. en bedr. Heren derwaarts waaien. De blare wouie rond; de
wend .ie'ouit de blare rond.

Rondwandelen, onz. zw. ww. Wdb. W lleme
'n uurke rondwandelen ?
Rondwanden, bedr. st. ww. Om iets heen
winden. Garen de venger rondwenden. Zie WENDEN.

Rondwenden, bedr. wed. ww. Het ww. is
gewoonlijk st. : wond rond, rondgewonden; zie
WENDEN. Bedr. Omwenden. Ge moet t' bool
ne keer rondwenden. — Wed. Hie ' wond hem
ne keer rond. In her ziekte keerde;' en wond
z' her altij' rond.
-

Rondwentelen, onz. bedr. wed. zw . ww. Onz.
Om zijne as wentelen. 't Wiel en kan nie naeer
rondwentelen. — In het ronde wentelen. VD. —
Bedr. Wentelt 't wiel ne keer rond. — Wed.
Zich omwentelen. De kinders wentelen houder
(henlieder, zich) rond in 't ges (gers, gras).
Rondwerken, bedr. zw . ww. Werkende rondmaken. Werkt die buize goe' rond.
Rondwerpen, bedr. wed. st. ww. Bedr. Om
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Rondzwieren, onz. bedr. zw, ww. Vgl. VD.

werpen. Werpt dienem bol ne keer rond. --- Heren derwaarts werpen. En werpt toch die steeïzen
azoo yzie rond. ---- Naar de rij af werpen. De kin-

De zatteriks hen (hebben) de g'heelen dab rondgezwierd. — Rondzwaaien ; onz. en bedr. Mee ne
stok rondzwieren ; ne stok rondzwieren.
-

ders staan in 'n ronde, en ze werpen. dein bal
rond. — Wed. "Zich omwerpen. Hie es stijf ziek;
kijkt hoe dat hie hem in 't bedde rondwerpt.

Rondzwijmelen, ww. Zie RONDZWAINSELEN.
Rondzwouien, vw. Zie RONDZWAAIEN.
Rouge, vr. Mv. -n. Vertil. ongewoon. Mnl.

Rondwillen, onz. zw. ww. Ellipt. uitdr. Willen rondgaan. De wijzer en wilt nie meer rond.
-

range. Wagenmakersterm : rong. Wdb. DB.

Rondwouien, ww. Zie RONDW_\RIEN.
Rondwrijven, ww. Zie RONDVRIJ VEN.
Rondwutelen, onz. zw. ww. Rondwemelen.

J.

WVUTE-

Ronk, nl. Zonder mv. ; zonder verkl. Het ronken. -Hier sloopt (slaapt) iemend ; 'k hoore ne
ronk. De ronk van 'n dessnasiene (dorschmachine). --- Gemompel, heimelijk verspreid gerucht.

Rondzaan, tig- w. Zie RONDZAGEN.
Rondzagen (uitspr. -sa(g)an met zovl. lange a),

(heb) der ne rank al g'hoord. -- Geknor, gegrommel. woedt o nv erdra(g)e lijk,
herre ronk en staa' nie stille. -- Vgl. DB. CV .

VD. De scoorins wutelen hier rond. Zie
LEN.

Ze gaa' zeker mee Tieste trapwen, want 'k hi,
.

bedr. zw. ww. Zagende rondmaken. Iieunde die

Ronken, onz. bedr. zw . ww. Very. : ronkteg e,
geronkt. Met hen (hebben). Snorken. Wdb. Ronke
gelijk e verkie, hard snorken. J. -- Spr. Al die
ronkt, en sloopt (slaapt) niet, schijn bedriegt
vaak. -- Gonzen. Van insecten : de biel' ronken

schijve schoone rondza(g)en

Rondzeggen (uitspr. -se(gg)azr), bedr. onr.

ww. Zie VD : iet rondze(gg)en, het voortvertellen. •
Rondzenden, bedr. st. ww. Zie VD. let,

iza dein biekucrf. 'k Hoore 'n koolbeeste ronken.

iemand rondzenden.

Van draaiende, werkende machienen. De des-

Rondzetten, bedr. wed. zw . ww. In Benen
kring zetten; om iets heen zetten. Begint mee de
stoele rond te zetten. -- Wed. Willem' ons
rondzetten (aan tafel) ?
Rondzien, onz. onr. ww. Zie VD. Nor let
rondzien, overal zien om het te vinden.

masiene (dorschmachine) ronkt. 'k Hoore den
train al ronken. — Van iets dat bedektelijk
verspreid wordt. 'k Ria betrauw hem nie meer,
'k hoore van tijd tot tijd iet ronken. Der ronkt
iet af in de gemeente, men spreekt er heimelijk
van. -- Bedr. Mompelen. Wa' ronkt ze dor ?
Knorren, grollen, gedurig kijven. Dat auw (oud)
peets' en doe niet (niets) as ronken. As 't zij' wijf
zal weten, zal ze ronken! -- Zie DB. CV . ScH.

Rondzitten, onz. st. ww. Om iets heen zitten.
De tafel es groo' genot f, komt en zit rond.

KIL. J.

Rondzoeven, onz. onr. ww. In alle richtingen

zoeken. De zandarms (gendarmes) hen (hebben)
overal rondgezocht, mor den dief nie' gevonden.
CV. T. R. J.

Rondzoeven, onz. zw . ww. Daarnaast RONDSOE`' I N. Zoevende rondloopen (van zaken en
rnenschen). Den top zoefdege. de homer (kamer)
rond. Z'e's weer zat en an 't rondsoeven. Zie
SOEVEN, ZOEVEN.
Rondzwaaien (uitspr. -swouian), onz. bedr.
zw . ww. In het rond zwaaien. Onz. Mee' zijn
orms (armen) rondzwouien. — Bedr. De zakdoek rondzwouien.

Rondzwadderen, onz. zw. ww. Al zwadderende rondloopen. Alle mondda(g)en zwadderen
ze rond. CV. Zie ZWADDEREN.
Rondzwainselen, ww. Zie RONDZWEINSELEN.
Rondzweinselen ( uitspr. -swainsalan); onz.

zw.. Ww. Daarnaast RONDZWIJMELEN en, soms,
RONDZWENSELEN. Waggelendrondloopen. Gelijk
ne zatterik rondzwainselen, rondzwijmelen. Zie
LWEINSELEN, ZWIJMELEN.
Rondzwemmen, onz. st. WW. Om iets heen
zwemmen; in alle richtingen zwemmen. Hie kan
al de vijver rondzwemmen. De zwane zwemt
overal rond.

Rondzwenselen, ww. Zie RONDZWEINSELEN.
Rondzwerven, onz. st . ww. Zie VD. De
gg'heel streekte rondzwerven.

-

— Afl. Ronk, m., zie aid. ; — ronkenge, vr.,
ronking (gesnork; gegons; gemompel; heimelijk
verspreid nieuws ; geknor, gegrom) ; — ronkere,
m., zie ald.
-- Samenst. Ronkkerte, -konte, vr., vrouw die
ronkt (snorkt, mompelt, knort) ; — ronkkloot, m.,
man die ronkt.
Ronkere, m. Mv. -rs. Vertil. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Persoon (man of vrouw), die slapende snorkt :
da' wijf es ne groote ronkere; — die grolt en
knort : 't es triesteg leve mee' zuknen auwe ronhere; zwijgt, Mie, g'en zij' mor ne ronkere. -Insect dat ronkt; bepaaldelijk de meikever : de
ronkers ronken en vlie(g)en in den avend. —
Alle speeltuig dat een ronkend geluid geeft :
mijnen top es ne ronkere; bepaaldelijk een
gekerteld rond schijfje (van hout of lei) dat in het
midden een opening heeft; in deze opening steekt
men een koordje, waarmede men het tuigje doet
draaien en ronken. Mee ne ronker spelen de
kinders teeren. — Snuiver, fr. cheval eornard.
Rons, vr. Niet in gebruik.
Rouse, o. Stadsnaam. Op dein boek (of zotten
boek) te Ronse staan, zinneloos zijn ; men gaat er
ter bedevaart tegen krankzinnigheid, en in de
St.- Hermeskerk wordt men alsdan in een boek
opgeschreven.
— Afl. Ronseneere, m., inwoner van Ronse;
Ronsesch (uitspr. ronsas, met eh voor a), bn. :
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de Ronsesche zotten, spotnaam der B onsenaars
(vgl. boven) ; — 't es 'n Ronsesche, vr., eene
vrouw van Ronse; men zegt ook : 't es eerre va'
Ronse; — op zij(n) Ronses, naar Ronsesche
manier : hee spreekt op zij' Rouses.

Ronselen, ww. Niet in gebruik (ook niet de
afl.).

Rood (uitspr. met sch o), bn. bw. In pausa en
voor eenen klinker rood ('t es rood; dat 't rood
es) ; voor eerren medeklinker (uitgenomen voor h)
roo (roo maken; wilde 't rood hen?); verscherping van den volgenden medeklinker (ge moet de
muur roo ferven, verven). Vgl. GOED en zie
El. en Vorml. Verbuiging : m. enk. rooën (n valt
weg voor medeklinker, uitg. voor h, d, t; voor b,
n wordt m); rootYn appele, rooën hane, rooën
teen, roodnis berg root mantele; — vr. enk., en mv.
der 3 geslachten roo : roo /t inne, roo voerenge,
roo aiers (eiers), roe broeken, roo halsdoeken;
onz. enk. roo (soms rood voor h of klinker; verscherping der volgende d) : roo muurke, roo of
rood haneke, roo of rood elke (eitje), roo (of
rood) dooske (doosje). Trapp. v. verg. : rooYr(e),
roodst. WV db. -- Zoo rood as bloed ; zoo rood as
'n kole (of as e koolke) vier, zoo rood as ne
—

gloeienden ovene zoo rood as nen hane, as nen
hanekam; zoo rood as 'n krieke, as ne kriekappele
(of as e kriekappelke), as 'n koolblomme, as 'm
pioene, zeer rood. Vgl. VD. J. CV. — Gloeiende
rood, roodgloeiend. — Rood tot achter d'ooren,
heel rood (van schaamte). Da' manneke werdt
rood tot achter d'ooren.Ook : roo wer(de)n tot i'
zijn haar. -- Roo zien (uitspr. sien), er rood uit
zien ; blozen. Hette de kur(t)sen ? ge zie' zoo
rood; ze zie roo gelijk 'n kole vier. CV (Aanh.).
— Rooë neus, roodneuzig mensch, roodneus. De
root neus kan ewat dreupelkies pakken. Rooënz
bord, roodbaardig mensch. -- Geen roo dzite,
niets. Hie es plat gereneweerd, hie en hee' geen
roo duite nie meer. Vgl. DUITE. - Van zekere
planten: rooën doorne, roodbloemige hagedoorn;
rooën tengele, roode netel, de Coleus-soorten.
Zelfst. rn. enk. rooën; vr. enk. root; onz.
enk. rood; mv. der 3 gesl., rood: — Rood; m.
--

mv., roode aardappelen.
— Kwelspreuken. Hoe dikkeus keende rap
achteree' ze(gg)en : roo leere lapke; of : roo leer
rekt wet; of : roo leer lapt rap?
— Afl. Roodachtig naast roodchtig , Wdb ; —
roodghied, vr., roodigheid, roodheid ; J; CV
(Aanh.) ; --- roodsele, o., Wdb.
— Samenst. Roobeen, o., Robrechtskruid (Gera-

-

dirzkels ne
nium Robertianuln L.) : de plant/
root stain, roo takskies en roo blaren; roobeen
hee schoon roo blomrnekies; — roobot, m., soort
-

van wilde eend met rooden of roodachtigen kop
of bol (wellicht Rnas ferina L.); aldus te Nederzwalm ; vgl. roodkop bij VD ; — roobleek, bn.,
roodbleek ; rooblauwt, roodblauw ; roobruine,
roodbruin ; roogeleve (uitspr. roochelava), roodgeel ; — roobord, m., roodbaard, roodborstje ;
gewoon : roobor(d)eke, o. ; DB, CV ; mnl. rootbaert ; — roogespekeld (uitspr. -cha-), bn., roodgespikkeld ; roogeschelpt, gescholpt.' of -geschulpt
(uitspr. -cha-), van duiven, zie GESCHOLPT ; roogestreept (uitspr. -cha-), roodgestreept ; roog eplekt
-

(uitspr. -cha-), met roode vlekken ; -- roojonk, o.,

fr. rose'ole, soort van roodvonk, kinderziekte ; DB,
CV, J (die terecht aanmerkt dat het roojonk het
echte roodvonk niet is) ; — rookerf, o., soort van
tarwe met rood kaf ; — rookoole, vr., roodekool ;
daarnaast, gewoner, rookabuiskoole of rookab2cize; zie KABUIZE; - rookopere, o., roodkoper;
gelefkopere (uitspr. gelaf--) is ndl. messing; --roomaken, ww., roodmaken, VD ; zoo ook : rooschilderen, rooverven (uitspr. fer-) ; — roostert,
m., roodstaart, zeker vogeltje ; vgl. J.
Rooi, m.; — rooien, w w. Niet in gebruik
(ook niet de afl. en samenst.).
Rook (sch. o), m. Mv. en verkl., ongewoon.
Wdb. 't Leven en es nor ne rook, — Vergaan,
vervlie(,e)e gelijk ne rook, zeer snel. — Dor en
gaa' niet (niets) verloren as de rook uit de
schauwe, daar is men zeer spaarzaam, gierig. CV.
-

J.

Wor rook es, es vier, zai Uilespie(g)ele, en
hie wormdei ' hem (warmde zich) an ne per(d)estront. — J. Dat en smaakt nor de rook niet,
dat is goed, lekker, enz. ; iet doen da' nor de rook
niet en smaakt, iets zeer goed doen. — Iet zooveel
wandoen hen (hebben) as rook in d'oo(g)en, het
—

-

in 't geheel niet noodig hebben. DB.
Rooken (sch. o), onz. bedr. zw . ww. Very. :
rooktege, gerookt. Met hen (hebben). Wdb. —
Onz. 't Rookt ere, men maakt er ruzie. 't Zal er
Maa' rooken, 't zal er gaan stuiven. Vgl. DB. J.

CV (Aanh.). — Wor 't rookt, es er vier, zai
Uilespie(g)ele, en hie wornzdeg' hem an ne
per(d)estront. Zie boven ROOK.
— Bedr. Hespe rooken, vlees rooken, genii-

men tijd in den rook hangen.
— Afl. Rookere, m., iemand die rookt, rooker ;
— rookenge, vr., rooking : 't es hier algemeene
rookenge, ieder rookt hier.
Room (sch. o), m. Nieuwdialectisch. Vgl. ZANE.

Roomen (sch. o), o. Stadsnaam : Rome. DB.

CV. J. Zie PLAATSNAMEN. De paus va'
Roome(n) zijn, onfaalbaar zijn. Ge pafst gij
zeker da' ee de paus va' Roonze zijt? — Hie
hee' nor Roome geweest, en de paus nie' gezien,
hij is ergens gaan zien, doch het bijzonderste
heeft hij niet gezien. J.
Va' Roonze' kommen,
van niets gebaren. J. — De klokke' gaan nor
Roonzen. Zie KLOKKE. - Alle we(g)en of
bane(n) gaan nor Roonzen, men komt toch waar
men komen wil, al is 't met een omweg. Ook fi g. J.
— plee' vra(g)e' koorde te Roonzen, d. i. overal.
J. -- 't Jioe nor Roonze gaan, er moet (om te
trouwen, te divorceeren) bij den paus dispensatie
worden gevraagd. — Bevestigende uitdrukkingen :
—

'k 1lloete (of wille) nor Roome gaan, as 't nie
waar en es ; 'k wille borrevoets nor Roome gaan,
as 'k lie(s )e, enz.
— Afl. Roomen, ww., te Rome moeten dispensatie vragen : 't roomt as twie rech(t)sweers
willen trauwen ; 't zal roonzen; — roomsch
(uitspr. rooms met sch. o, en met ch voor eenen
-

klinker) ; vgl.

VD.

Roopappele, m. ; — roopgast, m., en een

paar andere samenst. Zie RAPEN.
Roos, vr. Zie ROOZE (ook de samenst.).

ROOSTEN

Very.: roosttege, geroost. Met hen (hebben). Niet
gewoon. Wdb. Geroost brood. Z. ROOSTEREN.
Rooster, in. Zie ROOS ERE.
Roostere (uitspr. met sch. o), m. Mv. -is.
Verkl, -rke (mv. -rkes, -rktC.'s). De ein,l-e valt
dikwijls weg. Wdb. — Iemand op de rooster
le(ggjen, hens op de pijnbank leggen, hem erg
tergen, veel doen lijden. Fr. snotre quelqu'n it
sztr le gril.
Samenst. I'oosterappele, nl., (koperen) appel
v an den roostersteel; — roostersteel, in.
--

Roosteren, bedr. zw .
ROOSTEN.

ROST
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Roosten (uitspr. met sch. o), bedr. zw . ww.

Gewoner dan

\vw.

Wdb.

Roosteringe (uitspr. -env), vr. Roosterwerk :

VD. Vgl. DB. J. CV (-ank.).
Roote (uitspr. met sch. o), vr. Mv. rooten (niet
roten : VD, DB). Root (voor vlas). Hier es ' ii
roote, 'k gerieke 't. Vgl. Mid. TT ilb.

Rooten (sch. o), bedr. zw. ww. Very. : roottege,
geroot. Met hen (hebben). Roten. Vlas rooten,
Vgl. KIL. SCH. J. .31/27, Wclb.
- Samenst. Rootgraclzt, m. (niet vr.), gracht
waarin men root ; — rootputte, m., rootput ; J,
DB; — roottijd, m., tijd, seizoen waarin men het
vlas root; — rootvijvere, m. ; — rootwatere, o.,
water van de roote : rootwater stenkt gelijk de
geste. ScH. DB. VD. J.
Rooven (uitspr. met sch. o) bedr, zw. ww.
,

Very. : roofdege, geroofd. Met hen (hebben).
\Vdb. vezt(g)el rooven, zijn nest weg-

nemen ; ook de eieis er uit nemen. — Aii'rs
(eieis) rooven (van hennen, van vogels), ze uit het
nest nemen. Zijn d' aiers al geroofd ? De kinders roove ggeerne veu(g)elcziers. — Den offerblok
rooven, er het geld uit nemen. Rbster, g e moet
den offerblok rooven. Den offerblok bestelen is :
als een dief er het geld uit nemen. — De roef
rooven, de troefkaart verwisselen met de zeven

(b. v, in den smousjas). -- DB. CV. J.
— AN.. Roovere, rli, roover ; vogelroover,
eierroover ; vanhier : rooversbende, vr., rooverbende bij VD ; roovershol, o., rooversherberg e,
vr., r00verslzuzs, o.; rooverskaptain, m., rooverskapitein ; — rooz'eng e, vr., rooving ; — rooveri e,
vr., liet rooven : dat es stelen en rooveri e.
Booze (uitspr, niet seis, o), vr. ? [y, roozen (niet
rozen: VD). Verkl, : rooske (mv. -kes, -kies). Roos,
Wdb. 1 is 'n rooze, gelijk 'n rooze : ze bleust
,

-

gelijk 'n rooze ('e rooske), z'es zoo rood as 'n
rooze. — 't Es 'ii rooze, van een blozend, frisch

meisje.
- i\'Ioederscheede (meestal van koeien). De
rooi' afsteken. Zie AFSTEKEN. Vgl. J.
- - Afl. Roozeleere, in., rozelaar,
— Samenst. In den vorm roozen- (rooze- voor
medeklinker, uitg, voor t, d ; voor b : roozeym-) :
Rooeembedde, o., rozenbed ; — roozemblad, o.,
gewoner rooseniblare, vr., rozeblad bij VD ;
roazeblomme, vr., rozebloem ; — roozemboom, m.,
rozeboom ; — roozembotte, vr., rózeknop ; —
roo:zeu/za(g)e,vr., haag van rozen ; — roozenhaut,
0., rozenhout ; — roozenho f, Iii, hof met veel
—

,

rozen, rozengaard ; — roozenhoed, til,, hoed van
rozen ; vijf van de vijftien tientjes van den rozenkrans ; — roozenhul, na, rozenstruik ; — roozejaar, 0., jaar dat er veel rozen zijn ; — roozekaleur, o., rozenkleur ; ook als bn.: da' kleed es
rOOiekaleur; vgl. KALEUR ; - rooznkrans,

m.,

rozenkrans ; — roozelucht, 111. roozereztk, 111 ;
rozengeur; — roozelnaand, vr., rozenmaand, Juni,
— rooreraizke, vi-., rank van een rozelaar ; —
roo ese'licuts', vr., uitspruitsel der loos ; — roozestallz, iii. ; — 1"O aa'seao'll , o, ; - roosestritzk,
rozeStrtlik; --- /oo:^ c llt(rk, 1I1. ; --- roo cli tijd, Iil. ;
I
- roozca'ortc'Ie,
n.
p
Boozemarijn,
in. Rozemarijn. 'k Rzeke de

roozelnariJn. DB. CV . J.

Rope, vr.; -- ropen, WW. Zie RAPE, RAPEN ;
ook dc all. en salllenst.
Ros, o. (paard) ; — ros, in. (slaag). Niet in
gebruik. Het eerste is bewaard in roskam en in
Osmort (— Orsmaart, Lat. Ursmarus) naam
van den patroon van Zegelsein.
Ros, bn. Zie ROST.
Rosbuf (klemt. op buf), in. (niet o.). Mv. -s.
Ven d. -ke (mv. -kes, -kies). Roastbief. \Vdb.
Dat es ne sclioone rosbuf.
Bosch (uitspr. ros), o. Het Ros(ch) is de

naam van eenige akkerlanden, die vroeger bosch
waren; ik heb in mijnejeugd nog de Ros(ch)bos(ch)
gezien. Hangt het w. met rosch (ricsch, risch,
rusch, graszode) samen? Zie die ww. in Hnl.

Wdb. 't Bosch en es van 't beste land niet.
Roschbosch (uitspr. rozbos), in. Zie ROSCH.
Roskam, In. Mv. -iaen. Verkl. -ke (mv. -kes,
-kies). Wdb. — Van de roskam lien (hebben) of
kril("i,)en, slaag krijgen ; bekeven worden ; veel

verliezen (in spel b. v.); gefopt, bedrogen worden.
Zoo ook : iemand de roskam geen (geven).
Afl. Roskammen, ww. Zie ald.
Roskammen, bedr. zw. ww. Very. ; roskamdege, geroskamd. Met hen (hebben). Wdb.
---

E perd roskammen. — Iemand roskammen,

hem erg bekijven, slaag geven, veel doen verliezen (in spel b. v. ), erg foppen of bedriegen ; ook
geroskamd zijn. Vgl. VD.
Afl. Roskainmenge, vr., roskamI iing; 'n
roskammemic krij(g)en of hen (hebben), hetz.
als : gero skalild zijn; iemand 'n roskalninenge
geen (geven), hetz. als iemand roskammen; zie
boven ; -- roskammere, m., iemand die roskamt.
Rosse, vr. Mv. -n. Verkl. roske (mv. -kes,
-kies). Fr. rosse (dat zelf van 't Germ. komt).
Slecht paard. 'k Zal die auw rosse verkoopen. —
Slecht vrouwspersoon. 't Es 'it rosse van e wijf ;
e roske van e inaiske. — Vgl. DB. CV . T. R. J.
Rossen, ww. Zie VD ; in de bet. slaan, aframmelen, vgl. fr. rosser, en zie FRA N CK-VAN WIJK.
— Afl. Rossenge, vr., rossing : slaag. 'ii Rossenge slaag krijgen; berispt, bekeven
)rden ; in 't spel verworden ; gefi ►pt, bedrogen worden
liezen. Ook : iemand 'it rosseng e geen (geven),
drouien (draaien) of sappen.
Rost, 0. Roest. TT ilb. Dr, t ijzer es
van 't rost opg steil.
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Afl. Rosten, ww. Zie ald.

Rost, bn. Trapp. v. verg. : roster(e), ros(t)s t.

Ros. Rost haar. — Zoo rost as ne ka tere. CV.
J. — Rostern bord, rosse baard ; persoon met
rossen baard : de kinders riepe rostetn bord achter
hem. Roste kop, ros hoofd ; persoon met ros
haar : de roste kop heet (heeft) 't gedaan. —
Roste steeneekstere; zie STEENEEKSTERE. -Roste
vlie6de, rosse vlieg, strontvlieg esi. .Scatophaga).
Spr. van personen die rond een lichtzinnig meisje
fladderen : ze vlie(g)en er rond, gelijk de roste
vlie(g)en rond ne stront. — Vgl. KIL. (RosTE).
DB, ScH. J.
Zelfst., m.: rosten; vr. : roste; mv.: roste.
'

—

De roste stenken, zegt 't volk.
— Afl. Rostachtes , bn., rosachtig ; — rosteghied, vr., rossigheid.
— Samenst. Ros(t)bruine, rosbruin ; ros(t)geleve, rosgeel ; — ros(t)kaleur, o., rosse kleur,
ook als bn : zijn tiaar es ros(t)kaleur.

Rosten, onz. zw. ww. Very. : rosttege, gerost.
Met hen (hebben). Roesten. Ijzer rost. 11Inl.
Wdb.

Rot, bn. Wdb. 't Gewone woord is VORT (zie
ald.) ; ROT komt in zwang (invloed der school).
Vgl. 147db,
— Samenst. Rotzak, m., zie ald.
Rot, vr.; — rot, 0. Niet in gebruik.
Rote, vr. Mv. -n. Verkl, rootse (mv.
Vgl. mnl. rote. Rij, reeks, Langst de beke staat
er 'n rote branken. 'n Rote mains(ch)en, schopen
(schapen), enz. Zet (stelt, plootst) ouder (olieden)
op 'n rote. — Op rote, op eene rij, achtereen.
Komt op rote, om nen appele. Ze stag' schoon
op rote. Ze zitten op rote, om te biechten te ;arre.
— Daarnaast : te rote. Ze kommen te rote te
biechten, — Root hauwen, de rote houden, op rij

blijven. -- Vgl. KIL. SCH, DB. CV. T. R. J.
Raadsel van den kop (menschenhoofd) :
Twie rote' saldootsies {soldaatjes, de tanden),
Twie vuile strootsies (straatjes, de neusgaten),
Twie klare lanteerntsies (de oogen),
En nenz bos mee biestsies (beestjes, luizen).
— (Lang) gezegde ; rede (met de bijgedachte :
dom, kinderachtig, onnoozel). Dat en zij' geen
—

rote' van ne wisse mains. Ze ka' vieze roten
afgeer. (afgeven), Die rote duurt veel te lange.
Hie begoest zijn rote, vzor 'k moest er mee
la(ch)en. 'n Root aflezen. 't Was 'n ordeg
(aardig) rootse. Spr. Dat en hauwt (houdt)
geen rote, dat is dwaze, ongerijmde taal.
Roteko (ko met zachtl. o, ro met den hoofdt.),

bw. Het w. hangt met ROTE samen. Altijd verbonden met af : Roteko af, achtereen, 't een (of de
eerre) na 't. andere (of den anderen), op eene ononderbroken rij, te rote, Roteko af droe(g)en de

kinders an de meester nets boekee. Ge moet
roteko af pakken, nemen zonder kiezen. De sampetter riep ze roteko af. Leest dat roteko af. Bij

T, R, J :

ROTEKA,

Rotekoten (hoofdt. op ro), onz. zw. ww.

Very. : rotekoottege, gerotekoot. Met hen (hebben). (Luid en dwaas) babbelen. Die wijfs kennen
ewa' rotekoten. Al da' rotekote maakt mijne kop

ROTEN

ziek. — Twisten, kijven. Pier en Sies zijn al 'n
uur an' t rotekotere, DB : rottekoten. Het woord

is een onomatopoëtische rijmformatie ; het staat
in verband met roten en wellicht ook met
't vorige roteko.
— Afl. Rotekotenge, vr., gebabbel, gekijf,
getwist : 't es hier 'ii rotekotenge van al de
duvels; — rotekotere, m., iemand (man of vrouw)
die rotekoot : zwijgt, g'en zij' /nor nen domme
rotekotere !

Rotel,ni, Zie ROTELE.
Rotele, m. i\'Iv. -es. Verkl. -lke, (mv. -kes,

-kies), Daarnaast, gewoner, ROTELEERE. Ratel,
fr. cr^^celle.
— Rotels, m. (niet vr.) mv. : gele weidebloem,
ratelen (R'hinanthus minor L en R. major L) :
als de bloemen uitgebloeid zijn, blijvende vruchten
in de droge kelken en het geheele rotelf, — Ook
(om gelijkende reden) : trilgras (Briza media L.).

Roteleere (sch. e), m. Mv. -rs. Verkl. -rke
(mv. -kes, -kies). Z elden REUTELEERE. Iemand
(man of vrouw) die rotelt. 21Iie de roteleere.
Smoel toe, dwaze roteleere! DB. — Ratel, fr.
cre'celle. DB. — Kinderspeeltuig, meestal van
teen gemaakt, met rammelende dingetjes er in of
er aan, rinkelbel. Fr. hochet. E zelverie roteleerke. — Soort van zure, roodachtige appel,
wiens zaden los in de hokjes liggen en die rotelen
als men hem in de hand schudt. De roteleers
beware lange. DB. Zie ROTELEN.
Rotelen, onz. zw . ww. Very. : roteldege,
o-eroteld. Met hen (hebben). Daarnaast, min gewoon, REUTELEN. Een ratelend geluid maken
met te roeren aan of in dingen die droog zijn. De

`

rotels, die in de wee staan, rotelen. Da' klai'
kind rotelt nice' zijne roteleere. 't Geld rotelt in
zijne zak. 11Icc' de teerlengen in de kroes rotelen,
hutselen. De keerels (korrels) rotelen in ne rijpen
appele. 'k Hoor iet rotelen. DB. J. — Ratelen

niet den ratel. DB. — Rammelen. De wend rotelt
an de vaistere, DB. — Pruttelen, dwaas babbelen
of knorren. Peetse rotelt de g'heelen dag ent
Afeetse rotelt te(g)en. DB. Vgl. hier KREEKELEN ;
zie ook KIL. SCH, DB, J. 11Inl. Wdb.
— Afl. Rotelachteg, reutel-, bn., pruttelachtig,
knorrig; — roteleere, reuteleere, m., zie aid. ; —
rotelenge, reutelenge, vr., het rotelen (zie aid.).
— Samenst. Rotelbek, reutel-, m., iemand
(man of vrouw) die veel rotelt; ook : rotelmuile,
vr., rotelpot, m., reutelmuile, vr., reutelpot, m. :
diepe rotelbek en staa' nie stille, hij (of zij) babbelt altijd maar door; — rotelkloot, reutelkloot,
man die veel rotelt; — rotelkause, reutel-, vr.,
rotelkerte, reutel-, vr., rotelkonte, reutel-. vr.,
rotelgat, reutel-, 0., vrouw die veel rotelt; —
rotelkruid, reistel-, o., dezelfde plant als rotels
(zie boven).
Rotelinge (uitspr. -leng a), bw. In rij, te rote
(zie boven), achtereen, beurtelings. Rotelenge
kommen. DB.
Roten, bear. wed. onz. zw . ww. Very. : roottege, geroot. Met hen (hebben). Bedr. In rij stellen.
Ge /zoet de hinders roten. SCR. DB. J. — Wed.
Zich in rang (in rote) stellen. Fr. se mettre en

ROTS

rang. De kinders roten houdere (hénlieder).
Van dingen (dieren, enz.) die zich in rij plaatsen;
lachende :.,,root houder, mijn schoopkies! Root
houder, mijn koeien, zai dem boer, en hie en ha
(had) mor Bene. — Onz. In rij staan of zijn. Die
boonre' rote' schoone. Mijn klavers roten, mijn

klaverkaarten volgen op elkander zonder leemte.
J. — Dwaas, onverstandig spreken. As ge voortgaat mee azoo te roten, ga 'k er vandeure, ryille!
Dat en root niet, dat is ongerijmd.
— Afl. Rotenge, vr., het dwaas gepraat : wa'
veer 'n roteng es datte ? — rotere, in. dwaze
prater : zwijgt, g'en zij' 7nor ne rotere!
,

Rots, vr. Zie ROTSE.
Rotse (uitspr. rotla, of routsa met speciale

zovl. on), vr. Mv. -71.M111. rotse. Rots. ' t Es
dor al steen en routse.

Rotseeren (uitspr. rotseran. of routseran met
speciale zovl. on, se met zachtl. e en den klemt.),
bedr. zw . ww. Very. : rotseerdes e, ,; erotseerd.
Met hen (hebben). Van fr. ww. rocher (van
roche); thans fr. rustiquer. Rotsen. Wdb. h'e
( -

muur, 'n huis rotseren.
— Afl. Rotseerdere, m., werkman die rotseest ;
rotsereng e, vr., het rotseeren: rotseerdere, die
rotsereng en deugt niet; daarnaast rotseersele, o.
--

-

Rotsen (uitspr. routsan niet speciale zovl. ou),
onz. zw . ww. Very. : routstege, geroutst. Met
hen (hebben). Rossen, hardloopen. De jong ies
routsen dein berg op en af. — Hard rijden (met
wagen of paard). Gepaarde woorden. Rijen en
routsen. — Vgl. VD. SCH. DB. CV . J.
Afl. Routsenge, vr. ; 't was g'heel den dag
--

'n routsenge; - routsere, m.; hinders zijn
amaal routsers.
Rotzak (uitspr, rotsak), m. Mv. -ken. Verkl.
-ske. Iemand (vrouw of man) die rot is ; die veel

fluimt; die het Sint-Markoen heeft; spotnaam
voor een inwoner van Leeuwergem : de Leevergelnsche rotzakken. — Vrucht die rot is : al die
appels zij' rotzakken; ditvY pato(dd)er es ne rotzak. — Vgl. VORTZAK (het gewone woord).

Rouleeren, ww. ; — rout e
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ni. ; --

route, vr.

Zie ROELEEREN, ROET, ROETE.

Routse, vr. ; — routseren, Ww. ; -- routsen

Zie ROTSE, ROTSEEREN, ROTSEN ; ook de afl.

Rouw (uitspr. rauw), m. Zonder mv. Wdb.
Enkel gebruikt in de bet. : rouwkleeding. De
rauw dra(g)en. In de rauw, uit de rauw zijn.
— De na(g)els van de vengers zijn in de rauw,

als er zwartachtig vuil onder zit.
— Samenst. Raust kleed, mv. rauwkleeren.
Rouw (uitspr. rauwe), vr. (niet in.). Berouw.
Voelde gij geen rauwe ?

Rozalie (korte a), Rozelie (uitspr. -za-), Rozalle, vr. Rosalia.
RozallePIJP 8 l vr. Meestal in 't mv. -n. Hetz.
als HOZARREPIJPEN (zie ald.), waarvan het een
volksetymologische misvorming is.
Roze, vr. Rosa of Rosalia.
Rozi,jne (klemt. op zij), vr. Mv. -n. Verkl.
-ntse. (mv. -tses, -tsies). Rozijn.

Rubarber, m. Zie REBARBERE.
Rubarbere, m. (niet vr.). Zonder mv.; zonder

verkl. Daarnaast REBARBERE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Rabarber. Rabarber
knauwen, den wortel in den mond kauwen. Bitter
gelijk rebarbere. — Bij CV, J ook m.
— Afl. Ru- of rebarberachteg, bn., op rabarber gelijkende, er naar smakende.
— Samenst. Ru- of rebarberbittere, m. (niet
o.), jenever of brandewijn met rabarberwortel ;
— ru- of rabarberblad, o., of, gewoner, -blare,
vr., rabarberblad; — rit of rebarberpille, vr. ; —
ru- of rebarberplante, vr. ; — rit- of rebarbersteel, ni., nl. de bladsteel; — ru- of rebarberstruik, m. ; — ru- of rebarbertorte, vr., rabarbertaart ; — rit.-- of rebarbertrut, m., rabarbermoes ; — ru- of rebarberwortele, m.
Rubriek, vr. Niet in gebruik.
Ruchele, m. I-Ietz. als ROCHELT ; vooral reutel
van een stervende. Ike heet (heeft) al de ruchele.,
de doo' komt.

Ruchelen, onz. zw . ww. R.ocheIen (den reutel
hebben). De zieke begint al te ruchelen.
--- Afl. Rucizelenge, vr,, het ruchelen : der
komt al 'n ruclzeleng i' zijn kele.

Ruchtbaar, bn. Niet in gebruik.
Ruffelen, bedr. onz. zw . ww. Vgl. hier ROEFE-

LEN, ndl. ROFFELEN. Daarnaast, soms, RUIFELEN.
Bedr. Wrijven, schrobben. Ruffelt 't slip van de
broek. -- Met de ru ffelschuíppe (zie Samenst.)
opnemen. Ruzjelt de kolen in de mande. — Onz.
Al wrijvende, schurende afvallen. De droo(g)e
more zal wel van de broek ruf felen. — Vgl.
KIL. J. J[nl. Wdb (ROFFELEN, RUFFELEN,
RUFELEN).

— Bedr. ; wed. Slaan, afrossen. Iemand op de
strate ruffelen.Hie zal hem (zich) deur de weereid wel ruzfelen, hij zal wel door de wereld
geraken.
— Afl. Rnffelenge, rurfelenge, vr. : 'n rztffelenge krij(g)en, afgeranseld worden ; erg bestraft,
bekeven worden ; een groot verlies ondergaan ; zoo
ook : iemand 'n ruffelenge geen (geven), drouien

(draaien).
— Samenst. Ruf elsclzuppe, vr., groote houten
of ijzeren schop met langen steel, om graan,
boonen, kolen, aarde, kiezel te scheppen. — Dor
scheppen ze 't geld mee ruffelschuppen, daar
winnen ze veel geld. Vgl. 11111. 1/Vdb (ROFFEL,
RUFFEL).

Rug, m. Zie RUGGE.
Rugge (uitspr. ru(gg)a), m. Mv. -n. Verkl.

rugslee (mv. -kes, -kies).. Mnl. rogge (naast ander
vormen). Rug. Hie viel op zijne ru(gg)e. —
Jet va' zijne ru(gg)e schutten. Zie NEKKE. —
De ru(gg)e krom zetten, hard werken. CV
(Aan/z.). — De ru(gg)e meten, slaag geven. J. CV
(Aan/t.). — Op de ru (gg) e li(gg)en, dood liggen, dood zijn (in bed of in doodkist).
— Afl. Ru(gg)elenge, bw., ook ru(g c,,) eieraks,
bw., ruggelings.
— Samenst. Altijd in den vorm ru(gg)eru(gg)ebeen, 0., ruggegraat; ook ieder der hals_

l: U I

—

en lendenwervels van het varken, met een we''iig
vleesch er aan : ru(g )ebienlsies (ruggebeentjes)
mee wortelkies, dat es fijne kost; ru(gg)egraat,
m. (niet vr.) ; — ru(gg)erzork, o., ruggemerg; —
ru(gg)orienz, m., rugriem van het paard ; —
rzzlgg)ewer(t) s, bw., rugwaarts.
Rule, vr. Zonder mv. ; zonder veriJ. Haarziekte van honden en katten (en zeldener van
andere dieren). lVlnl. rude, ruide, ruvd. De rule
doet 't haar - uitvallen. De rui en es de kraWouzdze niet. Vgl. 111izl. 1- db. KIL. Scsi. DB. J.
CV (Aanh.).
— Warkruid (Cuscuta-soorten), dat de plant,
waarop liet schuimende groeit, opeet. De rule
van 't vlas. De rule zit in de klavere.
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Ruis-, ruizemuizen, ww. Niet in gebruik.
Vgl. ROEZEMOEZELEN.
Ruit, vr. Zie RUITE.
— Ruit, vr. (schurft), is hier niet bekend; vgl.
RUIF_'.

.

-

Ruien, ww. Wdb. Ongewoon. Zie RUIVEN.
Ruif, m. Het ruiven (zie ald.). De veu(gels

zijn an de mil. Zie RUI bij VD.

'n rui fe van ne vaint. — Ook van vrouwen. Zij'
a'ijf en es me' vele werd, 't en es .mor 'n rulfe.

— Vgl. RUF bij J; ndl. ROFFIAAN.

Ruifelen, ww. ; — ruifelenge, vr. Zie RITFFELEN, RUFFELENGE.

Ruig, bn. bw. Wdb. Ne ruige keerels.
— Afl. Ruijord, m., ruigaard, gemeene vent :
't en es rzor ne ruls ord van ;ze vaint.

Ruiken, ww. Niet in gebruik. Zie RIEKEN (ook
de afl. en samenst.).
Ruilen, ww. Niet in gebruik. Zie MANGELEN
(ook de afl.).
Ruim, bn. ; -- ruim, o. Niet in gebruik (ook
niet de afl. en samenst.).
Ruimen, onz. zw . ww. Very. : rl. zi ulge,
i eruinzd. Met hen (hebben). Vertrekken, heengaan. Iaat ons ruimen, 't crdt al late. — De
ander bet. zijn hier onbekend. — OUD., Bpr. J.
;

Ruimer, al. Zie RUIMERE.
Ruimere, m. Mv. -is. Verkl. : -rke (rnv. -rkes,
Ruimere

valt dikwijls in de uitspr. weg.
-rkies). De
Roemer. Schenkt mi nog ne ruimer wijn. Dat
es ne schoone ruimere. DB.

Ruin, m. Mv. -s (zeldener -en). Verkl. rutintse

(mv. -tses, -isles). AVdb. l ánz bruine ruin,
— Samenst. In den vorm ruline(n)-: rulnestal,
m., eig. stal voor ruinen. Fig. In de 1-ninesta l zijn,
ongehuwd zijn. Uit de ruinestal, gehuwd. — In
den vorm ruin- : ruinuerd (uitspr. rzrinz-) , o.,
ruin vgl. heng steperd, rzcer(i)ef erd. — Iet
ww. ruinen, tot ruin maken, is hier niet in
gebruik.
Ruïneeren, ww. Niet in gebruik. Zie RENEIjTEEREN.

Ruis, m. Visch en naam zijn onbekend.
Ruischen (uitspr. met of zonder eh), onz. zw.

W db. Der ruist let i' mijn oorgin.
— Afl. Ruls (ch)eng e, vr., ruisching : 'n u-u i-

— Samenst. zijl niet in gebruik.

rultestruik, m.; — ruiterenk, m.; — ruitewortele, m.
Ruite, vr. Mv. -n. Verkl. -tse (mv. -tses,
-tsies). Ruit, vensterruit. \Vdb. — Ruitem breken, wild en woest te werk gaan. -- Spr. Die de
ruiteun breekt, moe' ze betalen. -- In plaats van
ruiten, vr. mv. (kaartspelterm), zegt men altijd
koeken, enk., koeke(n)s, koekies, mv. ; zie KOEKEN.
Samenst. Ruitenbrekere (uitspr. -tarn-) m.,
woestaard; — ruiteunbrekerije, vr., wildheid,
,

Ruife, vr. Mv. -n. Deugniet, slechtaard. 't Es

s(ch)en" in d'ooren.

Ruite, vr. 'sInl. rule. AVijnruit (Rula gravenlens L.). Ruite groeit in al de boerenhoven.
— Samenst. Ruiteblad, o., gewoner ruiteblare,
vr.; — ruiteblomzlze, vr.; — ruiteplante, vr. : —

woestheid.

Ruiter, m. Zie RUITERE.
Ruitere, M. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Ruiter. Wdb. — Familienaam De Ruytere nog
zeer verspreid.
— Samenst. Ruitersdzakke, vr., gewoner 't verkl.: -dzakske, o., korte zweep der ruiters : ook :
ratiterszweepe, vr., -zwee,pke, o.

Ruive, vr. Zie REEVE, ROEVE.
Ruiven, onz. zw. ww. Very. : rulfdege,

geruifd. Met hen (hebben). Zeldener RUIEN.
Ruien. Wdb. Onze kanare-u'ezr(g)ei es an 't ruiyen. Astie milt,
ft, en zengt luie nie meer. KIL.

OUT)., Bijdr. CV. R. J.
— Afl. Rug , m. zie ald.
— Samenst. l^'utijd m., tijdstip van het
ruiven ; CV, J; — rui (ziekte, vr., ziekte van
vogels (vooral van duiven), waardoor zij ontijdig
11 luine pluimen verliezen : duiven die de ru lziekl
hen (hebben), wer(de)n om zoo le ze(ti g )en ,, 'Izeel
.

,

,

kaal en krij(g)en de pluinzc' mor late Were. J
(Rijv.), CV (.4anh.
,).

Ruize, vr. Zonder isly. ; zonder verkl. Last,

moeite. Da' kind gee' mij veel ruize. ScH. DB.
J. -- Nee ruige, met moeite, fr. d reine. Denz
boom es nice ruize derteg voet hoo(g)e. Ze
trainwt ? Es z' al twZnteg Jaar ? Mee uit ze `
' t .Moore was mee ruize binnen, as 't begoest te
rainen. — Zonder u-uzze , zonder moeite. Ze
brengt her kinders zonder rulz' op. — Een

enkele maal 7•1uize11, mv., in de geijkte uitdr. :
lande(n) zij' panden, huize(n) zij' ruizen (daarnaast lu izen).
.
— Twist, ruzie. Mnl. ruse. In dat luicis es 't
de ,^^"'heelen dag ruize. Ruize maken. Rztz..ze
zoeken.

— Samenst. Ruizemakere, m., ruziemaker, man
of vrouw die (veel) ruzie maakt; ruzzellzakerije,
vr.; — ruizezoekere, m., ruziezoeker (van ma n
of vrouw) : ons 111/c es ne ruizezoekere ,• rulzezoekerije, vr.
Ruk, m.; -- rukken, ww. ;
rul, bn. bw. ;
,

.

RUM
,

niet de afl. en samenst.).
Rum (uitspr. rorn), m. Zie ROM.
Rumatiek, rumetiek, bn. ;
rumeties, o. Zie ROMA-.

Rumoer, 0. ;

rumaties

rumoeren., ww. Zie RAMOEL,

RAMOER, RAMOELEN, RAMOEREN
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— rul, vr, ; —rulijs o. Niet in gebruik (ook

(ook de afl.).

Run, vr. Zeer zelden in gebruik (ook niet de
afl. en samenst.).
Rund, o. Niet in gebruik; ook niet de samenst.
Zie RENDVLEESCH..

ruste.Wdb.
Bi (ben) near de ruste, 711C'
veer de ruize, ik verkies rust boven twist. —
Ruste noch duur lien (hebben). Zie DEER: J.

— Afl. Rusten, ww., Wdb. ;
rusteg, bn.
bw., rustig.
- Samenst. Rus(1)bank, vr. ;
rustdag
(uitspr. ru.st tag), m.; — rus(t)maand of -mond,
vr. ; — rus(t)plekke, rus(t)plootse, vr., rustplaats ;
rus(t)latte, vr., kleine lat waarop de springbak
van het weefgetouw rust ; nog stuiklatte; —
rus(t)stoel, m. ; — rusttlid, m. ; — rusture, vr.,
rustuur ; — rustweke, vr., rustweek.

Runnen, ww. (rennen, stollen). Niet in gebruik
(ook niet de afl.).
Rups, vr. Niet in gebruik. Zie RIPSENE (ook
de samenst.).
Rus, in. .Zie REUS (ook de afl. en samenst.).

Rutte, bn. bw. Rut. Rutte zijn, niets meer
bezitten ; /emend mate spelen, hem alles afspelen.
CV. DB. Vgl. FRANCK-VAN WIJK.

Rusch, m. Mv. russchen (uitspr. met ch).
Graszode, fr. gazon. Steekt, mee' dc spa, eenegte
russchen in de wee (weide). Ook aardkluit. Mee
russche sinijten. — Vgl . HT; /. filTdb (RESCH,

— Afl. Ruses(ch), bn. bw. : 'n Rusesche, vr.,
een vrouw uit Rusland ; Ruses(ch) spreken ; de
Rusesche tale. — Op zij(n) Ruses(ch), naar
Russische manier.
Samenst. Ruusland, o., Rusland.

RISCH, RESCH). KIL. SCR. SCU (B)b.). CV.

DB. T en R (RESCH). J (RoscH).
— De bet. lat. juncus is hier onbekend.
Rust, vr. Zie RUSTE.
Ruste, vr. Zonder mv. ; zonder verkl. Mnl.

(uitspr. ess,7 of sd), vr. Mv. essen, of se's. Dat
es 'n omgekeerd esÇe. '77 Groote Sc. Der kommen
twie essen in da' word (woord).
Sa (uitspr. net korte a), tussehenw. Om iemand
of iets te beknibbelen, af te keuren. Meestal
eenige malen herhaald. .‘) a sa sa toe/z, watten
doedc dor? — Komt ook in sommige andere uitdrukkingen, als tusschenwerpsels opgevat. Hoepsasa! Hoeplalasasa! — En in refreinen van
liedj es : falderielalasasa!
Saai, o. (stof) ; — saai, bn. Niet in gebruik
(ook met de afl. en samenst.).
Saal (uitspr. met ad]. lange a), m. (niet vr.).
Gewone uitspr. van fr. c/z(i/:. Mv. saals; verkl.
saclike (mv. -kes, -kies). Doe 77C Saul rond den
.

Twie roo saals.

Saalde ( uitspr. son/d); vgl. NAALDE en zie
1.7. en rorml.), vr. Mnl. saclje (naast ander
vormen). Salie, savie (vooral Salvia officinalis
L.). Soulde riekt goed. Vgl. PAQuE, Tr/.. T olksn.
der Plant' en.
Samenst. Souldemblad, o., gewoner -blare,
vr., salieblad ; — souldemblonznze, vr., saliebloem ;
— sou/dentkee, m., melkthee met salie ; souldestruik,m.
-

Saam, bw. ; — sabbelen, Ww. ; sabberen,
ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.).

RIMS, in. Mv. Rusen. Verkl. Ruuske(mv. -kes,
-kies). Rus, man uit Rusland. — De Runs gezien
lien (hebben), dronken zijn.

Ruw, bn. bw. Niet in gebruik. Zie RAUW(T).
Ruzie, vr. Niet in gebruik. Zie RETZE (ook de

samenst.).

Saarle (uitspr. met zovl. lange a), Sarele
(uitspr. sarald), in. Daarnaast SARLE, SARRELE.
Fr. Charles. Are vieze Saarle, een zonderling
mensch.
Sabel, vr. Men zegt sayele, m. (zie aid.).
m. (dier) is niet bekend.

--

Sacrament, 0. Zie SAKRA-.
Sadaat, saddaat (uitspr. de eerste a kort, de

tweede met zovl. lange a), m. Mv. -en. Verkl.
-dootse (mv. -tses, -tries). Daarnaast, min gewoon,
SALDNAT, en nieuwdial. SOLDAAT. Soldaat. Wdb.

Onder de saddate' 27177 ; Sies es onder de sad&den, hij is soldaat. — Saddaa' zijn, te laat aan

tafel komen en niets meer te eten vinden ; ook :
ienzand saddaa' maken, v6or zijne komst alles
opeten (of -drin ken) ; hie es saddaat,hij is dronken.
— Saddootsies, o. mv. : witte suikerboontjes,
met een purperen of ronde vlek rond den navel;
naar het oordeel der kinderen verbeeldt deze vlek
een soldaatje. Fr. haricot cardinal.
Het raadsel van de aardbes :
'k liwanz dor in 'in boske gegaan,
'k Zag dor e roo saddootse staan,
't Dee' mij zijin bourdse (baardje) scheeren,
En 'k deed 't zoo geeren!

— Afl. Sad(d)aterije, saldaterije, vr., minach-

SAFFIAAN

r^

tende term : soldatenvolk : ze loopt aft! vice'
die saddaterije; vgl. VD.
— Samenst. Sarl datenzbrood, o., soldatenbrood ; — sa(l)dategewente, vr., soldatengewoon=•
te; — sa(l)datenherbelg e, vr. ; -huis, o. ; —
sa(1)datenhoere, vr., sa(l)iatenzaiske, o., sa(l)datevrazzwe, vr., sal(d)ztewij f, o. ; — sa(t)datekind,
o. ; — sa(l)datekleeren, o. mv., soldatenkleeding ;
— sa(l)dateleven, o.; — sa(1)dateliekske, n., soldatenlied ; — sa(l)datemanieren, vr. mv.; —
sa(l)dateschole, vr. ; — sa(l datestraffe, vr. ; —
sa(lJdatekost, m., saldatenteten, o., slechte kost ;
— sa(l)datevolk, o.
-

Saffiaan, o.; — saffier, 0.; — saffloer(s), 0.;
saffraan, vr. Niet in gebruik in mijn dialect.
Sagrieneeren (nee met zachtl. e en den klemt.),

ww. Fr. chagriner. Ieiizand sag ricneren, hem
lastig vallen, kwellen. Vgl. chagrineeren bij VD.
— Afl. Sag rZezlecrenge, vr.; — sagrlencerdere, vr., man (of vrouw) die sag rieneert.
Sagrijn (uitspr. sa neet korte a en zonder den
klemt.), 0. Zonder mv. ; zonder verkl. Fr. chagrin.
Verdriet. Sterve', ver aa' va' sac, rijn.
— Sas rijn, 0., zijden stof, is niet in gebruik.
Afl. Sag riJne; , bn., bedroefd, bedrukt;
zij wijf es altij' zoo sa rijnet ; vanhier : sist rijzes bied, vr., liet bedroefd zijn : ze velg; aa ' va'
--

-

sagrzjne bied.

Saijette (klemt. op jet), vr. (nooit o.). Zonder
mv. Ofr. sai'ette. Sajet. Aause' va' z•oo saijette.
Ze wendt s<rijet op ze windt de streng tot een bol.
Saink, n1. ; — sainktuus, in. Zie SANK,
'

,

SANKTUUS.

Sakker, tw. Zie SAKKERE.
Sakkere n tw. De eind-e valt dikwijls in de

uitspr. weg. Fr. sacrc . Vloekwoord. Sakker sakkere ! watten doet dor de, deu(g)eniet ? iel
sakker toch !
M. als nw. Mv. -s. Er ne sakker op zetten,
Benen vloek doen. Ze kan ewa' sakkers doen of
afgeen (afgeven). — Van personen. De sakker
van ne jongen es bezeg snee' de blovznzezz al te
trekken. Ne sakker van e 7e0ijf.
— Komt als eerste deel in vele basterdvloeken ;
de gebruikelijkste zijn : sakkerblomme; sakkcrdebleu; sakkerdeboel ; sakkerdeboeren; sakkerdee (sch. c) ; sakkerdefentere ; sakkerdcke,
sakkerdekelenge; sakkerdeku; sakkerdenze, -demelenge ; sakkerderzenten ; • sakkerdepietsies,
sakkerpietsies; sakkerdet 'iet ; sakkerdiintere,
-djentere; sakkerdit, -ditte, -dittelenge; sakkerdoeize, -doeizelenge, -doeze, -doezclenge ; sakkerdomme, -dommelen `; e; sakkerdooze, -doozelen; e;
sakkerdore, -dorelens e ; sakkerdzee ( sch. e),
-dzeete, -dzeeteleng e, -dzie, -dziet, -dziete, -dzietelenge ; -dzit, -dzittelenge, -dzoe,' -dzole, -dzoo
(sch. o), -dzoole (sch. o); sakkezfentere; sakkeriestie ; sakkerkrozmne; sakkerliepoppet (klemt.
op pet); sakkerloot (sch. o); sakkernzatzn (op
zijn Fransch uitspr.) ; sakkermenten, -menteleng;•e ; sakkermiele, -mielie (vanhier : sakkeriniel-ieblomme, -alzieliedeke, -mieliedolnme, -mieliedzee, -mielie fentere en analoge formaties) ;
sakkernonde, -nonnie (of langer : -nond(i)e—

-

38

6.J A .LJ O N j ,

domvee, -nond(z)edzee, -nond(z)edzoe en wel
andere nog) ; sakkernonde of -nondieku ; sakkernonnie (of : -nonniedeke, -nonniedelne, -nonniedzee, -dzoe, Tentere en andere).
-- Met die vloekwoorden en den uïtgang -sch
vormt men bn., die vervloekt beteekenen : de
sakkersche schelm ; .de sakkerzeetsche keerele; de
sakkerdzitschen deu(g)eniet; die sakkernon(d)sche vuilkerte; da' sakkernondiedeeks wijf.
- Vgl. AKKER(E), MARDEKE, NONDE, NONDIE,
NONNIE. ScH. DB. CV . J (s AKER).

— Afl. Sakkeren, onz. zw . ww., vloeken : hie
sakkerdeg e leelek; SCH, DB, CV, R, J (SAKEREN) ; vanhier : sakkereere, m., vloeker (man of
vrouw) ; sakkerenge, vr., gevloek : 't was dor 'zl
sakkerend •e; — sakkersch, bn., zie boven.

Sakkerement, sakkerment, sakkrement, o.
Zie SAKRAMENT.

Sako (uitspr. sa met korte a, ko met zachts. o
en den klemt.), in . (niet v1 .). Mv. sakoots ; verkl.
-kootse (mv. -tses, -tsies). Daarnaast zelden sjako
(met fr. ch). Schako. Wdb.
Sakrament, 0. Mv. -en. Verkl. ongewoon.
Daarnaast SAKKEREMENT, SAKKERMENT, SAKKREMENT. Sacrament. \Vdb. — Schertsend. Echtgenoote. 11//in hazleg sakkrement. SCH. CV . J.
-

Sakriestije (uitspr. sa met zovl. lange a, tij
met den klemt.), vr. Sacristij. Wdb.
Sala (uitspr. sa met korte a, la met zovl. lange a
en den klemt.), vr. Zonder mv. ; verkl. salakc.
Salade, sla. Wdb. Sala steken, ze met het mes
afsnijden of uitsteken. Sala geree' maken. Sala
verlezen, de blaadjes aftrekken en de beste voor
het eten behouden. Veur de sala zijn, ze gaarne
eten.
— Afl. Saladclzteg, bn., aan sla gelijkende
(door smaak, reuk, enz.) ; van sla houdende.
— Samenst. Salabedde, o., saladebed; — salablad, o., gewoner -blare, vr. ; — salafersct, o.,
saladevork; — salakoln, m. (niet vr.) ; --- salakrop, m. (niet vr.) ; — salalepele, in. ; — salatli^',
vr., olie voor de salade ; — salaplante, vr. ;
salasause, vr. ; — salastruik, in., een saladeplant ; — salazaad, o.
Salamandere, in. De slot-c valt dikwijls in
de uitspr. weg. Salamander. Wdb.
-

Saldaat (uitspr. daat met zovl. lange a en den
klemt.). Zie SA(D)IAAT; vgl. CV. J.
Saldo, o.; — salep, vr. ; — salet, 0. Niet in
gebruik.
Salie, vr. Niet in gebruik. Zie SAALDE.
Sallemonk, m. Salomon. Den telepel va'
Sallemonk.

Sallewade, vr. ; — salleweren, WW. Zie SALU\VAD};, SALU \VEREN.

Salmiak, vr. Niet in gebruik.
Salon (uitspr. salonk, sa met korte a en zonder

den klemt.), m. (nooit o.). Mv. salonks; verkl.
salonkske (mv. -ties, - kies). Salon. Wdb.

Salonk g m. Zie SALON.

SALPETERE
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Salpetere, ni. (niet o.). De eind e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Salpeter. Wdb. Vgl. CV. R. J.
Salu (uitspr. als fr. salut), m. (niet o.). Fr.
salut. Groet. Hie gaf mij ne schoonti salet. -Schertsende uitdr. tot iemand die weggaat (of van
wie men weggaat). Saht en de kost; of : salet en
-

de kost en de wend van achtere !

Saluwade (uitspr. sa met korte a, wa plet ndl.
lange a), vr. Daarnaast SALLEAVADE. Schertsende
term : plechtige groet (met buiging). Iellzand 'ii
sa luw adege (SALT ADE).

Saluweren (uitspr. sa niet korte a, we met
zachtl. e en den klemt.), bedr. zw. ww. Daarnaast
SALLEWEREN. Mnl. saluwerej-z (naast salzt&en).
Saluëeren. Wdb.
— Afl. Santwas le , -se, salleselasle, -se, vr.,
schertsende term : groet. Zie SALT`«IADE.
Salvo, o. ; -- samaar, vr. Niet in gebeuk.
Sambrank, m. Mv., gewoon, -s. Fr. chainbranle. Mnl. saznbrande. De sambranks van de
deztre. •
Samen (uitspr. met zovl. lange a), bw. Men
hoort zelden samen, veelal te samen of tsamen
(nooit te zazl-zen), gewoner nog te rare (zie GARE).

— Samenst. De volgende ww. zijn wel in
gebruik : samemben(de)n, samenbinden, VD ;
santemblijven, VD ; — saznembreng en, VD ;
samendoen, VD ; — same(n)gaan, VD ; —
same(n)kluitsen, samenklutsen, VD ; — same(n)kommen, samenkomen, VD ; — same(n)leven,
VD ; — same(n) looj5en, VD ; — same(n)pakken,
of, min gewoon, samennemen, bijeennemen ; —
same(n)paren, VD ; — same(n)roepen, VD ; —
same(n)spreken , VD ; — same(n)stroomen,
samenvloeien; — samentellen, bijeentellen;
samentrekken, bijeentellen : — same(n)vallen,
in spel: door lot bijeenvallen; — saine(n)vauwen,
samenvouwen, VD ; — same(n)vlechten, VD ; —
same(n)vloeien, VD ; — same(n)werken, VD ; —
same(n)weunen, samenwonen, J ; — sanze(n)zen,; en, samenzingen. Daarnaast, gewoner tsamelnben(de)n, te gare ben(de)n, enz.
Ook de volgende zelfst. nw. : same(n)geloop,
o.: der es hier e saznegeloop va' volk; —
same(n)komste, vr., samenkomst; — same(n)roepenge, vr. • — same(n)sprake, vr. samenspraak;
— sanaentellenge, vr., in de rekenkunde, fr. midi- tion; ook sanzentrekken e, vr. ; — saine(z)werken,; e, vr. Zeldener tsalne(n)geloop, enz.
Samfoetere, m. Zie SJAMFOETERE (ook de afl.).
—
—

—

-

Sammelen, ww. Niet in gebruik (ook niet de

afl.).

Sampainden (uitspr. jain'n met den klemt.

en met de a(z) van fr. champagne), m. Daarnaast,
zelden, SAMPAINJE. Champagne (wijnsoort). Wdb.
- Samenst. Sampaindeflessche, sampainje-,
vr.; — saznpainde ias, sanzpainje-, o. ; — sanz_painde7ewijn, sampainje-, m.
Sampainje, gil. Zie SAMPAINDEN.
Sampetter, M. Zie SAMPETTERE.
Sampettere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv.
-rkes, -rkies). De slot- e valt dikwijls in de uitspr.

SANZEREN
weg. Fr. (aarde) chalnpe;tre. Veldwachter (dat

men weinig gebruikt). Wa' roeit de sampettere?
De sampetter komt of. — Ook wel van wilde,

sterke, manachtige vr o uwen. Zij' wijf es een
'ste (eersten) sampettere. JIie de sampettere.
— Afl. Sanzpetteracll.te . bn ., als een veldwachter, barsch, nov : azoo sainpetterach ttc iLle',
zijde! — sailz petterlje, vr., het ambt van veldwachter : de sellllnetterlje brengt hem jaarlijks
nog al e goe sotnniek op.
— Samenst. Salnpettcrsbroek, vr. ; — satnpetterskazakke, vr. ; — saznpettersklakke, -lnuitsc',

vr., klak of muts van den veldwachter; — sampetterskleeren, o. mv. ; — sainpettersmanieren,
vr. mv., aanstellerige, verwaande manieren; —
samf5etterssavele, m., sabel van den veldwachter ;
— samy ettersveste, vr., Zie VESTE.

Sanatorium (uitspr. sanatorzejom, de twee
a's kort, klemt. op to), m. (niet o.). Dit nieuwe
woord wordt soms gebruikt. Wdb. Zij' wijf es
izz ne sanatoria jom.
Sandaal, vr. Is niet bekend.
Sandere, To . ; Sandriene, vr. Alexander ;
-

– Alexandrina. Zie PERSOONSNAMEN.
Sandelboom, en., -hout, 0. Onbekend.
Sanderak (klemt. op rak), m. (niet o.). Sandrak.
Sanderdaas (daas met zovl. lange a), bw. Zie
DAAGS.
Sankulot (met fr. san, klemt op lot), m. Mv.
-ten. Sans-culotte. Wdb. Ten tije van de Sankztlo aten.
Sank (uitspr. nagenoeg saink), m. Mv. -s.
Verkl. sankske (mv. -kes, -kies). Zie (:ANK.
Sanktuus (uitspr. nagenoeg saink met klemt.),
m. (niet o.). Daarnaast SANTUUS. Lat. sanctus.
Deel der mis. Zie VD. Onder de sanktztus. —
Kaaksmeet. Iemand ne sanktuus geen (geven) of

lappen. Ne santunts krij(g)en.

Sanse, vr. Fr. chance. Kans, geluk. Teel sans'
hen, veel geluk hebben. 't Es 'it sanse da' ge vie
overreen (-reden) en zijt. 't Inas e'en sans op
honderd, een op de duust.
Sant, lu. Enkel in de geijkte uitdrukking :

niemand es sant i' rijn ai(a )e land. — Verkl.
saintse of zaintse gewoon in de beteekenis : godvruchtig beeldeken of printje. De paster gaf
mij e saintse. — Doodbeeldeken. In herre mesboek zijn der veel saints/es. Vgl. ZANT. SCH.
-

DB. J.

Santeboetiek (klemt. op tiek), m. Fr. sainte
boutique. Santenboetiek, boel. VD. Smijt g'heel
ede santeboetiek de straat op.
Santekwante, vr. Mv. -ia. Kaakslag. Iemand
'n santekwante green (geven), dronien (draaien) of
lappen. 'n Ferme santekwante krij(g)en. DB.
CV . Onomatopoëtische rijmformatie. Vgl. SANTEbij J.
Santorie, vr. Niet in gebruik.
Santuus, ns. Zie SANKTUUS.
Sanzeren (ze met zachtl. e en den klemt.),

PATEE

.o

SAP
ww. Fr. changer. He moeste sanzere' van train.
Zie CHANGEEREN.

Sap, o. Zie ZAP.
Sapeur, rn.

Zie SAPPEUR.

Sapper, tw. z ie SAPPERE.
Sappere, tw. De eind- e valt dikwijls in de

uitspr. weg. Vloekwoord. Daarnaast SAPPERIE.
Verdraaiing van SAKKERE (fr. sacre). Sapper foei?!
Sapperie, sapperze! fltetakt oil (u) weew; ,
— Al. als zelfst. mv. Er ne sapper op zetten
(of lappen), vloeken. hoort da'
f mor sappers
af;reen (afgeven) ! — Van personen. .)ie lze sapper
van e kind breekt her pz/ppe.

-- Komt als eerste deel in veel basterdvloeken;
de gebruikelijkste zijn : sapper-, sapperieblornrlte;
sapperdeblea; sapperdeboele, sapperdeboeren ;
sapperdefentere, sapperfentere; sapperdeke, sapperdekelenge; sapperdek/t ; s apperdeme, sapperiedefne, sapper- of sapperiedenzelenge ; sapperdementen ; sapperdepietsies, sapperpiets ies ; sapperdesappere; sapper-, sapperied/ 'ntere (- dzentere); sapperdoeize, -doe/zelenge; sapper-, sa pper/edomme, sapper-, sapperiedomnze!enge ; sapper-, sappen/edooze, sapperdoozelcn"e; sappen-,
sapperiedoeze, sapperdoezelenge; sapperdore, -dorelenge,sapper/edore; sapper-, sapper/edzee (sch.
e), sapper-, sapper/edzeete, sapperdzeetelen re ;
sapperdziet, -dziete; -dzietelenge; sapper-, sapperiedzoe; sapper-, sapperiedzole; sapperiestie;
sapperkromme; sapper-, sapperieliepoppet; sapperloot (sch. o); sapper-, sapperiematin (op zijn
fr.); sappermenten, -meistelen/ e; sapperunielc,',
-mielie (vanhier : sapperm/elieblomme, -Inlel,edeke, -In/el/edolnrne, - lt/el/edzee, -nz elle fentere
en analoge vormen) ; sappernonde, -nondie (of :
sappernondiedomme, nondiedeke, enz.) ; sappernondieku; sappernonnieku, enz. Vgl. SAKKERE.

— Met bovenstaande vloekwoorden en den
uitgang -sch vormt men bn. die vervloekt, verdonul beteekenen : de sapperdeeksclte keerel e;
wilde sti.'lle staan, sakkernondiesche dwaze kontel
— Afl. Sappe ren, onz. zw. ^^^w. vloeken; —
sapperenge, vr., gevloek; — sappers(ch), bn. :
zwijgt, sappersche jongen toch!
,

Sapperie (klemt. op sap), tw. Zie SAPPERE.
Sappeur (klemt. op) pear), m. Mv. -rs. Verkl.

-ke (mv. -lees, -kies). Wdb. Vloeke ^ elljk ne sappezcr, erg vloeken. HHie hee neln bord (baard)
gelijk ne sappezir, een langen baard. J.

Sara (uitspr. als ndl.), vr. Vrouwenaam. —
Simpel, dom vrouwmensch. Zij' wijf en es mar ' Iz
sara. 'n Domme, dwaze, onnoozel, seinpel sara.
Vgl. CV. (Aanh.).

Sardiene (klemt. op die), vr. Mv. -n. Verkl.

-dientse of -d/eneke (mv. -tses, -tsies ; -kes, -kies).
Sardijn. Fr. sardine.
Samenst. Sardienendooze, vr., verkl. gewoon
-dooske, sarde nenblikj e ; — sard/enefnes, 0., sar-

dijnemes.
Sarel(e) (zovl. lange a), m. Zie
PERSOONSNAMEN.

Sarge, yr. Zie SARZE, SORZE.

SAARLE en

S A RZE

Sarlatank (uitspr. la met korte a, en nagenoeg

tarok niet den klemt.), sarletank, m. Mv. -s.

Verkl. -ske (mv. -skes, -sk/es). Fr. charlatan.
Kwakzalver. De sarletank spelen.
Sarle, Sarrel(e), nl. Fr. Charles. Karel. Zie
PERSOONSNAMEN.

Sarlotte, vr. Fr. Charlotte. Zie PERSOONSNAMEN.
Sarlotte, vr. i\Iv. -li. Verkl. -ke (mv. -kes,- kies).
Fr. eihalotte. Sjalot. 'IIL J'eddeke sarlotten.

'a Saltse va' sarlottekie.s.
— All. ,S'arlotaehzteg, bn., naar sjalot riekende

of smakende; van sjarlotten houdende.
Samenst. Sarlottemblad, 0., gewoner -blare,
vr. ; — sarlottereuk, m. ; -- sarlottesattse, vr.,
daarnaast sarlottek(/)cssause, sjalottensaus ;
--

sarlottesmaak, m.; — stil rlottestrn/k, m.
Sarnie (klemt. op sar), tw. Daarnaast soms
Misvorming van fr. sacrel Vloekwoord.
Sarnie, sarnie ! fCsl, sarnie toch, 't es ons
Doorke !

SERNIE.

—

Komt als eerste deel in eenige basterdvloeken:

sarnie-, sern/edeke, -dekelenge; sarnie-, serniedeme, -deinelen ge; sarnie-, semn/ed c ntere, -dTen
tc're; sariz/e-, serlt/edomme, -dolnlllelenr e; sarnie-, serntedore; sarnie-, sern/edsee (sch. e),
dzeetelenge; sarnie-, sern/edzoe ; sarnie-, sernieJentere; sarnie-, sernieineitten; sarnlc,'-, serre/emiele, -mielie (vanhier : sarnie-, sernientiel(t)edeke, -delize, -dzee, -domme) ; samnietwiel.
— In een paaideuntje kont sarnie-, s^rnl^, fijn.
'

Zie P[KOI)IJN.
— M et oenige dier vloekwoorden en den uitgang sch vormt het volk bis. die de bet. van vervloekt hebben : de sarniedeeksehen deu(g)eniet;
die sernicfe= nterschte lentere ; da' sarni'edzeets
it lj f !
,

Sarope (uitspr. sa met korte a ro met den
klemt.). Eenmaal sarrpp in mnl. Siroop. Melk
mee sarope. — Geparodiëerd antwoord op eenti
catechismusvraag. [Vat es d' hope? 1ki pot
,

sarope

Samenst. Saroper(h)nzlz, lu. Snede brood
met siroop besmeerd : op Coe,F-vrijdak• eten ze
—

saroperhams.

Sarren, WW. Niet in gebruik (ook niet de all.).
Sarze (uitspr. sorzd ; zie AZ. en L orlïzl.). Mv.
-n; verkl. sorzeke (mv. -kes, -kies). Oudfransch :
sarge. Serge, wollen deken. 't Gan' vr/veft: leert
nog 'Ii sorz' op't bedde.' [Vorme (warme) sor z e.
— Fig. G'heel de sorze nor hem (zich) trekken,
al 't (of 't grootste) voordeel voor zich nemen ;
eig. het beddedeken voor zich alleen nemen en
weinig (of niets) den slaapgenoot overlaten. Awn
n/e, mijne keerele : ge trekt g'heel de sorze nor
on (u) ! De sorze slepen, eig. : het beddedeken

met zich nemen en overal medeslepen, zooals een
ziekelijk m1Lenscll doet ; : ziek in zetel of op
stoel zitten. 17Hie es nut toch ook dood ; ze sleepte e s'
toch al lange de sorze. — De groene sorze, de
graszode van 't kerkhof : hie ligt al e jaar onder
de groene sorze, hij is al een jaar dood en begraven. J.

SAS---•
--- Samenst. ,S'orzefabrieke, vr., fabriekant,
nu.; — sorzegoed, o., -stoffe, vr., stof waarvan
men sorzen maakt; — sorzewenkele, m., -winkel.

Sas, o. Mv. -sen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
\Vdb. 't Sas opendrouien, toedrouien (-draaien).
— Sas, vr. (brandbaar mengsel) is niet in
gebruik.
Samenst. Sasdeure, vr., sluisdeur ; DB, CV,
J ; -- sasmeestere, m., soms sasdrouiere (-draaier),
sluiswachter ; DB, J.
Sasa (de twee a's kort), tw. Zie SA ; J.
SasiedZe (uitspr. sa met korte a en zonder den
klemt.), vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Daarnaast SOSIEDZE, SOSSIEDZE. Fr. saucisse.
Saucijs. Sasiedzekies mee 'n sarlottesause, dat es
fi/iue kost. — Schertsend. 't Kromste toten (spijs),
shit zij' sasiedzen.
—

Sas-kaffee (klemt op fee en zachtl. e), m. Fr.

chasse-cafe. Nieuwdialectisch. Cognac (of eenige
ander likeur) die men na de koffie drinkt. —
Fr. cafe luidt anders zovl. kaffie (zie ald.).

Sassen, bede. onz. zw . ww. Very. : sastege,

Fr. chasser. Bedr. Met hen (hebben).
Wegjagen. Hie sast de kinders de straat op.
Iemand er vandeure sassen. — Onz. • Met zijn.
Loopen, haastig gaan, ketsen. De leurder sast

gesast.

deur de g'heele streekte. Ge doet mij van 't een
nor 't ander sassen. DB. J.

Satinette (uitspr. sa met korte a, net met den
klemt.), vr. (niet o.). Satinet. \Vdh.
Satijn (uitspr. sa met korte h' tijn met den
klemt.), nl. (niet o.). Wdb. Ze hopt in de satijn,
draagt kleergin van satijn. Vgl. C V. R. J.
— Afl. Sati jnachteg, bn. Wdb. ; — satijnie,
bn., satijnen : e satijnie kleed.
,

,

Saucijs, vr. Zie SASIEDZE.

Saus, vr . Zie SAUSE.
Sause, vr. Mv. -n. Verkl. sausee (mv. -kes,

Mnl. sause. Saus. Wdb. — Zoo noodeg as
(of vet) in de sause, zeer noodig, onmisbaar. — Felle regenvlaag. 't Es 'n ferme sause.
CV. VD.
— Afl. Sausachteg, bn., van saus houdende :
iedereen es nogal sausachteg; — sausen, ww.,
Wdb.: toebak sausen; — sauserije, vr., minachtende term : saus ; de sauserij en deugt niet.
- Samenst. Sausekom, m. (niet vr.); —
saitselepele, m. ; — sausepanne, vr., zeer gewoon,
sauspan ; boertige spr. : de veurzichteghied es de
moeder van de sausepanne, de voorzichtigheid is
de moeder van de wijsheid; — sausepot, m.,
verkl. sausepotteke, o.
Sauveeren (uitspr. soveran, ve met den klemt.
en zachtl. e) ww. Fr. sauver. Wdb. Iemand
boter

,

soveren. Gesoveer(d) zijn.
Sauve-qUi-peut (uitspr. op zijn Fransch), tw.
Zie VD (i. v. SAUVEEREN). - Zelfst. m. Iemand
riep brand, en' t was ne soofkicpen !

Save!, m. Zie SAVELE.
Savele (uitspr. met zovl. lange a), m. (niet vr.);
mv. savels; verkl. -lke (mv. -lkes, -lkies). De

4=

SCHAALDE

--^

eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Sabel.
Voetmes. Zie ald. —
Lang, mager vrouwmensch, dat als een sabel door
de lucht snijdt en wild over straat loopt. Triene
Mee' de savel happen. —

de savel komt ginter weer af. 't Es nen eeste
(eerste) savele.
— Afl. .Savelen, ww., zie ald.

Savelen (uitspr. met zovl. lange a), onz. zw.
ww. Verv.: saveldege, gesaveld. Met hen (hebben). Sabelen. Wdb. DB. — Van vrouwen : wild
over straat loopen. Kijkt ze mor savelen! Mie
savelt er vandeure. Ze kan her er deure savelen.

Saveuë, saveuije (korte a en klemt. op vezn),
vr. Mv. -n. Verkl. saveuike (mv. -kes, -kies). Savoyekool. Hie plant saveuën. Pakt ne krop van
'n saveuije. Vgl. DB, CV, J.
Afl. Saveuijachte.; , bn., naar savoyekool
smakend ; van savoyekool houdend.
— Samenst. Saveu(i)blad, o., gewoner -blare,
vr. ; — saveu(z)koole, vr. ; -- saveu(z)krop, m.
— saveu(i(plante, vr. ; — saveu(i)stek, m.,
savoyestengel; — saveuNzaad, o.
—

Scapulier, scappelier, m. Zie

SCHAPULIER,

SCHAPPELIER.
APPELIER.

Scha (uitspr. met zovl. lange a), vr. Zonder
mv. ; zonder verkl. Schade. Wdb. — .Scha doen :
To schade toebrengen : de re( )e' zal veel scha
doen; 20 schade lijden : 'k en trokkere niet, want
'k zoo (zou) scha doen ; DB, CV, J. - De scha
inhalen, het verloren inwinnen : vandaa(g) en
werk ek nie, 'k zal mor(ge wel mijn scha
inhalen. Ook in het topspel : 't gebeurt dat de

kapper den legtop verder van het bepaalde doel
kapt; alsdan roept de eigenaar van den legtop :
scha ! _de kapper moet nu trachten zijn scha in
t' halen, d. i. al hautend (z, aid.) met zijnen
draaienden top moet hij den legtop ten minste op
de vorige legplaats terugslaan ; gelukt het hem
niet, zoo moet hij zijnen top le(gg)en. Volk en
Taal, IIIe jaarg. 78-79 ; DE COCK en Is. TEIRLINCK, Kinderspel, V , 181. — Scha en intrest,

in de volksrechtstaal : wat men betalen moet voor
de toegebrachte schade en den verloren intrest ;
ook wel tautologie voor : schade (zovl. intrest —
ook scha). Tiest es gekondeneerd en heet (heeft)
honder(d) frank scha en intrest te betalen. —
Spr. Leenen es scha of schande. En 't volk verklaart : as ge 't nie weer en krijgt, es 't scha, en
as o e't tart (durft) were vra(N)en, es 't schande!
— Afl. Scha Y^ (uitspr. schaach met zovl. lange
a), gewoner schalijk (uitspr. meestal met ij), bn,
bw., schadelijk ; — schaloos, bn., bw., schadeloos :
iemand schaloos stellen; — schaan (eenlettergrepig), ww., sch4den.
— Samenst. Schabelettere, m., schertsend :
sampetter, veldwachter ; sampettere-schabelettere,
roepen de kinders ; vgl. DB.; — schabetalenge,
vr. ; — scha vergoeënge, vr., schadevergoeding.

Schaaf, vr. ; -- schaal, vr. Zie SCHAVE
SCHALE.

Schaak, o. Niet in gebruik.
Schaalde (uitspr. schoulda ; vgl. NAALDE), vr.

Schalie, lei. Ook : schrijflei der schoolkinders. Lei

O

SCH AAIí"I'E

is niet in gebruik. Zoo blaua, t as 'n scizoalde,
schalieblauw. J.
-- Samenst. Schouldendekkere, r., schaliËndekker; — sclzouldena(g)ele, na., leinagel; —
schouldevzberd, 0., de plank(en) waarop uien de
scholz /den vastnagelt; vgl. J ; ---- sclzozrtde/11(de, o.,
scliali c ndak.
Schaamte (uitspr. schoomi (net zacht/. o; zie
fis: en T2oriizl.), vr. Zonder mv. ; zonder verkl.
\V db. Da' ie .1 eiz /zee (heeft) s-e'ciz sc/ioonzt'
her ' f. Va'
a' schoollzt' in de grond kruipen of
ZCizken (zinken).
— All. .Sclzoonztel jk (uitspr. met ij), bw., met
schaamte, beschamend, vernederend, fr, humi,

✓

//ant : broo' iiioete vra(ge)n, dot es toch
zoo sclzoomtelijk; ook fr. honteuseiszeizt . ieiizcuizd
schooiiztelrjk weegzeizden; vgl. J, VD (met ander
bet.); — schooiiiteloos (loos met scherp/. o),
schaamteloos : ne schoomtelooze mint,
- Samenst. Sclioomteschoen, in.; in de uitdrukkingen : zzjn scizooiiztescboeiieii witrekken
(ot u itschieteiz), alle schaamte afleggen ; Scbt, CV,
'h, R, J vgl. /Vnl, 1 Vdb: SCHAESISCHOE; KIL; —
schoomtevrij, bn., zonder schaamte ; SCH, DB, J.
;

SCHADDD
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SChaan (uitspr. eenlettergrepig en met zovl.
lange a), ww. Schaden. Zie SCHA (ad.).
Schaap (uitspr. sclzoop met zachtl. o), 0. Mv.
I b/k
schopen; verkl. sclzoopke (mv. -kes,
Spr. Schertsende, tot personen, die op root (rij)
moeten staan : root ouder (olieden), iizjiz, scli..00p—

kies! — Root ouder, eizijn schoo ski es, zai
J?oerre, en liie en ho (had) snor een. Vgl. KOE. 't Schoop zijn, bespot, belachen worden, het
onschuldig slachtoffer zijn ; I b/k en _Taal,
Ve jaar;. 7 o. — Scchoopke-scizeeren, kinderspel,
l

dat men uitvoerig beschreven vindt bij I)e CocK
en TEIRLINCK, Kinderspel, VII, 1 94 en vgg.
— Kind (meestal met het bijdenkbeeld van
beklagenswaardigheid). Jvhint op mijne schoot,
irzii'' scli.00pke. Ilcr kli k ,', teat orni se/loop, es
I b/kziek. Ilie b/i ft oeveneei'e mee' vier k/acne
sc;zoopkies, — Ook : dochter, vrouw (met medelijden, en veelal in (Ie samenspraak), fa, 111 j'
schoof, 't is de waarizied. We t, schoep toch, es
hie toch dood ? J! 'l mij se/mop, ze zitten thuis
zonder teten, — Vgl. CV, J.
— Afl. Schopei-e, ni. Zie ScHA PERS,
-- Samenst. In den vorm sclzoop- : sclzoopboer,
-

,

in., hoer die schapen kweekt, schapenfokker; vgl.
Scii, DB, CV, J ; — schooft oed, o., schoopho f, o.,
hoeve waar schahm worden gekweekt ; vgl. VD,
DB; — sc/zoophoo fa', o., schoopkop, ni., schapekop; — schoophooren(e), in., horen van een
schaap; soort van plooscherwt met kromme peul;
— schoopkezztele, 111., drekbolletje van het schrap;
— schoopkottelette, vr., fr. cotelette ere moutoiz;
— schoopkzzdde, vr., schapenkudde; — :-droop
keek, ln., het kweekera van schapen ; -- schoopleer, o., schapenleer ; — sclzoopluis, vr., schapenluis ; — sclioopinelk, vr., schapenmelk ; — schoopiizes, 0., schapemnest ; — schoopiizzale, vr., simil
van een schaap ; — schoopras, o., -soorte, vr.,
schapenras; — schoolstal, m., schape(n)stal; —
schoopstert, m., staart van een schaap ; muizcta rt (.lh'osizrus iiziizimizs L.), verkl. sclzoop - of

schaapstertse, o. ; -VT'T, II, 29 : het is de Ie maal

dat dit plantje, voor de omstr. van Oudenaarde
werd opgegeven ; — schoopstront, n., schape(n)stront; — sclzoopsuurkele, m., schapenzuring (Ruiize.v acetosella L.) ; SCH, DB, J ; — schooptoii e,
vr,, schapetong ; — sc/1(wp el, o., schapevel ; —
sclzoopvet, 0., schape(n)vet ; -- schoolvlees, o.,
schapc(n)vlecsch ; — sclzoopzozzl/e, vr., schapenwol.
Schaar, vr. -ic s HI.I;I:I:. — & haar, vr.
(tr<_)('l)), meet in gebruik.
Schaarde, yr. ; — schaars(ch), bn., bw. Niet
iel gebruik.
Schaars (uitspr. schaas met zovl. lange a), o.
Schaas van den ploeg, de bon Moore, den pato(dd)ern/trijere, E schaas heet (heeft) 'n huis en 'n
hake.

Schaas, o. Zie scHAARS.
Schaatsti ( uits p r. schootsd), vr. Mv. -ii. Stelt.

schaetse. Fr. c'crasse. 't Is de oudste bet. :
/lire, ll'clb. De kinders loopes op schootsen. Op
schootszn dansen. De bet. van fr. pentin is hier
lllll,

onbekend. Zie SCH_yVERI)IJNE,
— Samenst. ,iSelzootsendanse're, in., man, vrouw
of kind, die op stelten loopt en danst; DB.

Schab, schabbe n vr. Niet in gebruik.
Schaballijk (uitspr. -lijk, soms ldk), bn. bw.
Zie SCHABAUW(E)LIJK.

Schabauwelijk, schabauvilijk (uitspr. scha
met korte c., bauw riet den kleiut., lijk met ij),
ion. bv,-. Daarnaast, soms, SOHABALLIJK. Afgrijselijk, schromelijk, schrikkelijk. 'n .Schabazzsvelijke
g cbeicrteiacsse. 't I J 'eer en ziet er mor schabalNk
nrit. .Sc/iabciiiwlil:k 171111S (nieuws.). De grond es
sclzabaiiWaijk laat. -- Gevaarlijk. Die baan en es
mor schabauwlijk. — Vgl. VD (sCHAL'oUwELIjK, S(iL\!;OU\VERIG, SCHABULLIG). J (SCHABOTT( \VE) t ij ie).

Schabelle (uitspr scha met korte a en zonder
den klenst,), vr. Schabel. AVdb. Veelal in 't verkl,
;c/zab,,/lekc. Op 't .chabelleke ezeteiz hen (hebben), op het bankske van de beschuldigden. J.
A

Schabbernak, m. (niet vr. o.). In de uitdr. :

Iemand bij z jne schabbernak nemen of pakeis,
hem bij zijnen kraag nemen. Op zijne schabbernak
kriii' ieii, slaag krijgen. Vgl. VD (scHABKAa) ;

DB (S(. IIAIIERNAK, SCH_' iI RN_\KEL); SCH ; J.
Schachelen, schatheren, ww. Niet in gebruik (ook niet de all. en saisieisst.).
Schacht, in. (niet vr.). Weversterm: deel van
den weversham, bestaande uit twee latten niet de
daarop gespannen bevels (zie ald.). — Ook : een
dezer twee latten, de bovenlot of de onderlat. -Volk en Idol, V, Io1; DB, CV, J.
— De ander beteekenissen van het woord (zie
VD) zijn niet in gebruik.
Samenst. Schachthaak, iii. , hetz. als kamhaak (zie aid.) ; — schachtlatte, vr.; nw. -n ; ieder
der twee latten van den kam ; vgl. boven sckIACHr.
Schachten, te lw . Zi e GEACHTEN .
Schadde, vr. Niet in gebruik,

SCITAnr
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Schade, vr. Zie sci-i_L (ook de ail. en saLlncnst.).
Schaduw, vr. Zie SCHUIVE.
Schaffen, Ww. Wdb. - Made/ schaffen zv'

let, de noodige maatregelen nemen om iets naar
behooren te verrichten, te verbeteren. Ilie zal

ziek wer(de)n, as g' er eenti middel en scha ft.

Vgl. DB. CV . Scii. J. Opmerkzaam zijn,
letten. Ge ?;zoet goe' scha ffen op da' 71zaiske,
anderst loopt ze Verloren. DB. -- Op iet 71 I('
scha/en, er niets om geven. — Vgl. ook
kol. 25o.
Schaft, vr. Niet in gebr leuk ; vgl. SCHACHT.
.

Schaifele, lil. ; — schaifelen, ww. ; — schaifelenge, v r. ; -- schaifelenk, nl. Zie SCHEIF-.
SChakeeren, ww. Niet bekend in mijn dialect
(ook niet de afl.).

Schakel, in. Zie scll_-\.KELE.
Schakele (uitspr. met zovl. lange a), m. (niet

vr.). Mv. -ls. V erkl. -lke (mv. -lkes, -lk/cs). De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Schakel.
Wdb. — Elk graangroepje van de aar ; fr. eiriet
(in de botanic). Fr mankeren dees jaar Teel
schakels in a/' are' van de torve (tarwe). — De
schakel ,.pan de ploeg, soort van oog vooraan den

ploeg.
— M. SCHAKELEN, WW., zie aid.
— Samenst. Schakelhaak, nl., haak van den
schakel van den ploeg : haamschijd (zie ald.) of
zwenge (zie aid.) worden er aan vastgehaakt.

Schakelen (zovl. lange a), onz. ze . ww. \Vdb.
— filet zijn. Van aren : schakels vormen of krij-

gen. De ro(gg)' en schakelt sc%none. D' are'
van de torv' (tarwe) en zij' mar half geschakeld.

Zie SC HAKE LE.

Schaken, ww. ; — schako, vr. ; — schal, in.;
schalbijter, 111. ; -- schaleend, vr. Niet in

--

gebruik (ook niet de afl.).
Schale (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -n.
Verkl. schaalke (mv. -kes, -kies). Mnl. schare.
Schaal. AVdb. Mee' de schare rondgaan in de

kerke ; fi g. schertsend : veel centstukken op zak
hebben ; men legt gewoonlijk éen cent in de
schale (houten bakje met hecht) en wie er mee
rondgaat, kan een greepje doen. — De schare van
de ba/anse. — De schalen, de twee buitenste
planken van een boom (dien men zaagt). De schare

is aan den eengin kant (dien van de schors) hobbelig, oneffen en rond, al den anderen plat. Men
zegt nog kn(r)ste.
Afl. Schalen, ww. Zie aid.
— De samenst., bij VD aangegeven, zijn niet
bekend.
Schalen (uitspr. met zovl. lange a), bedr. zw.
ww. Ne1n boom, 'vn boo / schalen, er de schalen
afzagen. — Gcschaal!c/) berd, berd al de eenti
zijde plat, al de ander oneffen en bol. Vgl. SCHALI.
Schalie, vr.; — schalier, vr. Zie SCHAALDE,
--

SCHOLIER.

Schalk, m. Mv. -en. Vertil. -ske (mv. -skcs,
-skies). W db. thé vieze schalk, een guit.
Afl. Schalkachtc , bis. bw . ; — scha/keghied, vr., schalkheid; — schalks%h) bn. bvti .
---

,

-

Schalk, 0. (niet T^1.). 'luis; waarmede men cell

groot gewicht naar boven haalt. Vgl. VD. Sen.
DB. J.
Schalm, ln, ; — schalmei, vr. Niet in gebruik.
Schalmen, schallemen, bedr. zw. ww. Wdb.
ATenz boom schalmen. VD. J. Kar.. MÍ;ll. l Udh.
— A. d.. Scha/(le)znen; c, vr., schalming.
Schaloteren (uitspr. scha met korte a, lo met
zachtl. o en den klemt.), bedr. zw. ww. Very. :
schaloterdei c, ,geschaloterd. Met ken (hebben).
Beschadigen, ontsieren. .zVci;z boek schalotcre;z.
–

Ze stomp/ego? op de poort,', en ze ï'as g'heel
geschaloterd. Scii. en j : sc 1:I \i3O'r'i'EREN .
Cv
Afl. .^c,hatotereni
e, vr., het schalo/een.
—

Schaluise (uitspr. scha met korte a, lui met
den klemt.), vr. Zonder mv. ; zonder verkl. Nietigheid. Ruzie make veur 'n schaluise. Het vk, .
schijnt van romaanschen oorsprong te zijn.
Schamel, bn. Niet in gebruik. — De uitdr.
schonzeten (zachtl. o, zie K!. en 1 or;nl.) armen
ndl. schamele arme, komt in zwang.
Schamelblok (uitspr. scha- met zachtl. a), in.
Armenbus in de kerk. Steekt 'n alemoes in de
scho;rzelblok. De schovnelblok bestelen, den arme
bestelen. Vgl. SCHAMEL.
Schamelblok (uitspr. scho-), in. Deel van den
wagen (of van een rijtuig) : lange en vierkante
blok, waarop het voorste deel van den wagenkas
rust en die kan draaien. Vgl. DB (DRAAISCHA--

MEL); SCH (SCHAMEL, SCHAMER) ; VD (SCHAMEL, SCHAMELPOU7'). Wdb (SCHAMEL).

Schamen ( uitspr. scha;nsn met zachtl. a), wed.
ww. Met ken (hebben). Wdb. Ge moest on
(u) sclao;;zen !

zw.

Schamenkelen (uitspr. scha met korte a,
visenk met den klemt.), onz. (soms bedr.) zw.
ww. Very. : schamenkeldee, e, gcschaz;zenkeld.
Met hen (hebben). Daarnaast, min gewoon,
SCHARMENKELEN, SCHERMENKELEN. Avondgeraas en -getier snaken door middel van potten,
pannen, toethoornen, dsakkcn, enz. omiemand te
bespotten ; ketelmuziek maken. Dienen al/ we zot
leef(t) vice' da' jonk maiske, en al avens (avon
den) schamenketen ze vezur zijn dalre. Van den

avend tillen z' hem schiarmenkelen. -- Vgl. SCH
(scHAMINKEI:iN en andere vormen); DE (scI1Aí^1 1NKELEN en a. v.) ; J (scHRAMINKEIEN en a. v.);
S'rOETT, Spr. i. V. SCHARMINKEL.

Afl. Schamenkelens,re (scharm J, vr., schavnenke/derje (sclzarm ), vr., het schainenkelen ;
sc/zavnenkeleere (schar; J, m., persoon die
schamenkelt.
—

Schamfelen, vv viT. Zi e SCHAMPELEN (ook de
afl. en samenst.). Vgl. ScH. DB. OUn., Bi/dr. J.
1l^nl. Wdb.

Schaminkelen ( ui tspr. schavnenkalan ), vvvv .

Zie SCHAMENKELEN (ook de afl.).

Schammoteeren (uitspr. sc./zarz met korte a, lee
met zachtl. e), onz. bedr. zw . ww. Very.: sehanzmoteerdege, geschamvnoteerd. Met hen (hebben).
Zelden SIIAMIIOTEREN. Escamoteeren. VD. Fr.
escanaoter. De keerel ka' schoone scharnmotercn.
Wit' heet (heeft) er ?;tij ,,geld gesc!iammotccrd
'

S CIIAMP

Afl. Scharmrnotcerdere, scharnnzotezzr, in.,
iemand die escamoteert; — schamoteerderije,
scharoterena e, vr., het escamoteeren.
--

Schamp, nl. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes,

-kies). Stoot, slag, houw van ter zijde. Mijne pijl
taaktege de goui (gaai) en vloog mee ne schamp
weeg. Vgl. VD. — Zijdelingsch verwijt, schampscheut. Iemand ne schamp geen (geven). Ze gaf
hem g edure,,a schampen. OUD., Bijdr. SCH .CV.
J. Wdb.

Schampavie (uitspr. pa met korte a, vie met
den klemt.), bijwoordelijke term. In : schampavie
spelen of zijn, zich wegmaken, het hazenpad
kiezen. Hie es (of speelt) schampavie; hie /zee'
schampavie gespeeld. SCH. DB. CV . J. VD (die
het vr. maakt en ook den vorm SCHAMPAVU
opgeeft ; « Zuidn. », zegt hij). Vgl. VERCOULLIE.
Schampelen, bedr. zw . ww. Very. : sclzatnpelde; e, g eschanzpeld. Met hen (hebben). Daarnaast,
doch niet zoo gewoon, SCHAMFELEN, SCHAMPEN.
Wdb. 'k Sloeg mee nen homer (hamer) op de
sp ille, nzor 'k schanzpeldege ze. — Met den pijl
even van ter zijde raken. lllijne pijl sclzampeldege
den upperveu(g)ele. -- Met den marbel eenen
anderen eventjes van ter zijde raken. Mijne morbel sclzalnpeldep, e de zijnen en spronk op kante
weeg. Mnl. [Vdb.
Afl. .Sclzanzpelenge, sc1ianz felenge, schanzpenge, vr., het schampelen: de gouw (gaai) stond
zoo los dat hie mee 'n sclzarnpelenge viel ; —
sclzampelenks, schamfelenks, bw., zijdelings :
'k taaktege mee mijne pijl de veil (g)el sclzanzpelenks.
- Samenst. Sclianzpel--, scharafel-, schanzpscheute, een scheute (met pijl, marbel, enz.) die
schampelt : de gelukzak deed de goui (gaai) mee
'n schampelscheute vallen ; SCH; DB; J.
--

Schampen, ww. Zie SCHAMPELEN. -- Schimpen, zijdelingsche verwijten doen : z' en doe niet
as schampen en verwijten. Op iemand schampen. J.

Schandaal (uitspr. daal met zovi. lange a en
den klemt.), o. Mv. -dalen. Verkl. -ke (mv. -kes,
-kies). Wdb. — Iets dat buitengewoon leelijk is.
.S'nzijt da' schandaal van 'rn broek de straat op.
CV. J. — Slecht vrouwmensch. Zij :c'ijf es e
schandaal.

— Af). Schandaleg, bn. bw.

Schande, vr. Zonder mv. ; zonder verkl. Wdb.

I,c'enen es scha of schande. Zie SCHA.

Schandeleus (klemt. op leus), bn. bw. Schandaleus. Fr. scandaleux. Ze gedraagt her sc/zandeleus. 't, Es schandeleus dat azoo ifrt ka' (; ebezrren. 11lnl. lT lb (SCHANDELOOS).

—Afl. Schandeleuschied (sclzandeleuz(e)gbied,
*schandaleuzigheid), het schandaleus zijn, schandelijkheid.
Schandeliezeeren (uitspr. zee met zachtl. e en
den klemt.), bedr. zw. ww. Schandaliseeren.
Wdb. Iemand sclzandeliezeren. -- Bederven,
beschadigen. Ge meugt de lochtenk azoo nz'e
sclzandeliezeren. SCH. DB. R. J.

SCHAR F,

--

Schans, vr. Niet in gebruik (ook niet de all.
en samenst.).
Schap, vr. Niet in gebruik.
Schaper, M. Zie SCHAPERE.
Schepere (uitspr. schopara), m. Mv. -rs. Verkl.

-rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Mnl. schapere (naast ander vormen). Schaapherder. Ginter komt de schopere.
De sclioper roept op zijnen hond. Vgl. DB. —
Duitsche schopere, schaapherder van Duitschen
oorsprong (eertijds lieten veel Vlaandersche
schaapboeren hunne schapen uit Duitschland
komen) : Duitsche schopers stonden bekend als
tooveraars. 't Volk verteldage, en vertelt nog vele
van Drtz'tsc/ze schopers. Op Overschelde spreekt
men van Schaper Duits (zie Volk en Taal,
Ve jaarg. 108).
— Samenst. .Schoperslzoed, m., herdershoed;
volksmeteorologie : Nooit Aprilke zoo zoet, of
't snouwt op de schoperslzoed; zie APRIL; - schopershond, m. herdershond; — schopersmantele,
m., herdersmantel; — schoperssclzuppe, vr., herdersschop, -staf.
,

Schappeeren (uitspr. pee met zachtl. e en den
klemt.), onz. zw . ww. Very. : schappeerdege,
geschappeerd. Met hen (hebben). Ontsnappen.
Fr. achapper. iemand schapperen, hem ontsnappen. Gewoon : het schapperen, er aan (aan een
gevaar, enz.) ontsnappen. Me waren op den train
as hie op den anderen ree, mor 111' hen 't toch
geschappeerd. De doo' schapperen, den dood ontkomen. — Vgl. ScH. DB. CV . R. J.
Schappelijk, bo. bw. Niet in gebruik.
Schapperen, ww. Zie SCHAPPEEREN.
Schapraaie (uitspr. schaprouia, klenst. op

roui), vr. Daarnaast, gewoner DRESSE. Schapraai,
Wdb. — Spr. De huize sterven er in de schaprouie, in dat huis is geen brood, heerscht groote
armoede.
Schapulier (uitspr. met korte a en klemt. op
Zier), gewoon schappelier ( met a ), zeldener
skapulier, skappelier, in. Mv. -s ; verkl. lee
(mv. -kes, -kies). Scapulier. Wdb. Hie draagt ne
schappelier. 111n1. IVdb SCHAPPELIER (naast
ander vormen).
Schar, vr. (visch). Niet in gebruik. Vgl.
SCHORRE.
Schare (uitspr. niet zovl. a), vr. Mv. -n. Elk der
twee beenderen van het kinnebakkes van bet
paard. DB. — Zegswijs. Da' perd /neet (heeft) 'n
goe schare, het kan goed eten. Ook van personen :
-

:

onze knecht heet 'n goe schare.
Weverswoord. De schare van de ,geter(de)n, blokje hout met ingezaagde openingen,
—

waar de uiteinden van de geterden (zie aldaar)
rond hun spille komen draaien. De schare u 'arz
de Beter(de)n zit te mirre van de b eterdeschee.
— De schare van de per(d)ekies : de uiteinden
der per(d)ekies (zie aldaar) draaien er in, rond hun
spille. De schare van de per(d)ekies es an 'n
ranze vastgemaakt. Volk en Taal, Ve jaarg. i 80.
-- Ndl. Schaar, fr. ciseaux, zie SCHEERE.

SCHARF'S
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Scharen, ww. ; — scharlaken, o. Un. ; —
scharlei, vr. Niet in gebruik (ook niet de all. en
samenst.).

Scharmenkelen, ww. Zie scHAIVIENKELEN

(ook de afl.).

Scharnier (klemt op nier), o. Mv. -s of -en.
Verkl. -ke. Wdb. — Sommigen zeggen : de scharniere, vr., evenals fr. la charnière.
Scharre, vr. Ijzeren driehoek van den ploeg,
ploegschaar, fr. soc. Volk en Taal, VIe jaarg., 165
(aldus te Asper, op de noordelijke dialectgrens).
Scharrebijter, m. ; — scharrelen, WW. Niet

in gebruik (ook niet de afl. en samenst.).

Schart, m. Mv. -en. Verkl. -eke (mv. -ekes,
-ekies). Krab, het eenmaal scharten (zie aldaar).
Iemand ne schart geen (geven). 'k l(rc('g)! ize
schart van ons katte. — Vgl. SCH (SCHARTE, vr.).
Schart is de stam van het ww. schorten.
Scharten, onz. bedr. zw . ww. Very. : scharttege, geschart. Met hen (hebben). Krabben,
krauwen, scharrelen. In de grond schorten (met
vingers, nagels, klauwen, pooten, enz.). Iemand
schorten, hem krabben. De katte zal hem scharten. Achter zijn ooren (of i' zijn haar) scharten,

van iemand die zich in een netehgen toestand
bevindt. -- Naarstig werken en spaarzaam zijn,
ten einde (met moeite) door de wereld te geraken.
Ze moete s c harten om toe te kommen. Al scharten
en al vroeten. Er vandeure scharten, op

zonderlinge wijze en met moeite weggaan, -komen.

— Wed. Er hem (zich) deure scharten, er zich
(met moeite) door werken ; uit een hachelijken
toestand geraken. — Vgl. DB.
— Afl. Schartachteg, bn. bw., geneigd tot
scharten : die kat es nogal schartachteg; —
schartenge, vr., het scharten :
vel jokt stiff,

en 't es dag en nacht 'it scharten,q-e zonder ende ;
— schartere, m., iemand (man of vrouw, of dier)
die (veel) schart : ne scharter van e wilt, van
'n katte ; iemand die vlijtig en veel werkt en
wroet : ze zillen der kommen, want 't zijn twie
scharters ; — schartsele, o., het (af)gescharte.
— Samenst. Scharthavere, vr., haver waarin

geen jonge klaver groeit ; als men ze wiedt moet
men geen plantjes sparen en kan men maar doorscharten ; Volk en nal,Ile jaarg. 200; - schartkerte, -konte, vr., vrouw (of dier) die veel schart ;
— schartkloot, m., man die veel schart.
Schat, m. Mv. -ten. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Wdb. Ne schat va' geld.
— Samenst. Schatbewaardere, m. ;

-

schat-

bn., schatrijk.

Schateren, ww. Niet in gebruik. Zie SCREETEREN.

Schatten, bedr. zw. ww. Very. : schattege,

Met hen (hebben). Wdb. Land schatten.
Hoeveel schatte (schat ge) zijne rijkdom?

geschat.

naast
schatrijke; J; — schattelijk, bn., schatbaar; hoe
Afl. Schatteg, bw. : schatteg rijke,

rijk es ze wel? 't en es nie schattelijk ; schattenge, vr., schatting ; schattere, m.

Schaut, m. Ongewoon : sellout. Wdb.
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Schauwe, yr. My. -ii. Verki. schauwke (mv.
-kes, -kies). Schoorsteen (dat niet in gebruik is).
'n Hoo(g,)e schauwe. In ons huis zijn der vijf
schauwen. Zoo zwart as de schauwe, zeer
zwart. — In dat kids en gaat er niet (niets) verloren as de rook van de schauwe, men is er gierig,
uiterst spaarzaam. — Dor hangt vlees in de
schauwe, men is er niet arm. — Ook, schoorsteenmantel : vaders pijpe lift op de schauwe.
— Samenst. Schauwbalke, m., balk waar de
schouwmantel op rust ; CV, J ; — schauwberd, o.,
daarnaast schauwplanke, vr., en veelal schauwe :
er staa' schoon tallooren op 't schauwberd; DB,
CV ; — schauwbittere, m., schoorsteenroet ; -schauwbrand, m., brand in de schouw ; schauwgat, 0., veelal schauwe : opening van de schouw

(in de keuken, boven het dak, voor de kachelbuis,
enz.) ; vgl. schoorsteengat, VD ; — schauwkleed,

o., geplooide of gepijpte reepel katoen die vôor
het mantelhout hangt; fr. tour de chemine e ;
e schauwklee' pijpen; SCH, DB, CV, J; —
schauzellatte, vr., ijzeren lat met haken, die men
aan den schouwmuur vastmaakt ; men • hangt er
koolschuppen, tangen, blaaspijpe, heetekoekschuppe, vleesriek,wafelijzer, enz. aan ; ook : een

.der houten latten die boven de stoof horizontaal
in de schouwopening liggen ; — schanwmantele,
m., schoorsteenmantel ; Km., DB, CV, J ; —
schauwmuur, m. ; schauwpijpe, vr., schoor...
steenpijp; — schame,nplanke, zie boven schauwberd; — schauwplate, vr., vuur-, haardplaat, fr.
taque; ook : ijzeren plaat aan het uiteinde van de
stootbuize en palende aan den schoorsteenmuur; —
schauwspie(g)ele, m., spiegel die op den schoorsteen staat; CV ; schauwstik, o., raam van
hout of beschilderd papier, dat• men gedurende
den zomer, als de kachel is weggenomen, voor de
schauwe zet, SCH, DB, CV, J; ook : alle pronkstuk dat men op het schauwberd zet ; schauw
va(g)en, o., het vegen van de schauwe, schoorsteenvegen : vanhier : schauwva(g)ere (zie aid.),
schauwvagerije, yr. (stiel van den schauwvagere).

Schauwen, bedr. zw. ww. Very.. : schaua.,
dege, geschauwd. Met hen (hebben). Schouden
(van varkens). 't Es beter de verkies te branden
as ze te schouwen. E geschauwd verken. Vgl.
JAL. Wdb (schonden).
- Afl. Schauwenge. vr., het schauwen.
Schauwen, ww. Schouwen (van lijken). LE /ilk

De ander bet. van ndl. schouwen
zijn hier onbekend.
— Afl. Schanw, m., daarnaast gewoner schauwenge, vr., het lijkschouwen ; schauwere, m.,
lijkschouwer.
Schauwen, ww. Schuwen. Ge moet hem
schauwen. Schauwt het kaad (kwaad). Mol.
schauwen en schouwen.
schauwen.. —

Schauwer, M. Zie. SCHAUWERE.
Schauwere, M. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Schouder. Wdb. Zijn schauwers optrekken, ophalen. J. — Ze (of hie) kijkt al over her (of zijn)
schauwers, ze (of hij) ziet al om naar de jongens

(of de meisjes). J.
Afl. Schauweren, bedr. zw. ww., eig. op de
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^ ijj'
schouders dragen ; verdragen, verduren :zi. Zw
moet het al schati oeren. Vanhier : schauwerenge.
vr., toestel dat draagt, ondersteunt; de schauwercnee van de rene, de twee zware stukken ijzer,
die boven op de rene (zie aid.) liggen.
Samenst. Schau verbeen, o., schouderbeen,
VD ; — schau werblad, o. ; — schaazwerbreedde
of -breedte, vr.; — schau werhoogde, vr., schouderhoogte ; -- schau werstik, o., deel van de
kleeding, dat de schouder(s) bedekt.

Schauwvaëre, m. Zie scuoUwv<<LGEaE.
Schauwvager(e) ( uitspr. schauwva(g)ara, ni.

Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Schoorsteenvager.
Wdb. SCH, OUD., Bijdr. J. — Zoo zwart as ne
schauwza(g)ere, zeer zwart. — Spr. Soorte zoekt
soorte, zai den duvele, en hzie jaktege ne (of de)
sclzazzwva(g)er vaste (of bij zijne kop). — Naam
van den meikever met zwart rugschild.
Mv. -vs.

Schave (zovl. lange a), vr. Mv. -n. Verkl.
sch.aafke (mv. -kes, -kies). Schaaf. illaakt dat
effene mee' de sthave.
Samenst. ,Schaafbank, vr., V D ; — schaafblok, m., hout waar het schaafijzer in vastgemaakt
is ; J; — schaafrat, 0., opening in den schaafblok, J; — sclzaafijzere, o., soms schaafbeetele,
--

m., schaafijzer, -beitel.

Schaveelen (uitspr. met korte a, vee met sch.

e en den klemt.), onz. zw . ww. Very. : schaveelder e,geschaveeld. Met hen (hebben). Hard loopen,
ijlen. As de deu(g)eniete mij zien, beginnen ze te
schaveelen. Erv a ndeure sclza7eelen, wegijlen.

^ WIJK.
^
CI1- T Vr A1V
Vgl. DB. VrD. FRA.N
— Afl. Sclzaveelen ge, vr., het wegloopen : as
ze de zandarms (gendarmen) za(g)h'n, was 't ' n
A

schaveeleng e.

Schaveetelen (uitspr. met korte a, vee met
sch. e en den klemt.), bedr. zw. ww. Beredde ren,
schikken, fr. arranger. Der was dor iet te schar eeteten. Vgl. DB (SCHAV TELEN).
— Afl. Schaveetelenge, vr., het schikken : c a'
,

,

7'eilr 'n schaveeteleng es dat /tier?

Schaven (zovl. lange a), bedr. zw. ww. Very. :
schaa fdege, geschaafd. Met hen (hebben). Wdb.
'Ii? .Tlanke scharen.
— Afl. Schaa fsele, o., al het afgeschaafde; —
schavelenk, m., rnc. -lengen, schaafkrullen; vgl.
SC HAVELEN GE, vr. in Mn?. Wdb; ---- schavere,
m., iemand die schaaft.
Schaverdijne (uitspr. met zovl. lange a, dij
smet den klemt.), vr. Mv. -n. Verkl. -dijntse (mv.
-tses, -tsies). Schaats. Op schaverdijne' rijen.
KIL. ScH. DB. CV. J. slim. Wdb (SCHAVERDEINE).

Schaverdijnen (uitspr. scha met zovl. lange a,
dij met den klemt.), onz. zw. way. Verv.: schaverdijndege, geschaverdijnd. Met hen (hebben). Op
schaatsen rijden. Schaverdijnen, dat es plezant.
OZ D., Bijdr. Seri . DB. CV . J.
— Afl. Schaverdijndere, m., persoon (man of
vrouw) die schaverdijnt : in Holland zijn de
maiskies ook schaverdijnders; J; -- schaver-

dijll^Il c, vr., het schaverdijnen : 't was schaIdI '

dijnenge de g'heele zondag,

Schavodderen (uitspr. scha met korte a, rod
met den klemt.), onz. zw . ww. Very. : schavod
Met hen (hebben). Vech=-ders,gchavo.
ten, twisten, kijven. Alle zonda(g)c sc/iavodderen
z' in die herberge.
— Afl. Scha roddereng e, vr., gevecht, gekijf,
getwist : 'k hoore ."inter 'n schavoddereng e !

Schavot, 0. Wdb. Hie zal nog old

'

t

schavot

sterven!

Schavuite (uitspr. scha met korte a, ui met
den klemt.), vr. Mv. -n. Schavuit. Die' schavuite
kan iemand kaa' (kwaad) maken. Voor de etym.
zie SCHAVUUT, SCHOVUUT in 1 ill iVdb. en VERC.
— Afl. Schavuitachteg, bn. bw., schelmsch ;
sch.avn terlje. vr., schelmerij.
— Samenst. Schavuiteg emeente, vr., schavut=
tendoorp, o., schavuitekortier (kwartier), o., -prochic, -stad, -strate, -streekte (streek), vr., -wijk, m.
(niet o.), gemeente, dorp, enz. waar veel schavuiten wonen ; — sclzavzzitemboel, m., schavuitegoed, o., schavuitevolk, o., schavuitewenkele, m.,
schelmvolkj e ; — schavuiteperte, schavuitestreke,
vr., schavuitentoer, m., streek van een schavuite;
schavuitewerk, o., werk van schelmen.
—

—

Schedel, m. Niet in gebruik (ook niet de
samenst.). Men zegt soms scheel (zie aid.); vgl.
SCHELE.

Schedrijen (uitspr. scha-), schevieren. schevijven, schezessen, schezevenen, schachten,
schene(g)enen, schetsenen, schelleven, schetwaleven, . schedertienen, enz. ; schetwintegen, schedertegen, enz. Collectieve telw. Zie

GEDRIJEN, enz. ; GACII T E N, GEL EVEN, enz. ;
GETWINT1GEN, enz.
Schee (uitspr. met sch. e), vr. Mv. -en ; verld.
-ke (mv. -kes, -k/es). Scheede. Wdb. De schee van
ne savele. « In de tweede helft der 15e eeuw ook
SCHEED, SCHEE. » 111n1. Wdb. — Foutje waarmede men twee grootere stukken verbindt. SCR.
DB. J. CV. — Ieder van de dwarslatten van het
meulenhekken (zie aid.). DB. CV. J. -- Wig.
De za(g)ers gebruike' scheeén. — Ieder sport
van den wa(g)e(n)kas (zie ald.). De scheet verbenden de schoners (zie ald.).
— Samenst. Scheegat, o., gat voor eene schee.

Scheef (uitspr. met sch. e), bn. bw. Trapp. van
verg. : scheerc(re), scheefst. Wdb. — Scheef laan,
(een voer) niet goed recht laden. Da' voer zal i'schijten, 't es scheef gelaad. Fig. Scheef gelaad
zijn, zat zijn. — Scheef zitten, niet in den haak
zijn, niet zooals 't behoort. In dat huishauwen
zit liet scheef, men komt er niet overeen. Ook :
't gaat er scheef, men twist, kijft, raast er, het
gaat er niet pluis. — De zake zal scheef zr itdrouaen (uitdraaien), zal verkeerd loopen. —
'a Scheen' antworde, een onaangenaam antwoord.
Ook wel zelfst. vr. : iemand 'n scheeve geen,
hein een barsch antwoord geven. ---Vgl. ScH.
DB. CV. J.
--- Men zegt : scheef been, o., niet scheefbeen,
m. of vr. ; -- scheeven hals, m., niet scheefhals,
.
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m. of vr. ;
scheeve nekke,m., niet scheetnek, m.
of vr. ; — scheeven neuze, m., niet scheeinens,
of vr. ;
scheeve voet, m., niet sckeefioet, m. of
vr. ; -- ZOO ook : scheeve nzond, M., persoon (man
of vrouw) met scheeven mond ; — scheeve leppe,
yr. : Sies de scheeve leApe;
seheeve kinne, vr. :
Jlieke de scheeve kinne.
- Afl. ,S*cherfte, vr., daarnaast .s-cheeboonz,
yr., scheefheid; scheeverik, m., iemand (man of

vrouw) die een of twee scheeve beenen heeft; ook
dwars mensal.
-- Koppeling. Scheefgaan, scheefloopen, VD:
Le gaat her schoenen, her hiele ss chetl.
-

Scheel (zachtl. e), bn. bw. Trapp. v. verg.: scheel-

der(e), scheelst. "Wdb. — Scheel z ijn (of Lien)
van den hongere, zeer hongerig zijn; zoo ook :
scheel zijn (of zien) van den dust (dorst), van
't werken, va' zatteghied (zattigheid). J. —
Scheel oo(g)g, vr., scheeloog (m. of vr.) a' es getrauwd nice 'n scheel oo(s )e. Spr. Liever
scheel as blend, liever een klcine kwaal dan een
-

groote. CV (Jank.).
- Afl. Scheate, vr., daarnaast srbeiegkied
(scheligheid), vr., scheelheid : da' maisk' es leelek
va' scheelte (of scheleghied).
Sanienst. Schee/zien, o., VD ; — schelewap,
schelewiep, m. (zie ald.); — scheelzat, bn. bw.,
zeer zat.
Scheel (zachtl. e), m. Schedel.
Scheel (zach tl. e), vr. Zie scHELE.
Scheelen (met sch. e), ww. Zie SCHILLEN.
Scheen (zachtl. e), vr. Zie SCHENE (ook de afl.).

Scheen (uitspr. eenlettergrepig en met sch. e),
bedr. onz. zw ww. Very. : scheeddege (uitspr.
scheettege met verkorte sch. e), gescheed (uitspr,
met verkorte sch. e). Met lien (hebben). Scheiden.
Wdb. « In de latere Middeleeuwen ook SCHEIEN
en SCREEN. » Wdb. — Van iemand scheen,
er afscheid van nemen. De heengaande zegt
vaak : er es nen tij' va' kommen en nen tij va'
se/teen! Assche' scheen, de asch en de schraboele door middel van de scheemande van elkaar
scheiden. — Vechters scheen, honde' scheen, ze
beletten voort te vechten. — Eindigen (van land
b. v.). flier scheedt land. 211e zijn liter op
't schee' van de gemeente. — De zomer scheedt
van de wentcre, in 't najaar als 't dondert; of in
de lente : de welder scheedt van de zonzere. —
Spr. JJe zillen dat God en de mulder late scheen.
Zie HELDERE.

- Onp. Staan, gaan, zijn. floe scheedt het? Hoe
staat de zaak, hoe gaat het ? — Schertsend. Hoe
scheedt het ? Te mirren deure, da' scheedt best.
J. — _Nie wete .waar (of hoe) het scheedt, Met
klaar zien in eene zaak. Ne mains (mensch)
weet niet hoe (of waar) 't zal scheen.

— Vgl. DB. CV . J.
— Ad. Scheedsele, o., scheidsel; daarnaast, gewoner gescheed (zie aldaar) ; — scheeénge, vr.,
scheiding; — scheeëre, m., scheider (man of
vrouw) : Pier en vech(t) wet, hie es altij'
scheeére; — scheelijk (uitspr. met ij), bn. bw.,
scheidbaar : die twie vrien(de)n of die twie lionden en zijn nie seheelifk ; — scheenesse (klemt op
,

vr., scheiding, grensscheiding /tier es de
schcenesse tsus.s'en Eist e' Ze(,oelsenz; afscheid
laat ons /ten dreupel pak/'c'yeztr 'ii scheenesse.
Vgl. : SCHEIDENISSE.
Samenst. Scheebeke, vr., boek die tot grens
(scheiding) dient; .s-cheeboonz, m., boom die

als scheidspaal tusschen twee eigendommen dient ;
scheebranke, vr., branke (kopboom) die twee
scheq-racht, m. (niet vr.),
akkers scheidt ;
grensgracht ; scheeiza(A'r)e, vr., schei di ngshaag ;
— sciteenzitztr, grensmuur; scheemande,
vr., lage mand, waarvan de bodem uit wissen
traliewerk bestaat : me scheedt er d'assche van de
schraboele mee;—scheepale, vr. (niet m.), scheidspaal ; — scheevore, vr., scheidingsvoor ; CV, j ; —
scheewai, m. (niet vr.), het waterachtige deel van
de gestremde melk ; fr. petit-/ait; vgl. scheewei
bij VD (met andere bet.) ; — scheeweeg (uitspr.
ook w eeg met sch. e), in., scheewe(g)e/e,
scheewe(g)elenk, m., weg, wegel die als grenslijn
dient ; aldus ook : scheebane, vr., en scheestrate,
vr,
Scheer, N r. Zie SCHEERE.
Mv. -11 Ti111111C1111allStCr111 :
Scheerbalke,
dwarsbalk, waarop de makelaar van een scheergebont rust. DB. CV. J.
Scheerbo(g)ene, m. Mv. -11s. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. De boog van een
scheergebont (zie aid.). Vgl. ook no(G)EN(E).
Scheere (sch. e), vr. M. -it. Verkl. -nee (mv.
-rkes, -rk1C's.). Schaar. Mnl. where (naast a. v.).
Km. CV. J. — Spr. Al dat deur d' oo(s)e van de
scheere kan, es veur de kleernzakere. Vanhier :
laken, stqffe, geed, enz. deur d' oo(g)e van de
scheere trekkezz, van kleermakers : laken, enz.
achterhouden. Vgl. VD. J. CV (Aanh.).

Scheeremen, WW. Zi e SCHEERMEN.
Scheeren (sch. e), bedr. st. ww. Very. : schoor,
.

geschoren. Met hen (hebben). Scheren. Wdb. —
Veel geschreem en letter wulle,zai den dztvel, en
hie schoor zij' verkie. CV . J.
— Afpikken, afmaaien. Dell

oeks(t) scheeren.
De velde' zijn al geschoren. — Spr. Den ockst
(of de velde') geselzoren, de venter geboren! —
't Raadsel van graan en med. Zie 11000E.

Afsnijden (van takken). Vgl. VD. — Spr.
Geozezz hoo(g)en (of auwen, ouden) top (of tsop)
scheeren, niet oud worden : als een boom, dien

men scheeren moet, geen hoogen of ouden) top
heeft, is hij ook niet oud. DB. CV . J.
- Weverswoord. Zie Wdb. — liet goed es
dikke geschoren, als de hevels dicht bijeen op de
slagkoorde zitten; in 't tegenovergestelde geval :
't es dunne geschoren. Volk en Taal, Ve jaarg.
I 17. — Op eene ,('am geschore zijn, over éen kam
bij VD.
- Steken (van een koord). De koorde deur
don blok van ' t gewan seheeren. Zie GEWAN.
— Bedriegen, foppen. Iemand scheeren. —
Spr. _Tolland scheere zonder zeepc.
mee iemand geschore z ijn, er mee gefopt zijn.
Ze moest mee Fielke trauwen, mor z' ester ferm
mee geschoren. in koopt die koe nicf, e silt er
mee geschore zijn. CV,
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Spotten. 1Vee iemand scheeren, hem bespotten. As Boerke zat es, en doet hie niet as
scheeren. — Spr. Mee iemand 't zot scheeren (of
tsotscheeren, vgl. GEKSCHEREN in Wdb. ), hem
voor den aap houden. Ook wel zonder een bepaling. Hie en doe niet (niets) as 't zot scheeren
--- Vgl. KIL. SCH. DB. J. OUD., BiJdr. 11Inl.
l-Vdb., kol. 477.
— Spr. Zijnen (of dem) boer scheeren, lastig
e n wild zijn. J.
— Afl. Scheerdere, m., man of vrouw die
scheert : 't wijf van deun oorbier es ne goeë
scheerdere; — scheerenge, vr., schering; Wdb ;
scheerleek, m., mv. -lengen, het afgeschorene :
--

—

de•scheerlenge van 'n ha(g)e; DB, CV, SCH, J;
— scheerlijk, bn. bw.., kunnende geschoren worden :zij' gezicht staa' vul puisten, hie en es nie
scheerlijk; — scheerleee, o., .Wdb.
— Samenst. Scik'erliaOe, vr., haag, die geschoren wordt ; in tegenstelling met kajka(g)e
(zie ald.) : 'n scheerbar) e 'in moe' zooveel grond
nie hen as 'n kapha(c je; — scheerlap, m., meestal
in ' t verkl. -laj5ke, lapje, waaraan de barbier zijn
mes afveegt; CV ; — scheerleer, o., lederen riem,
waarop men het scheermes wet ; — scheermeulen(e), m., groote haspel, fr. ourdissoir ; SCH,
DB, CV, J ; paardjesmolen, fr. carrousel; scheermeulen drouien (draaien) of scheermeule .titelen,
'

Scheermen (sc h . e , ww. Zie SCHERMEN. Mnl.
)

(naast SCHERMEN).
Scheers (uitspr. schees met sch. e), o. Mv. -zen.
Verkl. scheeske (mv. -hes, -kies). Scheermes (dat
zeer zelden gebruikt wordt). Da' mes snijdt gelijk
e schees, het snijdt goed. Voc. cob. KIL. SCH.
DB. VD (scheers, schaars, « Zuidn. »). OUD.,
(scerce). — Zoo mager as e schees, zeer
mager. DB.
— Weversterm. Stukje ijzer dat in de ranze of
in de g aremboomklampe bevestigd is ; de scheesgroeve van de garemboom past er op, zoodat de
SCHEERMEN

garemboom noch slenks noch rech(t)s kan weegschuiven. Volk en Taal, Ve jaarg., 4 (men schrijft
er schis).
— Samenst. Weverstermen : Scheesblok, reu.,
houten blok waarin 't schees vastzit ; Volk en
Taal, Are jaarg., 148 (scheersblok) ; — scheesgroeve, vr., cirkelvormige groeve van den garenboom : 't schees valt in de scheesgroeve, zoodat
de garemboom dromen (draaien) mor nie' verschuiven en kan; de scheesgroev' es an de slenke
kant van de garemboom. Volk en Zaal, Ve jaarg.,
4 (schisg roeve) ; — scheesj5lootse (eig. scheersplaatje), 0., verkl. van scheesplate . plaatje ijzer
met een groefje, het schees schuift er in, op en
neer; Volk en Taal, Ve jaarg., 148.

kinderspel : twee kinders grijpen elkaars handen
vast, plaatsen stevig de voeten tegeneen, laten
zich schuins achterover hangen en draaien aldus
min of meer snel rond (vgl. DE COCK en TEIRLINCK, hinderspel, I, 2 7 1-2) ; halve zot, persoon
die veel en dwaze gebaren maakt : 't en es mor ne
scheermeule van ne vaint; — scheerschole, vr.,
barbiersschool ; SCH, DB, CV, J. Vgl. hier nog
SCHEERESLIEP, SCHEERGEBONT, SCHEERZOLDERE.
Scheeren (sch. e), bedr. onz. zw . ww. Very. :
scheerdeb e, gescheerd. Het w. is waarschijnlijk
verwant met scharren, scharrelen, en ook met
het vorige (sterke) scheeren. Wegnemen, rooven,
stelen. Het dl scheeren, alles nemen. — Soort van
kaartspel; er zijn een onbepaald aantal spelers ;
ieder zet een zeker som ; de winner scheert
(neemt) alles van de tafel voor zich. Scheeren es

Scheerzoldere, m. Mv. -rs. Verkl. rke (mv.
-rkes, -rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Vliering, hoogste zolder. Op de scheerzolder
ligt veel brol. DB. CV . VD (,< Zuidn. >.. ).

e gel(d)spel. Hie scheerdege 't anale. — Er
deure scheeren, er door komen. Zijn zaken en
zijn nie alderbest, mor hie zal der hein wel deure
scheeren.— Er vandeure scheeren, (min of meer

keune scheeteren. La(ch)en dat 't scheetert.
D' eekster en de kulie (meerkol) scheeteren.
't Scheetere van den trompet. — Ook van kleuren die schetteren, uitermate blinken. Die stoffe
scheetert te vele, 'k en wil ze nie' veur
kleed.
Scheeterachteg, schitter-, bn. bw.,
schaterachtig; - - scheetereere, schitter-, m., man
(of vrouw) die schatert : Triene de scheetereere;
scheeterenge, schitter-, vr., het schateren :
'k hoore de scheeterenge van 'n eekstere ; es 't
gedaa' snee' die scheeterenge?
— Samenst. Scheetergat (schitter-), o., kind
dat veel en luide schatert ; — scheeterkerte , -kopte

heimelijk) wegloopen.
— Afl. Scheerdere, m., die het kaartspel scheeren speelt.
Samenst. Scheereweeg (ook weeg neet sch. e),
bw., in de uitdrukkingen : scheereweeg doen,
alles nemen of stelen ; 't es van scheereweeg, er
is (of wordt) gestolen; ook als uitroep : scheereweeg, scheereweeg ! en als ingebeelde naam : dat
es 'n huis van Scheereweeg, 't es iemand va'
Scheereweeg; en als m. nw.: ze kent de scheereweeg, ze kan bedriegen en stelen.

Scheoresliep (uitspr. met sch. e), ni. Mv. -en.

Verkl, ongewoon. Scharenslijper. SCH. CV . T.
R. J.
Scheergebont, o. Scheergebint.

Schees, o. Zie SCHEERS (ook de Samenst.).
Scheet, vr. Zie SCHETE.
Scheeter, m. Zi e SCHEETERE.
Scheetere (sch. c) m. De eind-e valt dikwijls

weg. Het eenmaal schateren ; schaterend geluid,
geschreeuw. Ze liet mee eene keer ne groote
scheetere ! 'k Moore de scheeter van e kind, van
'n eekstere. — De zovl. uitspr. belet niet te schrijven SCHITTERE.
Scheeteren (sch e), onz. zw. ww. Verv. :
scheeterdeti e, gescheeterd. Met hen (hebben). De
zovl. uitspr. laat toe te schrijven SCHITTEREN.
Schateren, een schellen klank geven. De kinders

-

--

(schitter-), vr., vrouw die veel schaterlacht;

scheeterkloot (schitter-,

m.., man, die veel schatert.

Scheeve, vr. Zi e SCHEEF.

Schegare (uitspr. scha-, ga met zovl. lange a),
bw. Tegare (zie aid.), tegader.

SCHEIDEN

^----

Scheiden, ww. Zie SCHEEN (ook de afi. en
samenst.).

Scheier,

o.

Zi e SCHIJD.

Scheifel, M. Zie SCHEIFELE.

Scheifele (u it spr. schazfala), m. Mv. -is, Verkl.
-lke (mv. -lkes, -lkies). De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Schilfer (waarmede het misschien
verwant is) met beperkte bet. : scherp, smal
(groot of klein) afgesprongen stuk van eenen
steen. As de steenkappers steene' kappen, sprengen er scha fels af. Der spronk e scha felk'
mzle'l oo(g)e. Klain strate' wer(de)n dikkees mee
scharfels gekatsied.
Afl. Schafelenk, m. verkl. -lenkske, daarnaast klievelenk, kleine scha fele.
—

,

Scheifelen ( uitspr. schaefalan), onz. zw. ww.
Van steenen : in kleine, scherpe brokken vervallen. Den arduin steen es an 't schafelen ; hie
schaifelt. Vgl. SCHEIFELE, en ook Mm
ml. Wdb.
Op SCHEIFELEN (dat misschien een ander w. is).
— Afl. Scha felenge, vr., (al) de afgesprongen
steenbrokken : dat en zij' geen katsiesteenen,
't en es mor scha felenge.
Schel, vr. (bel). Niet in gebruik ; zie BELLE.
Schel, vr. (schil). Zie SCHELLE.
Schei, bn. Niet in gebruik.
Schelde, vr. Stroomnaam. tier bronre weent
t' Alderhelegen an de Schelde — Zie PASSEEREN.
— Samenst. Scheldemees (-meersch), m., soms
Scheldewee, vr., meersch die aan de Schelde ligt ;
— Scheldewatere, o.

Schelden, ww. Weinig of niet in gebruik.
Wdb.

Schele, vr. Niet gewoon : deksel. ScH. DB.
CV . OU v., 'ijdr. J. — Gewoon : ooglid. De
scheler; van d'oo(g)e doe' zeere. KIL. SCH. DB. J.
Schelen, Ww. Zie SCHILLEN.
Schelewap, gewoner schelewiep, m. Smaad-

naam : school mensch. -- Spotrijmpje
,S'chelewiep, schelewap!
iI'órrezee smakt' ouë (uwe) pap
Mee ewa' water en ewa' nicel,
Doraf ziedegij zoo scheel!

Schelf, m. (niet vr.). Niet gewoon; men zegt
meestal DELTE (zie ald.).
Schelfer, M. Zie SCHELFERE.
Schelfere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Daarnaast SCHL LF ERE. Schilfer. Wdb.

Scheleren, onz. zw. Ww. Daarnaast SCHUTLEREN. Schilferen. - Wdb. Vgl. KIL. DB. J. CV
(Aazlh.). — Ook bedr.: nen top schelferen, er
met de panne van een anderen top stukjes af kapp e n.
Afl. Scheller-, schul/erachteg, bn. bw.,
schilferachtig ; -- schelferenge, scllulferenge,
vr., schilfering.
---

Schelle, vr. Mv. -n. Verkl. schelleke (mv. -kes,
-kies). Vgl. mnl. schelle. Schil..De pato(dd)er
hee' schellen. — De schelle van d'oo(g)e, het
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hardvlies. -- Snede. 'n Schelle vet vlees ; 'n schel
hespe. — Door den ploeg afgesneden aaneenhangend schilvormig stuk grond. De grond es nat :
de ploeg maakt schellen. — Vgl. KIL. SCH. DB. J.

Schellen , bedr. onz. zw . ww. Very.: scheldege,
gescheld. Met hen (hebben). Mnl. schellen. Schillen. — Bcdr. I)e schillen afsnijden. Pato(dd)ers
schellen. -- Onz. Geschild worden. Die appels
en schellen nie gemallek (gemakkelijk). CV. J. —
Schillen vormen. De grond schelt. —V gl. PELLEN .
— All , Scheldere, iis. iemand (man of vrouw)
die schilt; ook : aardappel die groot genoeg is om
geschild te worden ; DB, CV.
,

Schellen, ww. (bellen). Niet in gebruik. Zie
BELLEN.

Schellenk, al. Zie SCHELLING-.schelliezc
(naast a. v.).

Schelling (uitspr. schellenk), m. Mv. schellengen; verkl. -lenske (mv. -skes, -skies). Wdb.
Lzliksche schellenk, zes stuivers. Brabantsche
schellenk, zeven stuivers.
Schelm (uitspr. schelm, schellam), m. Mv. -en.
Verkl. : -he (mv. -kes, -kies). Wdb.
— Afl. Schelmachteg, bn. bw., Wdb. ; —
schelmerije, vr., Wdb.
— Samenst. Schelmendoorp, o., schelmen emeente, vr., -kortier (kwartier), o., -rochie, vr.,
-stad, vr., -strate, vr., -streekte (streek), vr.,
-wijk, m. (niet o.), dorp, gemeente, enz., waar
(veel) schelmen wonen ; — schelmemboel, m.,
schelmegoed, o., -volk, o., -wenkele, m., schelmenvolkje ; — schelmeperte, vr., -streke, vr.,
schelmentoer, iïi. schelmenstreek ; -- schelmewerk, o.
In den vorm schelen- : schelrnstik, o.,
schelmstuk.
,

Schelpe, vr. ; — schelpen,

WW. Zie SCHOLPE,

SCHOLPEN, en Mnl. SCHEI,PE.

Schelvisei, ( uitspr. vis, met ch voor a), m.
(nooit vr.). Wdb. --- 0o(g) en trekken gelijk ne
schelvis, scheelzien ; ook: op zijde kijken.
Schemel, al. (bankje). Niet in gebruik.
Schemel, ni. Zie SCHEMELE.
Schemele, in. Zonder me. ; zonder vertil. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Onduidelijk
licht, schemer. In de schemel en koest ek hem nie'
goe' zien. — Het onduidelijk zien. Moeder hee'
te lange genouid, ze krijt de schemele. -- JJor
ne schemel zien, iets of iemand ( doch onduidelijk) zien. 'k Meene toch dat hij 't was, mor 'k en
hè (heb) mor ne schemel gezien. — Iemand 'nee
ne scheersel zien, (zeer) onduidelijk zien. -- Vgl.
KIL. J. Mn!. IHib.

Schemelen, onz. zw. ww. Very. : schemeldec e'
gescliemeld. Met lien (hebben). Schemeren. Den
ave-ld valt, 't be int te schemelen. — Onduidelijk
zien. Mijn oo(g)e' schemelen. KIL. SCH. DB.
Mnl. l f ^lb.
Afl. Schemelachteg, bn. bw., (van oogen)
niet goed ziende : erzijtl oo(g)e' veer(d)e' zoo schemelachteg ; --- schemelenge, vr., schemering (van
avond) ; het onduidelijk zien, 'k en zag ze mor
mee 'n schemelenge ; SCH, DB, CV, J.

SCHEMEk
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— Samenst. Sclzemeloo(g)en, ww., onduidelijk
als door een fibers zien ; 'k en nouie (naaie) nie
fleer, 'k beginne te schefneloogen; DB.
Schemer, In. ; schemeren, ww. Niet in gebruik. Zie SCHEMELE, SCHEMELEN (ook de all. en
samenst. ).

Schemmel, m. Zie SCHEMtiIELE.
Schemmele, m. (niet vr.). Zonder mv. ; zonder

verkl. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Schimmel. Wdb. De schenemel komt op de torte
(taart).
Schemmelen, ww. Schimmelen. Wdb. 't Gewone woord is beschemmelen.
— Afl. Schemmelsele, o., zooveel als schejvmete (zie afd.).
Schempen, ww. Schimpen. Wdb. Dat en doe'
niet (niets) as roepen en schelmen.
— Afl. Schempachteg, bn. bw. ; — schempenge,
vr. : hie zai 't veur 'n schempenge, hij zei 't om
te schimpen; — schempere, m., man of vrouw
die (veel) schimpt ; — schemperije, vr., schimperij.
Schenden (uitspr. schen 'le), bedr. onz. zw . ww.
Very. : schond, geschon(de)n. Met hen (hebben).
Wdb. — Bedr. E kind schen(de)n, het door
verkeerde opvoeding, slechte voorbeelden, enz.
bederven. Z' heet (heeft) al her kinders geschon(de)n. — Iemand schen(de)n, hem belasteren,
bevuilen, hem door woorden benadeelen. — De
mort (markt) schen(de)n, de markt bederven door
aan te lagen prijs te verkoopen. Zoo ook : ne stiel
schen(de)n, hem benadeelen door slecht werk te
leveren, door aan al te lage prijzen te werken. —
't Spel schen(de)n, het spel, het plezier bederven
door ongewenschte tusschenkomst, door woeste
gebaren of manieren, enz. — De weke schen(de)n,
van zon- en feestdagen, die in cle werkweek vallen
en deze aldus bederven (min voordeelig maken).
Alderhelege' valt op nen donderdag, de week es
er mee geschon(de)n. Al die inesta(g)e' (misdagen) schen(de)n d'oekstweke (oogstweek). Reg(e)'
kan ook 'n weke schen(de)n. — De korte (kaarte)
schen(de) n, eene schoone handkaart door een slecht
kaartblad bederven : diene klavere-zot schond
mijn korte. — E spel korte' schen(de)n, een of

meer bladen bevuilen of bederven; een of meer
bladen doen verloren gaan.
Schendt-de-vente (uitspr. sclientavents), m.
of soms vr. Man of vrouw die de vente (het verkoopen, de markt) schendt door aan al te lagen
prijs te verkoopen. Zwijgt, g' en zij mor ne
schentevente. Zie GAIL LIARD, heure van Hazebr. ; vgl. VD : SCHENDEVENTEN.
Schene, vr. Mv. -n. Verkl. scheentse (mv. -tses,
-ts/es). Mnl. schene. Scheen. Wdb. 'k.Kreeg ne
fernze schup op mijn schene. — Dat zal hem
Le(g)e zijn schene' loopen, bij VD : dat zal hem
voor de schenen springen. — Ieverst 'm blauwe
schene loopen, er mislukken. J (i. v. BLAUW). VD
(met beperkte bet.). — Zijn schene' verbran(de)n, mislukken. Hie paisdege ne goed koop te
dome, foor hie hee' zijn schene' leelek verbrand. Vgl. J.

— Uitroep in kegel- of bolspel (ook in het topspel) ; sclier. e vrij ! d. i. houdt uwe schenen vrij

SCHEPPEN

Waarschuwing waardoor men de omstanders aanzet zich buiten het bereik van de geschoten bolle
of den uitgesmeten top te houden : top of bolle
zou kunnen op hun schenen te recht komen. DB
(SCHEENHOti TE).

— Schene van 't riet, weversterm : de latjes
welke cie rietjes samenhouden, vormen twee
schenen. Vgl. DB. J. Volk en Taal, Ve jaarg.
117.
Samenst. Scheenbeen (uitspr. scheem-), o.
Wdb. ; — scheenlap, m., lederen lap voor de
scheen van een paard ; -- schenevrij, tusschenw .,
zie boven.

Schengen, ww. Z1e SCHENKEN.
Schenkele, m. Schenkel (stuk vleesch). Wdb.
— Samenst. Schenkelbeen, o. J.

Schenken, bedr. st. ww. Very. : schonk (of
schank), geschonken. Met hen (hebben). Wdb.
Dat en doe' niet (niets) as schenken en drenken.
— Afl. Schenkenge, vr., schenking ; — schenkere, m., man of vrouw die schenkt : Mie was
schenker en ook drenkere.
— Samenst. Schenktalloore, vr., schenkbord :
'It tenie (tinnen) schenktalloore.
schonk (of
Met hen (hebben). Daarnaast, zeldener, SCHENGEN. Glanzen (van zon of
maan), schijnen (dat men. ook gebruikt). De zonne
schonk (of schank) schoone. De maan en zal van
den nacht nie schenken. Vgl. DB (SCHINGEN),
— Afl. Schenk, m., vooral in : maanschenk;
zie DIANE.
Schentevente, m. of vr. Zie SCHENDT-DE-

Schenken, onz. st. ww. Very.

schank), geschonken.

VENTE.

Schep, m. Mv. -pen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Ilet eenmaal scheppen : mee Bene schep was 'de
teele leeg. — Wat men met éenen schep kan
nemen. Wdb. iVi' schep melk, soepe. Ne schep
pato(dd)ers. Ne schep meel, ka ffie, enz. --= Glas,
borrel. Bazinne, gee' mij nog ne schep. CV.
Schepel, m. Niet in gebruik (ook niet de
samenst.).
Schepene, In. iv'Iv. -n. Mnl. schepene (naast
ander vormen). De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Schepen ; fr. e'chevin. In meestal de
gemeenten heeft men eenen burgemeester en twee
schepenen.

Scheppen, bedr. zw. ww. Very. : sclzeptege,
geschept. Met hen (hebben). Wdb. Water scheppen. — Gel(d) scheppen, zeer veel g eld winnen.
J. Men voegt er soms bij : mee 'n schuppe of mee
'n ruffelschuppe. — Van mulders. De mulders
mogen scheppen, d. i. naar oude gewoonte is het
hun toegelaten een zeker hoeveelheid (maximum
1/16) van 't gemalen meel te scheppen. Spr. 11Te
mulder die niet en schept, dat es nen dief die niet
esa steelt ; eig. zulke mulder bestaat niet. De mulders scheppen diepe, zij stelen veel. — Wed.
Hem . (zich) vul scheppen, al gaande in beek,

gracht, natte weide, enz. water in schoen of blok
krijgen. h'i.;.: zich zat drinken : Pier heet (heeft)
hem vandaë vul geschept.

gCHEPPEN

SCHETf;

--- Afl. Sc;zeppenge, vr., schepping ; het scheppen: alkendee' •zetteg' ;tem rond de znelkschotele,

Scherp, brr. bw. Trapp. v. verg. : scherper(e),
scherpst. Wdb. -- Zoo scherp as e mes, as e
schels, as e vliem, van snijdende voorwerpen ;
zoo scherp as 'n noulde (naald), as 'in pinne, as
ne priem, as nen doorene, van stekende dingen.

en 't was 'n scheppenge, mains ; — scheppere,

m., die schept; voorwerp waarmede men schept ;
KIL, R, J; ook schertsend : lepel; J.
--- Samenst. Schepbak, m. , bak in den vorm
van een groote houten schup, waarmede de dorschers het gedorschen graan van den schuurvloer
opscheppen en in den wanmolenbak gieten ; vgl.
VD ; — schepmeel, 0., meel dat de mulder
schept (zie SCHEPPEN); -- schepnet, o., Wdb.

Scheppen, bedr. st. ww. Very. : schiep, geschapen (niet geschopen, zie It'l. en l orm.). Met
hen (hebben). Wdb. God heef/ de weereld geschapen.
Afl. Scheppenge, vr., schepping ; — scheppere, m,, schepper.
--

Schepsele, .o. Schepsel.

Scheren, ww. Zie SCHEEREN (ook de afl. en

Samenst.).

Scherf, m. (niet vr.). Mv. -ven. Verkl. -ke
(mv. -lees, -kies). Wdb. Wie de pot breekt, betaalt de scherven, wie de schade veroorzaakt,
moet ze betalen. J. CV (flank.).
Afl. Scherfele, m. (zie ald.).
Scherfele, m. Mv. -ls ; verkl. scherfelke (mv.
-kes, -kies). Daarnaast SCHERFELENK (zie ald.).
Kleine scherf. De kanne viel in duust scherfels.
--

E scherfelke van 'n tasse.

Scherfelen, bedr. onz. zw. ww. Very. : scher-

feldege, gescherfeld. Met hen (hebben). Bedr.
Klein scherven, tot kleine scherven (scherfels)
maken, verbrokkelen. 'n Talloore scherfelen. —
Onz. Tot scherfjes worden. De talloore begint te
scherfelen.
-

Scherfelenk m. Zie SCHERFELING.
Scherfeling (uitspr. -leak), m. Mv. -lengen.

Vgl. J.
— Men zegt altijd scherp iplv. ndl, spits: ne
scherpe punt ; ne scherpen torre (toren) ; 'n
scherpe toppinne; enz.
- Scherp zetten ; van paarden : ten ijs beslaan. CV. R. J. — Scherp staan, ten ijs beslagen
zijn. Ook : grooten honger hebben. 't Es al tien
uren da' 'k nie meer geten en hè (heb), z azzi sta
'k scherj5. C V J
-- Van molensteenen. Ne meu.lestee(n) scherp
zetten, hem billen. De steene' staa' scherp.
— Het scherp zetten, het zoodanig (recht)
zetten dat het zeer gemakkelijk (bij de minste
aanraking b. v.) valt. Zulke dingen staa(n)
scherp. Vgl. Volk en Taal, IIIe jaarg. 252.
— Afl. Scherpeghied, vr., scherpigheid, scherpheid ; daarnaast scherpte, vr. Wdb.
.

.

Scherp, o. (schroot). Niet in gebruik.
Scherpen, ww. Wdb. — Spits maken. E po t-

lo a scherpen. Scherpt die latte, en slag z' in de
grond. — Fig. Zijn tande' scherpen, ze tot eten
gereedmaken. Vgl. J. CV (Aanh).
— Afl. Scherpenge, vr., het scherpen; —
scherpere, m., iemand die scherpt (b. v. molensteenen).
--- Samenst, Scherpaloonz, 0., hetzelfde als
aargetauwe (zie ald.) ; -- scherphonzere, m.,
hamer waarmede men de molensteenen scherpt ;
de scherphomer en es g eem • beetelke (zooals VD
beweert) ; — scherpvijze, vr.,. scherpe nagel met
vijs (schroef), dien men in het hoefijzer vijst als de
weg besneeuwd en glad is ; bij VD : scherpnagel.

^

Verkl. -lenkske (mv. -kes, -kies). Kleine scherf.

De grond li^t vul scherfelengen. Vaagt die
scherfelenkskies bijeen. Het w. behoort tot scher- fele, m. of tot scherfelen, ww.
Scherm, m. (niet o.). Niet gewoon. J'I'hr es
mijne scherm (regenscherm) ? Ne scherm veer
't licht. CV. J.
Schermen (uitspr. schermen, scherramdn),

ww. Daarnaast, gewoner, SCHEER(E)MEN. Wdb,
Mee' zijn orms schermen, met de armen (wild)
zwaaien. 't Es ne wil(d)vaint, hie scheernat
altoos mee' zijn orms. -- Fig. Veur iemand
schermen, er voor strijden, vechten ; hem verdedigen. KIL. OUD., Bijdr. J.
Afl. Scher-, scheermenge, vr., het schermen :
'n scheermenge mee' d' orms ; — scher-, scheermere, m., schermer (met degen, stok, ens. of met

armen).
Samenst. Scherm-, scheermstok, m.;
scherm-, scheernzzale, vr., schermzaal.

Sehermenkelen,

ww. Zie SCHAMENKEI.EN

(ook de afl,).

. Schermutselen, ww. Niet in gebruik (ook

niet de afl.).

Scherrelen, onz. zw . ww. Very.: scherreldege
gescherreld. Met hen (hebben). De beenen wijd
uiteen zetten. ScH. DB. CV . J. Vgl. SCHARRELEN in

de Wdb.

-- Afl. Scherrelenge (soms scherlenge), gewoon scherrelenks (scherlenks), scharrelings,
schrijdelings : scherrelenks te eerde zitten ; KIL.

DB, CV, J,

Scherts, vr. ; -- schertsen, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.).
Scherven, bedr. onz. zw . ww. Very.: scherfdege, gescherfd. Met hen (hebben). Wdb. Bedr.
De morte (meid) scherft de ropen (rapen). —
Onz. De pot scherft.
Samenst. Scherfbak, in., houten bak, waarin
men met eene bepaalde soort van spade, rapen,
beeten, wortels, enz. scherpt ; DB ; — scherf spa,
vr., spade, waarmede men in den scherf bak
scherft ; DB.
Schete, vr. (niet m.). Mv. -n. Verkl. scheetse
(mv. -tses, -tsies). Mnl. schete. Scheet. Wdb. -'t Zal 'n schete zijn, het zal mislukken. 't Es 'n
schete, de zaak is mislukt. Ook : 't zal 'n schete
geén (geven). CV. — Iemand 'n schets gein,
ongemanierd tergspel : een scheet in de vuist
opvangen en deze onder iemands neus opendoen.
—

SCHr'N
t Es 'n scheet in ne paandere (of pondere), iii
'n flessche, het is niets waard, heeft geen belang,
draait op niets uit. DB. CV . J. -- Er en ka' geen
schete gelate wer(de)n of hie es er bij, hij is zeer
---

nieuwsgierig. J.
— Drek van vliegen, van vlooien. De spie(g)el
es vul scheten. Op zijn bende (hemd) zijn der
schete' va' vleuén. DB. CV . J.

Schets, vr., — schetsen, ww. Niet in gebruik (ook niet de ai. en samenst.).

SCHIESSTAMPEP1
— Schot, fr. coup; het schieten. De scheute
van eb eweer, van 'In piestole, van e kanonk; van
neen bo(g)ene

(boog) ; van ne morbele (marbel),

van 'in bolle, enz, Zie SCHETEN. - Het een-

maal schieten.. De ja(g)er schoot in éen scheute
drij patrijsgin. Ieder scheut en es geenen haze,

wat men doet, lukt niet altijd. — Egeweer mee
een scheute, mee twie scheuten. --= (Voordeelige)
stand van het te schieten voorwerp. Den haze

Schetteren, ww. Niet in gebruik (ook niet de
afl. en samenst.). Zie SCHEETEREN.

spronk uit en gaf snij 'n schoone scheute. Van
dees plootse (plaats) es 't 'n schoon scheute nor
den uppergoui (oppergaai). — In het marbelspel :
'n scheute geen (geven), zijnen marbel in een voor

Scheuën, ww. Zie SCHEL'IEN (ook de afl. en

het gaaischieten : als gaaien door een enkelen slag

samenst.).

Scheuien (uitspr. sche2iian of gewoner sclzeuon),

den schieter voordeehgen stand plaatsen. — In
met den afgeschoten pijl kunnen afgeschoten worden, dan staan z' op éen scheute; anders staan z'
op 'n dobbel scheute of op meer dan éen scheute.

ww. Schooien. Wdb.
— Afl. Scheur of schen, m., schooi : op
sclzeu(z) zijn, gaan, loopen ; — scheurere of
scheuére, m., schooier (man of vrouw ; vanhier
een aantal samenst. als : scheu(i)ersdoorp, o.,
-gemeente, vr., -wijk, m.; scheu(z)ersboei, m., famielde, vr., -volk, o., enz.) ; -- schen(z)erije, vr.,
schooierij.
Schenk, vr. ; — schenken, ww. Niet in gebrulik.
Scheure i vr. Mv. -n. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies), Scheur. — Scheuren en leuren, vodden,
slechte kleeren. Da' wijf en heet (heeft) an her
lijf anderst niet as scheuren en leuren. Zie

op het punt staan te schieten ; ook • fig : op het punt zijn iets te doen. Ze
stond op scheute om deure te loopen. -- Marbelspel : op rol en scheute. Zie ROL. - Weverswoord. Op scheute zetten, het weefgetouw in
gereedheid brengen. Vgl. SCHIETSPOELE.
— Van wind : in de scheute van de wend, in
vollen wind ; in de richting van een hevigen wind.
— Van water : het vooruitschieten. De scheute
van 't water «gas geweldeg, — Helling, afloop.
Die gote moe' (moet) meer schent hen. Ons tak
(dak) hee' te veel scheute.
— Van 's menschen lichaam. Steek. Der kom-

LEURE.

bulk, i' mijn tanden, enz.

Scheuren, ww. Wdb. — Onz. Van takken :
vanzelf of door trekken losgaan : den tak es ge-

scheute,

laad mee appels, ge moet hem steunen, anders
zal hie scheuren. Laat den tak los : hie scheurt.
— Gescheurd) loopen, met gescheurde kleeren
loopen. — Fig. Iemand vaneen) scheuren, hem

belasteren.
— Afl. Scheurachteg, bn. bw., geneigd tot
scheuren : die stof es sclzeuraclzte.l ; popeliertakke' zij' sclzeurachteg ; — scheurdere, m.,
iemand (man of vrouw) die scheurt ; — scheurenge, vr., scheuring ; -- scheurlijk, bn. bw.,
wat kan gescheurd worden : leer en es abij nie
scheurlijk.

Samenst. Scheurinande, vr., mand of korf,
waarin men het te scheuren papier smijt ; iet
(brief b. v.) in de scheurmande werpen, er geen
acht op slaan ; — scheurpapier, -pampier, o.,
VD; — scheurmond, m., verzwering aan de
mondhoeken : de plaats waar de lippen samenkomen, scheurt; vgl. VD ( « Zuidn, » ) ; DB (o.
niet m.).
Scheute, vr. (niet m.). Mv. -n,. Verkl. -tse (mv.
-tses, -tsies). Scheut, loot. Wdb. Dein boom
krijg(t) scheuten. Scheute pakken, uitschieten. -Fig. Zijn scheute pakken, zich vooruitschieten,
haastig heenloopen. Kijkt • hoe da' Alie lier
scheute pakt. — Hetz. als deurscheute (zie aid.).
— Het opschieten. Het kooren en weet (heeft) dees
jaarbeen scheute, het blijft klein. -- Het schieten van 't graan (in de afgemaaide aren). Blijft
—

het nog lange ramen, er zal scheute kommen in
't koorne.

— Op scheute staan,

men alteznalts scheuten i' ril ne kop, i' mrjzzem
—

Groote borrel. Gee mij ' is scheute, 'n half-

— Vgl. DB. CV . T. R. J. Volk en Taal,
V e jaarg. I64.

Schicht, m. Hoornstraal van he paard, fr.
fourchette; DB.
— Schicht, m,, pijl, en schicht, vr., laag, zijn
niet in gebruik.
Schichtig, ba. bw, Niet in gebruik.

Schiedam (klemt. op S"clizf'), o. Stadsnaam. Zie
PLAATSNAMEN.
- M . Schiedammer

(jenever). Ilette schiedaiiz ? Eli estle (is hij) goed ? — Borrel schiedam.
Mv. -s of -men. Verkl, -zneke. •Gee' vrij ne.schiedaliz-, e schiedamnzeke. 'k Dronk hole scli.iedam1mzen (of schiedains).

Schielijk ( uitspr. -lijk of soms -lak) bn. bw.
\Vdb. Hei w. komt in gebruik : schielijk sterven.
Subiet (sabiet) is gewoner ; zie aid,
,

,

Schieman, m.; — schier, bw. Niet in ge-

bruik.

Schieshamere ( uitspr. sclziesomera), m. i\Iv.

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

Smidsterm : soort van hamer.
Schiesmatiek (klemt. gewoonlijk op -tiek), m.
Mv. -en. Schismaticus, schismatieker, Fr. schismatique. Ketters en schiesmatieken..

Schiesstampere, m. Mv. -rs. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Smidstuig.
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Schieten, onz. bcdr. wed. ww. Very. : school,
geschoten. Mc t ken (hebben). Wdb. — Men
zegt : deur (niet veur) de kop schieten.
— in de bozze (borze, beurs), 1 11 de zak, in de
male schieten, betalen. Ge zilt moeten in de bozze
schieten. Met diep als versterking : ze moest diep
in her male schieten. — Wed. He schoten ons
deur 't yolk, we drongen en liepen er door. Ge
moet er on (u) deure schieten, nl. door een
.

moeilijkheid, een hachelijken toestand, enz. —
Wed. Hem (zich) op let schieten, zich er op gretig werpen. Hie schoot hem op d'hespe, op 't bier.
Ze kan her op 't nuns (nieuws) schieten. — Er
van onder schieten, er vandeure schieten : weggaan, -loopen. Sies ester van onder geschoten.
Laat er ons vandeure schieten, anderst krij(g)e
me sla(g)en. — Onz. Muldersterm. De pestel
schiet, hij verschuift of verschokt onder het

draaien.
— In ne (niet den) lach schieten ; in 'n granseize) koleere schieten. -- In den neuze schieten,
van iets dat geweldig riekt : as 'k in huis kwanz,
school de stank van 't lijk mijnen neuze. Van
eten of drank, die den neus prikkelen : 't es strayze mostord, hie schiet in den neuze; da' Lenyens bier school i' mijnen neuze. J.

-

Kiemen, opkomen (van planten). VD.

Schieten em botten. Bepaaldelijk : van afge-

pikt graan dat, door aanhoudenden warmen regen,
in de aren van de schooven schiet. 't Kooren en
geraak(t) nie binnen, 't mint te vele, 't zal nog
schieten. Geschoten forTie (tarwe) '11 es 111 C' vele
werd (waard). •
— Met schop of spade iets (aarde, zand, graan,
kolen, enz.) op een ander plaats werpen. D' erde
.

van de gracht over 't land schieten. Ge moet
't graan ne keer op nen anderen hoek van de
zolder schieten.
— \Veversterm. De schietspoel door de draden
jagen. Veelal met slaan. Sieske kan al schieten
en slaan, hij kan reeds een beetje woven. In dat
hill's en hoorde niet as schieten en slaan. nl, weven. trolk en Taal, Vie jaarg. 98.
— Van vloeken, veesten, ellipt. en m. : er eene
late schieten, een vloek (of veest) laten vliegen.
— Van geschut. \Vdb. Er nor schieten, naar
iets raden. — Scliente schieten, een schot lossell. 'k Genk jaKe:pn, mor 'k en zag gee' wild,
'k en koest ,,; een scheute schieten. Zie SCHELTTE.
— In meer dan km spel spreekt men van schieten. In het gaaischieten. .2V' gnu/ schieten. Naar
den uppergow (oppergaai) schieten. 'k Schott.
dn ./ gm/en. Ve kalkoe(n) schieten, nl. den gaai
,-

.

.

die tot prijs eenen kalkoen geeft, afschieten. teur
prijs schieten (of prijs schieten): alle jaren, ten
minste eenmaal, schieten de gaaischutters (veur)
prijs ; ieder afgeschoten gaai geeft een vooraf bepaalden prijs. Fig. Den hoogsten (of den uppergoui) schieten (daarnaast alschielen, zie aid.) ; fig.
van verwaande, dwaze menschen : his meent (of
_Mist) dat hie den hoogste geschoten heet (heeft),

hij denkt dat hij alles weet of kent ; ironisch :
g' het (hebt) den ?Opel-gout' geschoten, gijhebt
een ferme dwaasheid begaan (ook : gij hebt een
meisje bedrogen). — In het marbelspel : den marbel tusschen duim en wijsvinger op zekere manier

SCHIETSPOELE

houden en .h.em, door middel van den duim, vooruitjagen. CV. T. R. J. Da' manneke ka
schieten. (ens schieten ieder marbelspeler zet,
op éene lijn, in een ovaaltje, eenen eens recht ; de
spelers trachten, elk op zijne beurt, deze munt,
stukken met eenen marbel uit te schieten. Zie
DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, V, 89.
Morbels schieten : gezette morbels uit eene o
(ronde) met eenen anderen morbel schieten ; of
half in den grond bedolven morbels uit hun kuiltje
schieten. — In het bolspel : met kracht de bolle
rollende uitwerpen met het doel een reeds gespeelde bolle weg te smijten of vooruit te schuiven. Der zij' speelders die bollen en ander die
)

schieten. Schiet nor die bolle. Ge moet ons bolle
bij de stekke schieten. Rechtuit schieten, de bolle
recht naar het doel jagen. Mee 'm boogske schieten, zoodanig schieten dat de geschoten bolle
boogvormig naar het doel loopt. Vuil schieten, op

ongeoorloofde manier schieten (b. v. zonder dat
de bolle schoon loopt ; of als zij over den grond
voortschuift) : vuil schieten en tel(t) niet. —
Pee schieten. Zie PEE. - Schreefke schieten, zie
SCHREEFKE-SCHIETEN. In dit spel schiet men
met eenen eens, eenen stnir'ere, enz. naar de pee
of het schreefke. TVie moet er eest schieten ? 't Es
mijnen toer 0111 te schieten. Dat es schoone geschoten. Vgl. DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, III, 8, 59, 6o, 63. — In het buken (zie
aid.) : werpen met den bunkstuivere. Al/se *elder moet op zijnen toer schieten. — kee(r)zesteenen (kriekesteene' schieten. De nog slijme-

rige steenen tusschen duim en wijsvinger nijpen
en ze met kracht doen wegvliegen.
— Afl. Schietenge, vr., het schieten., Wdb, ;
bepaaldelijk : prijskamp voor gaaischutters, hetz.
als gonischietenge (zie aid.) ; 'n schietenge geen
(geven) of uitschrijven; 't glade' geet (geeft)
'n schietenge van twie honder(d) frank ; —
schietere, m.,, zie aid.
— Samenst. Schietgat, n., Wdb ; schietgebedeke, o., schietgebedje ; schietlap, m.,
-

-

-

Wdb. ; — schiet/oot, o., Wdb. ; vgl. LOOT ; -

schietp/ain,

o., plein waar men schiet (op de

:perse b. V.); — schietplootse, vr., schietplaats ; —

vr., zie ald..; schietnit, m., persoon (man of vrouw) die licht uitschiet, uitvalt,
barsch en ruw toesnauwt : Triene de schietnit
Schietere, m. Mv. -1"S.Verkl, -rke. (mv. -rkes,
-rkl'es). De emd-e valt dikwijls in de uitspr. weg .
Schieter, iemand die schiet (in het gaaischieten,
het bol-, het marbelspel, enz.). Pier es 11C schoone
schietere, ne vuile schietere (zie SCHIETEN).
— Tong of schoot van een slot, fr. pine. CV.
— Springende vetmade. De schieters leve veel
in hespen en kenne sprengen. Het is de larve
van een insect (Piophila casei L.). Zij leeft ook
in kaas. — In 't algemeen : alle schade aanbrengehde made ( als boekworm, enz. ). Er zitte

schietspoek,

schieters in de boeken.

Schietspoele n vr. Mv. -n. Verkl. -spoeleke
(mv. -kes, -kies). Mnl. schietspoele. Schietspoel.
Wdb. Rechte schietspoele, schietspoel waarvan de oo(g)e rechts ligt : de spoel wordt met de
rechterhand er op gestoken ; slenke schietspoele,

SCHIlT.hN
de oo(g)e ligt links en de spoel wordt met de
linkerhand er op gestoken.
— Kleine taart, die niet rond maar schietspoelvormig is. De spijze (appel- of peermoes, pruimen, matten, enz.) ligt tusschen het omgevouwen
deeg.
Schiften, ww. Niet in gebruik (ook niet de
afl. en samenst.),

Schijd, o. Mv. schijers (vgl. kind, kinders).

Verk1. sc hijerke (mv. -kes, -kies). Daarnaast, zelden, SCHIJER (aldus te Eine; ook SCHEIER ; Volk
en Taal, Ie jaarg., 35). Lang (omtrent éen meter)
en dik (dikte van den arm) stuk hout. 't Bool van
eenera boom. werdt eest (eerst) i' lange stukke'
gezaagd en alk stik i' schijers gekloven. 'm
Mijte schijers. 'vi Buidze va' schijers. Ieïnend
mee e schijd de kop r' slaan. SCH (SCHEID). DB
(SCHIER). J ( SCHEI ). Vgl. hier HAAMSCHIJD,
SCHIJEREN. Voor de etym. zie SCHEIDEN bij
FRANCK-VAN WIJK ; Hgd. SCHEIT.

Schijer, o. Zie SCHIJD.
Schij eren, bedr. onz. zw. ww. Very. : schijer-

dege, geschijerd. Met hen (hebben). Freq. van
scheiden ? Of direct van SCHIJD (SCHIJER) .? Tot
schijers klieven. De knecht es bezeg snee Naut te
schijeren. — Klieven, splijten. De weerlucht, heet
(heeft) de popelier geschijerd. — DB (SCHIEREN).
Zie SCHIJD, SCHIJER. Vgl. Hgd. SCHEITERN.

Schijf, vr . Zie SCHIJVE.
Schijn, m. Wdb. — 't Es schijn zonder zijn,

het is niet echt, enkel klatergrond, geen waarheid.
— Der en es N•eene schijn af, er is niets van ; ook :
der en es geene schijn of gee' gedacht af; vgl. J.
— Weerglans. Da' goed hee' ne groene schijn.
CV. J.
— Men zegt schijn van de zonne, zonneschijn;
schijn van de mane, maanschijn, ook maanschenk. Zie SCHENK.
Schijnen, ww. Wdb. — Men zegt : de zonne,
de mane schijnt; ook : schenkt (zie SCHENKEN).

Schijnhaileg, bn. Zie SCHIJNHEILIG.
Schijnheilig (uitspr. -ail?ch), bn. bw. Trapp.

v, verg. : -er(e), -st. Wdb.
--=- Afl. Schijnhaileghied, vr., schijnheiligheid ;
.--- schijnhailegord, m., schijnheiligaard, schijnheilig mensch (man of vrouw) : 1l?ietse was ne
groote schijnhailegord; CV ; J.
Schijte, vr. Schijt. De schijte krij(g)en. Wdb.
— Groote vrees, schrik. Ze loopt mee (of heet,
heeft) de schijte. Mee' de schijte zitten (of
li(gg)en). Erger nog : mee' de schijte in 't gat
loopen. Vgl. J.
Schijten, ww. Wdb, — Onz. Van twee of
meer personen : Ze schijten uit ee' (een) gat, ze
komen in alles overeen. — Op iemand of op iet
schijten, er zich niet om bekreunen. — In iemands
rope' (rapen) schijten. Zie RAPE. - Loopt (of
gaa') schijten, laat mij met vrede!
— In lijdenden vorm. H'ie es van nen ezel op
'n jaarmort gescheten, hij is van onbekende,
nietige afkomst. J.
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SCHIKKEN

— • Ons. Zachtjes inzijgen, invallen, Dem boren
(barm) schijt. Da' voer torve (tarwe) es slicht
gelaad, 't zal schijten. De mijte schijt. Vgl. INSCHIJTEN.
— Afl. Schijtachteg, bn., geneigd tot schij ten ;
— schijtenge, vr., schijting; -- schijtere, m., persoon (man of vrouw) die schijt; die grooten schrik
heeft; die lafhartig is; Pol es ne schijtere ; de
leeleke schijter van e kind; Mie es al te schon
(schuw), 't es ne leeleke schijtere; — schijterije,
vr., VD ; schrik : hie krijgt de schijterije ; hie
zit (of hie ligt) mee' de schijterije.
— Sámenst. Schijtbosch, m., meestal in 't verkl.
-boss(ch)elke, o., boschje, waarin men gaat kakken

; bep. de naam van een boschje te Zegelsem ;

— schijtbroek, vr., schijtebroek, VD; — schijtgast, m., bang mensch; — schijtgat, o., klein
kind : da' schijtgat en laat mij geenen oornelenk
ruste ; vgl. VD ; ook : vrouw (of man) die vreesachtig is ; T, R, J; — schijtgeld, het geslacht
blijkt niet; enkel in ezelke-schijtgeld, ezeltje dat
geld schijt : 't vertelselke van ezelke-schijtgeld ;
'kgeloove dat hie 'n ezelke-schijtgeld heet (heeft);
— schijtheere, m., man zonder gezag, die echter
veel beslag maakt : zwijgt, g' en zij' mor ne
schijtheere ; spotnaam dien de I landslieden aan
stedelingen geven : de schijtheere' Yam Brakele;
de Zottegemsche schijtheeren; 't es nen Anor(d)sche schijtheere ; — schijthuis, o., kakhuis ; huis
(herberg) dat geen gezag heeft : mijne zeune zit
altijd in da' schijthuis ; — schijtkeerze (uitspr.
-keeza met sch. e), vr., de kleinste zoete kers, de
vogelkers (Cerasus avium L.) ; vanhier : schijtkeezemboom, m., schijtkeezeleere, m., schijtkeezere, m., vogelkersenboom; vgl. SCH, DB, J ; —
schijtkerte, -kopte, -kause, vr., vrouw (of ook kind)

die (veel) kakt ; vreesachtige, benauwde vrouw ; —
schijtkloot, m., benauwde kerel ; — schijtkruid,
bingelkruid (Mercurialis annua L.) ; DB : het
kruid is purgeerend ; — schijtpot, m., kakpot ; op
de schijtpot moeten (gaan), bevreesd zijn ; ook :
gedwongen zijn ; vgl. POT ; nietige jongen, kerel,
persoon (man . of vrouw) ; benauwd m.ensch ; —
schijtstoel, m., kakstoel; op de schijtstoel moeten
(gaan), vgl. schijtpot boven ; — schijttriene, vr.,
klein meisje: zwijgt, leeleke schijttriene ; benauwde vrouw.
Schijve, vr. i\Iv. -n ; verkl. fke (mv. -kes, -kies).
Mnl. schive. Schijf. Wdb. -- Deksel. De schijf e
van de stove. — Spr. Ieder pouts' (potje) of pottek' hee (heeft) zij' schijfke ; vgl. DEKSELE.
Schik, m. Zonder mv. ; zonder verkl. De daad
van iets goed en behoorlijk te schikken, te ordenen, te regelen. Op die boerderij en ester geene
schik. DB. Vgl. VD. — Berekening, gissing, gedacht. Naar mijne schik zal 't e goe jaar zijn.
-

Zuk ne langen eurleu(g)e, dat es buiten de schik
van alkendeen. Naar mijne schik waren der
duust mains(ch)en in de kerke. 't Es mijne schik
overmor(ge)n te vertrekken. DB. — Spr. 't Es
de mains zijne mik en God zijne schik, de mensch

mikt (of wikt), maar God beschikt.
Schikken, ww. Wdb. Regelen. Me zullen
't azoo schikken, alzoo overeenkomen, 't aldus
regelen. Dat en schikt hem (zich) niet, fr. cela ne
s'arrang e pas, — Onp. As 't hem (zich) schikt, als

SCHIL

SCHOEPELEN
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het pas geeft. —Beschikken. De maznls mikt, mor
God schikt. -- '1 Was geschikt, voorbeschikt.
11 'loeder es dood, en 't was azoo geschikt.— Denken, peinzen, gissen, rekenen, voornemens zijn.
'k Schikke dat den oekst (oogst) dees weke zal
b/nne zijn.. Vader schiktege dat er 'n fortune
van e mieljoen te verdeele was. Schikte (schikt ge)
te vertrekken ? — Vgl. DB. Scit. OUD., .Bijdi. J.
— Afl. Schikkenge, vr., het schikken (in al de
bet.) : in dat huis en es er geelt schikkenge; naar
mijn schikkenge, naar mijn gedacht, mijne bere-

kening, mijne gissing, mijn oordeel.

Schil, vr. Zie SCHELLE.
Schild, o. Niet gewoon. Wdb.
-- Samenst. Schil(d)padde, vr., schildpad ;

Wdb.

Schilder, m. Zie SCHILDERE.
Schildere i m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -kes,

-kies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.

Schilder. — Men zegt wel meer : SCIILDEREERE ;
zie ald. (s. v. SCHILDEREN).

Schilderen, ww. Wdb. --- E portret schil
deren. — Kleuren. In : geschilderde korte (kaart),

Schimmel, vr. ; -- schimmelen, ww. ; —
schimpen, ww. ; — schinkel, in. Zie SCHEM-

MELE, SCHEMMELEN, SCHEMPEN, SCHENKELE ;
ook de afl. en samenst.
Schinken , Ww. Zie SCHENKEN (ook • de
samenst.).
Schip, 0. Mv. schelen. Verkl. schrpke (mv.
-kes, -kies ). \Vdb.
— Samenst. Schiptrekkere, in., iemand die, op
den oever gaande, niet een touw een schip voorttrekt; spotnaam : de Zengemsche scheptrekkers
(aldus te Nederzwalm) : de inwoners van Zingein
(Synghem).
Schippere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -kes,
-kies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Schipper. Wdb.
— Samenst. Schippershuis, o., huis waar veel
schippers komen ; verspreid uithangtecken : lil
't ,,Schippershuis ; J.

Schipperen, WW.. Niet in gebruik.
Schirmen, schirremen, WW. Zie SCHEER(E)MEN

(naar de zovl. uitspr. kan men schir(re)men

schrijven).

kaart met een beeldje (heer, vrouw of zot).
— Afl. Schildereere, m., schilder ; CV ;
schilderenge, vr., schildering ; — schilderije, vr.,
schilderij.
Schilderen, onz. zw. ww. Very. : schilderdege, geschilderd. Met hen (hebben). Lang op
een vastgestelde plaats naar iemand moeten wachten. 'k ?Hoest wel 'n ure schilderen. Gewoon :

Schismatiek ? m. Zi e SCHIESMATIEK. Men zegt
nooit SCHIESMATIEKER (ndl. SCHISMATIEKER).

staan) schilderen. 'k Stond er te schilderen. J.

bijak.

zie FRANCK-VAN WIJK, i. v.
SCHILDER ; ook VERCOULLIE.

— Voor de etym.

Schildwacht, m. Mv. -en. Wdb. — Menschendrek. .Kier zijn (of staan of li(gg)en) schildwachten. CV. J. M.
Schilfer, schilferen, ww.

Zie SCHELFERE,

SCHELFEREN.

Schillen, ww. (de schil afnemen). Zie SCHELLEN.

Schillen, onz. onp. st. ww. Very. : schol, ge-

schollen. Met hen (hebben). De zovl, uitspr. laat
toe scheeien (niet sch. e) te schrijven. Onz. Verschillen, een verschil uitmaken. Vader em moeder
en scholle' mor e jaar. Die tIzie kinders en
schille' geen haar, er is geen verschil te bemerken. ' t En schol nie' vele, of ze was overreén.
't En hee nie' veel geschollen of dem boom viel
015 ani . 't En schol geen haar of 'k viel, het
scheelde weinig. Tien frank in de plootse (plaats)
van twie frank, da' schilt te vele.' In de kiezeng
en scholle' ze mor twee stemmen. KIL. ScH. DB.
CV . R. J. lllnl. Wdb. -- 't Schilt te vele, het
gaat te ver, het gaat over zijn hout. Ze leeft gelijk
'in beeste, 't schilt te vele ! — Schelen, aangaan,
van belang zijn. 't En koest mij nie schillen. Wa'
schol aasij datte ? 't En ka' mij nie' schillen of
ge wint of verliest. SCH. DB. CV . J. HFFT, - Schorten, haperen. Zijde ziek, schilt er iet ?
Ge ziet er zoo triestig uit, schilt er iet ? CV. J.

Schim, vr. Niet in gebruik.

Schittere, m. ; -- schitteren, ww. Zie SCHEETERE, SCHEETEREN ;

ook de afl . en samenst,

Schobben, ww. Niet in gebruik.
Schobiejak (klemt. op scho), m. Mv. -ken.

Verkl. -ske (mv. -kes, -kies). Schobbejak. Wdb.
— Ook van vrouwen. Da' wijf es ne groote scho—Afl. Schobiejakkerije, vr., schelmerij.
Schodderen, bede. zw. ww. Freq. van schudden met vocaalverandering. (Vgl. mnl. schodden
naast schudden). Veelal in de geijkte uitdr. :
iemand ne keer goe' schodderen en schutten. Zie
SCHUTTEN.

Schoef, 111. Zonder mv. Sclmimlooperij. Veur
de schoef zijn. O de schoef N-aan, kommen,
loopen, op schuim loopen. DB. CV. — Het w. is
verwant niet SCHOEFELE ; zie ald.
-- Scheel, vr. (kraag) : niet in gebruik.

Schoefel, m. Zie SCHOEFELE.
Schoefele, ras. Mv. -ls. Verkl. -Ike (mv. -lkes,

-lktes). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Tafelschuimer. 't Es ne leeleke schoefele. De
sc/ioe fel drenkt op de kappe van nen anderen.

— Ook : gulzige eter of drinker.
— A.fl. Schoefelachteg, bn. bw., als een schoefel(e) : ge zijt te schoefelacliteg; ook gulzig (nl,
ten koste van een ander) ; vgl. CV.

Schoefelen, onz. zw. ww. Meestal in den inf.
•Op andersmans kosten teren, Dat en doe' niet
(niets) as schoefelen ! DB. CV. — Ook : gulzig
drinken (of eten) vooral als een ander betaalt.
CV. Vgl. VD (SCROFFELEN). •
— Afl. Schoefelderije, vr., het tafelschuimen ;
het gulzig eten en drinken (als 't niets kost) ; —
schoefeleere, m.., hetz, als SCHOEFELE (zie ald.),
DB ; — schoefelenge, vr., daad van schoefelen

SCHOEFT

--

(zie ald.) ; ook : harde berisping, afranseling ;
groot verlies (in spel b. v.) : 'ii schoefelenge kril=
(,; -)en ; z?mand 'za sclzoefclenge geen (geven) of
,

droaiz.'eiz (draaien).

Schoeft, m. Mv. -en. Schurk, deugniet. Are
schoe ft van ne vain.t. CV (Ianh.). Vgl. SCHOFT,
m. in de Wdb. ; DB : SCETOEFTE, SCHUIFTE.
Schoeien, `vw. Niet in gebruik (ook niet de
afl. en samenst.).
Schoele, vr. Zie SCHOELIE.
Schoelie (uitspr. met klenst. op schoe-, daarnaast soms schoela), vr. (niet nl.). Mv. schoe/iets.
Vrouw of man die slecht is ; ndl. SCHOELJE. 't En
es 'nor 'n schoelle van e wijf. 't Zijn twie schoe-

nets.
— Samenst. .Sclioelie^ olk , 0., sums schoene-:
slecht volk ; DB.
Schoemaken, 0. ; -- schoemakere, iii. Zie
s. v. SCHOEN.
Schoemakersmestag (over de uitspr. -toeli,
vgl. Iil. en Vorml.), m. De feestdag der schoenmakers te Zottegem, nl. 25 Oct., dag van de
schoenmakerspatronen, Crispinus en Crispinianus.
Schoen, m. Mv. -en. Verkl. - AT (mv. -tses,
-tsies) ; in de kinderspraak, soms, schoeneke. AVdb.
— Lee(g)e (lage) seizoenen, schoenen die de
wrijf van den voet bloot laten. De vrauwe' droe(g)e' lee(b)e seizoenen. Vgl. lee(')e klopkers.
— Hoo(r)e schoenen, schoenen waarin de beele
voet geborgen zit. Hoo(b)e schoene' mee rijgers,
mee snoeren, mee rekkers, mee knoppen. — Spr.
(ironisch, van iemand die groote voeten heeft) :
hie hee ne klaine voet, ;nor ne groote schoe(n)

past hem. — De schoene(n) kuzs(ch)en of bienken, de schoenen poetsen. Iemand zijn schoene
kuis(ch)en of va(g)en, met den zakdoek de
schoenen afvegen van den eigenaar, den boer, enz.,
die naar het werk komt zien, of van jonggetrouwden of van gevierden, met het doel een fooitje te
ontvangen of getrakteerd te worden. Vgl. Volk en
Taal, VIIe jaarg., 42-43. — Spr. Zijn rappe
schoenen andoen (of antrekken), zich haasten :
loopt om den dokteur en doet on (uw) rappe
schoenen a', zilde. Vgl. J (lichte seizoenen). —
Vezcr iemand (of iet) de schoene' van de voete'
verslijten (of loopen), er veel moeite voor doen.
Fair hem en vraagt hZe zzLet (niets), snor veur
'n ander zotte (zou hij) de schoene va' zijn voete
verslijten. J. CV ,°Aanh.). — Spr. Iemand e
schoentse passen, iemand de waarheid zeggen ;

hem vermanen, berispen, bekijven, bespotten. J.
CV ( .1anh ). — Wien 't schoentse past, mag
't astrekken (of andoen); vgl. VD. — Lllete(n)
wor de schoen nijpt, bij VD : wringt. —
Schoentse steken, bekend kinderspel. Aldus te
Eename (DE COCK en TEIRLINCK, Iïnderspel,
IV, 123.)
— Met in. In iemands schoenen, in iemands
plaats. In iemand zijn schoene' wille' zijn, zitten,
-

sprengen of terten (treden). Her zaken en staan
nie' goed : 'k en zoo (zou) in her schoenen nie
wille zitten. Ge wilt in de meester zijn schoene
sprengen, mor 't en zal nie lukken, gij zult hem
niet vervangen. — 1(n) slichte schoene zitten of
loopen,

erg ziek zijn ; slechte zaken doen; vgl. CV
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SCHOEN
(Aanh.). —'t Moe ne g oeé zijn om i' z »z schoenen
te terten, 't moet een flinke kerel zijn om hem na

te doen (sprekende van werk, ambacht, stiel,
enz.). -- Recht in de schoene' gaan (of staan).
Zie RECHT(E), J. — Ook : vast, in de schoene'
gaan (of staan), zeker van zijn stuk zijn. J. -I(n) klaine schoentsies zitten (of steken), in verlegenheid zijn, niet op 't gemak zijn. tls Triene
dat hoordege, zat z' in her klaine schoentsies.
— Met op. Op de schoenen, met de schoenen
aan. Ze loot altijd op her schoenen. 'k Hoor
hem
zijn schoenen afkommen. Verontschul-

o

digend (van iemand die barrevoets • met of zonder
blokken loopt) : op schoenen en kaatsen en komt
er niemand in den henzele. Vgl. J.
— Met uit. U t de schoene' sprengen, uit het
vel springen. Pier kan uit zijn schoene sprengen.
D B.
— Schoentses of veelal -tsics o. mv.: gekweekte
plant, nl. de gele helmbloem (Cor ydalzs lutea L),
naar de gele schoenvormige bloem. Vgl. Volk en
Taal, Ie jaarg. 19.
,

— Schoentse lap.

Zie SCHOENTSE-LAP.

— De schoene(n) van 't verken, de hoeven rond
de teenen.
— Samenst. De gebruikelijkste volgen hier. In
den vorm schoen-: schoenburstele (uitspr. schoenzbzistal,z), m., schoenborstel der es ook e schoe7abustelke wormee dem bleak an de schoene
gevreve werdt; — schoenfabrieke, vr. ; vanhier :
schoenfabrikant, m. ; — schoengespe, vr. : —
schoenkroom, o., schoenenkraam ; zelden schoenekroonz; -- schoenlap, m. schoenlappen, o. ; vanhier schoenlappere ; (spotnaam) de Zottegemsche
schoenlappers; schoenlappertje, vr., het schoen-

lappen ; ook : plaats waar men schoenen lapt, en :
schoenlappersstiel ; — schoenknop, m.; — schoenleer, o. ; -- schoenleest, m. (niet vr.) ; — schoenlent, o., schoenlint; — schoennzaggezijn (uitspr.
schoein-), o., schoenenmagazijn ; — schoenhart
(uitspr. schoemmort), vr., schoenmarkt ; — schoenna(g)ele, m.; — schoenrekkere, in., gomelastie-

ken stof op beide zijden van sommige schoenen,
om deze te sluiten ; zie rekkere ; — schoenrif(g)ere, m., ook : schoensnoer, o. ; -- schoensmeer,
o., ook : schoenvet, o. ; — schoentoots, iii., zie
toots (taats); — schoenwenkele, m., schoenenwinkel.
In den vorm schoenen- : schoenenblenkere
(uitspr. schoenajn-), m.; — schoenekaiis(ch)ara (de
a valt weg), m. schoenenpoetser ; ook iemand die
in hotel of huis 't vuile werk verricht.
In den vorm schoe- (of dit schoe-, in mijn dialect
althans, een andere vorm, zie FRANCK-VAN
\VIJK, of een assimilatieverschijnsel is, laat ik
onbeslist) : schoelnaken, o., schoenwaken : Pierke
leert 't schoenaken (zoo zegt men ook : Pierke
kan al ne schoe' maken, doch altijd : hie maakt
al ne schoen, nooit schoe) ; — schoemakere, m.,
schoenmaker ; (spotnaam) de Zottegemsche schoemakers, de inwoners van Zottegem ; vanhier :
•choemakersalooln (: alaam), -ambacht, -baas,
-geree'schip (= gereedschap), erie^^e -knecht,
--mate (= -maat), -mes, -nzestag (zie ald.), -stiel
en wellicht andere nog ; — schoenzakeríje. vr. ;
schoenmakerstiel, schoenmakers-werkplaats.
,

,

SCHOENTSE-LAP

—
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Schoentse-lap, o. ('t geslacht blijkt niet). Kinderspel. Zie DE COCK en TEIRLINCK, Hinderspel,
I V , 123. De kinders spele(11) sclzoentse-lap. CV.
Vgl. hier BALLEKE-STEKEN en bij J schoentje

Schole, vr. Mv. -n. Verkl. sehool ze (my. -kes,
-

Mal. scole. iV db. De schole begiizt; de
school es gedaan (soms uit). _AVor de schole gaan.
— In de schole blijven, schoolblijven. -- - Schole
duiken, zelden school duiken, gewoner schoolke
duiken, de school verzuimen. — Les, exempel.
-kies).

schuif.

Schoeper m. Zie SCHOEPERE.
Schoepere, m. Mv. -rs. De eind-e valt dikwijls
,

Dat zijn scholen ! 't Hag vent hein 'n schole
---

—

Samenst. Schoolbank, vr. ; — schoolbelle,

vr.; — sciz.00lblijvere, in., kind dat schoolblijft; —
schooltag , m. ; — schoolduikere, schoolk(i)esduikere, in., kind dat de school verzuimt ; —

VAN WIJK.

Schof, o. i\Iv. schovven (vgl. GROF). Verkl. -ke
(niv. -kes, -kies). Laat-mnl. scof (vgl. 1l/nl. LVdb.).
Schoft, 1/4 deel van een werkdag. Zet on (u) e
schof, tot iemand die men tot rusten uitnoodigt.

schoolfeeste, vr. (niet o.); — schoolgeld, o.; —
schoolgerieve, o., alles wat een kind op school
noodig heeft; — schootjongen(e), m.; -- schoolhuis, o., woonhuis van den schoolmeester; —
schoolkar;cineraat, m., schoolkameraad; — schoolkiizd, o. ; — schoolkoet, rn., speelplaats eener
school ; — schoolra, vr., eig. schoollade ; zie LA ;

KIL. SCH. DB. CV. J.
Schof, o. Mv. schoven. Verkl. -ke (mv. =kes,
-kies). Mal. schof. Schuif, al. al wat in of voor
iets kan geschoven worden. 't Schof van de
deui-e, plankvormige sluitgrendel van de deur. —
't Schof van 'n sluis, de valdeur. — Schuiflade.
Daarnaast gewoon LA, SCHUIVE. In 't bovenste
Schof li(gg)en, de bevoorrechte, de getroetelde
zijn. In 't onderste schof li(gg)en, de verstootene zijn.
Schok, m. Mv. -ken. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). Wdb. — Spr. 't Zal ne schok peen (geven),
het zal opzien baren, gerucht maken. Astie (als hij)

bij DB SCHOOLBERD, bij CV SCHOOLKAS ; -schootliekc;i, o., gewoon schoolliekske, o., schoollied ; — schoolmaiske, o., schoolmeisje; — schoolmeestere, nl. (vanhier : schootiiieesterachteg, ha.
bw ., schoolmeesteren, ww., als een schoolmeester
spreken, schoolneesterije, vr., schoolmeesterschap,
schoolmeestersstiel) ; — schoolmeubele, o. ; —
schooltijd, m.. ; — schoolure, vr. (niet o.) ;
schoolvos, in.; — schoolwerk, o.; — schoolwet,
vr.
Scholen, ww. Niet in gebruik.
Scholier, nl. Weinig in gebruik. 't Gewone
woord is schoolkind.
Scholier (klemt. op tier), m. Mv. -en. Ieder
der twee balken van eene ladder. Eene von de
scholieren es gebroken. -- Ieder der twee balken
waarin de sporten of scheeën van den wagen
zitten. Dein bovenstem balk heel bovescholier,
den onder.iteii onderscholier. --- Vgl. ScH. DB.
Scholme, scholleme, in. Soort van onkruid
veld-vossenstaart of duist (zilopecurus ag testis
L.). Ge moet da' land kuis(eh)en er staat te
veel scholine. Op de noordelijke dialectgrens

-

mee .Vie zal trouwen, zal 't ne schok geen.
Op schok zijn, gaan, loopen, op zwier. ScH.

—

CV. J.
— Schok, o., maat, en schok, vr., peul, zijn niet

in gebruik.

Schokkeloen (uitspr. met klemt. op toen), m.
Soort van veel gekweekte gerst (1lordeurm he.VaVtichon L.). 't Noord is van roinaanschen
c s )rspr ng ; vgl. ofr. soucrillon, fr. escourgeon.
,

1)B (SCHOKKEL JOEN , SUKRIOEN, o,) ; PAQUE ,
I 'W itsn.(SCFlOKILELOEN,SCHOKKELDJOEN,SCHOERE WEN , SCHAKELOEN, SUKRIOEN). Vgl. 11A/.
ir ib (SCHOCKELOEN, SCHOCKELIOEN).

(Asper) is scholme Agrostis alba L. PAQUE,
Zolksn. d. Pl. — Voor de etym. vgl. lat. calainus,
fr. chauine, ndl. HALM, HELM. Bij J : SCHOLM

Sainenst. .Schokketoe'grond, in., -land, o.,
grond of land goed voor schokkeloenteelt, grond
of land waar schokkeloen heeft gestaan ; — schokkeloe'jaar, o., jaar dat veel schokkeloen geeft ; —
scliokkeloe'stoppele, m., hetz. als schokkeloe'land;
—

Apera spica-venti L., windhalm ; bij T : SCHO-

H EN, SCHOMSEN.
SCholpe, vr. Mv. -ii. Verkl. -pk,' (mv. kes,
-pkies). • Daarnaast, min gewoon, SCHELPE en
SCHULPE. Ook mnl. scholpe. Schelp. De scholpe'
van de mossele, van d' oestere. — Dop. De
schotl5c van 'iz ai (ei), van 'ii note. --- Schub.

zie STOPPELE.

Schokken, ww. Wdb. — Onz. Met herhaalde
schokken geschud worden. Zijnent buik schokt
van 't la(ch)en. Ze scheetert (schatert) da' ze
schokt. KIL. CV . DB. J. — Met schokkende beweging gaan. Ze schokken de g'elneeizte rond. Er
vairdeure schokken. Vgl. J.
— De bet. gulzig eten is hier onbekend.
-- Afl. Schokacht g, bn. bw., van rijtuig b. v. :

Dzi'rze 7' 1.V hee' , rooie scholpeiz. De krokkedield'

hee schut/en. — Schubvormige vlek van vogels
(inz. van duiven). De duive mee blauwe schoten
es dood. --- Peul. 'n Ert (erwt) hee twie scheten.
KIL. DB. T. R. CV. J. CV (Aanh.).
— Spr. I(n) zijn schole kruipen, zich weg-

de kenre rijdt zoo schokachte< -; — schokkere, iii.,
rijtuig dat veel schokt : 't en es 'nor ne schokker
van 'n feture; — schokkenge, vr., schokking.

maken; zich verbergen ; naar bed gaan. Vgl. VD.
Iemand uit zijn scholpe doe(n) kommen,

Schokschanweren , ww. Schokschouderen.

iemand dwingen iets te zeggen of te doen wat hij
lieer zou willen verhelen. j (Bije ). CV

VD ( Zuidn. -,). CV. J.
Schol, vr. (ijsschots). Niet in gebruik.
Schol, vr. (visch). Niet in gebruik. Zie SCHORSCHAUWERE.

RE.

-

zijn.

in de uitspr. weg. Landbouwwerktuig, ook DUficateur.
VELE (zie alcl.) gehecten ; fr. scar.
V oor de etym. vgl. SCHOP (spade) bij FRANCK-

Vgl.

SCI-IOLhLN

^

(Aanh J .
I

Scholpen, ww. Veelal in 't verl. dw. : gescholpt (soms geschelpt of geschulpt). 'n hurve,

8

SCHOMEL(E)

blauw (of zwart) gescholpt. De vis es dikke geschulpt. Ook zelfst. gebruikt : ne gescholpten, m.,
'n gesclzolpte, vr., g e s cholpte duif (mannetje of

wijfje). Zie GESCHOLPT.
- &Scholpen, aankloppen, niet in gebruik.
Schomel(e), bn. ; — schomelblok, ln . ; —
schomen, ww. Zie op ScIIAM-.

Schommel, n1. ; -- schommelen, Ww. ; —
schompermuilen, Ww. ; -- schonk, vr. Niet in

gebruik (ook niet de afl. en samenst.).
• Schooachten (uitspr. met sch. o), schoodrijen,
schoone(g)enen, schootwieën, enz. Collectief
telw. Zie GACHTEN, GEDRIJEN, GENEGENER, enz.
Schoof (sch. o), m. (niet vr.). Mv. shooven.
Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Wdb. Schoovern ben(defn, shooven binden. Schooven i' stuike' zetten. Schooven opgeen, ze met eene vork opgeven
bij het laden van liet voer.
-- Afl. Schoenen, ww. VD (vanhier schoovere,
m., man of vrouw die schooft). Men zegt meer :
benden en bendere (zie ald.).
— Samenst. Sclzoofblomme, vr., veelal in 't mv.
-rt : vlambloem, geslacht Phlox (vooral P. paalcolafa L.); ieder struik geeft ne schoof blommen ; Volk en Taal, IIe jaarg., I oo.

Schooi, m.;

-

SCHOONE

— 58 —

schooien, ww. Zie SCI-1 E 1_7(I)EN

(ook de afl.).
School, vr. ; — schoomte, vr. Zie SCHOLE,
SCHAAMTE (ook de afl. en samenst.).
Schoon, b as. bw. Zie SCHOONE.
Schoone, bn. bw. Als slotwoord altijd schoone.
Mnl. scone. Het were was schoone. Hie klapt
schoone. Trapp. v. verg. : schoonder('e), schoonst.
— Waar de Noordnederlanders mooi gebruiken,
zeggen wij gewoonlijk schoone en soms from
(zie FRAP.I).
— Bn. Zoo schoon as nes engele. Van meisjes :
zoo schoon as Onslievrauwke. — Spr. Schoone
va' verre es dikkels verre va' schoone: J
— Spr. De schoon' da(Oe' steken hem, de weelde
steekt hem. — Ne schoone klapper (of praterc),

iemand (man of vrouw) die veel en mooi praat.
Vgl. beneden schoone klappen; VI) : schoonprater. — Fraai gekleed. Sieska es zoo schoone v anda(g)e. CV. J. --- Fig. Er schoone mee zijn, er
wel mede zijn. Ge _twist da' ge ne goeJ koop gedaan het ? Ge zijt er schoone mee ! DB. CV. —
Eerlijk, welvoegelijk, beleefd. Schoone manieren.
Ook als bw. G' en doe' n ie schoone. Z' en klapt
nie schoone. DB. CV. — 't Schoe' manneke spelen (of uithangen), na een begane slechte streek
den vleier spelen. Hie hee meer as e jaar kaa'
(kwaad) va' naij gezazd, en nui komt hie bij snij
't, schoo' manneke spelen. En speelt snor 't schoo'
manneke niet, 't en zal toch nie halpen. CV.
-- 't Schoon hand, de rechterhand. Toe, gee jasij
e schoon haindse (handje). Daarnaast : e schoo'
polleke. — Beschaafd (van taaluitspraak). Ge
spreekt schoo' vlootins ( geen dialect ), schoo'
frans. — Ironisch. Heel, groot. Ge zij' ne
schoone louiord (luiaard). De schoone zatlap. En
gelooft hem niet : 't es ne schoone valschord
— Ironisch. Leelijk. 't Es schoone da' ge dor
doet! 't Was ewa' (of 'ras beetse) schoone !

-- Bw. Schoone spreken (zeer zelden klappen),
met beleefde woorden, nederig bidden en smeeken. Hie sprak schoone da' z' hem toch nie' dood
en zoon (zouden) doen. Ze kwarnp schoone spreken orn te Ineu( r)e blrJve wennen. 'Yee lang en
schoone te spreken kreeg 'k toch mij' geld. DB.
CV . J. — Schoone klappen (zelden spreken,
501515 wel praten), mooi praten. Zit wijf ka'
schoone klappen, snor om te werken en deugt ze
niet. CV. J. — Lief, minzaam, vriendelijk. As
ge 't i;u / schoone vraagt, zal ek 't geen (geven).
.Schoont zien, kijken. As Mie let moc hen (hebben), kart ze wel schoone • doen. 'k Zal 't hem
schoone ze(g)en, zonder kaad te zijne. — Goed,
oplettend, nauwkeurig. Zoekt ne keer schoone, en
ge zilt 't wel een(de)n. Bezie mij ne keer schoone!
Ze keek overal schoone rond in 't huis. Behoorlijk, wel. 7ricne was nicer as e jaar- ziek en
toch es ze schoone genezen. Iemand schoone de
waarhie' ze(,;g)en. G' het (hebt) schoone te
ze(gg)en (te klappen, te doen, enz.), 't en helpt
toch - niet : vgl. fr. c'ons avez beau dire, faire; DB.
CV. — Gansch, heelemaal. De slokken hen (hebben) de koole' schoon afvreten. Drenkt 'l. rlas
schoon uit. DB. CV . — Netjes, fijn, ferm. Irenisch. Astie (als hij) ons zag, trok er hie schoone
vandeure. De schelm hee' snij schoone bestolen.
Ze ka' schoone lie(g)en. Ik c'erke, mor- Jasij' eii f
blijft schoone staan (zitten, in her bedde
li(g)en, enz.). Ze liet her lief schoone varen.
CV. J. DB. — Gemakkelijk, fr. aisement. Veelal
neet kennen. Op 'n ure keende dor schoone nortoe gaan. Zal 'k mee honderd frank toekornrnen t
Jaag (ja, ge), g'heel schoone ! Ge tuit (durft)
te(g)e snij korten (kaarten) ? 'k zal 't veel te
schoon hen (hebben) ! DB. CV. — 't .Schoon hen

(hebben) : Jo. een gemakkelijk leven hebben :
eten en drenken, zonder werken, hie hee ' t schoone;
spr. de rijk' (rijken) hen 't schoonst; DB. CV.

J ; 20 de goede kans hebben om iets te verrichten

(b. v. in spel) : ge 'n keent. 't nie schoonder lien
one de bolle weeg te schieten , schiet nor den
uppervezerg)ele, g' het (hebt) het al te schoone ;
g' haalt het schoon om den haze dood te schieten.
-- Spr. 't Gat schoon hen, een gunstige gelegenheid hebben. 'k He veel geld gewonnen, mor 'k
he dikkels 't gat schoone g'had. Vlucht, binst
da' g' het gat nog schoon het (hebt). DB. J. CV
(Janie.). — Iet schoont rasaken, het (weer)
goed maken. Tiest hee' veel kern' va' snij geza id,
dat en kan hie nie schoone maken. — Van koeien
(huisdieren), die gekalfd hebben : ons koe moe'
nog schoone maken. Zie beneden SCHOONMAKEN.
— Ruim. Zijn hier tien Beters ? Pa ja' t,
schoone ! Da' weegt schoo;ze tien kieloots.
Schoon,

vw. (ofschoon), niet in gebruik.

— Zelfst. M.: ne schoonen; ironisch : ge zz^
ne schoonen, tot iemand die niet goed handelt ;
doornnee zijde ne schoonen, dat helpt u niet (veel).
— Vr. : 'n schoone; dat es 'n schoone (nl. poets,
vertelling, avontuur), fr. c'est zinc bonne! !Fat da'
ge dor zegt, dat es 'n schoone; 't was 'n schoone,
da' ze gedaan hen (hebben). — Zie ook SCHOONEBij-DAG(E), SCHOONE-BIJ-NACINE. - O. : e
schoon (b. .v. veulen).
--- Afl. Schoones bied, vr., schoonigheid,

SCHOONT;-131j—DAGE
schoonheid (dat men niet gebruikt) ; mee schooneghied, met lieftalligheid, minzaamheid, vriendelijkheid : zegt het hem, mee schooneghied, en
hie zal hoorken ; DB, CV, J ; — schooneken, gewoon schoonekies, bw ., schoontjes ; ge moet
schoonekies spreken ; — schoonte, vr., Wdb. —
Schoonen (schoonmaken) is niet in gebruik.
— Samenst. Schoonmaken (uitspr. schoommaken met verkorte zovl. sch. o), ww., reinigen,
zuiveren (sprekende van graan, zaad) ; es 't kooren
al schoongemaakt ? (dok wel van dieren (vooral
van koeien), de nageboorte uitdrijven : ons Blesse
moe' nog sc/zoommaken ; in deze laatste bet.
veelal schoone maken (zie boven) ; vanhier schoonmaaksele (uitspr. schoomaaksele met niet-verkorte
zovl. sch. o), nageboorte (van huisdieren) : buiten
hangen ze 't schoonzaaksel van 'in nneerie in nen
appelboom; woordenspel : van een leelijke, oude
vrouw, zegt men dat het e schoomaaksel
(= schoon maaksel) es.
Men zegt met verkorte zovl. sch. o: schoombroere, schoonbroeder, schoondochtere, schoonzeune ; doch met niet verkorte zovl. sch, o :
schoomoedere, schoovadere of schoonare, schoozicstere. Zie Kl. en Forml.

Schoone-bij -dage (uitspr. -da(g)a, meestal
zonder g en.met zovl. lange a en sch. o), vr. Sierplant : vooral Ipomaea purpurea LMK, de purperwinde ; ook de driekleurige winde (Convolvulus tricolor L.). J.
Schoone-bij-nachte . ( sch, o ), vr. Nachtschoone, sierbloem (1MTirabilis jalappa L.). DB. J.
Schoop (zachtl. o), o. Zie SCHAAP (ook de afl.
en Samenst.).
Schoorfbak (zachtl. o), m. Eig. schorfbak.
Keukentuig : scherfbord.
Schoorfines (zachtl. o), o, Eig. schorfiizes.
Scherfmes, waarmede men groenten (of iets
anders) in den schoorfbak fijn hakt.
Schoor, m. Niet in gebruik (ook niet dc all. en
samenst.).
Schoorse (uitspr. schoosa met sch. o), o. Dorpsnaam : Schoorisse. Zie PLAATSNAMEN. - Bene
va' Schoose, man of vrouw van Schoorisse.
— Afl. Sclzooseneere, m., inwoner van Schoorisse; — Schoosesch (uitspr. met ch voor a), bn.,
van Schoorisse : 't es ne Schoosesche pachtere; op
zij' Schooses, naar de manier van de inwoners van
Schoorisse : hie spreekt op zij' Schooses, hie ze; t
oes i' plootse (in plaats) van ons; zie OES.
Schoose, 0. Zie SCHOORSE.
Schoot (sch. o), m. Mv. schooten; verkl.
schuutse (verkl. -ses, -sies). Wdb. — Spr. 't llloet
op herre (ook zijne) schoot) gebracht) wer(de)n, ze heeft het wel graag (een betrekking, een
voordeel, enz.), maar ze zou er zelf niets voor
doen. — Wat een voorschoot kan inhouden. Ze
gaf hem ne schoot appels. SCH. DB. CV . J.
— Schoot, m., touw, en schoot, in., stuk (mv.
schoten) zijn niet in gebruik.
— Samenst. Schootsvel, o., Wdb.
-

Schop, m. (stamp); — schoppen, ww. Zie
SCHL'P, SCHUPPEN

(ook de afl. en samenst.).
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Schop, vr. (soort van spade). Zie SCHL PPE.
Schopere, cri. Zie SCHAPERE.
Schoppen, vr. (kaartspelterm). Zie PIJKEN

(ook de samenst.).
Schor, bn. ; — schorem, 0. of bn. ;
schoren, ww. Niet in gebruik.

Schorfbak, m. ; — schorfmes, o. z. SCHOORF-.
Schorpioen, m. Mv. -en. Het woord is bekend,
doch het dier niet. — Alle vergiftig insect. 'k Was
van ne schorpioe' gebeten.
— Samenst. Sclzorpioenbete (uitspr. schorpioenz-), vr., alle venijnige insectenbeet.

Schorre, vr. Mv. -Iz. Schol. 'n Schorre mee e
glas bier, dat es stijf goed. Vgl. ook ndl. SCHAR.
— Samenst. Schorreman, m., schorreze'ijf, o.,
scholverkooper, -verkoopster; — schorrenbeentje
(uitspr. schorrambientsa), o., de schol wordt in
tweeën gesneden, en elke helft in stukjes ; ieder
stukje heet schorrembientse ; indien in ieder
stukje maar éen of twee graten zijn, zegt men :
rebbeke (van 'n schorre).

Schorre, vr. Mv. -zz. Platachtige zandsteen
(van Paniseliaanschen, Lediaanschen of Lakeniaanschen grond). In den ondergrond steken er
veel schorren. Dat en es znor slicht) land . er
zijg te veel schorren. Vgl. ndl. SCHOR.

Schorre, vr. Mv. -n. Soort van vrouwemuts
zonder bindlinten. De schorren en wer(dejn nie
racer ,; edre(g)en.

Schorremorrie, vr. Niet bekend in mijn

dialect.

Schors, vr. Niet in gebruik. Zie
de afl. en samenst.).

SCHI?RSE

(ook

Schorselwoensdag, In. ; — schorsen ww.
,

Niet in gebruik.

Schorseneel, schorseneer, vr. Zie SCHURSENELE

(ook de samenst.).

Schort, o. of vr. Niet in gebruik. Men zegt

VUSSCHOOT (zie

ald.).

Schorten, ww. Niet in gebruik.
Schot, o. Niet in gebruik. Zi e SCHEUTE.
Schotel, m. Zie SCHOTELE.
Schotele, rn. Mv. -ls. Verkl. -ike (mv. -lkes,

-Ikies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Mul. scotele. Schotel. Wdb. — 't Es er ma(ge)re
schotele, het gaat er magertjes (wat het eten betreft). Zoo ook : in dat huis es 't vette schotele,

men eet er goed en veel, men maakt er goede sier.
— lllor (maar) de schotels meu(ge wasschen,
enkel het vuile werk mogen doen (veelal van vrouwen) ; niet geacht zijn. Zij' wijf en es thuis nie'
geteld, zij em mag mor de schotels wasschen. —
An 't schotelke zitten, eig. : een schotel voedsel

voor zich hebben, aan tafel zitten, eten en smullen;
fig. : aan 't beheer zijn en uit zulke bediening zijn
voordeel trekken. Hie wilt in de raa' (raad)
kommen om ook an 't schotelke te zitten. De
miniesters zitten an 't schotelke. Men voegt er
wel bij : en z' eten ulder buikske vul. J.
—Samenst. Schoteldoek, m., Wdb ; vodde, man
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(of vrouw) zonder waarde: ge pakt »rij zeker 7'eiir
ne schoteldoek? Slecht vrouwmensch, Sieska dry
schoteldoek es overal bij; vgl. ScH, .DB, J ; —
schotelharis, o., Wdb ; — scIzotelteteii, o., vloeibare spijs (melk, soep, zojj5e) die in diepe schotels wordt gegeten : 's noenens alleene krij(g)en
ze dor schotelteten; vgl, TETEN ; - schotelwatere, o., schotelwater; slechte drank of vloeibare
spijs : die soep en es mor scizotelwatere ; da'
bier es slichter as schotelwatere ;J, CV (l4anh.).

Schotelen, bedr. zw. ww. Very. : sclioteldeg e,
geschoteld. Met hen (hebben). Konkelen, intrigeeren. Eig. : in een schotel gereedmaken en opdisschen (vgl. VD). 'n Deu(g)erieterije schotelen. Dat es gisteren ave(n)d in de Ïrroone
geschoteld.
Vgl. Sco. DB. J.
`J

-- Afl. SchotelderiP, vr., de daad van iets te
schotelen ; daarnaast schotelenge, vr. ; ik en ka'
.

mee et'n schotelderij omme; — sclioteleere, in.,
iemand die schotelt : die leeleke sehoteleers kommen alle da(g)en te care.

Schots, vr. Niet in gebruik.
Schotsch (uitspr. sch ots met speciale zovl. on

en met ch vuor vocaal), 'bn. bw. Wdb. 1ti'e
schoutsche vaint, een plompaard, een ongemanierd, onbeschoft mensch. Schoutsche manieren.
.Hie ka' zoo schouts doen. Vgl. VD. KIL. SCH,
TV/ b. i/nl. TV/ b.
-- Afl. .Schorilsch
g bied, vr., schotschiglieid,
scliotschlieid.
Schou (uitspr. met speciale zovl. on, zonder
slot-w), bn. 'Fulp. v. verg. : scliouér(e), schorst.
Iel. ook schou. Schuw, bang. Wdb. l' es schou

va n dr'erre valnt. Van den donkere schort zijn.
'k Bes de r schors, elf va' mee here af eerie te
doene. Als iemand uitdagend roept : 'k exit ben nie
sezoaz ! antwoordt men veelal : die sic schon en
es, krijgt ook sla(g)en. DB. J.

— Wild, woest, gevaarlijk (van personen).
Wacht ou (n) van diene schoué keerele. Der
loop' schou gaste' rond. Vgl. VD (scHouw).

— Afl, Schoza bied, vr., schouigheid, schuwheid ; daarnaast schoute, vr. : hie beeft va'
schozié bied ; va" schouéghied in zijra broek
doen (of in e rrzollegat kruipes); ze sterft va'
schoute; — schoaré'rik, m. , bang mensch (vrouw
of man) : 11.Iie en es mor ne sclzoué rik.

Schouden, ww. Zie SCHAUWEN (van verkens).
Schouder(e), m. Zie SCHAL'WERE (ook de afl.).
Schouën (met speciale zovl. oir), ww. Soms

SCHOUWEN, en ook SCHAUWEN (zie ald.). Schuwen.
Schout, in. ; — schouts(ch), bn. Zie SCHAUT,
SCHOTSCH.
Schouw, vr. Zie SCHAUWE (ook de samenst.).
Schouw, vr. (vaartuig) is niet bekend.
Schouwen, ww. Zie SCHAUWEN (ook de afl.).
Schraag, vr. ; — schraal, bn..; -- schrab, vr.,
schrabben, ww. Niet in gebruik.
Schraboele (uitspr. met korte a, klemt. op boe),
vr. Zonder mv. ; zonder verkl. Van romaanschen
oorsprong (vgl. fr . escarbille). Kooltjes coke, die

--
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,

zich in de stoof vormen, door den rooster vallen
en met de asch vermengd zijn. De schraboel uitrooen (-rapen). Íl[ee' de scheemande weidt de
schraboc le van d'as sche gescheed. SCH (sCHAR--

L'ILLE, SCHERBILJEN, SCHERBILIEN, SCHREBILI)EN, SCHRAMHOELIE). LB (SCHARBIELJE, SCHREBIELJE). CV (SCHRABHOELIE, SCHRAMHOELIE).
R (SCHRABHOELIE), J (SCHRAI3ILIE, SCHRA M
-HOELI).
rooen
Schrafelen, WW. ; - schragen, ww. ; —
schralen, Ww. '; --- schram, vr.; schrammen,
WW. ; - schrander, bn. bw. Niet in gebruik
(ook niet de afl. en samenst.).
Schranke, vr. De arealen (of de zaileiz)
schranke zetsen, de zeilen zoodanig plaatsen dat
zij schuins staan gelijk de armen van een St.-Andreaskruis. Aster (als er) iemand in 'I rneulenlrrns
doo' ligt , zetten ze de zaden i' schranke. De
drensc' staat 1' schranke : es de mulder dood ?

D.B.
— Weversterm. De lijn, waar de draden schranken. Volk en Taal, Ve jaarg. 85. J (SCHRANK, m.).
— Samenst. Schrankkoorde, vr., weversterm :
de koord die nevens de schranke gespannen is ; —
schrankroe, vr., weversterm : de roe, die, na 't opboomen van de keten, de schrankkoorde vervangt ;
vgl. Volk en Taal, Ve jaarg. 84, en J.
Schrankeldevoet, bw. Met den eenen voet
over' den anderen. Sehrankelde,'oe(t) staan of
gaan. DB.
Schranken, bedr. onz. zw . wij>. Very.
schranktege, geschrankt. bedr. Met hen (hebben).
Overkruis leggen. De beenes, d'orrns (armen)
schranken. De tande' van de za(g)e schranken.
De never schrankt de draéiz (draden). Vgl. J.
VD. Mi l. TT db. — Bedr. of wed. Ontmoeten,

kruisen, voorbijgaan of -rijden. Veelal van rijtuigen. Iemand schranken. Ons feturen hé (hebben)
rsallekanders geschrankt an d' Hope va' Vrede.

DB. J. — Beurtelings nu het eene voorwerp dan
het ander zetten, planten, enz. Ge moet de koolti'
schranken. Schrankt de len(de)n (linden) en de
baken (beuken). — Aflossen, vervangen. Fr. relever, relayer. All' ure' sclzrariken z' houdere

(zich). DB.
— Onz. Met zijn. Van planten. Geschrankt
staan. Die blorskoolen en schranken nie' schoone.
Dor waren Brij soorte' varia blonminerz en ze
schrankteg es. Ook wel : mee alkander schranken. DB. J. -- Zich kruisen (van gaande personen,
rijdende voorwerpen). TV aar schranken die t wit!
trains ? DB. J. — Afwisselen (beurtelings). De
gare getalle' schranke' nice' d' om/are. DB.

Schransen, ww. ; — schrap, vr. ; -- schrapen, ww. ; — schrappen, WW. Niet in gebruik
(ook niet de afl. en samenst.).
Schrap, bn. bw. Schraal, schaarsch. De goe
boonera en zijn dees jaar mor schrap. — 't Es (of
't saat) er schrap, er is gebrek (in een huis b. v.).
't Begint er schrap te gaan, er begint gebrek te
komen. Schrap leven, uiterst spaarzaam. Vgl.
OLD., Bijdr. SCH. DB. CV . J.
Schrede, vr. Niet in. gebruik.
Schreef, vr. Zie scHREVE.

SCITI:F,EFKE-SCITTETF,Í\`

Schreefke-schieten, ww. Zie ScHREVE.
Schreem (uitspr. met sch. e), m. Mv. -en.

Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Mnl. screen. Stam
van SCHREEMEN (zie ald.). Schreeuw. Moeder
liet ne groote selzreenz. De zieke gaf nog twie
drij sclzreemen en stierf. DB. Vgl. 1Vnl. Wdb.
FRANCK-VAN WIJK (i, v. SCHREEUW).

Schreemen (sch. e), onz. zw. ww. Very. :

schreemder e, geschreemd. Met hen (hebben).
Mnl. ook sclzreemen. Altijd gebruikt iply. ndl.
weenen, janken, schreien. Ze schreenzt her oo(g)e'
rood. Van de pijize schreeznen. As vader doo'
was, schreemdegen de kinders toch zoo bermherleg vele. 't En es de moeite nz (' 7eerd da' g' er
om schreenzt. — Snottebelle' schreemen (of snottebelle' lank schreemen), zoo hard en lang weenen,
dat de snottebellen (lang) over de lip hangen. —
Ziet da' snij' izzes al schreemen nor huis nie en
komt, zeggen de kinders als zij aan een ander kind
.

hun mes leengin om eenen appel of eene peer te
schellen; de leener moet, ten dank, een brokje van

de genoten vrucht op de punt van het mes steken
en dat aldus teruggeven.
— In de bet. van ndl. schreeuwen (roepen) zegt
men nooit zovl. schreemen, altijd roepen, tieren
of iets dergelijks. Vgl. DB.
— Afl. Schreemachte;-, bn. bw., geneigd tot
weenen; — schreemenge, vr., het weenen : 't was
'n algenteene schreemenge; — schreemere, m.,
man, vrouw (of kind) die veel weent : da' maisk'
es ne leeleke schreemere ; — zijne schreemer
maken, gebaren dat men schreemt ; zijne schreemer ope'zetten, hard en luid weenen, huilen ; zie
beneden SCHREEMERKE ; - schreemord,
schreemaard ; in de geijkte spreekwijze : zijne
schi eenzord maken, doen alsof men weende, fr.
faire senzblant de plcurer ; g' em moet ouë
(uwe) schreemord nie maken, 'k ken on (uw)
valschhied; as her rijke tante stiet. f, koest ze
fijn herre schreemord maken ; vgl. JANKAARD.
— Samenst. Schreemgat, o., vrouw (of kind)
die veel weent ; — schreemkerte, -konte, vr.,
vrouw (of meisje) die veel weent ; — schreenznzuile, -tote, vr., schrcemsmoel, in., vrouw (of

man, of kind) die veel en gemakkelijk weent;
vgl. MUILE, TOTE ; - scizreenzkloot, m , man (of
jongen) die veel weent.
Schreemerke (sch. e), o. Verkl. van schreemere (zie aid.). Veelal in 't mv. : sclzreemerkes
(of -kies). Plantnaam : guichelheil (Anagallis
arvensis L.). Zie l olk en Taal, Ie jaarg., 90 :
« En die v ele schreemt, heeft oogen zoo rood als
deze blommekens », wordt er verklaard.

Schreeuw, m. ; — schreeuwen, ww. ; —
schreien, Ww. Niet in gebruik (ook niet de all.
en samenst.). Vgl.

SCHREEM, SCHREEMEN.

Schrepen, bedr. zw. ww. Very. :

schreeptege,
geschreept. Met hen (hebben). Mnl. screpen.
Schrappen, schrabben. Wortels, schussenelen, nu
(nieuwe) pato(dders schrepen. Schreept de
schusse (schors) van dat haut. — Spr. Hie en hee'
geene na(g)el om zij' gat te schrepen ; zie GAT ;
— Fig. Iemand zijne wortel schrepen, hem op

schandelijke wijze foppen, bedriegen. — Mnl.
Wdb. KIL, SCH. DB. J.
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— Afl. Sclzrepelenk, m., schrepeling, afval bij
't schrappen ; schrepelenge' va' wortels; 'k viel,
mee te terten (treden) op ne schrepelenk van ne
pato(dd)ere. uiTzl. 117db, SCH, DE, J ; — schrepelenge, vr., collectief : al de schrepelenoen te
zamen ; vaagt die schrepelenge van haut buiten;
schrepenge, vr., het schrepen ; — schrepere,
m., iemand die schreept; iets waarmede men
schreept : de schreper van denz bakkere, fr. racloir, gratto/r; een slecht mes (zie GATSCHRE—

voorwerp waaraan men de schoenen afkrabt (nevens deuren b. v.), fr. dc'crottoir; vgl.
Mu/. l i db. — schreepsele, 0., schrapsel.
— Samenst. Schreepnzes, o., slecht mes (waarmede men schreepi) ; vgl. ScH, DB, J,
PERE) ;

Schreuë, soms schreuie, vr. Mv. -n. Verkl.
schreu(i)ke (mv. -kes, -kies). Vgl. mnl. scrode, vr. ;
ndl. schrooien (snijden). Reep, band, lang afgesneden of afgescheurd stuk. 'n Schreuié' papier ;
'n schrem7 laken, lijwaat. De schreue7 van ' ni
nzuitse (vrouwemuts), de vlakke of gepijpte of
gebekte buitenstrook, die om of boven voorhoofd en slapen gaat. Zie scHRoo(DE) bij Kit..
DB. J.
Schreuven, vr. mv. Niet in gebruik.
Schreee, vr. Mv. -n ; verkl. schree fke (mv. -hes,
-kies). Mnl. scre7.'e. Schreef. Wdb. — Over de
(ook zijn) schreve zijn, gaan, loopen, hetz. als uit
(of buiten) de (of zin) schreve zijn, gaan, loopen,
ndl. uit de schreef gaan, te ver gaan, niet te dulden
zijn. — Teder lijntje van den boom (zie ald.) in het
jasspel. Devi boom hee' vzj f of zeve' schreven.
111e spelen i' vijf schreven, we spelen tot een der
partijen vijf schreven heeft uitgeveegd. 'n Sclzreve, twie schreven (of 'n dobbel schreve) va(g)en,
nl. uitvagen. — Schreefke schieten, schreefje
-

gooien (of werpen) ; VD.

Schriek, m.; — schriel, bn. bw. Niet in

gebruik.

Schrift, o. Niet in gebruik. Vgl. GESCHRIFTE.
Schriftgeleerden, m. Niet gewoon. Schriftgeleerde. Wdb. -- Soms ironisch : ongeleerd
mensch dat over geleerde dingen durft meepraten ; J.
Schrifture (klemt. op tut), vr. De Heilige
Schrift. Iedereen em mag de Schrifture 711 0
.

lezen.

Schrijbeenen, ww. ; — schrijden, w w. ; -schrij delings, bn. Niet in gebruik.
Schrijf, m. Stam van schrijven. Het schrijven.
-

'k Enz bè veur de schrijf 7z ict, ik schrijf niet

gaarne.

Schrijn, 0. Niet in gebruik. Bewaard in
schrijnwerken en schrijnwerker(e) ; zie aid.

Schrijnen, ww. Niet in gebruik.
Schrijnwerken, ww. Wdb. Ook als o. nw.. :
hie doet 't schrijnwerken.

Schrijnwerkere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (my.
-rkes, -rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Sies de schrijnwerkere, leeft hie nog
Afl. Schrijnwerkertje, vr. : ambacht van
—
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den schrijnwerker; winkel van eenen schrijnwerker.
--- Samenst. .Schrij zwerkersaloom, o., -^; eree'schip, o., -gerieve, o.; -- schrijnwerkersarnbacht,
o., -stiel, m. ; — schr•ijnze'erskerswenkcle, m.

Schrijven, bedr. st. ww. Ver t . : schreef, geschreven. J\'iet hen (hebben). Wdb. — 1Vaar
lenze (zullen we) of garant (gaan we) flirt schrilven ? Uitroep ' bij iets wonders, zeldzaams dat
gebeurt of gezegd wordt. CV. R. J. — T l "rrar
staat dat geschreven ? \Vaar is het klaar bewijs ?
DR. J. — Dat en .ctaa' rzic ; gerst geschreven, dat
is geen verplichting ; dat moet niet geloofd worden. CV. J. — Nee dobbel krijt) schriyven ;
zie KRIJT.

— Men zegt : fijn, grof schrijven, dik, dun
schrijven; — rond schrijven, in rondschrift ; —
klaar schrijven, duidelijk.
Onz. Da' papier en schrift nie' goed, op
dat papier schrijft men niet goed. CV.
Afl. Schrijfachteg .(uitspr. schrijvachtach),
bn. bw., geneigd tot schrijven : den eenen dag ben
—

---

'k schrijvachteg, den anderen niet ; — schrilvenge, vr., het schrijven : alkendeen narep 'm
penne en 't was algemeene schrijvend e; —
schrijvere, in., man of vrouw die schrijft : Afie
en es geene schoone schrijvere ; veelal in 't verkl.
schrijverke : een gemeen watertorretje dat kringetjes en kronkels op 't water beschrijft (Gyrinuus
natator L. en verwante soorten) ; SCH, DB, J ;
soms : geelgors (Emberiza citrinella L.), omdat

de eitjes van dien vogel met roodachtige streepjes
als beschreven zijn ; CV, J; vgl. hier ERTREVNSELE.

— Samenst. De gebruikelijkste zijn : schrijfboek, m. (niet o.) ; — .cchrij f^lag, m., Wdb. ; —
schrzjfent, m., schrijfinkt; — schrijffaarte, vr.,
schrijffout ; -- schrijfgeld, o. : de notares lice'
vele gevraagd veer schrijfeld; — schrijfgerleve, o., Schrijftuig; — schrijf/esse, vr.; –
schrij flettcr-e, vr. ; — schl'ij fj5a(m)/ier, o. ;
schrijfenne, vr. ; — schrijfta fele, vr. ; —
schrifftlfd, Tn. ; — schriffair"e, vr. (niet o.) ; —
se/zrijfwcrk, o.

Schrik, m. Zonder mv. ; zonder verkl. Wdb.

.Niet gewoon in de bet. van fr. peur. Vgl.

BENALTHIED; SCHOUEGHIED, SCHOUTE (s. v.

SCHOP). Spr. Die geene schrik en heet (heeft),
krijst ook sla(g)en, tot iemand die met zijn
lichaamskracht •pocht. — Xe schrik 7 pan, buitengewoon veel. Ne schrik va' geld. Dor was 'rat
schrik

va' volk. SCR. J.

Schrikkelen, onz. bedr. zw. ww. Very. :

schrikkeldeg e, geschrikkeld. Met hen (hebben).

Daarnaast gewoner OVERSCHRIKKELEN. Over-_
slaan ; voorbijgaan ; nalaten. Onz. Ge moet goed
tellen en nie schrikkelen. Alle da(g)e komt hie
h/er veurbif; mor hie schrikkelt alternaits. —
Bedr. Ze leest de gazette van 't begin tot 't elide
en z' en zoo (zou) geene regel schrikkelen. G' het
(hebt) 'n letter geschrikkeld. SCH. DB. CV . T. J.

Schrikken, onz. zw. ww. Very. : schriktege,
geschrikt. Met.hen (hebben). Van rijtuigen: elkander ontmoeten. T' Sege/sern schrikken de twic
trams. Vgl. -SCHRANKEN.
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— Ndl. schrikken, ,ww. (van schrik) is niet in
gebruik.
Schril, bn. bw. Niet in gebruik.
Schrobbelen, bedr. zw. Ww. Vers'.: schrobbeldese, g eschrobbeld. Met hen (hebben). Freq.
van ndl. schrobben. Schrapen, schrafelen. Iet mee'
de ven/ ers op 'n hoopke schrobbelen. — Broddelen, knoeien, slecht werk verrichten. De kleermaker hee rijm broek t'hoope geschrobbeld.
— Afl. Schrobbe/derije, vr., daarnaast schrobbele v e, vr. : bijeenschrafeling ; knoeiwerk ; —
schrobbeleer-e, m., iemand (man of vrouw of kind)

die schrobbelt.
— Samenst. Schrobbelkerte, -konte, vr., vrouw
die schrobbelt; — schrobbelkloot, m., man die
schrobbelt.
Schrobben, ww. ; — schroef, vr., schroeven,
; -- schroeien, ww. ; — schroken, Ww.
Niet in gebruik (ook niet de afl. en samenst.). •

Schrokken, onz. zw . ww. Verv.: schroktege,
geschrokt. Met hen (hebben). Vrekkig zijn of
leven. Die mains('ch,en en leven abij niet; dat
es sparen en schrokken 't jaar uit en 't jaar Zn.
— De ander bet. (gulzig eten) • is hier onbekend;
ook schrok, m., is niet in gebruik.
Schrokkerij, vr., vrekkigheid.

Schrollen, ww. ; — schrompelen, ww. ;
schrooien Ww. ; -- schroom, m. ; — schroot, o.

—

Niet in gebruik (ook niet de afl. en samenst.). •

Schrupeleus (klemt. op lens), bis. bw. Scrupuleus. /hoeder es veel te schrupeleus.
— s\fl. Schrnpeleniss'liied, vr., ''schrupeleuzigheid, het scrupuleus-zijn.
Schub, vr. ; - schuchter, bn. bw. ; -schudde, m. ; — schuddebol, m., schuddebollen, ww. Niet in gebruik (ook niet • de a fl . en
samenst.).).

Schudden, ww. Zie seinivv (ook de afl.).
Schuier, nl. ; --- schuieren, ww. Niet in

gebruik.

Schuif, vr. Zie SCHUINE.
Schuif, m. Van schuiven . daad van (op)schui-

ven. Da' werk en hee' geene schuif, het schuift
(gaat) niet vooruit. DB.
Schuifel, m. Z ie SCHUIFELT.
Schuifele n m. Mv. -ls. Verkl., gewoon, -lke
(mv. -kes, -kies). De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. 'weg. Fluitje, fr. szfflet. 'n Schuifel va'
wulgeschusse (wilgeschors). E steenie schufelke.
Hie blaasdes' op zij' schufelke. — Spr. Iemand
o zij' schufelke doen dansen, iemand naar zijn
wil buigen. Zij' wijf doet hem op her schufelke
dansen. — Mannelijk teellid.
-- Fr. ffite — zovl. FLUITE; doch finite wordt
ook wel naast schufele gebruikt. Zie FLUITE.
Schuifelen, onz. bedr. zw. ww. Verv.: schut=
feldeg e, geschuifeld. Met hen (hebben). Mnl.
scufelen. Fluiten (met of zonder fluit). Hie paktege zij', schufelke, ,en hie sclzui feldege ne keer of
twieé: Op de vengers scha/ felen. Op iemand
schuifelen, op iemand roepen al fluitend. Hie ka'
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schufele gelijk 'in botvenke, gelijk 'n lijstere,
gelijk ne meerlaan, hij kan goed en schoon fluiten
met den mond. De veu(gels zijn amaal an
't schuifelen. — Spr. 'k Zal hem doen dansen
gelijk ek schu fele, 'k zal er nice doen wat ik wil.
— Ge zilt achter ou (uw) geld lneu(c)e schuifeten, ge zijt het kwijt. J. — Ieder veu(g)elke
schuifelt zoo as 't kan (of zoo as 't gebekt es). —
Van den wind. ' t Es leelek were, de wend scha,!=
felt in de bootneut. — Voor de etym., zie

en VERCOht.I,IE.
schuimen, is niet in gebruik.
— Afl. Sch,u felachteg , bn. bw., geneigd tot
schuifelen; — schufeleere, m., iemand (man,
vrouw, kind, vogel, enz.) die goed en wel schuifelt ; — schu felenge, vr., het schuifelen.
— Samenst. Schu Telbeen, o., verkl. gewoon.
-bl'entse, kwakkelbeen ; — minachtende termen :
schuelkerte, -konte, vr., vrouw die (veel) schuifelt ; schuif /kloot, in., man die (veel) schuifelt.

FRANCI -VAN WIJK
- &hhittelen,

-

Schuilen, onz. zw. (dooit sterk) ww. Verv. :

•chuildege, geschuild. Met hen (hebben). Wdb.
— Afl. Schuildere, m., iemand die schuilt :
den dolader viel op de schztilders onder dent
boom; — schuvenge, vr., schuiling.

Schuinte, vr. (niet o.). Zonder mv. Verkl.

schuimke. Mnl. scuine. Schuim. \Vdb. --- .De
schttime staat op zijne mond, sprengt (of
gruist) uit zijne mond, hij is razend kwaad.

Schuimen, onz. bedr. zw . ww. Very. : schuimdege, geschu imd. Met hen (hebben). Wdb. —
Schuimbekken. Hie schuiyndege va' koleere. —
't Vet schuimen, fig. de winst (van eene zaak)
nemen. Ge komt te late, vriend, 't vet es al geschuimd. — 't Schuimt er van 't volk, er is
heel veel volk.
— Afl. (Schuimachteg, bn. bw., geneigd tot
schuimen : 't bier en es nie scltuiinachteg , (ook :
a ft van zelfst. nw. schuijne) als schuim : zij'
speeksel was schuinaachte1 ; — schuimenge, vr.,
schuiming ; — schuimere, in. iemand die schuimt ;
ook iets (drank) dat schuimt : 't es sc int/iner vain
-

,

bier.

= Samenst. Schuimbier, o. ; — schuimdrank,
m., schuimende drank ; — schuimspaan, vr. ; —
schuiniwatere, o., spuitwatere ; -- schuinte 'ijlt,
schuimende wijn ; champagnewijn.
Schuin, bn. bw. Niet in gebruik (ook niet de
afl. en samenst.).
Schuit, vr. (vaartuig). Niet bekend.
—

Schutte, vr. Mv. -n. Verkl. schuitse (mv. -tses,
-tsies). Aarden eetvat, kleiner dan de teele (zie
ald.), met twee ooren, waaruit de boeren, gezamenlijk, melk, zoppe, pap eten. 'n Schuite melk.
De katte lekt de schuit uit. DB. — Dor en krij(g)en ze nie' veel in de schutte, het eten is er
schraal en mager. -- Scltuitses (of -tsies), o. mv.,
soort van tuinplant, het tuinklokje (Campanula
Medium L.) : naar de schuit-vormige. bloemen.
Dor bloeidege' witte 'vi blauw schuitsies.

Schuive, vr. Mv. -n. Verkl. schulfke (mv. -kes,
-kies). Schuif. Wdb. — Iii 'n schuive gekweekt
(of opgebrocht) zijn, met al te veel zorg en angst-
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valligheid opgebracht zijn. Da' mannek' es in 'n
schuin' opgebrocht, der en zal nie' veel goeds a f
kommen. — In de bovenste schuine li(gg /en (of
gelozeerd zijn), de lieveling, het troetelkind zijn.
In d' onderste schuive li(gg)en, de verstooteling
zijn. Vgl. i v. — Schut fke, o., deurtje, plankje
dat kan open- en toegeschoven worden, in den
biechtstoel. Het schu fke krij(g)en, geen absolutie
krijgen. De pasten gaf hem 't schuifke. — Oogvormig voorwerp, Nv aar in de mulder de tlacclsc.htLppe schuift , als hij ze gebezigd heeft.
Schuive, vr. Schaduw. In de schuive ll(g ,^c'n,
luieriken.
Schuiven, onz. bedr. st . ww. Verv.: schoof,
geschoven. Bedr. Met ken (hebben). Wdb. -Iet op kante ,^Ch1Ll%.'e'lt er niet (willen) over spre
ken ; iets van zich werpen, er geen schuld Nvillen
aan hebben. — Rote (of roots() schuinen, op cent!
rij ( o f role) een voor een de beurt afwachten; fr.
faire . /i le. J. -- Onz. Met zijn. (Heimelijk) weggaan, vertrekken (niet of zonder schuivende beweging). Ge snoet nor uures schuiven. Ze Mijn der
Vandeure geschoven. J. CV. — Vooruitgaan
(van een te (boen werk). Ze wien (wieden) al ne
,g'heelen dag en 't en schuift niet. Fr. avanccr.
DB. J. CV (.d ank.). — Opgaan, verminderen (van
verbruikte dingen) ; veelal met verre. Zijn fortune, z it geld as verre geschoven. Onz' appels
zijn al verre geschoven. Ook van jaargetijden :
de zomer es verre geschoven. DB. CV. J.
— Afl. Schuivenge, vr., schuiving ; — schutzere, m., persoon die schuift ; iets dat schuift,
b. v. plankje dat in den labak (zie ald.) schuift ;
vanhier : schuivergroeve, vr., groeve in den labak,
waarin de schuiver om en weer schuift ; zie Volk
en Taal, V, 148, VI, 99.
— Samenst. Schufdeure, vr., VD ; — schud f'5oeiere, o., wit poeder (soort van talk) dat men in
nieuwe handschoenen of schoenen doet, opdat
hand of voet er in gemakkelijk glijdo ; — sclt.uiftafele, vr., lange houten speeltafel, waarop uien
naar ijzeren staafjes met eengin stok ijzeren schijven schuift ; -- schuiftrompet, nl. (niet vr.).
Schuld, vr. Zonder de zovl. vr. kenschetsende
eind-a. 1\1 v. -cie (veelal uitgesproken : schutli).
Verkl. ongewoon. Wdb. -- Spr. l eloft es schubt,
.

,

en die 't niet en doet, krijgt nept bult. Z. 111 L'iE.
Afl. Sch.uldeneerc', al . (in het Onze-Vader,
het aangeleerde schuldenaren, dat. inv.); — schuldeg, bn. b% ., daarnaast gewoner plichteg (z. ald.).
Samenst. In den vorm schuld- . schuldmaken, o. : z' es veur 't schuldsnaken; vanhier :
schuldmakere, iemand (man of vrouw) die schuld
maakt ; — schuldbekentenesse, vr. — In den vorm
schulden- : schuldenboek (uitspr. schuldatnboek),
m. (niet o.), bij VD schuldboek . Trans staat al
twie jaar op mijne schuldemboek.
--

Schulfere, 111. ; — schulferen, ww. Zie
SCHELFERE, SCHELFEREN.

Schulpe, vr. ; -- schulpen, ww.

SCHOLPEN ; en

Zie SCI-IOI,l'E,

vgl. VD.
Schunnig, bn. bw. Niet in gebruik.
Schuil, m. Mv. -pen. Verkl. -ke (mv. -kes,
kies). Schop, stoot met den voet. Iemand ne

SCHUPPE

CV. J.

Schuppe, vr. Mv. -Ii. Verkl. scliupke (mv. -kes,
-kies). Mnl. ook sclzuppe. Schop (werktuig) ; fr.
p'//'. 'n Haitie (houten) schuppe; 'li ijzerie
scliztppe. Geld mee schoppen, veel geld : op dat
hof ester (is er) geld mee schuilben. Bie em bezit
'nor 'n sc`zuppe land, zeer weinig land.
— Samenst. Schopsteet, in., steel ener schop.
— .S"chupkes- of schupkiespriem, m., priem met
een schopje, waarop de stroodekker met den elleboog steunt, terwijl hij werkt.
Schuppen, bedr. zw . ww. Very. : schztpteg e,
geschupt, Met hen (hebben). Mnl. ook schuilpen.
Schoppen. Wdb. KIL. Scx. DB. CV . J. —
/ 'mand, in den rekke scheppen, hem foppen,
(schandelijk) bedriegen.
Afl. Schztpachtes , bn. bw., • geneigd tot
schoppen : da' mannek' es al te scliupaclztes ; —
scliztppenge, vr., schopping; -- schuppere, m.,
iemand die gauw en veel schopt : 'k gaf diere
leeleke schupper 'n ferme ranznzelenge.

Schure, vr. Mv. -n; verkl. schnurke (mv. -kes,
-kees). Schuur. Wdb. — Geen letter kennen, zoo
,;root as 'n schure, in 't geheel niet geleerd zijn.
J. — E zat wijf es 'n open seizure, men doet er
mee wat men wil. — As 'n auwe seizure brandt,
en ester geert blusschen an, als een oud rnensch
verliefd geraakt, kan deze liefde niet gebluscht
worden. J.
— Samenst. Schzturdelte, m., zie DELTE; —
sclzuurdeure, vr., kleine deur in de selinurpoorte;
geen letter kennen, zoo groot as 'n schuurdeure

(of 'n schuurpoorte), zie
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sclzz, 5 eelt (geven). Ze krees twie schuilpen
onder lier gat. Hie en es geene schzz p onder zijin.
bro,'k ( lf' gat, enz.) werd, hij is niets waard.

SCHURE;

broeklap :

zijn scliuurdeure staat open; — scliuurpoorte,
vr., tweevleugelige groote poort eener schuur :

'n schuur hee (heeft) gemeenlijk twie recht' 'tree' staande schuurpoorten, ook : broeklap;
— schuurtas, m., tas (zie ald.); -- schuurvloer,
in., dorschvloer; — schuztrwenkele, m., ieder der

twee zijdeelen naast den schuurvloer; vgl.

WEN-

KET,E.

Schuren, bedr. zw. ww. Very. : schuacrdeg e,
gescheurd. Met lien (hebben). Wdb. líuischen
en schuren. Vrijven en schuren.
— Afl. Scliiuraclztej , bn. bw., geneigd tot
schuren : kleine nzazskies zijn altijd schuurachte ; — schuurdere, m., iemand (man, vrouw,
kind) die schuurt ; -- schuresse (klemt. op res),
vr., vrouw die schuurt; eenigszins verouderd; —
.scliurenge, vr., het schuren ; rammeling : iemand
'n .scliurenge geen (geven), drouien (draaien) ;
'Ii ferme schztrenge krij(g)en; T, R, J. — Vgl.
SCHUUR, m.

— Samenst. Schuurbesseme, m., stijf, houten
bessempje (2-3 decira. lang), in het midden samengebonden ; men steekt hem al of niet op een
korten steel en schuurt er mee kernen, kuipen en
ander vaten ; bij Scx : PO'I'BESSEM ;
schuurweke, vr., dag, week dat er geschuurd
wordt; schuurzand, o., VD.
Schurft, o. Niet in gebruik (ook niet de afl.
en samenst.). Zie KRAWAADJE.

-scheurdag,

Schurk, nl. Niet zeer gewoon. Wdb.
Schurken, ww. Niet In gebruik.
Schure (uitspr. scizussa), vr. Mv. -ii. Verkl.
schuske (mv. -kes, -kies). Mill. schrre (naast ander
vormen). Schors. Dele bank (beuk) heet (heeft)
'Ii dikke schaesse. — Huid, vel (van rnensch) in
bepaalde uitdrukkingen. 'n .duw schusse zaan e
wijf, een oud vel, eerre oude vrouw. Op iemand
zijn schusse rijen (of zitten), hens belasteren,
beschuldigen, kwaad van hem spreken. 'k En
laat op mijn schaesse nie rijen. Het lemend op
zijn schusse reen (geven), lappen, drouien

(draaien), hem berispen, bekijven, foppen, bedriegen, afranselen, veel doen verliezen (in spel b. v.).
Het op zijn schaesse krij(g)en (of hen, hebben),
bekeven, gefopt, bedrogen worden; veel verliezen.
— Afl. Schursen, ww., zie ald.

Schursen ( uitspr. schussizi) bedr. zw. ww.
Schorsen, ontschorsen.
boorla schaessen. Wdb.
DB.Schursen (uitspr. schussan), (veelal) wed. zw.
ww. Opschorten. Triene schasteg' her. — Ook
bedr. Ze schust her kleed.
,

Schursenele (uitspr. schussdneld, klemt. op
ne), vr. Schorseneer. Ge moet de schussenele'
schrepel. Steekt de schussenelen uit.
— Samenst. Scliztssenelerzbedde, o., schorseneerbed; — schussenelembloinme, vr. ; — sclzussenelezaad, 0.

Schusse, vr. ; — schussen, Ww. ; — schussenele, vr. Zie SCHURS-.
Schut,. in. Het eenmaal schudden. plee ne
schut of tzoie,Y vielen al de prulren.

Zie

SCHUTTEN.

Schut, 0. Niet in gebruik.
Schutten, onz. bedr. zie. ww. Verv. : schut-

tes e, geschut. Met lienz (hebben). Schudden. Wdb.
Schutten ent beven, erg bibberen (van koude,

schrik, enz.).
-- ,Stroo(d) schutten, stroo zuiveren met liet
herhaaldelijk te schudden : al de kleine halmpjes
vallen uit het geschudde. Mee' de schutreeke
schutten ze strood. Geschut strood : dekstrood es
geschut strood. — Ges (gers), hen schutten, het
ferm met de vork openwerpen. — 7e gare prutiIaen schutten, groote (ook wel vleeschelijke) gemeenschap met elkaar hebben. Hee paivt zekere
da' k aszee hein pritime' geschut lzè (heb). Sies en
Trien hi (hebben) meer as ne keer te gare pruame' geschut. — Slaan, afranselen; foppen, bedriegen; veel doen verliezen. Iemand ne keer ferzrt
schutten.
— .Afl. Schuttelenk, m., *schuddeling, ieder
klein en kort strootje dat uit het geschut strood
valt : smijt die schuttelengen in de krebbe van
't perd; — schuttenge, vr., schudding; ook bibbering : 'k krees 'ii schutteng over n u)' lijf ,
slaag; erge bestraffing, bekijving ; groot verlies ;
bedotting : iemand 'n schutterige teen (geven) ;
'n schuttenge krij(g)en (of hen, hebben); —
schzettere, m., iemand die schudt ; bibberaar :
hie werdt nen auwe schutters,

SCHUTTEN

---•

— Samenst. .S'chutreeke, vr., reeke (rijf) waarmede neen het stroo schudt : de schuttreek' es an
ne muur vastgemaakt.

Schutten, ww. (opsluiten, beschutten). Niet in
gebruik (ook niet de afl. en samenst. ).
Schuttere n m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv . -rkes,
-kies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Schutter, iemand die schiet; bepaaldelijk : gaaischieter, doelschieter, k_ruisboogschieter. 't Es
schietenge, en der zijla trede honderd schutters.
— Samenst. Schutiersho f, o., herberg waar
een schietspel is; verspreid uithangteeken : In 't
.S :huttershof ; — schuttersplain, o., plein waar

men gaaischiet.
Schuur, vr. Zie SCHURE.
CIJ f en es mar vuil, L' en es vear de schuur niet.
'k blije dat onze schuur gedaa' was.

Schuw bn. bw. ; — schuwen, ww. Niet in
,

Zie SELNCE,

SEGONI_)E.

Sciatica (uitspr. sica- of siéjatieka, ja roet ndl.
lange a en den klemt.), o. Heupjicht. DB. CV . J.
— In het alg. : rhumatismus. DB. J.
Se (uitspr. sa), vnw. Soms gebruikt voor ze, in

't begin van den zin. Se komt. Se moeten dat
doen. Zie

SEKREET

--

Zitting. 't Es sehnse van de gemeenteraad. De
sc jense van de kerkraad.
Seeze (sch, e), vr. Mv. -n. Verkl. seezeke (mv.
-kes, -kies). Sjees. Den dokteer rijdt in 'n seeze.
Der ware' veel schoon seezen in de stoet.
-- Samenst. Seezekappe, vr., sjeeskap; —
seezemaken, o.: hie doet in 't seezeznaken ; vanhier : seezemakere, ni. , seezeznakerije, vr. ; -seezejierd, o., sjeespaard,

Seezeke (sch. e), o. Verkl. van Sees (= Jezus)
dat men niet gebruikt. Seezeke kijft, het dondert.
Danke, Seezeke (zoete) , in sommige kindergebeden.
Seezen (sch. e), onz. zw. ww. Snel (weg)loopen.
Kijkt hoe dat hie seest ! Ze seezen er vandeure.

Schuur, nl. Van schuren. Het schuren. Zij

gebruik. Zie SCHOU, SCHAUWEN.
Séance, vr. ; — seconde, vr.
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ZE.

Sebedeuus (uitspr. sebadeitus of -dejuus met

klemt. op de), m. Daarnaast ZEBEDEtiUS. Onnoozelaard. Onze jongen en es mor ne sebedeitus.
Zwijgt, seznjbele sebedejuus I J. Zebedeits is een
persoonsnaam uit de H. Schrift.
Sectie (uitspr. seksie), vr. Mv. -s. Wijk eener
gemeente. Sektie A, , C.

Sedert, vr. Niet (of zeer weinig) in gebruik.
Men bezigt gewoonlijk sichten(t) of van in de
plaats. De samenst. sedertdien wordt nochtans
veel gebruikt.

Sedertdien (uitspr. sedartlien), bw. Sedert,
sedert dien tijd. Ilie en hee' zij' wijf sedertdien

CV. R. J.
— Afl. Seezere, m., iemand die (weg)loopt.

Sef, m. Zie CHEF.
Suffes, bw. Zi e SEFFEST.
Seffest (uitspr. seffast), bw. Daarnaast, gewoon,

SEFFIEST, TSEFFEST, TSEFFIEST, zeldener SEFFIETS en T SEFFIETS. De eind-t valt wel in de
uitspr. weg : SEFFES, SEFFIES. Seffens, terstond,
aanstonds. Fr. tout de suite. Ze moe' seffies kommen. Snijdt het seffest af. Wanneer zal 'k het
doen ? Wel seffiest! Vgl. VD. HFFT. SCH. DB.
CV . T. R. J. — Spoedig. In de venter es 't
sliest donkere. — Ee(n) seffiest of ientse (eentje)
seffiest, éen met eenen keer, fr. an a la fois.
Mee ientse seffies zal 't wel gedaa' g'raken.

DB. CV. T. R.

Sefffies seffiest, suffiets bw. Zie SEFFEST.

Seg, imp. van zeggen. Zeg. Gewoonlijk in
't begin van den zin, als tusschenw. Hetz. als
ndi. hoor ! Sep , mij' manneke, komt ne keer
alhier. Seg, boldegij mee ? Vgl. CV.
Segenwordig (uitspr. segaw0ordach, segaworrach), bw. Nu, tegenwoordig. Segeworreg
steelt alkendeen. SCH. CV. T. J. Mnd. Wdb.
(SCHEGENWERDICH).

Segewordig, segeworrig, bw. Zie sEGEN-

nie meer gezien.

\VORDIG.

See (zachtl. e), imp. van 't werkwoord zien.
Zie ! — Veel als tusschenw. gebezigd, in 't begin
van den zin. See (zooals nu), jongene, ge moet liet

Segonde (uitspr. sagonda), vr. Mv. -n. Verkl. :
segondeke (mv. -kes, -kies). Seconde. Op den tij'
van 'lz segonde. CV. J.
Samenst. Segondewijzere, m., seconden-

weten. See see toch ! See ! die zwarte katte
sprank al 't, gootgat nor buiten !

—

wijzer.

Seef, vr. Zie SEVE.
Seef (zachtl. e), m. Persoonsnaam : Jozef. —

Segrijn, o, ; -- sein, o., seinen, ww. ; —
seizen, ww.; — sek, vr. Niet in gebruik (ook

Seemenes, tw. Zie SEEMENIES.
Seemenies (uitspr. seenzanies of seemanas, see

Sekela (uitspr. sekala, klemt op se, la met
korte a), m. (niet vr.). Daarnaast zelden SJEKELA
(met fr. ch), soms SOKELA, zeldener SJOKELA
(met fr. ch). Chocolade.

.S'eenzenies-Marieja ! Seemenes toch, zijde ge zoo
nat, mij' kind! Zie hier DJEEMENIES. CV. J.

Sekondo (uitspr. sa-, klemt. op kon 1, bw.
Daarnaast SIEKONDO. Tweeden.. Lat. secundo.

Seënce (uitspr. seënsa of sejensa, se met zachtl.
e, klemt. op en), vr, Mv, -s. Séance (een fr. woord).

mnodt dat g - '/ICel sekreet kauwen

Onnoozelaard. Sies en es geene man, 't en es mor
e see fke. — Spotnaam. Aanhanger der katholieke
partij. — Seefke, centiemstuk. — Vgl. DJEEF.

met sch. e en den klemt.), tusschenw. Uitroep.

niet de afl. en samenst.).
Seizoen, o. Zie SEZOEN.

Sekreet uitspr. s,?kreet), b,o. bw. vVdh. (re
(houden).

9
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Sekrset, n1. Mv. -kreten. Geheim. Dat es e
sekreet. In 't sekreet. Wdb.

Sekretaris ( uitspr. sekrataras, ta met zoel.
lange a en den klemt.), m. Mv. -sen. Verkl. -ke
(mv. -kes, -kies). Wdb.
Sekse, vr. Niet in gebruik.
Seksie, vr. Zie SECTIE.
Sekuur (uitspr. met zachts. e, klemt. op kuur),
bn. bw. Daarnaast gewoon SIEKUUR. \Vdb. —
Van zaken. l\Iet kunst en nauwkeurigheid gemaakt. Ilarloodzewerk moe' siekuur zijn. SC EI.
DB. CV . J. — Van personen. Stipt, uiterst
nauwgezet. : e siekure mains. CV. J.
— Afl. Siekureghied, sekureglzied, vr., het
sekuur zijn : da' werk es schoonti va' siekureghied.
Selderie (kl emt. op sel), vr. Zie SILDER1E.
Seliadoone, vr. ; -- selle, vr.; — seinent, lil.
Zie op cESemenare, -rie (uitspr. sema-, na met zoel.
lange a en den klemt.), o. Seminarie. In ieder
bisdom ester e klain en e g roo' semenarie.
-- All. Sein'nariest, ns., seminarist.
Semestere ( uitspr. sarnestara), 111. (niet o.).
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Semester. Wdb.
Sempel, bn. bw. Tic SEaIPELE.
Sempele, ho. bw. Trapp. v. verg. : sempelder(e), sempelst. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Mnl. seinpel. Simpel. Ze was 'in
(

te denken. De sensie nie hen (hebben). 'k Moest
op 't vier nen eenzer water gegoten hen om 't te
blusschen, nier 'k en ha (had) de sensie niet. De
zieken en hee' geen sensie nie meer. Vgl. DB. J.
Verwant met lat. sensus.

Sensieare, vr. Zie CENTIARK,.
Sent, vr. Zeemansterm. Niet in gebruik.
Sent, bn. Zie SEN TE.
Sente, brr. (m. of vr.). Mnl. sent(e) naast a. v.

Sint. Sente fan; Sente Katriene. — Voor klinker of Iz valt a weg : Sent Einicl, .Sent Uurzala
(Ursula), Sent Herman. — Vuor onzijdige heilignamen Sent : Sent Dzilleke, Sent janneke; soms
Seizte : Sente Iiatrientse.

Sent-Andries, ns. Feestdag van Sint Andries

November). — Spr. Sent Andries (ook wel
zonder sent) breng t de vries, op Sint-Andriesdag
begint het gewoonlijk te vriezen.
(3oe

-

bee/se sempele. 't Es zoo sezzzpel as 't groot es.
'n Sempel oore, een simpel vrouwmensch.
— Afl. Sempel'ó Izied, vr., *sempeligheid, sim-

pelachtigheid.
Senaat (uitspr. se- of sa-, naat met zovl. lange
a en den klemt.), m. (soms o.). In den senaa'
zitten, senator zijn.
-- Afl. Senateur (met korte a), m., senator.

Sent-Anteunisvier ,o. Daarnaast SENT-ANTE L - ..

(uitspr. sentazzteuizasvier). Besmettelijke verkensziekte, gekenmerkt door eerre huidontsteking, die groote zwarte
plekken doet ontstaan. Sententeunesvier doet de
verkies op den tif van nen dag sterven..SentenNESVIER en SENTENTEUNESVIER

teunes werd aasroepen te(g)en 't Sententeunesvier.

Sent-Baafs, vr. De Sint-Baafskerk te Gent.
Sent-Baafs es 'ii schoonti kerke.

Sente-Bastiaan, 111. Zie SENTE-SEBASTIAAN

de san ienst.).
Sente Bruno, m. Sint-Brunodag (6 Okt.). -Zaaiersspr. Op Sente-Bruno em mag er nie'
gezonld (gezaaid) zewer(de)n.
Sent-Dzilleke, o. Feestdag van Dzillen (Gillis,
Ie Sept.). -- Rijmpje bij spinsters .
(ook

)

't Was ne .sclzoone senksene. Sezzksen es dor.
Senkse valt in de maand Illaie.
— Afl. Senkseneere, m. ; veelal in 't mv. senkseneers : dichtersnarcis (Narcissus poeticus L.) :
in onze lochtenk bloeien al de senkseneers.
— Samenst. Senksenda.o-, m. ; er zijn twie
senksenda(g)en, den eeste senksendag en den
tweerden ; — senksentijd, m., pinkstertijd;
senkseweke, vr., pinksterweek; — senksewere, o.,

schoon zomerweder.

-

-

t- Dzz lleke,
SentKiosk' op 't s j5i lleke;

Sender, m. Zie SENDERE.
Sendere, 111. Mv. -rs. Verkl. - rke (mv. -kes,

-kies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Sintel (zie dat w. bij FRANCK-VAN WIJK ; mnl.
sinder). Smijt de senders op da' vuil we(g)elke.
Senegroen, 0. Niet in gebruik.
Sengele, vr. Mv. - ls. Verkl. - lke (mv. - lkes,
-Ikies). Schouderband, draagriem. DB. — Bretel,
draagband voor cie broek. -- Vgl. fr. sangle,
lat. cingula.
Senksen, al. Zie SENKSENE.
Senksene ro. De eind-e (soms ook -ne) valt
dikwijls in de uitspr. weg. Mnl. sinxene. Sinksen.

SENTE-JANSBLOMME

Sens, sent, m. Zie CENS, CENT.
Sensie (klemt. op sen), vr. Gedacht, vermogen

Sen te- Mackiel,

Kiosk' op 't wiel.

Sente - Gregoor , m. Sint - Gregoriusdag
(12 Maart). — Kinderrijmpje. Zie GREGOOR,
GREGOORK(I)ESLIEKSKE.

Sente-Gregoork(i)esdag, m. ; — Sente-Gregoork(i)esliekske, o. ; -- Sente - Gregoork(i)esmesse, vr. Zie GREGOORKI(E)S-.
Spr.
Sente-Jan, n1. Sint _Jan (24 Juni).

Sente fan drouit (draait) den troon, nl. den troon
van de ZOO : het is de langste dag.
Sente-Jansappele, iii. Veelal in 't mv. : Seatejansappels. Ook wel zonder Sente. Vroege appelsoort, spalus prcecox van KICKX ; deze botanist
beschrijft ze als volgt : « "'man subovali, parvo,
taevi, viridi; carne mnolliuscula, fatwa. » Deze

-

appel wordt rijp omtrent St-Jansdag.
Sente-Jansblomme, vr. Meestal in 't mv. : -n.
Ook wel zonder Sente. Groote madelief (Lei-.
canthenzum vulgare LMK,). De Sente-fansblommen bloeien omtrent Sente lansdag.

SENTI-JANSKEERZT;

Si;N T -OMrLPrRGr;

Sente-Janskeerze (nitspr. -X'' ..) m et sch. e),
vr. Veelal' in 't mv.: -n. Ook wel zonder Sente.
Soort van groote, roode, vroege kers, in Juni rijp.

Sente-Mark.oen, o. Eig. .`>'ei.'Ille-1l. arkoelzszeer,
koningszeer, Marcolphusziekte. Ziehier MARKOEN en vgl. CV, R, J, VD, Ned. Wdb.

Sente-Katriene, vr. Sint-Katriendag (25 Nov.).
Omtrent dezen dag begint het te sneeuwen. Vanhier de weerspreuken : Sente Katriene komt mee
her wit kleed, of mee herre witte mantele, of mee
herre witte rok, of mee her wit hende (hemd) ;
-- Sente Katriene laat her wit klee' zien, of
herre witte mantele of rok, of her wit hende ; —
Sente Katriene smijt weeg (of smijt open) her
wit kleed (of hende), of herre witte mantele (of
rok). Vgl. J i. v, KATRIEN.
Sente-Katrieneblomme, vr. Veelal in 't mv.
-72. Ook wel zonder Sente. Een veel verspreide
sierplant (Chrysanthemum indicuzn L.), die in
't najaar bloeit. CV. J.
Sente-Katrienepruime, vr. Veelal in 't mv.
-n. Ook wel zonder Sente. De grootste der gekweekte pruimen, blauw (of geel), rijp op 't einde
van September. 't Vlees 'Pan de Sente-Katrienepruime gaa' eznallek van de steen.
Sente-Katrienewiel, o. Ook wel zonder Sente.
Huidziekte; fr. hezpt's tonsurant; lat. 77zzea of
Herpes of I>ermatoï.'n'cosis tonsztrans. De ziekte
heeft voor oorzaak een mikroskopische zwam
(Trichophyton tonsurans MALMST.) die in het
ruenschenhaar (ook op dewang) wie/-vormige
vlekken knaagt. De naam ziet op het wiel of rad,
waarop Sint-Katharina geradbraakt werd.
Sente - Katrientsesblomme , vr. Dezelfde
bloem als de Sente-7'atrieneblornine (zie ald.).
Aldus te Asper ( Vo/k en Taal, Ie jaarg. 43).

Sente-Markuus, m. Sint-Markusdag (25 Apr.).
— Hoveniersrijmpje. Sente zJ[arkuus dein booneplantere : op Sente-11Larkuus moet men de boonen planten, zegt 't volk, anders gedijen ze niet.
Ziehier MARKUUS.

-

(. ,-

Sente-Kattelijne, vr. Sint-Katriendag (25 November), — De naam A ctttelijne iplv. Katriene
koeut in een welbekend kinderrijmpje :
Sente Kaltelzjne
Loot (of doet) het zonneke schijtzen.

(Zie DE COCK en TEIR t.., Kizzderspel, Vl i, 175).

Sente - Lambert , in. Sint - Lambertusdag

(17 Sept.). Spinstersrijmpje :

Sente Lambert
Brengt spoel en spinrok an (of in) den
[herd (haard).

Sente-Leu, soms Sente-Leui, las. Sint-Elooidag (Iste Dee.). Zie LEU, LEUI.
Sente-Luik, m. Sint-Lucasdag (i 8 Okt.). —
Alnlanakrijmpjes. Zie LUIK.
Sente-Luikkeermesse, vr. Zie LUIK.
Sente-Machiel, lll, Sint-Michielsdag (29 Sept.).
— Weerrijmpje
Sente-liLachiel
Verbiedt de witten hoed en dein blauwe kiel;

het begint nl. alsdan koel te worden; de zomer is
heen.
Sente-Machielszomerke, o. De schoone zomersche dagen omtrent Sente-Machiel (einde
Sept. ; begin Okt.) ; nazomer.
Sente - Magdelene, vr. Sint - Magdalenadag
(22 Juli). — Pikkersspreuk. Sente-Magdelene
-- de pik in 't graan, men moet alsdan pikken.

Sente-Martenskeeremesse, Sente-Martieskeeremesse, vr. De herfstkermis (op Sint-Mar-

ten, I I Nov.) te Opbrakel ; Sint Marten is de
patroon van 't dorp.

Sente - Martenszomerke, Sente - Martieszomerke, o. De schoone zomerdagen omtrent
Sente-Marten of Sen te-illartie (11 Nov.) ; na.

zomer.

Sente-Matthijs, las. Sint-Matthijsdag (24 Februari). — Almanakrijmpje. Zie EEKSTERE. -\Veerrijmpjes. Sente Matthijs breekt (of soms
maakt) het ijs, — Sente ilïatthijs werpt nen
heete steen in 't ijs.

Sente-toedar (uitspr. als fr. Médard), nl. SintMedardusdag (8 Juni).
AVeerrijmpje :
Sente-llledar,
Zere weken dorveuren
Of zeve weken dornaar.
Na weken is 't w. re(g)en onderverstaan. ---

Vgl. ook hier MEDARD.
Sente-Nieklaas (klaas met zovl. lange a en
den klemt.) m. Daarnaast SENTE-NIEKLOU(I)S.
Sint-Niklaasdag (6 Dec.). — Geschenk dat men
op St-Niklaasdag ontvangt. Pafst op mijne SenteNieklaas, zilde. -.- Bepaaldelijk : soort van koek,
dien men op St-Niklaasdag ontvangt. Ne groote
Sente-Nieklouis. — St-Niklaasliedjes :

Sente 11 leklaas, dienen hailege man,
Mee' zij' wit kazaksken an!
Hie gezzk de gretsies (geitjes) um:wi ten
Al in de groene grachten;
Da' g Tetse (geitje) spronk op moeder herre schoot,
Em moeder deed da' gietse dood.

(Zegelsem).
Sente Nieklozts, den hailege man,
Mee' zijne witten tabbord an!
Sente Nieklous, bikg oentse,
Bren t mij ewat i' mij schoentse,
'n Appelk' of e sietroentse!
En zat. Sente Nieklous mij niet (niets) meebrengen,
'k En zal zijn liekske nie meer zengen!
g

(Zegelsem).
Sente Nieklouis van Heide,
Brengt mij ewat I' mijn seule (emmer).
Al dat er nie in en kan,
Gee' dat an nen orme man!
Zijn schoentsies staa' geblonken
In het hoekske van den herd;
De kinders em zneu(j)e nie pronken :
I-Vant 't en es nietnendalle werd!

(Zegelsem).

Vgl. DE COCK en TI±IRLINCK, Kinderspel, VII,
138 en vgg.

Sent-Omelberge, vr. Sinte-Amalbergadag (i o
Juli). Op Sent- Omelberg' es 't rënge te lllatere.

SENT-OMELBERGOMMEGANK -'t volgentle

Sent-Omelbergommegank,

woord.

:

nachtergaal, of hie en komt niet.
Sent-Osmort, m. Zie SENT-ORSMAART.

Sente-Pietere, m. Sint-Pietersdag (28 Juni).
-- Huissleutel. 'vilde thuis nog broneg c'raken ?
T l'el zekere : 'k hc' (heb) Sente-Pieter op zak !
(;V. R. J. — Spr. .Sente Pieter op O;zz'- feez-e
le(gg)en, een min goede spijs (h. v. vleesch) na
een betere (b. v. rijstpap) eten.
Sente-Pietersblomme, vr. Veelal in 't mv. :
- ii. Dagkoekoeksbloem (Melandryuzn rubrunz
GARCK.E). Sente-P etersblomnzezz trekken, pinkken. De Sente-Pzetersblomme bloeit in de zonnere,
dus ook omtrent Sente-Pietere.
,

in. Zie SF,NTE-

PIETERSRIJINGE.

Sente-Pieterspenning (uitspr. -Henk), m. Mv.
- neng en. Jaarlijksche gift aan den Paus. CV. J.
Sente-Pieterspluimke, o. Veelal in 't mv. -s.
Gewone koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculli L.).
De Sente-Pietersj5luimkes bloeien in de zonnere,
ontrent Sente-Hetere, en de blomnzekies zij'
roo' pluirezkies.

Sente-Pietersrijinge (uitspr. -eng-.i), vr. Daarnaast SENTE-PIETERSOMMEGANK. Ommegang op
Sint-Pietersdag, te Nederbrakel : ruiters rijden
er in. Vgl. RIJINGE.
Sente-Pietersvier, o. Vreugdevuur dat men
op St.-Pietersavond ontsteekt. Aldus nog te
Eename (zie hierover DE COCK en TEIRLINCK,
Iiindersjbel, VII, 94).
Sente-Plone, vr. Sint-Apolloniadag (9 Febr.).
Mee Sente-Plone renaken ze 't Eist b elrte/enJ en.

Sente-Plonegeuteling (uitspr. -/enk), m. Mv.

-lengen. Geuteling (zie ald.) dien men, te Elst, op
Sente-Plone maakt en eet.
Sente-Sebastiaan (aan met zvl. lange a en den

klemt.), m. Daarnaast SEN TE -EA STI AAN . SintSebastiaansdag (2o Jan.). Vor'n schuttersgulden
es, vieren ze Sente-Sebastiaan.
O. Daarn, s1 .NTr:schuttersgilde. Te Sente-

Sente-Sebastiaansgulden,
BASTIAANSGULDEN.

,

Kornelas ester nog e Sezzte-Bastiaansgzrlden.

Sente - Sebastiaansmaaltij d, vr. Daarnaast

SENTE-B ASTI AANSMAALTIJD. Maaltijd

voor de

leden van de schuttersgilde.

Sente-Sebastiaansmesse, yr. Daarn. SENTE-

Mis op Sint-Sebastiaansdag
voor • de leden der schuttersgilde.
Sente-Sebastiaansschietenge, vr. Daarnaast
SENTE-BASTIAANSSCHIETENGE. Schieting ingericht, voor de leden der schuttersgilde.
Sente-Vessent (klemt. op -sent), m. Daarnaast
SENTE-VIESENT. Sint-Vincentiusdag (22 Jan.).
BASTIAANSMESSE.

SERPENT
Oh Sente-1 essent oaozz
`

dompen nor _llorke

(Maarke). Zie DOMPEN.

Sent-Omelbergerijenge, vr. Daarnaast Si rOMELBERGOMMEGAIN K. Utiiinegang te paard op
Sint-Amelbergadag te Mater.
Sent-Orsmaart (uitspr. Osmort), in. St.-Ursmarusdag (18 April). ilide Sent- Osmort komt de

Sente-Pietersommegank
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Sente-Viesent, m. SENTF-VISSENT.
Sententeunesvier, o. Zie SENT-ANTEUNIE SVlitR.

Sentere, in. ; - sentiem, m. ; — sentie re,

vr., sentiegram,m., sentielietere, m., sentiemetere, in. ; - senture, yr. ; zie op CENT-.
Sepier (uitspr. se- of sa-, klemt. op pier), m.
Veelal in 't mv. -en. Kalfszwezerik. Sepieren, dat
es fijzze kost. DB (naast soezeren). CV (soej5/et,
sopplet, suppiet). R (supiet). J (sipzeten). In
Vriesland subiten (HALMA, Dic t. , i. v. ETS). Het
W. schijnt van romaanschen oorsprong te zijn.
Septembere, in. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. September. ll e sclzoone Seeteznbcrc'.
— Samenst. .Séjatemberdac , m. ; — Septeznben . lnaand, -mond, vr. ; — .Sr f teznbertij /, in.;
— Septemberwere, 0., Septemberweer; — ,Septenzber«weke, vr. ; — Septemberzonne, vr.
Serafien, serefien (uitspr. sera-, klemt. op
tien), m. ; - serafiene, serefiene, vr. Zie PERSOONSNAMEN.
Seremonie,

vr. Zie CEREMONIE.

Serenade (uitspr. sera-, na met ndl. lange a en

den klemt.), vr. Mv. -n. Verkl. -ke. Wdb. Ieznend
'n serenade geen (geven), iemand een serenade
brengen. Fr. ook : donner une serenade.
Serge, vr. Zie SARZE, SORZE.
Sergeant (uitspr. serzant met klemt. op zant;
zelden met fr. ge) , In. Mv. -en. Verkl. -se (mv.
-ses, -sies). \Vdb. re vieze serzant, een zonderling
mensch.
Serie (uitspr. .se- of sa-, klemt. op rit), vr.
Mv. series, -niets. \Vclb. Fr, serie. 'is G'heel serie
loten.

Seriëus (uitspr. se- of sa-), bn. bw. Trapp. v.
verg. : serWitzer(e), serz'ënst. WVdb.
-- Afl. SeruYuzegliied, vr. *seriëuzigheid, ernst,
ernstigheid : de serif 7uzeg Izie' van da' kind es te
groot.
Sering, vr. Niet in gebruik. Zie DZOOZEMIENE.
Serkele, nl. Zie CERKELE.
Sermoen, o. Mv. -en. Vertil. - t se (mv. - tses,

-tsies). \Vdb. De poster dee' e sermoentse. Hie
kreeg e sermoe' va' z' wijf.

Sermoenen, onz. zw . WW. Wdb. Prediken.

Onze pester sermoent sclzoone. — Vermanen,
berispen. Bij hem en helt sermoenen nie' valt.
— Vgl. DB.
-- Afl. Sermoenachteg, bn. bw., geneigd tot
sermoenen : zij' wijf es nogal sermoenachteg; -sermoendere, in., predikant, berisper.

Barreis, basterdvloek. Zie SARNIE.
Serpent, o. Mv. -en. Wdb. Zoo fanijneg as e
serpent.

Afl. Serj5entachteg, bn. bw., als een serpent : z' es were serpentachteg vendaé:
- Samenst. Serrentenzuile, vr. (niet in .),
booze mond : Hie heet (heeft) 'zz serpentemuile;
--
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vrouw die boosaardig spreekt : past op. :Vie d,'
serpentemuile koiiit cz f ; soort van iris (waarschijnlijk Iris vari,g czta L.), naar den vorm der
stempels, die op de gesplitste serpentetong gelijlien.

Serpentiene (klemt. op tie), vr. Veelal in

't mv. -n. Soort van cactus (Cactus serrentaria
L.). J.
Sertiefiekaat, o. Zie CERT-,
Serveete (uitspr. vee met sch. e en den klemt.),
vr. (niet o). Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Fr. servie tte. Servet. 'n Schoon serveete. Twie
v71/I servetten. — Spr. Tot iemand, die een vuil
woord bezigt, een obsceen ding vertelt : raagt
olt,' (awe) hond af, mee'ii schoor'z serveete. —
\ or 't geslacht vgl. CV, R, J.
Samenst. Serveeterenk, in., servetring.
—

Servies, O. Mv. -zen. AVdb. E zelverie (zilve-

ren) servies.

Servietute (uitspr. met klemt. op tu), vr. Servituut. AVdb. — In 't mv. -ii. Beslag. 't En es
/nor nesn beslagrrlakere, en al die servietuten en
gaa ' (gaan) snij niet. Der zij' veel servietuten,
aster (als er) iemand trauwt. J.

Serzant,
Ses ; seskes, -kies,

M. Zie SERGEANT.
0.

mv. Zie

CES, DEEKSES-

Vgl. SCH. DB. J.
SeStig (uitspr. sestach), telw. Daarnaast TSESTIG. Zestig. 'k Ben al de sesteg veurbij. SCH.
EES (-KIES).

DB.

CV . J.

Seule, vr. Emmer (?). Vgl. fr. scan, seille, lat.
't Komt voor in een Sint-Niklaasrijmpje. Zie SENTE-NIEKLAAS.
Seva (klenst op se), vr. Jozefa. Zeldener dan
lever, Dzeva; zie ald. Die onlioozel seva, dat sinopel vrouw mensch.
Seve, vr. Van drank : smaak. Da' bier Beet
(heeft) 71 , oe leve. Dienesp brauwer maakt 'n
%ijls Seve 7Y1171 bier, een soort bier, fijn van smaak.
I)R. V I) (,‹ Znidn. >). Vgl. fr. sive en J (sEEF).
sit7zla, situlus.

'

.

'

Seventig (uitspr. sep'antack), teles. Daarnaast,
gewoon, 'i S EVENTIG. Zeventig. Die kazakke kost
SCH. DB. CV . J.

et seventeg frank.

Seviejot (met klemt. op jot ; zelden seviejot

met fr. ch), m. Zie CHEVIOT.
Sez0en (uitspr. se- of sa-), o. Mv. -en. Verkl.
-tse (mv. -t.o's, -tkies). Seizoen. \Vdb.
Siatika, o. Zie SCIATIKA.
Sichel, vr. Zie SICHELE.
Sichele, vr. Mv. -ls. Verkl. -ske (mv. -lkes,
-skies). Daarnaast z1CHELE. Sikkel. Ze snijdt ges
(gras) snee '72 slchele.
— Afl. Sichelen, ow. (zie aid.).
Sichelen, bedr. zw. ww. Very. : sicheldege,
,s s'sich;'ld. Met hen (hebben). Daarnaast ZICHES EN. Met de sikkel snijden. Sichelt da' ges .van
dein borme (barm). — Slecht en onbehendig snijden. Dat en es vte slijm da' ge doet, 't en es
-

snor sichelen.
— Afl. Sicheleere, in., iemand die sichelt; die

SIEPEREN

onbehendig snijdt ; — sicheleng, , vr., het siche-

len.

Sichten, b\\T. vz. Daarnaast , soms, SICHTENT,
SICHTENDIEN. Sedert. Sies teert weeg, siclzten de
doo' va' zij' wijf. Sichtent h e r ziekte. Siclzterrdien en lid (heb) 'k er nie meer hoeren af spreken. Sichten dat his rijk es, es hie stijf far (fier).
Vgl. 11hi1. lT db. i, v. SICHTENT.

Sichtendien, sichtent, bw. of vz. Zie SICHTEN.

Sidderen, ww. Niet in gebruik (ook niet de all.
en sanlenst ).
Sic, imp. van \V W. zleli.._Si(', dor eS de »recessie.
)oh al:, tussche n\v. : si ' m ir _kind, e e moet
b,- i i'er zitli. Vgl. hier SEE. SCH (SEE, tij ), SET,
-

,

-

-

r

50E1). C,` (s1). .R (SE1). J (SI).

Siebore, -rie, vr.; — siedere, m.;; — siegare,
siegarette, vr.; — siejatieka, O.; - siekane,
vr. ; siekaneren, WW. Zie op Ct- , SCI-, C t-.
Siek, bn. Zelden SJIEK met fr. ch. Fr. chic.
es Siek. l é siekt
da' maleke loopt sick ;5ekleed.

Ook als bes. .

Sieke, vr. Mv. -is. Vertil. -kske (mv. skes,
-skies). Daarnaast, zelden, S J [EKE (met fr. ch.), Fr.
clzigzte. Tabakspruim. Jhe loopt (rit ' stee 'rz
sick' I' zijlis musje.
— Afl. Sicken, WW'., pruimen; — wekere, m.,
iemand die siekt.
-= Samenst. Siekg ast, m., siekkloot, in., persoon
die veel siekt; — siekrolle, vr., rolletje pruimtabak ; — siektoebak, m., pruimtabak.
Siekela (klemt. op sic), m. Soms voor SEKELA

(z, aid.), chocolade.

Siekond©, bw. ; — siekuur, bn. bes. Zie
SEKONI)o, tiEKU R.
Sielabe (la met ndl. lange a en den klemt.), vr.
Syllabe, lettergreep.
Sielendere, m . ; — siemie, vr., siemiest, m.
Zie o p Cri.-, CHT51-.
Siena, o. China.
— Afl. .Sienees, ni., Chinees ; 0., de Chineesche taal.
Sienjonk (klenst. op jonk), as. Mv. -s. Vertil.
-ske Onv. -stres, -skies). Chignon. Ze draagt al ne
sienjonk.

Siensonk (klemt. op sien), m. Kruiskenskruid
(Senecio vulbc-aris
QUE,

L.). Aldus te Nederbrakel

(PA-

Volksn.).

Siep, rn. Verkl., gewoner, siepke. Hen; kieken.
Zie TS1EP. Vgl. J. Een onomatopesëtisch woord.

Sieper, ln. Zie SIEPERE.
Siepere, ln. Mv. -rs. Verkl. -ske (mv. -rkes,

-rkies). Koekebak. Aldus te Zottegem.

Siepere, ni. Gesieperde kat. Zie SIEPEREN. Vgl.
sz perbaede, si»eigout in 111n 1. t f'db.

Sieperen, w w. Spikkelen, vlekken (van de
huid van sommige dieren). Meestal in 't veil.
dw. : Resieperd. 'n Gesiefierde katte. Vgl. DB
(STJPEREN). SCH (GESIJPERD).

sTI RAA)
Sieraad, 0. Niet gewoon. \Vdb.
gebruik (ook. niet de afl.
Sieren, ww. Niet

en samenst.).

Sierikken, ww. Zie T SIERIKKEN. •
Sierk, m. Zie CIRK.
Sies, m. Persoonsnaam : Franciscus. — Kerel.
't Was ne vieze sies. Den ooleke sies mag zwij(g)en. — Kind. 111ijnem brave sies. Veelal in
't verkl. sieske. Kornet op mijne schoo(t), mij'
sieske. Dat orm (arm) siesk' es ziek. Mir sieske
zoete! — Sieskes, -kies, o. mv., sierplant : I0 de
Canadeesche guldenroede (Solidago canadensis
I..); 20 het balsemkruid (Tanacetuin Balsamita
L.) — Spr. Naar (of nor) de sies zin te niet

zijn, kapot zijn, verloren zijn, bedrogen zijn.

Sieskewie, sieskewiet (klemt. op de laatste
lettergr.), m. Mv. -ts. Vinkenzang, nl. het slot.
Hier schuifelt de botvenke; hoorde zijne sieskewie niet ? — Bepaaldelijk : vink die haren zang
aldus eindigt. Dor zit ne sieskewiet in de muite.

DB en J (sIEsKOwiE,

gekend was, bramdegen ze s/estere.
— Samenst. Siesterlampe, vr. ; — siesterolie,
vr. ; — siestervat, o., vat met of voor siesterolie.

Sietadelle, vr. ; — sieto-sieto, sietoe-sietoe,
bw. ; — sietroen, m. ; - sieviel, bn. ; — siezoor, o. Zie op ct- (ook de afl. en samenst.).
Sietewasie of -Se (klemt. op ea en met soy].

lange a), Vr. Situatie. AVdb.
Signaal, 0. Ongewoon. Wdb.
Sijfelen, \v'v. Niet in gebruik.
Sijpelen, ww. \Vdb. \'len zegt gewoonlijk
ZIJPEN (zie ald.).
Sijne, vr. Onnoozel vrouwmnensch. Z j' sof en
Sijs,

S LAAG

Sintel, m. Niet in gebruik. zi e BENDERE.
Sip, bw. Niet in gebruik.
Siroop, vr. Zie SAROPE.
Sissen, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.).
Sits, o. Niet in gebruik.
Sjaal, m. Zie CHALE.
Sjachelen, sjacheren, ww. Niet in gebruik

(ook niet de afl. en samenst.).
Sjagrijn, 0. Zie CHAGRIJN (ook de afl.).
Sjako, in. Zie SAKO.
Sjamfoetere (uitspr. met fr. c/i), m. Daarnaast
SAMFOETERE. Mv. - rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Fr. Jean, foutre. Eerlooze kerel ; deugniet, bedrieger. Zwijg/t., g'en z ij mor ne sjamfoetere. Smijt
de sannfoeter buiten CV, J (SJANFOETER).
— Afl. Sjam-, samfoeterle, vr., deugnieterij,

schelmerij.

Sj ampagne, m.; — sj ampettere, m . ;
sj anzeren, Ww. Zie op CHA-, SA- (ook de afl. en

--

-WIET).

Siestere, m. Daarnaast, zeldener, SJIESTERE
(met fr. ch). De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Naar fr. (huile de) schiste. Veur de fietrool

es mor 'n sine.

-

SCH.

vr. (?) Veelal in 't verkl. sijske. Wdb.

Sik, vr. Niet in gebruik.
Sikkel, vr. Niet in gebruik. Zie SICHELE.
Silderie (klemt. op sit ), m. (niet vr.). Selderie.

samenst.).

.

Sjappen, ww. Niet in gebruik.
Sjarlatank, m.; — sjarlotte, vr. Zie op CHAR-.
Sjatika, 0. Zie SCIATICA. DB. J.
Sjees.. vr. Niet in gebruik. Zie SEEZE (ook de

samenst.).

Sjeesen, Ww. Studententerm. Niet in gebruik.
Sjef, ui.; — sjekela, m. Zie CHEF, SEKELA.
Sjerp, vr. Niet in gebruik.
Sj eviej ot, m . ; --- sjieke, vr. ; — sj iemie, vr.,
sjiemiest, m.; — sj ienj onk, m . ; — sjiestere, al.
Zie Op CHE-, CHI- 51E- (ook de afl. en samenst.).
,

Sjoeren, 0117. sw. ww. Aan 't bargoensch ont-

leend. Daarnaast 't bed r. ww.

AFSJ OEREN

(iemand

of iet af joeren ). Zien ; loeren. Meestal schertsend.

Staa' ze weeral te sjoeren ? Í ót sjoerens, ook
tot weeromsjoerens, tot wederziens. Vgl. 'TEIRLINCK, Wdb. van Barg. SCH. J.

Sjofel, bn. Niet in gebruik.
Sjokela, rn. zie SEKELA.
Sjokken, Ww. ; - sjorren, Ww. ; -- sjouwen,

't Ei tijd om silderie te planten.
-- Afl. Silderieaclate b^, ho. bw., naar selderie
smakend of riekend.
— Samenst. Silderiebedde, o. ; — silderiezaad,
o., gewoner -blare, vr. ; — silderieplante, vr.;
silderiesoe e, vr.; — silderiestruik, m. ; — silderievore, vr.; — silderiezaad, o.
Sim, vr. Niet in gebruik.
Sinaasappel, m. Niet in gebruik. Z. APPELSIEN.
Sinds, vz. bw . Niet in gebruik.
Singele, vr. Zie SENGELE.

ww. Niet in gebruik (ook niet de afl. en samenst.).
Skadronk (uitspr. met korte a, klemt. op
dronk), 0. Mv. -s. Eskadron (soldaten). --- Hoop.

Sinksele, sinksoen, m. Kruiskenskruid (Se-

orbaid (arbeid). Staaflijk te 'erken es 't op dat
lief. Scit. DB. CV . R. J.

--

ne0io vulgaris L.). Aldus te Asper( Volk en Taal,
Ie jaarg. 90). Vgl. lat. senecio; fr. senecon..Zie
VERCOULLIE, sinsoen (met onz. geslacht).

Sint, sinte. Zie SENTE (ook de koppelingen).

E g'heel skadronk kinders.

Skamoteren (klemt. op te), ww. Zie SCHAMOTEEREN

(ook de afl.).

Skappelier, skapulier, in. Zie SCHAPITLIER.
Sla, vr. Niet in gebruik. Zie SALA.
Slaaf m. Zie SLAVE.
Slaaflijk, slafelijk (uitspe. met ij en zovl.
,

lange a), bn. bw. Slaafsch. Dat es sla felken

Slaag,

m. Niet in gebruik. Men zegt altijd

sla(p)en. Ze kreeg veel sla(g)en thuis. ; pak
sla(g)en. Ge verdient sla(g)en.

SLAAN

-- j t

SLABBERDUES

--

Slaan juitspr. met zoel. lange a), bedr. onz.
wed. onr. ww. Very. : sleeg (of sloeg), g esle(g)en.
Met hen (hebben). ,Slapo-en is hier teenemaal onbekend. Wdb. — Bedr. Iemand slaan dat hie rolt
em bolt, iemand erg slaan, met het bijdenkbeeld
dat hij valt ; zoo ook : iemand slaan dat hie over
de grond rolt of bolt 'of tztiinelt (tuimpelt). -Analoge uitdrukkingen : iemand slaan da' zijn
oo(g)en drouien (draaien), of da' zijn oo( )en
zijize kop ronddrouien, of : iemand slaall dat
't vier uit zijn oo(g)e' sprengt; of: dat hie scheel

er zitij deure..— Bolspelterm. De bolle slaat er
her in, als ze, onder 't neervallen, naar de zijde
van het doel valt en dus telt. Anderst slaa' z' er
her ?tit. Ook wel onz. : de bolle slaat er in (of
er
— Onz. Op let of op iemand slaan. Er op
slaan, gelijk den duvel op Geerord (Leeraard), op
iemand (of op iets) duchtig slaan. Zoo ook : er op
slaan, gelijk op ne kafzak, gelijk op ne meelzak.

ziet; — iemand slaan dat 't bloed nit zijnen
;muze sprengt ; — iemand slaan da' zijn lande'
rammelen; — iemand slaan dat er hie .nor
last, of dal er hie dry da(g»n nor last; of : dat
hie zijli al(g)e zelven (of zij' f) nie meer en
gevoelt; — iemand slaan dat hie n ie tineer en
hoort of en ziet; — iemand ,slaan dat hie zweet ;
of : dat hie hem bepiest (bezeekt) of beschot; —
ienzand slaan dat hie nzoórd eis ,brand roept ; —
ieinand blaztwt en zwart slaan ; of : i'cinajzd
slaan dat hie zwart en blauw ziet. Vgl. CV. —
't Hand Goads (= Gods) zal hein slaan of Item
straffen. Veelal in passieven vorm : van 't hand
Gouds gesle(g)e zijn; Toilie zit dor gelijk van
't hand Goads geste(g)en ; Triene zit dor persles azof ze van 't hand Gods geste(g)e ware.
Zie hier HAND. - Ook wel zonder hand Gouds
'k ben der a f g'Izeelegans g esle(.;)en, teenemaal
geroerd. — let op de (of op zijn, op her, enz.)
kake slaan. Zie KAKE. - Van sprekende personen. Hie kan 'n klztchte slaan, vertellen; 'n
kwakkel slaan, een leugen uitkramen. Er iet
uit slaan, iets zonderlings zeggen of vertellen.
Zoo ook : iet uit zij' vel (of zij' lijf) slaan ; let
atit zijti botten (of leezen, leerzen) slaan; iet uit
zijzit broek slaan (van vrouwen : iet uit her rokke'
slaan). Plat .: iet ztit zijn klooten (of zij' gat)
slaan ; van vrouwen : iet uit her gat (of her
kerte, her konte) slaan. — Zijn tonge (of zijnz
nutte of zijnent bek) slaan, zijn tong roeren,
veel babbelen. Zoo ook : zijnero babbel slaan. En
nog : er zijn tonge (of zijva rnztile, of zijnero bek,
of zijnen babbel) z(n) slaan, in de rede vallen, al
sprekende tusschenkomen. — Er neff es slaan,

tergaal en de lijsterhalte, de botvenke 'n de
kanarieveu(g)el slaan. — Klotsen (van water).
Hoort hoe dat 't water slaat. J. — Ongelijk, al
schokkende draaien. Da' wiel slaat, d' as en es
nie rond nie meer. De toppiizne (of den top)
slaat, als ze (of hij) niet loodrecht ronddraait en

,-

raaskallen ; dwazen praat, onzin vertellen; ook :
verkeerd, kwalijk handelen. Vgl. CV (Aanh.). —
Treffen, roeren. 't Sloe; snij fel as 'k hoordege
dat hie doo' sews. — Are slag slaan; er ne slag
i(n) slaan. Zie SLAG. - Slachten. E verkie slaan.
CV. J. 11lizl. Wdb. Ook schijnbaar onz. Wanneer
slaat dent beenhauwere ' 't Verl. dw. als bn. :
g esle(g)e vlees, geslacht vleesch; de koe woog twie
honderd kiloots gesle(g)e vlees. Vgl. hier ONGESLEGEN. - Kneden, vermengen (al slaande met
iets). De maitser slaat de moortele. Moeder slaat
den terizpere. Den deeg slaan. — Weversterm.
Kainnze(n) slaan, kammen maken. Vgl. KAMSLA(G)ERE. Den draad) slaan, den draad die, bij
ongeval, tusschen het garen is gekomen, door het
riet bij de andere drukken ; Volk en Taal,
VIe jaarg. 98 ; vgl. SCHIETEN.
-

— Wed. Er hem- (zich) deure slaan, zich door.
iets (een moeilijkheid) werken. Die weve (weduwe) blijft mee her vier kinders, mor z' hee
(heeft) koeroudze (courage) en ze zal der her nog
geel deure slaan. 'k Stond er veuren, en 'k sloeg

Vgl. hier DUVELE, KAFZAK. - Van sommige zingvogels, die luide of met strofen zingen. De nach-

met de spits niet op éen punt blijft, maar kleine
kringetjes beschrijft; de top, die zulke toppanne
heeft, brengt, onder het draaien, op den handpalm, een onaangename gewaarwording te wee;.
Vgl. J. — Treffen, goed of slecht klinken (van
sprekende personen). Watten da' ge dor zegt,
. slaa' vals. Hie en spreekt nie' vele, mor astig
(als hij) iet zegt, slaat het deztre of 't slaat er
deure, het treft ferm. — Slagen, lukken. G' en
zilt in die affeeren ijle slaan. Ook onp. (schijnbaar). 't Zal slaan. Vgl. DB ; vanhier : vleeslaan,
te(g)e(n)slaan. — Nor let slaan, er naar gissen.
Ge slaat er nor gelijk dein blenden nor 'n ai (ei).
Vgl. DE COCK en TEIRLINCK, Ivzndersp. IV,
149. — In 't goe(d) slaan, naar de goede zijde
vallen, keeren ; in tegenstelling met : rn 't kaa(d)
slaan. De ziekte zal nog in 't goe' slaan. Z' en
es mor ongelzt(kk)eg : al wa' da' ze begint, slaat
't kaait'.

Slaandere (zovl.. lange a), m. Mv. -rs. De.
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die
slaat. Dicht ozt (u) va' staanders en stekers, van
menschen die licht slaan en met het mes steken.
Vgl. GAANDERE, STAANDERE.
Slaansgereed, bw. Daarnaast SLA(G)ENSGEREED. Gereed om te slaan. De vechters stonden
al' slaansg ereel, mor 'k smeet er mij tsusschen
en 't was gedaan.
Slaap (uitspr. sloop met zachtl. o), in. Wdb.
Ne geruste sloop. I(n) sloop vallen.

Slaap . Zie op SLAPEN (de afl. en samenst.).
Slab, vr. Niet in gebruik.
Slabbakken (klenst. op bak), ww. Wdb.
-

•'t Werk slabbakt.

Slabbaris (uitspr. slabbaras, ba roet ndl. lange
a en den klemt.), m. Zonder mv. ; zonder verkl.
Tong ; snater. ln de uitdr. : irz of t(s)uss(ch)en
iet zijne slabbares slaan (soms steken), ongevraagd en ongewenscht zich met iets bemoeien
(al sprekende). SCH. DB. CV . J. — Het w.
hangt samen met slabben (slabbende tong).
Slabben, w w. Zie SLAPPEN (ook de all.).
• Slabberdoes (klemt. op does), M. Mv. zen.
Verkl. gewoon, -ke (mv. -kes, -kies). Gemeene,
kleine kroeg. Da' slabberdoeske zit snavies altij'
vul. Vgl. KABBERDOES, waaruit het wellicht
onder den invloed van slabberen is ontstaan,
-

-

-- 7 2 ---

SLACHTEN

Slachten, ww. (ombrengen). Niet in gebruik.

Zie
— Af1. Staclzterc, m, wordt. gebruikt naast
•t gewone SLA(G)ER (zie ald.).

Slachten, ww. (gelijken op). Wdb. Lc slacht
uïzoedere.

Slachtofferen, ww. Niet in gebruik (ook niet
de all.).

•

Slaëre, rn. Zie SLAGERE.
Slafelijk, bn. bw. Zie SLAAFLIJK.
Slag, m. Mv. sla(g)en. V erk1. slagske (mv.
-skes, -skies). Wdb. — Ieuïzand ne slag geen
(,;even) dat 't vier uit d'oo(g)e(m ) sijrei i;rt, dat
11/' e/ (honderd) dunst sterre(n) ziet, dat hie
^^ ct (honderd) dunst kecskzes (kaarsjes) .Lef;
/email,/ ne,' stag geen dat 't bloed ztit zijneut
sJreltgt. stag 7'6111 de meuten lien

(hebben) of weeAncen (weghebben), niet wel bij
zijn verstand zijn; ne slag weeghen, een beetje
krankzinnig zijn; ook : een weinig; dronken zijn.
Vgl. J. — Er ne sla, i(n) slaan, iets bij benadering bepalen : me wisten nie' goed wanneer dat
't gebeurd was, mor me sloe(g)en er ne slati in
e' ilL' zalen (zeiden) dat 't meer as l ay e maand
gebeurd was. DB. CV . J. — Er ne slag nor
slaan, er naar gissen. Ge slaat er inter as e 'e nue
sla; mor, mor g'en zilt het toeli niet te zoete
koewiemen. -- Schertsend. 't Gee' ne slag-, wat

gezegd of gedaan wordt, is niets bijzonders, is d e
i spreekt, zal 't ne
moeite niet waard. As Jul
ferule slati '"een (geven). Vgl. CV, J. — Sla(g)en
trekken, driereaal drie klokslagen voortbrengen.
Ze trekke sla(g)en, er es zeker iemand dood. .ds
bias ler iemand gaa' berechten, trekt het
sla(g)en.

schachtlatte' vastgemaakt Volk en l zal, Ve

jaarg. I 0 I ) ; — Slagre(g)ene, iii., — slag veld, 0.;
slagvaistere, vr., slagvenster.
Slagen, wy. Niet in gebruik. Zie LUKKEN,
—

SLAAN.

Sla(g)ensgereed, biti . Zie S1.AANSGEREED.
Slager, m. Zie SLAGERE.
Slagere (uitspr. slaar,), sores slaram, met zovl.
lange a), iii. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Slachter : persoon die bij anderen gaat
slachten. iVe slag en es u2Le altoos veie beenhatcwere.

Samenst. Sla(g)ersbijl, o. (niet vr.); —
— slag jersmes, o.; — sla(g)ersstaal, o.
Slaglinge ( uitspr. -lemg"s ), bw. In éen slag,
plotseling. Ze viel slaglenge dood. Vgl. Sc u, DB,
CV, J : sr.AG(G)EL1tiGs.:Jlnl.11db: sLvGEL1NGE.
Slat, m. Zie SLF.I.
Slak, vr. Niet in gebruik. Zie SLENKE.
Slak, vr. (metaalschuim); — slak, bn. ;
slaken^ ww. Niet in gebruik.
—

Slamaierenge^ vr. L ie 51, \t1IE1t1i^GE.
Slameieringe (uitspr. slaunaz,)ren.i,e?, sla vlet

de

— Kans, gunstige gelegenheid oei iets te doen.
l )e stag LLen. As ge de slag" zet, ;welt' er af

(moet ge er van) profiteren, DB. — Lukslag. lir.
occasion, We (c oei, ferme) slag doen, een voordeclige zaak doen. 'k HI (heb) zijn koe A•ekocht ent
zie l'oc'o slag gedaan. DB. CV . J. R. Ook fr. .
.

faire an bon coup.

SLANGE

slac'koorde vastzet ( Volk en Taal, Ve jaarg. Toi );
()ok : draad die de rietjes op vereischten afstand
houdt (Id., I I 7); -- slaghczut, o., slaghout,
schaarhout, VD; verkoo5eii re va' slaghaut; -sta;rkoorde, vr., rnuldersterm : een der touwen
waarmee enen het zeilkleed openspant; weversterm : koord, waarop de hevels zijn vastgezet en
die deze belet links of rechts uit hun plaats te
gaan : de slagkoord es an d'ende' van de

korte a, mar' niet den klemt.), vr. TIetzelfde als
SLAKEER; zie old.
Slameer (uitspr. sla ',slet korte a, 1meiwr iiiet den
kleurt.), 0. Zonder mv. Daarnaast, min gewoon,
SLAMAIERENGE. Beslommering, moeite, last, zorg.
In den oekst es er veel slauneur ob e pachthof.
[Vor voet kinders zijn, ester ook veel slaiïzeur.
Vuile, onaangename arbeid. De kelder staa'
zul u'atere ; 't zal e slameer zijn om 't er it/t
te doene. — Vgl. SCH. DB. CV . J. — Te oorcleelen naar den klemt., van romaanschen oorsprong' Vgl. toch ndl. (be)sloinimering en VERC.
--

— Veldslag; gevecht, strijd; gekijf, getwist.
A' slag slaan, vechten, strijden, twisten, kijven.
De slag es gesle(p)en, de strijd is gedaan ; de
overwinning is behaald. In de slag blijven, sneuvelen ; ook : bet onderspit delven (in spel, in
't drinken, enz.).
-- Iets dat slaat. De slag van de klokke, van
harloodze, de hamer van de klok, van liet
horloge. — Slagpen. Ons duive es ne slag kwijte.
Trekt al heer sla(g)en uit. DB (die het o. maakt).
— Slaap, fr. temde. Ze viel mee herre slag op nen
trap en was dood.

4– In het kaartspel; fr. levee. VD. Men zegt :
sla(g)en (op)haten, (op)trekken, doen of maken.
Vgl. J. — Vijf van de leste slag : in het jasspel
voegt men vijf bij den laatsten slag.
— Bij kantwerksters. Oogje in den kant, dat
meer bekomt met de kantblokjes over elkaar te
slaan. Men heeft : den halve slag , de g'heele slag
en den Duitsche slag.
— Samenst. Slagare, vr., slagader; — stagdraad, m., weversterm : draad die de hevels op de
-

Slamiedze, vr. Zie SLAMIETE.
Slamier, in. of vr. Niet in gebruik.
Slamiete (uitspr. sla met korte a, lïzie met den
klemt.), vr. Mv. -n. Verkl. -tse (mv. -tses, -tkies).
Daarnaast, soms, s L AMIEDZE. Spoor, nagelaten
op den grond door mensch, dier of voorwerp.
iemand zijn slamiete volgen. De slajniedze van
den haze. 't Wiel van ne va(g)e' laat 'n slayniete. De bolle maakt 'n slainzet in de zavel van
't bolspel. .— Van romaanschen oorsprong ? Vgl.
SLAMIJTE

bij DB.

Slampampen, ww. Niet in gebruik (ook niet

de afl.).

Slagge vr. Mv. -ei. Verkl. slankske (mv. -skes.
-skies). Slang. Wdb. Zoo fanijneg as 'n slange.
Ze vrengt, ze kreunkelt her gelijk 'n slange.
)

Vgl. J.

SLANK

SL E CH TS

— Samenst. slanc ebete, vr. (niet m.); ook
sian f esteke, vr. ; — slangekop, m.; — slang e/nllile, vr. (niet m.) ; -- slangetonge, vr. ; —
s langevel, 0, : zwijgt, slangevel !

lende hokjes, en eene opening aan beide uiteinden : de sloper hangen z' in de stallen en de
ratte' kommen er i' wennen (vgl. J.) ; soort van
aardappels, die men in herfst en winter laat slopen
en in de lente opeet.
Samenst. Sloopdrank, m., slaapdrank; —
sloopdronke, bn., slaapdronken ; vgl. DRONKE ; sloopgat, o., iemand (vooral vrouw) die veel
slaapt; — sloops oeste, vr., slaaplust; -- sloophende, o., slaaphemd; zie HENDE ; - sloopjakke,
vr. (niet o.), slaapjak; — sloopkappe, vr., slaapkap ; — sloopkammeraat, m., slaapkameraad; —
slaapkerte, -konte, vr., vrouw die al te veel en te
lang slaapt; — sloopkloot, in., man die veel slaapt;
-- sloopkoetse, vr., slaapkoets, bed; — sloopkomere, vr., slaapkamer; — slooplaken, o., slaaplaken;
— sloopbeken, o., sloopliekske, o., sloopdeuntse, o.,
slaaplied ; — slooplijf, o., verkl. -lijveke, hemdrok, fr. camisole; KIL., Sc'ii, DB, CV, B., J; —
sloopluizen, vr. mv., slaapluizen ; — sloopmaitse,
vr., slaapmuts : 'n sloop/nuitse pakken, een
laatsten borrel; --- sloopplootse, vr., slaapplaats; —
slooprok, ras., slaaprok; — slooptijd, m., slaaptijd;
sloopure, vr., slaapuur; — sloopwere, o., slaperig weder; — sloopziekte, vr., slaapziekte; ook

f

Slank, bn. Wdb. Niet gewoon. 1We

slanke

keerele.

Slanken, onz. zw. ww. Very. : slanktege, ge-

slankt. Met hen (hebben). Eig. slank(er) worden.
Mager worden. Z' es stijf geslankt. Sies es
weze' ferm geslankt. 11lijnejn blak slankt. Vgl.
^7I/ll. TVdb . SLANKEN (trans.).

Slap, bas. bw . Trapp. v. verg. : slapper(e,l,
slapst. Wdb. — Zoo slap as ne schoteldoek, as
n vodde, zeer slap (van menschen en voorwerpen). J. — Hem (zich) slap la(ch)en of krom
la(ch)en, hevig lachen. J (Bije.). — Slap gaan,
niet goed gaan. ' t En gaa' //lor slap mee onze
zieken. In de wenkel en gaat 't aslor slap. Slap
i/i 't rekenen, in 't schrijven, in 't werk (of werken), in 't mollen ( Biaaien ), enz., zwak. Ons
1theke leert goed, mor z' en es //tor slap in
't schrijven, zij schrijft slecht. — Slap op (of in)
de beerven, zwak (van kinders) ; ook : dronken. -Zwak wordt gewoonlijk door slap vervangen.
-- Afl. Slappeghied, vr., '`slappigheid, slapheid ; da' perd en ka' va' slappeghie' nl'e' voort;
hie kril t 'n slagpeg Bied in de beerven, hij wordt
dronken ; daarnaast, gewoon, slapte, vr. ; lllnl. slapie-heit; — slappekes, -kies, b w., slapjes.
'

Slap, in. Het (eenmaal) slappen (zie aid.).

.11ee
ne slap of tiene ha' (had) de katte de kom melk
u it. 'k Hoore de slap van nee hond.

Slapen ( u i tspr. slopan), onz. st. ww, Very. :
sliep, geslopen. Met hen (hebben). Wdb. —
Slope gelijk nem blok, gelijk ne steen, gelijk non
nttere, zeer vast slapen. — Dom (of zwaar) slopen. — Slope gelijk de via skies in 't meel of in
ne meelzak, slapen met de ooggin een weinig
open ; gebaren te slapen. — :flee d'hinnen (of de
kiekens) gaa' slopen, zeer vroeg. — Op alle twie
zijn oore' slopen, zeer gerust zijn; fr. dormir sar
ses deux oreilles. Ge zilt da' geleend geld wel
were krij(g)en, sloopt /nor op alle twie ou (uw)
ooren. — Hie omkleedt (ontkleedt) hem eer dat
hie slope gaat, hij doet een dwaas, onbezonnen
werk ; hij geeft, voor zijnen dood, aan zijn kinderen hun erfdeel, zoodat hem zelf niets overblijft.
-- Die bij den hond sloopt, betroopt (betrapt)
vleu/'n (vlooien), men moet met geen slecht gezelschap verkeeren, — Geen oo(g)e slopen, geen oog
toedoen, Zie ooGE. — Op let slopen, het tot
's anderen daags uitstellen. Koopt dat huis, en
sloopt er nie op. DB. CV .
— Zelfst. : 0. Ti'a' kost 't slopen in die afspanaenge ? Gee' slope' venden, geen nachtverblijf.
— Afl, Sloopachteg, bn. bw., slaapachtig ; -sloopord, m., slaapaard, in de uitdr. : zijne sloopord maken, doen alsof men slaapt ; fr. faire senblant de dormir; vgl, hier DANKAARD, SCHREEMAARD ; -- slopenge, vr., slapinge, beddegoed :
ze zij' stijf or/ne (arm), z' en hé (hebben) zeis
g eeln beetse slopenge ; DB ; — stopere, ni., slaper, iemand (man of vrouw of kind) die (veel)
slaapt : mij' wijf es ne goeb slopere, snor ne
slichte werkere; lange smalle kist, met verschil-

—

—

bas,

sloopziek.

Slaphanger, M. Zie SLAPHANGERE.
Slaphangere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv.

-rkes, -rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Slappe (zwakke) mensch, die niet veel verrichten kan, 't Es triesteg mee zak ne slaphanger
lunch! werken. — Veel gezegd van een manspersoon die, door een wulpsch leven, als uitgeput is.
En tramkit er nle /nee, mee' diene slaphangere!
Slapkause, vr. Mv. -n. Slobkous, wagge ; fr.
gilc'tre. DB (SLAFKOUSE, SLAGKOUSE, SLOEB-

KOUSE). Zie FRAN CK-VAN WIJK, i. V. SLOBBEREN.

Slappen, bedr. zw. ww. Very. : slaptege,
geslapt. Met hen (hebben). Slabben, lappen.
Katten en hoede' slappen.
— Afl. Zie SLAP, m. ; --- slappenge, vr., het
slappen : de katte zit an de melk, 'k hoore 'n
slappenge.
Slave (zov 1. lange a), vr. Vgl. JODE, WALE, en
zie h'l. en Vorml. Mv. -n. Mnl. slave. Slaaf.
Wdb. — Persoon (man of vrouw) die hard werk
moet verrichten. Pier es 'n slave (niet ne slave).
ll%erke' gelijk 'a slave. Zij' wijf en es mor 'n
slave; 't es 'n oprechte slave.
Afl. Slaven, ww., Wdb. ; — slavernije,
--

vr., Wdb.

Slecht, bn. bw. Zie SLICHT (ook de all. en

samenst.).

Slechten, bedr. zw. ww. Very. : slechttege,
geslecht. Met hen (hebben). Van land : het omgegraven of omgeploegd land met de egge effen
maken, bewerken. 't Land moe' geslecht wer(de)n. Vgl. VD. DB. J. — Men zegt niet slichten
(zie echter SLICHT - ndl. slecht).
— All. Sleclitenge, vr., het slechten van land :
dat en es titer 'n flauwe slechtenge.

Slechts, bw. Niet in gebruik. Men zegt veelal
MOR (MAAR).

IO

SLEE

74

--

Slee (zachtl. e), vr. Mv. -ën. Verkl. -tse (mv.
Slede. Wdb.
Slee (scherpt. e), bn..Sleeuw. Wdb. iT1nl. Wdb.

-tses, -tsies).

(SLEE).

— Afl. Sleeachteg, bn., een weinig sleeuw :
mijn tande' zijn 'dia beetse sleeachteg; — sleeego hied, vr., *sleeigheid, sleeuwigheid ; daarnaast
sleete, vr. : 'k en kan me' goe' bijte van de
sleeeghie' va' mijn tanden.
- Samenst. Sleedoorene, m., sleedoorn; —
sleepruime, vr., sleebeze, vr., pruim, vrucht van
den sleedoorn : de kinders trekke' sleepruinzkies
of sleebezen.
-

Sleep (zachtl. e), in. In de uitdr. : op sleep zijn
of gaan, op zwier zijn of gaan : zatlappen hebben
een slependen gang. — Ook : sleep van een kleed.
Wdb.
Sleepen, ww. Niet in gebruik. Zie SLEPEN.
Sleepsliep (zachtl. c), bw. Al slepend, zeer
traag. Jloeder ,cierdt alld : ze, aa' slecpslicp al
over de vloer. J.
Sfeer (zachtl. e), bn. bw. Trapp. v.verg. :
sleerder(e), sleerst. Verwant met sferen, glijden;
zie afd. Glad, slibberig, De grond es steer. 't Es
hier sleerder as gntere. De planke was beenoord
en steer, en 'k viel er' af.
– Af]. Slereghied, vr, *slerigheid, gladheid,
slibberigheid : 'k viel deur de slet e^ lzied; ook :
sleerte, vr.

Sleet, vr. Zie SLETE.
Sleeuw, bn. Zie SLEE (ook de afl. en samenst.).
Slegge, vr. Niet in gebruik.
Slei (uitspr. slai), M. Mv. -en. Gang, weg, baan

(nl. nagelaten spoor). Den hond Izee' ne slai in
't koore' gemaakt. Vgl. Volk en Taal, I, 9o.
Sleitse (uitspr. slaitsa), vr.; sleitsen (uitspr.
slaitsaiz), ww. Zie SLETSE, SLETSEN.

Slek, vr. Zie SLEKKE.
Slekhout (uitspr. -ant), o. Muldersterm : elk

der twee stukken hout, die aan de beriebalken
(z. afd.) vastgemaakt zijn en bij 't verwinden
lichtjes tegen den zetel wrijven. De twie slekhautem beletten de inenten te zenken. Vgl. SLEK
bij J ; hier SLEDS.
Slekke, vr. Mv. -n. Verkl. -kske (mv. -stres,
-skies). Mnl. ook slecke. Slak. Wdb. Zoo tra(g)e,
zoo loui (lui) as 'n slekke, zeer traag, lui. Zoo vet
as 'ii slekke ; da' kind es zoo vet as e slekske.
Ii ruigen, gaa(n) gelijk 'n slekke.
— Afl. Slekkerije, vr., collectief : al de slekken.
Die slekkerij eet al de sala af. DB.
Samenst. In den vorm stek- slekhuis, o.,
veelal in 't verkl. : sleklzuizeke, o., slakkenhuisje;
va' schoomte (schaamte), va' schrik in e slekhuizeke kruipen, zeer beschaamd of verschrikt
zijn ; mul. slechuus ; — sleklijstere, vr., soort van
lijster ( Turdus iliacus L?) : de sleklijster eet
slekken; -- slekstekere, m., spotnaam : bajonet;
—

korte degen; vgl. DB, CV, J. -- In den vorm
.slekke- : slekkevet, zeer vet; DB, CV, J. — In
den vorm slekken- : slekkentrekker, m., spotnaam
voor Ronsenaar; de aekkentrekkers va' Rouse.

SLEPEN

---

Sleks, bw. In : sleks geen (geven), den molen
door middel van de slekhauten (z. afd.) verhoogen.
Slem, m. Zie SLIJM.
Slemp, m. ; — slempen, ww. Niet in gebruik

(ook niet de afl. en samenst.).

Slengere, n1. ; slengeren, ww. ; -- slenk, bn.
Zie SLINGERE, SLINGEREN, SLINK (.)ok

de ad. en

samensi.).

Slenk, vr. Niet in gebruik.
Slenter, nl. Zie SI.LN ^^ERE.
Slentere, m. Zonder mv. ; zonder verkl. De

eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Slenter.
Wdb. — Trage manier van gaan, van werken, van
handelen. Geeize slenter, Lille -- mor deurgegaalz (of (leurgewrikt)
Slenteren onz. 7.«'. w11 ^t db. Er 'alldelLl'c.'
slenteren, traag en slepend weggaan. 't TIl'1-k
slentert, 't gaat niet vooruit. Die zake blijft slclzteren, blijft hangen, wordt niet afgedaan.
-- All. Sfclzteraclu/ ' , bn. bw., al slenterende :
'

Slc'llt('rac/zt (' r Aait, werken, (115. ; - slelltereere,

111., iemand (man of vrouw) die slentert, d. i. traag
gaat, langzaam werkt, niets afhandelt : ons /Vic
en c.'S mor llc slelltereere; — slelzterensr(', vr., het
s1.el'teren : vader eln hoeder zijla al t;i ie jaar
dood elf de verdecleng enz es nog me' ,(/aan,
t:'a

i't'1ni' n Steil terellge

lock!

Samenst. .SVentei'y''at, o., vrouw die slentert ;
daarnaast : slenterkerfe, -konte, vr. ; — slenterkloot, 111. , slenterbrocr.
-

Sleper yr. Mv. -n. Verkl., ongewoon, sleepke.
Vrouw, die traag en langzaam (dus al slepend)
gaat, werkt, enz. Zal die slepe gedaa' krij(g)en?
— Vrou`v die lui en traag langs de straat slentert,
of van deal eenel kroeg in den anderen drentelt.

Die leele'ke slepe trekt were de Isroone binnen.
— Vadsig, haveloos, slordig vrouwmensch. Die
slepe loopt mee palullen aan her g at. Vgl.
-

KIL. (SLEVPE). SCH. DB. J. R (sLE1P).

Slepen (zachtl. e), onz. bedr. zw . ww. Very. :
sleeptege, gesleept. Met lien (hebben). Zovl.
slepen — ndl. slepen en ook ndl. sleepen. Vgl.
ílhzl.. Wdb. — Bedr. Iemand slepen, hem langs
den grond voorttrekken ; iet slepen. — De voeten,
slepen, ze over den grond doen schuiven, ze niet
opheffen onder 't gaan. : en auwe mains sleept
zijn voeten. — De stok slepen, bedelen : een
(oude) bedelaar sleept den bedelstok over den
grond voort. - Landbouw. Met de omgekeerde
egge (dus met de stompzijde der tanden naar
beneden) eggen. Land slepen. tee moet de nzol
hoope' van die wee (weide) slepen. 't jonk koore'
wer dt altemaitsgeslecpt. Ook wel schijnbaar onz.
Boer ^llartens es an 't slepen. — Met de sleepnette vogels vangen. Trilleuze gaa' veu(g)els slepen ? Ook wel schijnbaar onzijdig. Die keerels hen
(hebben) de 'lzeelen nacht gesleept. DB. CV . —
Met de sleepnette visschen. Nette (hebt ge) veel
vis gesleept ? Ook schijnbaar onz. Gade mee slepen ? DB. J. — Spr. Hie laat hem slepen veui't gemak, hij is uitermate lui.
— Onz. Gesleept worden. Zijn voeten) slepen over de vloer. -- Er vandeure slepen, hei-
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melijk en ongezien vertrekken. — Kaartspelterm.
Op een uitgespeelde kaart het aas niet leggen
(b. v. op vrouw of boer), omdat men vermoedt dat
de speler den heer bezet (zie BEZETTEN) heeft.
Fr. faire )'impasse. Wie sleept, tracht azoo twie
sla(g)en te maken. DB. J.
— Afl. Sleepachteg, bn. bw. : sleepachteg
gaan; — slepenge, vr., het slepen of sleepen
gvet (geeft) da' land een of twee slepengen ;
'k hoore 'n slepenge mee' de voeten; — slepere,

m., iemand die iets voorttrekt ; iemand die vischt
of vogels vangt met een sleepnette; iemand die
land sleept ; iemand die sleepvoetend gaat ;
iemand die in 't kaartspel sleept ; het slepend
ijzer van de sleepketene, dat het wiel belet te
draaien, als men een steile helling afrijdt.
— Samenst. Sleepketene, vr., keten, die onderaan den wagen (of de kar) vastgehecht is en aan
het vrije uiteinde een plat ijzer (nl. den slepere)
heeft ; om te remmen wordt de slepere onder het
wiel gestoken en dit kan niet meer ronddraaien :
de sleepketene moe' g'hecl sterk zijn; — sleepnette, vr. (niet o.), soort van vogelnet ; soort van

vischnet ; beide netten slepen over den grond of
in het water; -- sleepplanke, vr., dikke plan]:
waarvan men de slepende deelen van sleden b. v.
maakt.
Sleppe, vr. Mv. -n. Verkl. -pke (mv. -pkes,
-pkies). ook wel steppe. Slip. Wdb, An
/emlaends slEp j en hanen, hem overal volgen
(veelal om te vleien). Ook : achter iellaand zijn
steppe' loopen. DB. CV . T.
(A n iet) zijn
sleppe(n) scheuren, er aan verliezen. D1;. tlie
—

kocht de koe, snor liie scheur de; i e zijl? sleppe.
— Bepaaldelijk : hemdsslip. /!ie loopt i' zijn
sleppe of steppen.

Sleeen (zacht) e , 011Z. zw. Ww. Verv.: sleerck, e, gesleerd. I\let hela (hebben). Van s'slederen
,

)

(vgl. SLEDE ; SLIEREN bij I' R A NCK-V A N \VIJCK ;
mnl. slid(d)eren). Slibberen, glibberen. Past op,
der es ijs, ziel da' ge niet en sleed. Der was 'in
ben g ske, eaa '1 ha' (had) ; erailad en 'I,' sleerdt:, e
nor beiseen. Mijne voet s/eerdez e, en 'I,' viel. —

Bepaaldelijk : glijden over ijs (of sneeuw), zich op
yell glijbaan vermaken. De kinders sieren op de
vijz'ere..S'leren es plezieres tsWentets. Op zijn
hackske sleten. Op eerre voc(t) sleten. — Lichtjes

sleepvoeten (met liet bijdenkbeeld van eenigszins
te glijden) ; stil en vlugjes over iets gaan. Z' en
aa' niet, ze sleept over de z /oer. - Er vaniire s/eren, heimelijk, ongezien wegsluipen. —
de

Vgl. ST.EER ; HITKSKE-SLEREN.
— Afl, Sleerdere, m., iemand (jongen of
meisje) die sleept : da' maisk' es ne goed sleerdcre; de sleerders lid (hebben) groote lente ; —
slerenz e, vr., het sleren : vat 'n sleren; e toch op
'I ijv van dime ?neTS (Iileersch)
Samenst. Sleerbaiae, vr., veelal in 't verkl,
sleerboontse (zacht). 0.), o., glijbaan(tje) : e sleer--

boont. Se maken.

Slet vr. Niet in gebruik. Zie
,

SLI;UTELE
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SLETSE.

slete. Sleet. An het
Slete, vr. Zonder mv.
kleed ester al veel slete. Als liet versleten voor-

werp in een vorigen zin genoemd wordt, gebruikt

men naast an ook wel op: en koopt die kerm
niet, der es al veel sleet op. Vgl. DB. J.
Sletig (uitspr. -tack), bn. Wat doet verslijten ;
sleet veroorzakend, Mee 'n kazakke werken es
veel te sleteg. CV. R. J.
Sletse, vr. Daarnaast gewoon SLEITSE (uitspr:
slaitsa). Soms SLUITSE. Mv. -n. Verkl. -tske (mv.
-kes, -kies). Pantoffel, muil. Op zijn slaitse' loopen ; ook fig. : van zijn renten leven. — Vuil,
haveloos vrouwmensch. Triene, de vuile slaitse.
-

Hoe da' ge da' nnaiske keunt geere zien, en weet
ek niet : 't en es mor 'n slaitse. -- Vgl. KIL.
SCH.

DB. CV . J.

— Afl. Slaitserije, sletserije, vr., collectief en

minachtende term : slecht vrouwvolk; 'k en hè
(heb) gee' gemeens mee' die slaitserije.
Bietsen onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon,
SLEITSEN (uitspr, slaitsen). Verv.: sletsteg e
stege), g esletst (geslaitst). Met hen (hebben).
Sleepvoeten, Ze slaitst over de vloer. Van d'een
herberge nor d'ander slaitsen. — Ook : op sletsen .
(pantoffels) gaan. — Traag en slepend gaan of
werken. Dat en es nie' gaan (of werken), 't en es
mor slaitsen. — Er vandeure slaitsen (of sletsen),
heimelijk en ongezien wegsluipen, As Tonic mij
,

geware

7e'ierd,

slaitsteg' hie er vandeure.

—

Vgl. DB. J. SCH.

Sleuf, vr. Niet in gebruik.
Sleum, m. Zie SLUIST.
Sleunse, sleunze, vr. Daarnaast SLONSE,
SLONZE, SLUINSE, SLUINZE, SLUNSE, SLUNZE.
Influenza (waarvan het verminkingen zijn). Moeder

ligt mee' de sleunse.

Sleure n vr. Mv. -?a. Verkl. -1 ke (mv. -rkes,
-rkies). Fig. iets dat (na)sleurt; (van kleedingstukken) vod, versleten (of gescheurd) stuk. Da'
^L W en /zee niet (niets) as sleuren an her gal.
Snijdt die sleure van on (uw) kleed. 't Zijn al,
leuren en sleuren. 'vi Broek mee scheuren en
sleuren. — Ook : versleten, gescheurd kleedingstuk. 'n Sleure van e kleed. Die broek, dat en es
11101^ 'n sleure nie meer. — Slordige, vuile,
slecht gekleede vrouw. 't En es ?nor 'n sleure
van e wijf.. Da' nzaiske was 'n oprechte sleure.
-

-

-- Vgl.. J. Mol (sLORE).
Sleuren, bedr, onz. wed. zw . ww. \Vdb. --d
Wed. Hein (zich) deur iet sleuren, er zich door
werken. Hie en zit er nic' goe' zeuren, )nor nie
zal der hem toch deure sleuren. — Onz. Mee
iet leuren en sleuren, met iets (waren b. v.) van
dorp tot dorp leuren. Fatten doet hie? Wel, mee
stoffen en alle soorte' va' goed van doorp tot
doorp leuren en sleuren. — Bedr. Van een te

kort been, dat bijgevolg eenigszins over den grond
sleept. Hie sleurt zij' recht been.
— Samenst. Sleurbeen, o., been dat te kort is
en over den grond sleurt; ook : persoon die zulk
been heeft.

Sleutel, ni, Zie SLEUTELE.
Sleutele, m. Mv. -ls. Verkl. -lke (mv. -)kes,

-/kies). Daarnaast (met dissimilatie) souls SLE r-

en, zeer gewoon, SNEITTELE. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Sleutel. De siieutel hee

TERE
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nena bord (baard), ne steel (of iiz pijpe) en uue
reek (ring). Engelsche sleutele; zie ENGELSCII.
— De sleutel op 't graf le(gg)en, een nalatenschap afwijzen. DB. J. Vgl. VD : de sleutel op de
kist leggen. — n Huis a;uver(d)e' mee' de sneutel
op de deure, zooals het is, zonder verandering. J.
— Spie die door d'oo(re van eenen balk gaat,
'

'

om dezen te beletten om en weer te schuiven.
Muldersterm : der steken ook sneutels deur de
kruisplate (zie ald.).
— Samenst. Sleur- of sneutelbeen, o., VD ; —
sleur- of sneutelblomme, vr., sleutelbloem ; —
sleu- of sneutelgat, o., VD : al 't sneutelsat
binnekommen, onopgemerkt (evenals dc heksen
en toovenaars door het sleutelgat) ; — sleur.- of
sneutelrenk, m., VD.

Sleutere, m. Zie SLEUTELE. SCH. DB. T. folk
en Taal, IV, i i 7 (aldus te Nukerke). Mnl. ook
slueter.
Slib, vr. Niet in gebruik.
Slibberen, onz. zw. WW. Wdb. — Er deure
slibberen, door iets (met moeite) komen, uit een
hachelijk-en toestand geraken. 't n genk nie'
gemallek, mor ze slibberde5•en er toch deurre. -Er vandeure slibberen, onopgemerkt wegsluipen.

Slicht, bn. bw. Trapp. v. verg. : sl/chter(e),
slich(t)st. Mnl. slicht (naast slecht). Slecht.
Wdb. A Te slichte keerele.'n Slichte broek. Slicht)
geld. Slichte noten. — Slichten tijd, verdorven
tijd. In deze slichten tijd, loopen de kinders
gauwe verloren. — Vgl. DB.
— Afl. Slichteg-hied, vr., slechtigheid ; —
slichterrk, m,, slechterik ; mv. -rikken of -riks.
Sliender, vr . Zie SLIENDERF,.
Sliendere (uitspr. met verkorte ie), vr. Mv.

-rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Hazelworm (Anguzs
_fragilis L.). DB (SUNDER, SLIINDER). KIL.
(SLINDER = chelydrus . serpentis genus). Mnl.
.diender. L%oc. cop. Voor de etym. vgl. SLENTEREN
bij FRANCK-VAN WIJK (KIT,. SLINDEREN
kruipen).
— Samenst. Slienderbosch (uitspr. -bos), m. ;
eig. bosch, waar slienders zijn ; bepaaldelijk,
boschje te Blazius-Boekele.

Sliep, tusschenw. Uitroep om spottenderwijs
aan te duiden dat iemand iets, dat hij verlangt,
niet bekomt of bekomen zal ; terzelfder tijd schuift
men den wijsvinger voor den neus weg (of men
schuift den eenen wijsvinger over den anderen).
Sliep-sliep! dat en krijgde nie', mij' manneke.
— Sliep doen, zulk spottend gebaar met den
wijsvinger doen en tegelijker tijd sliep zeggen.
'k T rieg• hem e stikske van den appele, 'nor hie
dee' sliep. -- Wellicht naar de slijpende beweging van den vinger ?

Sliepoppere, m. ; —• sliepopperen, ww. Zie
SLIJP-.

Slijk, 0. Zonder mv. ; zonder verkl. Wdb. Zoo
vet as slijk, zeer vet. Geld, winne gelijk slijk,
veel geld winnen.
— Afl, Slijkachteg, bn. : ' uz .slijkachteg e strate.
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— Samenst. Slijkbane, vr., slijkerige baan ; zoo
ook : slijkstrate, vr., slijkweeg, m., slijkwe(g)ele,
-we(g)elenk, m. ; — slijkland, o., A/nl. Wdb.

Slijm, o. (nooit vr.). Mv. - en. Zonder verkl.
Wdb, Fluim: Da' kind ,,ree' (geeft) veel slijmen.
— Afl. Slijmachteg, bn., Wdb.; — skin/en
(zie ald.).
— Samenst. Slijunkur(t)s, vr., veelal in 't mv.
_kzrr(t)sen ; slijmkoorts ; — slijunziekte, vr,
Slijm, m Kaartspelterm : slem. Wdb, 'k Speeldege ne slijm, ne soloslijm. Iemand slijm spelen,
zoo spelen dat hij geen slag ophaalt.

Slijmen, onz. zw. ww. Very. : slijpndee e, eslijznd. Met hen (hebben). Fluimen. De zieke
begint te slijmen.
— Afl. Slijmere, m., iemand die veel fluimt.
— Samenst. Slijmkerte, -konte, vr., vrouw die
veel slijmen heeft; — slijmkloot, m. man die
,

veel fluimt.
Slijmen, onz. zw . ww. (Al glijdende, schuivende) heimelijk weggaan. Pier slijmt er vandeure. — Voor de etym. vgl. slzjnz bij FRAN CKVAN WIJK. Zie hier SLUIMEN.
— Afl. Slijmere, m., persoon die (weg)slijrnt,
heimelijk wegsluipt; ook : gluiperd.

Slijpen, bedr. st. ww. Very. : sleep, geslepen.
Met hen (hebben). Wdb. — Op iet geslepen)
zijn, er naar verlangen. SCH. CV .
— Afl. Slijpende, vr., het slijpen ; — slijpere,
m., iemand die slijpt.
— Samenst. Slijpsteezz, m., Wdb.: zoo hart as
ne slijpsteen, zeer hard, J : da' brood es zoo hart
as ne slijpsteen; vanhier : slijpsteembak, m., bak
met water, waarin cie slijpsteen draait ; slijpsteemplanke,

''1'., lange plank boven den slijpsteen,
waarop de slijper, onder het slijpen, zich op den
buik uitstrekt.
0 on. Daarnaast SLIEP-. Mv. -rs.
SliJpppere,

Tamelijk groote hooiopper, 't Lieu da' nos- nie'
goed droog en es, werdt suuaves in slijpoppers
gezet. Vo lk en Taal, IV, 36.
— Afl, Slijp-, sliepopperen, ww., in slijpoppers zetten. VT, 1. c.

Slijten, bedr. st. ww. Very. : sleet, gesleten.
Met hen (hebben). Wdb. Tijd slijt, tijd troost.
— Rijp vlas uittrekken. 't Vlas slijten. De naaste
weke zillenze (zullen we) slijten. Ons vlas es al
gesleten. SCH. DB. J. dint. Jï h b. kol. 129o.
— Afl. Slijtelijk (met ij), bn, bw., kunnende
gesleten worden : 't vlas es in de grond gesmeten, 't en zal nie slijtelijk zijn ; J ; — slijten e,

vr., de daad van het vlas te slijten : 't es mor(s)e'
slijtenge bij boer 1ïanssens ; slijttijd : de /asboere' maken houder (henlieden) gereed, wan/
't es slijtenge ; DB ; — slijtere, in., man (ook
wel vrouw) die vlas slijt ; SCH, DB, J ; -slijtesse (klemt. op tes), vr., *slijterse, vlasslijtster
'k hoore zengen, 't zijn de slijtessen. J (SLIJTAS).
Samenst, Slijtdag, m., dag der vlasslijting ;
slijtfeesie, vr., het feest der vlasslijting : op de
slijtfeeste wierd er veel gezongen, gedronken en
geten; — slijtbeken , o., verkl. gewoon liekske,
-

-

o., lied dat de slijters zingen ; vgl. DJENNIE ;
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slijtpap, m,, dikke melkpap, met veel bloem en

suiker, die men aan het slijtvolk geeft ; ScH, DB,
J ; — slijttijd, m., tijd van het vlas te slijten ;
SCH, DB, J ; — slijtvolk, o., al de werklieden die
vlas slijten : 't leisteg slijtvolk ; DB; — slijtweke,
vr., week van de vlasslijting; — slit/were, o.,
goed weder zooals de vlasslijters het verlangen.

Slik, o. Niet in gebruik.
Slik, m. Het eenmaal slikken. \Vdb. _Ilee gene
slik was de pikte binnen.

Slikken, onz. bedr. zw . ww. Verv.: sliktege,
geslikt. Met hen (hebben). Wdb. Z' en kan nie
meer slikken. let nie keune slikken, eig. eri fig. —
Van beken, grachten : het water afvoeren. De beke
was te smal en z' en koest 't water nie slikken,
't w as overstroomenge.
Slim, bn. bw. Trapp. v. verg. : slimmer(e),

slimst. Wdb. — Zoo slim as ne. vos (of as e
voske). Slimme vos, slimme kerel. — Volksgeloof.
Da' kind es te slim, 't en zal nie opkommen, een
al te slim kind sterft vroegtijdig. — D. 0. 111

(men spelt deze drie letters van 't woord dom
dec-oo-em) st/in zijn, schertsende uitdr. : dom
zijn. — .Slz'm = krom : niet in gebruik; men zegt
stom (zie ald.).
--- Afl. Sliznnzeghied, vr., slimmigheid, \Vdb. ;
daarnaast slinzte, vr., behendige uitvlucht, slimme
streek of slag : mee 'n slimte wildeg' hie hem
u.?t de Valle trekken, mor 't, en luktege niet;
DB ; — slimmerik (uitspr. rik niet rak), m. ; mv.
-rikken of -riks; verkl. -she : slimme kerel; zij'
vare (vader) w as ook ne slimmerik ; ScH, CV,

DB, J, VD (<t Zuidn. ).

Slinger, al. Zie sLi Ncri..r:r.
Slingere (uitspr. sten para), m. Int. sliii here)

en ook slengher(e). Mv. -vs. Verkl. -rke (mv.
-rkes, --rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Slinger. Wdb. — Slingerend stuk of sleur
aan een kleed. An herre rok hangt er zze slenger
van 'iz elle lank. DB. — Kronkelende bliksem-
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't eest (eerst) uit 't bedde kommen. — Vgl. 111n/,
It'do. KIL. CV. R. J. VD (< verouderd >;).
— Afl. Slenks, bw., zie SLINKS.
Samenst. Slenkepoot, m. ; zie boven SLINK ;
vgl. KIL., SCH, CV, J.
-

Slinks (uittpr. steaks), bn. bw. Links. Slenks
zijn. Ge werkt slenks. Ga Slenks en ge zilt an
't buis kommen. — Steaks g'hand zijn, links zijn.
— ie steaks 'mallen, snedig antwoorden of
handelen. flor 'I' en 7e as vie steaks gevallen, en
'k zai hem dal 't lieve nie an en genk. — Vgl.
111iz1. Iflb. CV. J. — ,S'li'lzksclz =- loos : niet in
,

gebruik.

Slip, vr. Zie sr.EPPE.
Slippen, ww. Wdb. — (Heimelijk) weggaan.
Daarnaast SLIPPEREN. Hie slipteg' er vandeztre.
Ze stippert stillekies uit den huize.

Slipperen, ww. Zie SLIPPEN.
Slobberen, ww. Niet in gebruik (ook niet de

afl. en samenst.). Zie SLOPIBEREN.
Slodderen, onz. zw. vVyV. AVdb. .117n kleere'
slodderen.

— All. Slodderachteg , ho. bw., eenigszins
slodderende (van kleergin) : die broek es 'in beetse
slodderachteir; de bet. slordig is hier onbekend.
Samenst. Slodderbroek, vr. VD ; ook : persoon die zulke broek aanheeft ; Peet se .S'lodderbroek, oud ventje met slodderende broek ; —
slodderkleed, o. ; — slodderkause, vr., slodderkous ; — slodderi-oh, m. (niet vr.), slodderende
vrouwcrok.
Sloeber, gin. Zie sr.orrreis.
Sloebere, in. Het eenmaal sloeberen (zie aid.).
Mv. -rs. Verkl., ongewoon. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Met twie drij sloebers was de
—

talloore zop uit. Mee lepels Van gene slok en Bene
sloebere ; zie OVERSCHELDE.
Sloebere, nl. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). Is verwant met SLOEBEREN (zie ald.). De

Schelm,
schurk, oneerbaar mensch. 't Es ne sloeber van

flits. Kijkt, wa' lange slengere ! CV. J.

eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.

Slingeren (uitspr. sleng aran), onz. bedr, wed.
zw. ww. Very. : steng erdege, geslengerd. Niet hen
(hebben). \`Tdb. De koe slengert herre siert (of
slengert mee herre siert). — Er hem (zich) deure
slengeren, zich door (of uit) een moeilijke zaak
slingeren. He staan der veuren en me moeten er

ne vaint. Zwijgt, leeleke sloebere! Die sloebers
Iaen (hebben) al mijn appels afgesmeten. Pierk'
en es mor e vuil sloeberke. SCH. DB. CV. J.

ons deure slengeren. — Er vandenre slengeren,
heimelijk wegsluipen. — Ze moet in dl herre
siert slengeren, ze moet zich met alles bemoeien.
— Afl. Slengerenge, vr., afranseling : iemand
'ii slengerenge geen (geven) of drouien (draaien) ;
'n slengerenge krij(g)en.

Slink (uitspr. slenk), bn. Linker. 't Slenk
hand. Zijne slenken orme (arm) doe' zeere. —
Slenk hand, meer slenke poot, linkerhand ; ook :
iemand die linksch is. Spotrijmpje : slenke poot,
den duvel es dood, teur (of ga) nor d'hel om on
(uw) vesperbrood! — Slenke kake, linkerkaak;
ook naam van het 3e vak der hinkelbaan (te Zottegem : zie DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, I,
326). — Van iemand die in den bedoelden dag
dikwijls ongelukkig is. Hie es mee zij' steak been

Bij T, R,

SCH. : SLOBBER. -

Niet minachtend :

goec' sloebere, een goede, groote sul. CV.
— Afl. Sloeberachteg, bn. bw., als een sloeber :
watten dat hie gedaan heet (heeft), es sloeberachteg; — sloeberderije, vr., deugnieterij, schelmerij,
daad van eengin sloeber : z' lien (hebben) dezen
nacht al die jonge boomkies afgebroken, 't es 'n
oprechte sloeberderije; collectief : al de sloebers
te zamen : smijt die sloeberderije de straat op,
— Samenst. Sloebervolk, o., gemeen, slecht
72e

volk.

Sloeberen, onz. zw. ww. Very.: sloeberdege,
gesloeberd, Met hen (hebben). Slobberen (van
dieren en menschen). plu mains(clz)en en kin-.
ders sloeberen ?nogal- dikkers. 'k Moore 't verkie
sloeberen in zijnen trog. DB. CV . J. — Spr. De
weereld es ne verkesbak : die 't meest sloebert,
hee 't meest. J. — (Zich) slobberende vuilmaken
Hie sloebert op zijn kleeren. J.

SLOEDI;Rl;N

'f en es ;snor ne vuilerik, kijkt ne keer hoe sloebe
rachteg dat hie eet, -- sloeberderije, vr., het
sloeberen . as de knechten an tafel zitten, es 't 'n
sloeberderije ! — sloebereere, m., man (of vrouw
of kind) die sloebert; --- sloeberense, vr., het
slobberen : 'k en kan die sloeberenge nie hoorgin;

natte papachtige spijs voor honden, varkens, enz. :
giet 't verkie zijn sloebereng in den trog; ook:
morsige, dikke lepelspijs : dat en es geen melk,
't en es, mijn dzielke, i;zor sloeberen; e ; 'vgl. J.
— Samenst. Sloeberkerte, -konte, vr., vrouw
die sloebert; — sloeberkloot, m., man die sloebert.

Sloederen, bn. (? ). Zie SLOEDERIE.
Sloederie (uitspr. met klemt. op sloe), bn. (?).

Eig. *sloederen (vgl. IJZERIE). Komt nooit voor
het nw. Den top es sloederie, als de koord er te
los omgewonden is en hij, na het uitwerpen, zonder draaien vooruit vliegt. Om den top te beletten
sloederie te zijn, trekken de jongens de koord
tusschen de lippen of spuwen op den top. Sloederie schijnt met slodderen (zie boven) verwant
te zijn.
Sloefe, vr. Mv. -n. Verkl. sloefke (mv. -kes,
-kies). Mnl. sloffe. Muil (min of meer versleten),
slof. VD, Ze loopt op her sloefen. J (sLOEF). -Op de (zijn, her, enz.) sloefen afkoznnzen, heel
stil, ongemerkt afkomen ; ook : behendig de rede
op een zich voorgesteld doel brengen. Ge komt
op on (u w) sloefen af, mor 't en zal nie pakken.
Spr. Dem beste schoen toch 'n sloe fe,
—

alles verslijt, vergaat.
Sloefen, onz. zw . ww. Very. : sloe ftc-e ; esloeft. Met hen ( hebben). Sloffen. 'k Door
lenzend sloefen. — Sleepvoeten. Ze komt af al
sloefen. — Er vandeure sloefen, heimelijk weggaan. -- Vgl. CV, T. R. J.
— Afl. Sloefaclztey, bn. bw., al sloffende :
1Jfie komt sloefachteg af ; -- sloe fere, m., man,
vooral vrouw, die sleepvoet en slordig is : zij'
,

-

wijf en es zzie propere, 't en es mor ne slot ft're.

Sloeker, m. Zie SLOEKERE.
Sloekere (uitspr. niet eenigszins verkorte oe),

in. My. -r.s. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Slokker,
veelvraat. De sloeker hee' 't amaal binnegespeeld.
Tafelschuimer. Bie drenkt vele, mor betaalt
lettere, 't es ne leeleke sloekere, — Vrekkig
mensch. Veur ne ceps zotie (zou hij) iemand bedrie(g)en, 't es toch zulk ne Sloekere !
- Afl. Sloekerachteg, bn., bw. koppig of
begeerig (naar eten, drinken of geld) ; — sloekerderije, vr., het sloeker zijn : 'k en kan der nie
mee omme, race' die sloekerderije ; — stockeren,
WW-., den sloeker spelen.
,

Sloep, vr. ; — sloeren, ww. ; — sloerie, vr.
Niet in gebruik.
Slof, vr., of m. ; of bo. bw. Niet in gebruik (ook
niet de afl. en samenst,). Zie SLOEFE.
Slok, m.. Mv. -ken. Verkl. -ske (mv. -skes, -skies).
\Vdb. Het eenmaal slokken. Mee lepels van eene
slog en éene sloebere. Zie SLOEBERE ; OVERSCHELDE.

SLO 0 RE

--- i ^ --

Afl. Sloeberachteg , bn. bw., al slobberende :

Slokken, ww. Kaartspel. Hetz. als FRETTEN

(zie ald.). Wie nie' volgen en kan, moe slokken,
d, i. al de op tafel liggende en gespeelde kaarten
opnemen.
Slom, bn. bw. Trapp. v. verg. : slommer(e),
slonzst. Mnl. slonz. Krom ; bij VD : slim. De peereleere groeit slom. Sies heet (heeft) e slom been.

Itr9in en slom. De beke loopt slom. — Slomme
kloot, krom mensch. — Slom been, krom been ;

ook : persoon met een of twee kromme beenen.
Daarnaast slomme poot. — Vgl. KIL. SCH. DB. J.
Afl. Slomaclzteg, bn. bw., een weinig krom ;
— slosmneghied, vr. " slommigheid, kromheid; —
slomJnen, ww., zie ald.; — slolnnzerik (uitspr.
met /), m. krom mensch ; — slomte, vr., kromte :
—

,

,

die baan en loopt nie rechte, 't zijn al kromtui
en slo fsten.
— Koppelingen : slombeen, 0., slommepool, m.,
— slomloopen, ww., kromloopen ; — slomtrekken;

bedr. ww. : iets krom trekken; onz. ww. : krom
worden (van hout) door hitte, droogwording, enz.;
kromtrekken bij VD.
Slomde, vr. De op den grond getrokken aanvangslijn in sommige marbel- en werpspelen. Ge
moet op de slornde staan. Schiet 'zaan de slornde.
Oorsprong onbekend.
Slommen, bedt. onz. zw . ww. Very. : slomdege,
g eslonzd. Bedr. Met hen (hebben). Krom maken.
Ge moet die ijzerie roe 'vn beetse slomznen. —
Onz. Met zijn. Krom worden. De roe slotut deur
't gewicht dat er op rust.
Slonse, yr. Daarnaast SLONZE. My. -n. Verkl.
-ske (mv. -skes, -skies). Slons. \Vdb. Afgescheurd
stuk van een kleed. 1Ier kleed hee (heeft) tzoie
Brij slonsen die op de grond slepen. D l J
(SLrNSE). --- Slordige, vuile, wellustige vrouw.
-

Da' y" es 'n slonse. I n trauwt mee' die slonze
niet. Spr. Madam op strate, slons in hzzis. Vgl.

J. VD.

— Afl. Slonsochte; bn. bw., als Gene slons :
her kleed es slonsachteg; ;e loopt slonsachteg
over strate; --- slonsen, ww., zie ald. ; — slonserije, vr., collectief : al de slonsen (vrouwen) ; 'k 'si
die slonserij hijs huis fa(a)m.
Slonse, slonze, vr. Vervorming van influenza.
Iedereen in dat huis ligt mee' de slonze. Zie
-

SLEUNSE.

Slonsen, onz. zw. ww. Zeldener SLONZEN.
Very. : slonstege, b eslonst. Met hen (hebben).
Zich als eerre slons gedragen. Over de strate
slonsen. Er vandeure slonsen, als eerre slons
weggaan. Zie SLONSE.
Sloof, vr. (voorschoot, sloovende vrouw) ; —
slooien, ww. Niet in gebruik.
Sloop (zachtl. o), m. Zie SLAAP, SLAPEN.
Sloop, vr. ; — sloopen, Ww. Niet in gebruik
(ook niet de afl. en samenst.).
Sloore (sch o), vr. Mv. -n. Verkl. -rke (mv.
- rkes, - rkies). Sloor, sukkel; beklagenswaardige
vrouw ; vuile, slordige vrouw. Geef (geeft) an die
orine (arme) sloore ' n ale?noest'. Die goe sloore
gelooft al wat heer g'eza/d wendt. 't En es mor
'n vuil sloore. Vgl. SCH. DB. OL7D., Bijdr. R. J.
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SL ORE

VD. Mnl. SLORE. Voor de etym. zie FRANCKVAN WIJK (i. v. SLOERIE, SLEUR, SLEUREN).

— Afl. Sloorachteg, bn. bw., als ene sloore :
sloorachteg spreken; Triene werdt zoo sloorachteg.

Sloore (sch. o), vr. Mv. -n. Koolzaadplant
(Brassica napats ole fera). Sloore' planten. De
Sloore' z' rijpe. Ze zij' slooren an 't dess(ch)en.
KIL. HFFT. SCH. DB. CV . J.

VD (< gew. »).
— Samenst. Sloorblaa', o., gewoon -blare vr.;
— sloorblomnze, vr. : de geleve sloorblommen; —
sloorplante, vr. ; — sloorzaad, o., zaad der sloore.
Sloot, vr. Niet in gebruik (ook niet de afl. en
samenst.).
,

Slootmaken, o. ; — slootmakere, m. ; —
slootmakerije, vr. Zie op SLOT.
Sl00ve (sch. o.), vr. Mv. -n. Verkl. sloofke (mv.
-kes, -kies). Mnl. stove. Van kleedingstukken :
wat om- of opgesloofd (-geschort) is. 'ara Broek
mee slooven. Hie draagt 'n klakke mee 'n sloove,

nl. met een omgevouwen stuk dat over ooren
en hals kan getrokken worden. Der zijn ook
maatvee' (mouwen) mee slooven, hendens (hemden)
mee of zonder slooven. .'e rok, e kleed mee van
onder 'n sloove. 'ii Lange kaats hee' s ain boven
dikkels 'n sloove.

— Van ander voorwerpen. Houten, lederen of
veelal ijzeren band, die als een sloove rond iets
vastligt. De sloove van de meulenasse; de sloove
van den d jsele; de sloove van 'n zaisene ; vgl.
DB. Waar twee balken ineensluiten, is dikwijls
sloove. Volk en Taal, VI, 165. — De sloove
van 'n hoomschijd, van 'n zwenge, omgesloofd
ijzeren stuk, waaraan een ring is vastgehecht. —
De sloove van de ploeg, ijzeren band over den
ploegbalk, daar waar de dake in den balk komt.
Volk en Taal, VI, 165 (aldus te Asper).

Slooven (sch. o), bedr. zw. ww. Very. : sloofdege, gesloofd. Met hen (hebben). Daarnaast,
gewoon, OPSLOOVEN. Opschorten. De straat es
vuil : ge moet on (uw) broek slooven. Hie slooft
zijn hendsnzauwen (om te werken, te vechten,
enz.) — Vgl. KIL. OUD., Bijdr. DB. J. VD
(<. Zuidn. »). Mnl. SLOVEN.
Slop, o. Niet in gebruik.

Slopen, WW. Zie SLAPEN.
Slordig, bn. bw. ; — slorpen, ww. Niet in

gebruik (ook niet de afl. en samenst.).
Slot, o. IN'Iv. sloten. Verkl. slootse (mv. -ses,
-sies). Wdb. — Muldersterm. Elk der stukken
hout, die men tusschen den ezele (zie ald.) en de pasbrugge (zie ald.) steekt. — Elk der stukken hout,
waarmee men den pasblok (zie ald.) verschuift.
— Slot, 0., kasteel : niet in gebruik.
— Samenst. Enkel in den vorm sloot- (— ndl.
sloten- of slot-). Slootmaken, o., slotenmaken :
hie doet 't slootmaken; — slootmakere, in. slotenmaker ; vanhier slootnzakersambacht, o.,
-stiel, m slootmakersb eree'schip, o., -gerieve,
0., slootinakerswenkele, m. slootinakerswerk, o
slootmakerije, vr., ambacht van den slotenmaker ; werkplaats van den slotenmaker ; — sloots!ootvijze, vr., slotschroef.
plate, vr., slotplaat;
,

.,

,

—

SLUIS

Sloven, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.).
Sluier, m. Zie SLUIERE.
Sluiere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,

-rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Sluier. Wdb. Are zwarte sluzere. -- Gordelband
van overheden. Fr. c'charpe. SCH. DB. CV . J. —
Gordelband van priesters. SCH. DB. CV . J. —
Van kleedingstukken : iets dat sleept. Wo' veur
ne sluier komt er van onder herre rok?

Sluieren, bedr. onz. zw . ww. Bedr. Met eenen
sluier bedekken. VD. — Onz. Slepen, sleuren.
Fr. trainer. Ileur klee' sluiert over de grond.
— Fig. Sleuren (zie VD), sprekende van zaken
die niet worden afgedaan. Fr. trainer. Da' proces sluiert e m blijft sluieren. 't En es mor iie
voddeiizan, lzi'e laat alles sluieren. Veeruit ! en
zie mor dat 't niet en slitiert.. SCH. DB. CV . J.
Vgl. Jliil. IVdb.
— All. SluierachteA, bn. bw., van zaken : iets
dat al te lang duurt : es de verdeelenge van d'erfenesse t,edaaia ba netins ! 't werdt sluierachteg;
van een persoon die alles laat sluieren, die gemakkelijk uitstelt : de izotaras es stijf sluierachteg;
sluiereere, m., iemand (man of vrouw) die

gemakkelijk Bene zaak op de lange baan schuift :
ovekaten (advokaten) zijn Bikkels sluiereers ; -sluierenge, vr., het uitstellen : vader was veur de
slacierenc e.

— Samenst. Shtierkerte, - konte, vr., vrouw
die gemakkelijk iets laat sluieren ; — sluierkloot,
shtierpot, nl., man die zulk gebrek heeft.

Sluif, vr. ;— sluik, bn. bw. ; — sluiken,
sluiks(ch), bn. bw. Niet in gebruik

WW.

;

-

(ook niet de afl. en samenst.).
Sluim (uitspr. sleum), m. Beursje van stof of
goed dat men .over een zeeren vinger steekt.
Aldus te Asper ( Volk en Taal, I, 19). Vgl. sluim,
vr. bij Sex en 'I', sluime bij KIL. en lllnl. Wdb.
— Sluiinkens (uitspr. sleum-), o. m., vingerhoed
(Digitalis purpurea L.). Volk en Taal, I, 19.
Sluimen, onz. zw . ww. Verv. : shtimdege,
g esluimd, Met lien (hebben). Luimen, sluipen.
llr.'e sluiint stillekies de zolder op. Ze sluiiizt
veeg (of deztre). Er vandeure slui,nen, heimelijk
wegsluipen. Vgl. LUIMEN, SLIJMEN ; hint. Wdb
(SLUITMEN).
Sluimen — sluimeren : niet in gebruik.
— Afl. .Shtzinere, in.; sluiper, luimer (man of
vrouw) : da' nzaiske was ne sluimere, ze deed
—

heimelijk.

Sluimeren, ww. Weinig of niet in gebruik
(ook niet de all. en samenst.).
Sluinse, soms sluinze, vr. Influenza. Zie
SLEUN SE.

Sluipen, ww. Wdb. Deur 'n ha(lt)e sluipen.
Hie sloop er vandeure.
— Afl. Sluiperdije, vr., het handelen als een
sluiperd : ze doet azoo uit sluiperdije; — sluipere, m., man (of vrouw) die sluipt, veinst ; VD.
Hie en es mor ne sluipere, z' en es niet te betrauwen.

Sluis, vr. Zie SLUIZE.

SLUITEN
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Sluiten, bedr. onz. st . ww. Wdb. — E gesloten keis, fr. maison fermnée, huis waar geen handel wordt gedreven, dat dus voor ieder niet
openstaat ; huis van een rentenier. — Geslote(n)
zijn, (van personen) uitermate bescheiden en
geheimhoudend zijn, niets zeggen. Van hem en
keende niet (niets) weten, hie es gesloten. Ook :
hein (zich) gesloten hauwen (houden). Vgl. VD.
DB. CV .
— Afl. Sluitere, m., sluiter ; — sluitenge, vr.,
sluiting.
Samenst. Sluitberd, o.; mv. -ber(de)n (soms
berd:rs, ber/de)ls, zie BERD) : plank (herd) die
de wats)e(n)kas van voren of van achteren sluit :
't 7'eurste sluitberd; 't achterste sluitberd ; —
spotzegsel ; als een kind vraagt : aas ek meegaan?
wordt schertsend geantwoord : jaag (ja, gij ) op
—

,

tella/SblIjverkleze wa(g)en, va'
terste sluitberil

V C /Iren op

'

t ach-

Sluitse p vr. Zie SLETSE.
Sluize, vr. M. -n. Verkl. sllliske (mv. -kes,

Mini. sluse. Sluis. Wdb. De slelee toedoen.
Slungel, nl. Niet in gebruik (ook niet de all.).
Slunse, slunze, vr. Zie SLEUNSE.
Slurpen, W w. Niet in gebruik (ook niet de all.
en samenst.).
S1uut, tusschcnw. Uitroep der toppende kinderen als de uitgeworpen top niet draait. Volk en
Taal, III, 78.
Sluutse (uitspr. met verkorte lange u), vr. Mv.
-n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Mnl. stootse. Bolster, het groene deel der okernoot. Rijre note'
-kies).

vallen uit de sleetse. 111ijn harde' zie' zwart va'
sluutsen af te doen. 'k Sleerdeg' uit op e
sluutseke, 'k viel en 'k brak 'mis been. Vgl.
SLOTSE bij DB; SLOSSE, SLOESTER bij VD, KIL.,

OUD., L'ijdr., CV, T, R, J.
Sluutsen, bedr. onz. zw . ww. Very. : sluutstege, gesluutst. Met hen (hebben). Bedr. Noten
uit de slacutse (zie ald.) doen. 'k Moest de /'heelen
das note' sluutsen. — Onz. De bolster laten
openspringen. Die note' zij' r' jpe, ze stuntsen. al .
Sluw, bn. bw. Niet in gebruik (ook niet de afl.).
Smaad, m. Niet in gebruik (ook niet de afl. en
samenst.).
Smaak (zoel. lange a), in. Mv. smaken. Verkl.
-ske (mv. -stres, -skies). Wdb. -- Bijzondere smaak
(veelal gevolg van bederf). D'hesp hee' ne smaak.
Der es e smaaksk' an da' vlees. J. VD (sSIAAKJE).
Smacht, vr. (afgesneden buik van haring) ; —
smacht, vr. (het smachten) ; — smachten, Ww.
Niet in gebruik (ook niet de afl. en samenst.).
Smadderinge ( uitspr. -renga), vr. Zonder my.
Verkl. -renkske. Afranseling. Eig. en fig. 'n .Smadderense kril(gicn. Iemand 'ma sinadderenge geen

(geven).

Smaden, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.).
Smaieren, Ww. ; -- smaitsch, bis. Zie SMEIERE v , SMEITSCH (ook

de afl.).

Smak, m. Mv. -ken. Verkl. -ske (mv. -skes,

-skies). Wdb. — (Luidklinkende) zoen. Komt, mlJ'
-

SMAUSJAS

--

molleke, gee' mij nog ne smak (of nog e smakske).
SCH. J. DB (SMOK). — Slag, bons. 111ee ne slaaak
vallen. De muur gaf ne groote slaak. Verg. VD
en .31nl. Wdb. — (Groot) verlies van geld. Tieste
kreeg gisteren op de mort (markt) ne ferme smak.
— Smartelijke slag, gebeurtenis. Vader stiel f, en
't was veer ons ne groote smak. CV.
— Smaak, vr. (zeker vaartuig), en smak, vr.
-

-

(sumak) : niet in gebruik.

Smakelijk (uitspr. met zovl. lange a en gewoonlijk met ij), bis. bw. 1iVd 1p. — Smakelijk, naast
gesmakelijk! Vriendelijke wensch voor (of gedurende) het eten. CV. J.
Smaken (zovl. lange a), bedr. onz. zw . ww.
Very. : smaakieg e, Gesmaakt. Met hen (hebben).
Daarnaast GESMAKEI\ï - (iets) smaken ; zie ald. —
Onz. Naar iets bedorvens of slechts smaken. Me
moeten d'hesp opeten, ze begint te smaken. J.
CV (Aanh.). --- Da' smaakt nor nog, zegt men
van iets (spijs of drank) dat of die zeer goed is,

daardoor 't verlangen uitdrukkende er van nos te
mogen genieten.
Smakken, onz. bedr. zw. Wdb. -- Onz.
Luide zoenen. Dat en doet anderst niet as lekken
en smakken I — Bedr. Er ie mand vandeure
smakken, heul al slaande wegjagen.

Smal, hn. bw. T rapp. v. verg.: smatder(e),
smalst. Wdb. — Smalle vrien(de)n, gevee
vrienden, dus vijanden. J. S'lmacr.11e wielen, ook
smal beslag : wielen waarvan de ijzeren banden
(liet beslag) niet meer dan 7 centimeters breedte
hebben.
— Afl. Smalte, vr. smalheid : l'ta de smalte, in
het smaltste deel (van een weg b. v.); VD.

Smalen, ww. Niet in gebruik (ook niet de all.
en samenst.).
Smallast (klemt. op smal), m. Mv. -en. Verkl.
-eke (mv. -ekes, -ekles). Milt van een varken (zelden van een ander dier). De smallast es lank,
smal en zwartbruine. Vgl. SCH en J : smalast ;
DB : smalle. Vgl. ook ndl. mailt.
Smallen, bedr. onz. zw . ww. Very. : smaldege,
gestaald. Bedr. Met hen (hebben). Smaller maken. Ge moet die Manke 'm beetse smaleen
(gewoner versmallen). — Onz. Met zijn. Smaller
(dunner) worden. De koe en verzet niet, ze slaalt.
Ons Sieske was gestaald.

Smalt, vr. ; - smaragd, o. m. ; - smarotsen ww. Niet in gebruik (ook niet de afl. en
,

samenst.).

Smart, vr. Zie sMERT E.
Smaus, ui. Mv. -,:en (niet -sen). Verkl. smauske.
Smous, al wie niet Roomsch is. Vgl. Wdb. , joden,
Protestanten, Tuurken, 't zijn amnaal smnauzen.
— Kaartspel : smausjas (zie ald.). Alle da(s)e'
speel ek ne smaus vice' den dokteer.
— Afl. Smnauzen, onz. ww., den smnazas spelen:
7e'illem.e 'n nurke smauzen ; vanhier : smauzere,
m., persoon die zulk spel speelt; — smauzerije,
vr., collectief : smousenvolkje : 'k en hè mee' die
smauzerije geen uitstaans.
Smausjas, m. Mv. -sen. Verkl. -he (mv. -kes,

SMAUT

speeld. Willenze ne smausjas doen ?
-- Afl. Snzausjassen, onz. ww., het spelen van
den snza.ztsjas : de g'lzeelen avend lien ze g es,nausjast; vanhier sinausjassere, m., iemand die

dat spel speelt.
Smout, o. Zonder mv. ; zonder • verkl. Smout,
reuzel; fr. saindoux. 'k Hè (heb) liever smaut as
boter op dem boterham. .
— Afl. Snzautachteg, bn. bw., op smaut
gelijkende ; naar s jnaut smakende ; — smauten,
«rw., zie ald.
— Samenst. In den vorm smaut- : smautkonz,
m. (niet vr.), vat, waarin men het smaut doet en
dat op tafel-wordt gezet ; — smautpeere, vr., alle

peer met zacht en malsch vleesch ; vgl. VD
smoutpeer = boterpeer; — smautpot, m., groote
pot, waarin men het smaut bewaart : de smautpot
staat in de spende, hie en komt op tafel niet;
DB ; — stnautsause, vr., saus met smaut in stee
van boter bereid ; in tegenstelling met botersause.
— In den vorm smauten-: smautenbol, (uitspr.
smautam-), m., smoutbol. — In den vorm snzastter- : smauterham, m., snede brood met smaut

bestreken ; naar analogie van en in tegenstelling
met boterham; ScH, DB, J.
Smauten, bedr. wed. zw . ww. Very. : sniauttege, gesmaut. Met hen (hebben). Bedr. Smouten : 't broo' smauten. — D'asse smauten, de as
van een rijtuig met wagensmeer bestrijken. De
kurtewa(g)e piet, hie en es zeker nie' gesmaut.

— Wed. Goede sier maken, veel eten en drinken.
't II'as gister avend banket, vil lien (hebben) ons
ne keer ferm gesmaut. — leniand . smauten,

iemand geld geven ten einde iets te bekomen. —
Raadselvraag. tjVa' verschil ester t('s)usschen nen
ovt'kaat (advokaat) en ne kurtewa(g)en ? Den
Bene werdt gesmaut our te spreken en den anderen om te z7e'?J(g)eli !
-- Afl. Smautenge, vr., het invetten van eene
as ; eetpartij ; brasserij : 't was 'ii eeste smauteng e ; afranseling : iemand 'n smautenge geen ;
'n snzautenge krij(g)en.
Samenst. Sinautdag (uitspr. slnautlach),
m., hetz. als smeerdag, zie ald. ; smautgat, o.,
opening in den dom van het wiel, langs waar men
de as smaut : in 't smautgat steekt er ne - vronk
(wrong) s.trood.
Smed, m. Mv. smeris (zelden smee(Yn). Verkl.
snzedse (uitspr. smetsa en smailsa). Mnl. smet
naast smit. Smid. Dor zijn twie ssneds op ons
gemeente. KIL. SCH. DB. CV . R. T. — Spotrijmpjes. Smed, on (uw) been es vet, ou been es
ma(g)ere, Teeleken hondesla(g)ere (of geetesla(g)ere) ! =- Sned, smed, smokkel-Arjaan, wilde
ne keer mij' per(d) beslaan ? Ja, smokkel-Arjaan, 'k hè 't nog gedaan ! Aldus te Zottegem.
— Een .derde : Smed ! zijns broeksk' es afgevallen ; smed ! zijn billekzes zijn zoo vet !
Samenst. Sined saloon, o., -gerieve, o.,
geree'schip, 0., gereedschap van den smid ; —
smedsknecht, m. ; -- smedsstiel, m. ; -- smedswerk, o.
--

Smeden, ww. Zie SMEEN.

SMEEREN
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-kies). Zeker kaartspel, smousjas (zie SMOITSJASSEN bij VD). De smausjas werdt getwieë ge-

Smeeken (sch. e), bedr. zw . ww. Very. : smeek
gesmeekt. Met hen (hebben). Niet gewoon.-teg,
Wdb. Bitten en smeeken.
Smeen (eenlettergrepig en met zachtl. e), bedr.
zw . ww. Very. : smeettege (verkorte zachtl. e),
gesniced (verkorte zachtl. e). Niet hen (hebben).
Smeden. Wdb. Ge moet 't ijzer snzeen as 't heet
es.

Afl. Smeeè'lijk (uitspr. met ij), bn., smeedbaar : dat ijzer en es nie smeeëlijk.
Samenst. Smeeasschene, vr., asch uit den
smidshaard; Sex, DB, J; — smeehomere, m.,
*smeehamer, smeedhamer, VD; -- smeeijzere, o.,
smeedijzer ; — smeekolen, vr. mv., smidskolen ;
mnl. smeecolen; — smeepoulde, vr., *smeèpaalde,
klein schelfertje dat, onder het smeden, van het
ijzer afvliegt; hamerslag; vgl. hier PAALDE.
Smeer (sch. e), o. Zonder mv. ; zonder verkl.
Wdb. Veur 't smeer lekt de katte de kandeleer.
J. --- Het op den boterham gesmeerde. Bij ons
---

en komt er nie' veel smeer op 't brood. Netra
boterham, dunne va' snee en dikke va' smeer !

Vgl. DIKKE.

Smeer (sch e), m. Zonder mv. ; zonder verkl.
Het smeeren (zie ald.). In dat kuis zijn ze veur
de smeer, daar wordt veel gegeten.
Smeere (sch. e), vr. Mv. -ii. Verkl. -ke (mv.
-kes, -kies). Oorveeg. Ze kreeg 'n smeere da' ze
douwt) keeskies (kaarsjes) zag.
Smeerei s i11. Zie SMEERELE.
Smeerele (sch. e), in. Mv. -ls. Verkl. -lke (mv.

-lkes, -lkies). Soort van duif. Luiksche smeerele,

duif met krommen bek. — Het w. moet gebracht
worden tot mnl. smeerle, m., ndl. smerlijn, smelleken, naam van een kleine valk (Falco aesalon
L.) : naar den krommen valkenbek ?
Smeeren (sch. e), bedr. onz. wed. zw . ww.
Very. : smeerdege, gesmeerd. Met hen (hebben).
Smeren. Wdb. Neen boterham smeeren. — Onz.
Goede sier maken ; brassen. Smullen en smeeren.
Drenken en smeeren. llie em pa ist op anderst
niet as op smeeren.— Wed. Z' hen houder (zich)
Gesmeerd,
orme (arm) gesmeerd. SCH. CV . J.
opengewreven worden. Die boter blijft t' hart,
z'en saneert nie' goed.
— Afl. Smeereg, bn. bw., smerig ; vanhier
smeeregord, m., *smerigaard, smerig mensch
(eig. en fig.) ; smeereghied, vr., smerigheid ;
smeerenge, vr., het smeeren : de smeerenge van
de schoenen ; braspartij : 'n ferme smeerenge ;
afranseling : iemand 'n smeerenge geen of drouien
(geven of draaien); 'n smeerenge krijgen, slaag
krijgen, een groot verlies ondergaan ; CV, J ; —
smeerdere, m., iemand die smeert; die brast ; —
smeersele, o., wat dient om gesmeerd te worden
boter es smeersele ; smeersel veur de schoenen.
— Samenst. Smeerbuik, m., daarnaast min
gewoon smeerbalg (ook mnl.), m., persoon die
—

-

veel eet (en drinkt), smullebroer; vgl. J ; ook
Lammeke (Willempje) Smeerbuik, o., ingebeelde
persoon die gaarne smult : da' manneke zal e
Lammeke Smeerbuik wer(de)n ; — smeerdag,
m., brasdag ; vgl. J. ; — smeerkoeke, m., buiksmeer (vooral van het varken) : da' verkie hee ne

I

^

SMEERL,ING
schoone smeerkoeke; van de smeerkoeke smelten
ze smaut; SCH, DB, J ; — smeerlap, m., Wdb ;
vanhier : smeerlapperije, vr. ; — smeerpartije,
vr., eetpartij, braspartij ; — smeerpot, m., VD ; —
smeerweke, vr., week waarin veel gesmeerd wordt:
't verken es dood en ze zijn in de snzeerweke.

Smeerling, m. Niet bekend.
Smeieren (uitspr. snna;iran), bedr. zw. ww.

Very.: smaierdeb e, gesma/erd. Met hen (hebben).
Pletteren, verpletteren. Potten, talloore' smaieren. Gesmaierde poto(dd)ers, appels, peeren, enz.
't Wiel snzaierdege zijne kop. DB. VD (« Zuidn.
gew. »). Vgl. hier SMODDEREN.
Afl. Smaiereere, m., iemand die smaiert ;
-- smaierenge, vr., het smaieren : de poorte viel
op zijne kop, kijkt toch ne keer wa' snzaierenge !
het gesmaierde : vaagt die smaierense va' pot—

ten al bijeen.

Smeitsch ( uitspr. smaitsch), bn. Zie SMETSCH

(ook de afl.).

Smelten, bedr. onz. st . ww. Verv.: smolt, gesmolten. Met hen (hebben). Wdb. — Smelte(n)
gelijk de boter op 't vier, gelijk de snee veur de
zonne, snel smelten ; ook fig., snel mager worden
en vergaan (van zieke menschen). Vgl. J.
-- Afl. Smette/ijk (uitspr. met ij), bo., smeltbaar : gaud en es albij' nie szneltelijk; — srneltenge, vr., smelting; — smeltere, nl. ; — smelterije, vr.
— Samenst. Smeltpanne, vr., Wdb.
Smeren, ww. Zie SMEEREN (ook de afl. en
samenst.).
Smergel, vr. ; — smerlijn, m. Niet in gebruik.
Smerte, vr. Mv. -n. Verkl. ongewoon. Mnl.
smerte. Smart. — Rechtsterm. Veur pijn en
smerte, voor de doorstane smart. Vgl. PIJNE.
— Afl. en samenst. : niet in gebruik.

Smesse, vr. Mv. -n. Verkl. szneske (mv. -kes,
-kies). Mnl. snzesse en smisse. Smidse. SCH. DB.
J. — Van iemand die veel rookt : hie rookt gelijk
'n smesse. J.
Smete, vr. (niet m.). Mv. -rz. Verkl. ongewoon.
Mnl. smete. Smeet, worp. In een snzete, met eenmaal te smijten. — Slag. Thuis krijgt ge smeten.
Vgl. KAAKSMETE. DB. J.
Smetsch (uitspr. sfnets, gewoon smaits, meestal
met ch voor a), bn. bw. Smakeloos, fl auw, flets,
zouteloos (van spijzen). 't Teten hee' zuk ne
smaitsche smaak. Da' vlees en es snor smaits.
KIL (SMETS). SCH. DB. J (SMITSCH). Bij VD :
smetsch = smakelijk.
-- Afl. Snzaitschhied, vr., smaitscheghied, vr,,
soms smetsch-, *smetschheid, *smetschigheid, het
smetsch-zijn : 'k smake 'n smaitscheghied.

Smette, vr. Mv. -n; verkl. ongewoon. Mnl.
smette. Smet ; schandvlek. Dat es 'n smette veur
de famielde. — Weversterm. De roode (soms
zwarte of groene) vlek die van afstand tot afstand
op de keten gemaakt wordt, als zij op den scheermeulen geschoren is. SCH. DB. CV . J. Volk en
Taal, VI, I16. Ook : de afstand tusschen twee

SMOEL
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Smetten. CV. DB. J. — Smetlijn. Za(g)ers gebruiken 'n smette om op gelijken afstand en
rechte te za(g)en.
— Afl. Smetten, ww., met de smetlijn aftee-

kenen; DB, CV, T, R, J; de keten met smetten
teekenen, DB, J.
— Samenst. S netdraad, m., sinetkoorde, vr.,
hetz. als smette = ndl. smetlijn.
Smeulen, ww. ; -- smeuren, ww. Niet in
gebruik (ook niet de afl.).
Smid, m. Zie SMED.
Smiecht, m. ; — smient, vr. ; — smijdig, bn.
Niet in gebruik.
Smijt, m. Slaag. In : smijt krij(g)en ; iemand
smijt geen (geven). Vgl. il/nt. fkhb.
Smijten, bedr. wed. st . ww. Very. : sheet,
gesmeten. Met hen (hebben). \Vdb. — Slaan,
fr. frapper. Iemand smijten. Iemand er vandeure smijten, hem door smijten verdrijven. —
In de noten) smi ten, er in met eenen steen of
eenen knuppel werpen ; er in met eenen langen
stok of Bene perse slaan. —Wed. Met geweld door
iets (een hinderpaal) dringen. Hie smijt herre
deur 't volk. Ge 1lzoet ou (u) deur die moeielijkhie' smijten. Ge zit in nesten, smijt er ou (u)
deure. Ze smeet er heer vandeure, ze maakte
zich gauw weg. Fig. 't Zal hem (zich) nog in
't goe' smijten, in 't goed verkeeren ; ook: '1 smijt
hem (zich) in 't kaad (kwaad). Hie smijt hem in
't kaad, hij slaat den kwaden weg in.
Afl. Sinijtachteg, bn. bw., geneigd tot
smijten of slaan ; — smijtenge, vr., smijting ;
'n smijtenge krij(g)en, afgeranseld worden ; een
groot verlies ondergaan ; ook : iemand 'n smijtenge geen of drouien (geven of draaien) ; —
smijtere, m., man of vrouw die smijt (werpt of
slaat).
Smikkelen, ww. Niet in gebruik. Vgl. SMOKKELEN.
Smodderement (klemt. op ment), o. (?). Altijd
in 't mv. -en en met in. Iet i' smodderelnente'
slaan, te pletter slaan, in gruis slaan. — Van
smodderen (zie ald.) met den romaanschen uitgang ment.
Smodderen, bedr. zw . ww. Very. : srnodderdege, gesmodderd. Met hen (hebben). Pletteren,
vermorzelen. Pato(dd)ers mee 't ferket smodderen. Den dekker viel van 't tak (dak) en was
gesmodderd. Vgl. SMODDEREN en MODDER in
de Wdb., hier SMEIEREN.
— Afl. Sinoddereere, m., iemand die smoddert; smodderenge, vr., daad van smodderen :
es 't gedaa' mee' die smodderenge ? Ook, het
gesmodderde : hie en kan nie meer bijten, en hie
en eet nie meer as 'sta beetse smodderenge.
Smoel, m. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Wdb. Uitroep : smoel toe ! — Persoon met een
zonderlingen smoel. Zwijgt, leeleke smoel. 11Iie,
de scheeve smoel. 'k Em moest van diene vieze
smoel niet (niets) hen (hebben). — Grimas. Ze
maakt smoelen. En trekt toch zukken smoelen
niet !
Afl. Smoelen, ww. Zie ald,
.--
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— Samenst. Smoelemaken, o., liet smoelen
maken : luie es veur 't smoelemaken ; vanhier :
smoelemakere, m., grirnassenmaker, en smoelemakerije, vr. : de smoelenzakerije van diene smoelemakere maakt mij duvels; — daarnaast sjnoelentrekken, o., smoelentrekkere, m., en smoelentrekkerije, vr.
Smoel, nl. Zonder mv. ; zonder verkl. Soort
van grut; fr. semoule. SCH. J. CV (Aanh ). Bij
ScH, DB, T, R : SMOELIE.

— Samenst. Smoeltorte, vr., taart met smoel
gereedgemaakt.

Smoel, bn. Trapp. v. verg. :

smoelder(e),
smoelst. Zwoel, zoel. 't Es smoel were. 't Was
gisteren nog smoeldere. KIL. OUD., Bijdr. SCH.

Voor de etym. zie I''RANCK-VAN
WIJK (i. v. ZWOEL en SMEULEN).
— Afl. Sinoele rhied, vr., *smoeligheid, gewoner smoelte, vr. : 'k ben ongezont van de smoelte.

DB. J. —

DB, J.

Smoelement (klemt. op ment), o. Smoel, aangezicht. Wa' leelek smoelement maakt ze toch!
J. -y Persoon. Dat onnoozel smoelement.
Smoelen, onz. zw. W. Very. : sinoeldege,
gesmoeld. Met hen (hebben). Pruilen (omdat een
pruiler zonderlinge smoelen trekt, zie boven).
Da' wijf smoelt de g'heelen dag. — 't Were
smoelt, het weet niet of het slecht of goed zal
worden.
— Afl. Smoelachteg, bn., geneigd tot smoelen;
— smoeldere, m., persoon (man of vrouw) die
pruilt : da' 2naisk' en es mor ne smoeldere ;
sinoeleng e, vr., het pruilen ; daarnaast, smoelderije,
vr. ' znaiske, maiske, laat die leeleke smoelderije!
--

Smoes, vr., smoesje, 0., smoezelen, Ww. ;
—smoken, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.).
Smokkel, n1. Zie SMOKKELE.
Smokkele, m. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het smokkelen (van verboden goederen) ; — het gesmokkelde.
Smokkele, m. Zonder mv. Zonder verkl. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het snoepen, smikkelen. .Kinders zij' veer de smokkele.
Zie SMOKKELEN.
Smokkele, m. Zonder mv. Zonder verkl. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Stofregen.
Der valt ne fijne smokkele. Gepaarde woorden :
smoor en smokkele ; smuik en smokkele. Zie
SMOKKELEN.

Smokkelen, bedr. zw . ww. Wdb. Nieuwdialectisch. Vlees, boter smokkelen.
Snzokkelderije, vr., het smokkelen ; het
gesmokkelde; — smokkeleere, m., iemand (man
of vrouw) die smokkelt ; — smokkelenge, vr., het
smokkelen ; ook : de gesmokkelde waar.
Smokkelen, onz. zw. ww. Very. : smokkeldege, gesmokkeld. Met hen (hebben). (Smakkend)
snoepen. Ze smokkelt de g'heelen dag. DB. Vgl.
ndl. SMUIGEN en SMAKKEN.
— Afl. Smokkelachteg,

bn. bw., snoeperig :

kinders zij' smokkelachteg ; — smokkelderije,
vr., het snoepen; ook : wat men snoept; — sznok-

SIVIUIXEN

—

keleere, m., iemand (man of vrouw) die smokkelt
Lieze de smokkeleere; — smokkelenge, vr., het
smokkelen ; snoepdingen : her male zit vul smokkelenge. DB.
- Samenst. Smokkelbek, m., smokkelmuile,
vr., smokkelmond, m., smokkelsmoel, m., man of
vrouw die (veel) smokkelt ; — snzokkelkerte,
-konte, vr., -gat, o., vrouw die (veel) smokkelt; —
smokkelkloot, m., man die (veel) smokkelt ; —
smokkelwenkele, m., winkel waar men veel snoep-

dingen verkoopt.

Smokkelen y onp. zw. Ww. Mistregenen.

't Smokkelt al g'heel den dag. CV. Behoort bij

ndl. SMOKEN.
— Afl. Smokkelachteg, bn. bw., stofregenachtig : 't weer en es mor smokkelachteg ; —
smokkelderije, vr., daarnaast sn2okkelenge, vr. het
stofregenen; de stofregen : er valt smokkelderije.
— Samenst. Smokkeldag, m., dag waarop het
stofregent ; zoo ook : smokkelweke, vr.; — smokkellucht, m. (niet vr.), lucht die stofregen geeft ;
— smokkelre(g)ene, m., mistregen; — smokkelwere, o., mistregenweder ; CV, J.
Smook, m. Niet in gebruik.
Smoor (sch. e), m. Mv. en verkl. ongewoon.
Mist. Men zegt meer SMUIK (zie ald.). Der hangt
nen dikke smoor in de lucht. Gepaarde allitereerende woorden : Smoor en smokkele. Smuik
en smoor. KIL. Scs3. DB. CV . J. --- Rook. De

smoor van de schauwe slaat in de grond. Alkendee' rookt hier en de koener (kamer) es vul
smoor. CV. --- Smoor hen (hebben), lust hebben

tot rooken.

Smooren (uitspr. met sch. o), bedr. onz. onp.
zw. ww. Smoren, rooken. Bedr. of onz. Ge smoort
sterken toebak. Ze smoort ook. SCH. DB. CV . J.
Onp. Misten. 't Smoort ferme vanda(g)e.
ScsI. DB. CV . J.
— Afl. Snzoorachteg,

KIL.

bn. bw., nevelachtig ;
geneigd tot rooken : sichtent mijn ziekte 'm ben
ek nie meer smoorachteg; -- smoordere, m.,
rooker; DB, J.
— Samenst. Smoordag, in., mistige dag ; zoo
ook : snzoorweke, vr.; — smoordronke, smoorzat,
bn. bw., smoordronken, VD ; -- smoorgerieve,
o., rookgerief ; CV, J; — sznoorluch t, m., mistlucht ; --- smoorre(g)ene, m. nevelregen ;
smoorwere, o., mistweder,
Smoren, Ww. Zie sMOOREI•t.
Smots, vr. Niet in gebruik.
Smous, m., smousjas, in. ; — smout, m.,
smouten, ww. Zie SMAU-.
Smuig, Smuik, vr. (schuilhoek) ; — smuigen,
ww. Niet i n gebruik.
Smuik, m. Mv. ongewoon. Verkl. -ske. Nevel,
mist. Zeer gewoon. De smuik es zoo dikke da' ge
geen hand veur d'oo(g)en en ziet. DB. — Gepaarde, allitereerende woorden. Smoor en smuik.
,

—

Smuik en smokkele.

Smuiken, onp. zw . ww. Very. : smuiktege,
gesmuikt. Met hen (hebben). Misten. 't Smuikt.
DB. — 't Smuikt ere, men kijft, twist, vecht er.
't Zal der gaa' smuiken

SMUISTER

-- Afl. Eenige der volgende afl. en samenst.
behooren wellicht tot het vorige smuik, m.
Smuikachteg, bn. bw., mistig : 't were blijft
smuikachteg.

— Samenst. Smuikdag, m., mistige dag; zoo
ook : smuikweke, vr. ; — smuiklucht, m., mistige
lucht ; — smuikre(g)ene, m,, mistregen ; —
smuikwere, o., mistig weder.
SmuiSter, m. Zie SMUISTERE.
Smuistere, m. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Het smuisteren (snoepen). Da' wijf
es te veel veur de smuistere.

Smuistere, m. De eind-e valt dikwijls in de

uitspr. weg. Stofregen. De zon en kan de sïnnister nie' verdrijven. Men zegt meer smokkele
(zie ald.).
Smuisteren onz. zw. ww. Niet gewoon. Nevelen, misten ; stofregenen.
— Afl. Smuisterachteg, bn. bw. ; — smuisterderije, vr., stofregen : der vliegt smuisterderije ;
daarnaast smuisterenge, vr.
Samenst. Smuisterwere, o., stofregenweder.
,

--^

Smuisteren, onz. zw. ww. Snoepen. Da'

smokkelt en smuistert de g'heelen dag! Vgl. ndl.
SNUISTEREN.

-- Afl. Smuisterachteg, bn. bw., snoeperig :
g' em meugt zoo smuisterachteg nie' zijn ; —
smuisterderije, vr., daarnaast smuisterenge, vr.,
het snoepen ; ook snoepgoed; veer de smuisterenge zijn, gaarne snoepen ; ze verteert veel geld
an 't koope' va' smuisterderije ; — ssnuistereere,
m., iemand (man of vrouw) die smuistert : maiskies zijn amaal smuistereers.
Samenst. Smuisterbek, smuisternzond,
smuistersmoel, m., smuistermuile, vr., vrouw
(soms man) die veel snoept ; — smuisterkerte,
-konte, vr., -gat, o., snoeplustige vrouw ; — smulsterkloot, m., snoeplustige man; — smuisterwenkele, m., winkel waar men snoepwaren verkoopt.
--

Smuk, m. ; — smukken, ww. Niet in gebruik.
Smul, m. (niet vr.). Het smullen. Veur de

smul zijn, van de smul houden. DB. Vgl. VD.

Smullen, onz. wed. zw. ww. Wdb. — Gepaarde allitereerende woorden : smullen en smeeren. J. — Wed. Er hem (zich) deuce smullen,
door smullen arm worden.
— Afl. Smulachteg, bn. bw. : smulachteg zijn;
smuldere, m., smuller; — smulderije, vr., zeldener smullenge, vr., het smullen : 't was gisteren avend 'n smulderije van d' eeste (eerste)

-=

klasse bij Boer Sies.
—Samenst. Smuldag, m. ; ook : smulweke, vr. ;
vgl. VD ; — smulfeeste, vr. ; — smulpartije, vr.

Snaak, m. Niet in gebruik (ook niet de afl. en

samenst,).

Snaar, vr. Zie SNARE.
Snaar, vr. (schoonzuster). Niet in gebruik.
8nabbe, vr. Mv. en verkl. ongewoon. Hap,

toegesnauwd woord. Iet ze(gg,l e' mee 'n snabbe.
Astie (als hij) antwordt, es 't 'in beet of 'n snabbe.
J. — Ook : snappende, snelle beweging. Ze doet
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het dl mee 'n snabbe. Ilie deed 't ald aztwe mee
'n snabbe. Mee 'n haast en mee 'n snabbe.

Snabbel, m. Zie SNABBELE.
Snabbele, m. Mv. en verkl. ongewoon. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Daarnaast,
min gewoon, SNABBERE. Bek, mond. Heure snabbel gaat altijd. DB. Vgl. ndl. snavel en zie gelijkende vormen bij FRANCK-VAN WIJK (i. V.
SNAVEL).

Snabbelen, onz. zw. WW. Very. : snabbeldege,
gesnabbeld. Met hen (hebben). Daarnaast, min
gewoon SNABBEREN. Den bek roeren, tateren ;
de woorden snel en onvolmaakt uitstooten. Azoo
niet te snabbele, tilde ? Z' en klapt me klaar :
ze snabbelt (of snabbert). DB. Mi l. Wdb.
— Afl. Snabbelachteg, snabberachteg, bn. bw.,
al snabbelende . ge klapt zoo snabbelachteg ; —
snabbelderije, vr., het tateren; 111n1. Wdb ; —
snabbeleere, snabbereere, m., iemand die snabbelt
of snabbert; — snabbelenge, snabberenge, vr.,
het snabbelen; wat snabbelend gezegd of gelezen
wordt; DB.
— Samenst. Snabbel- of snabberbek, m.,
-muile, vr., -smoel, in., hetz. als snabbereere; —
snabbelkerte of -konte, snabben-, vr., vrouw die
snabbelt of snabbert ; — snabbel- of snabberkloot, m., man die snabbelt of snabbert.

Snabben, onz. zw. ww. Happen, bitsig spreken. Da' w ijf ka' snabben em bijten. Snauwen
en snabben. Vgl. KIL. SCH. J.

Snabbere, m. ; — snebberen, ww. Zie SNABBELE, SNABBELEN

(ook de afl. en samenst.).

Snainselen, ww. ; — snainsen, ww. ; —
snainzelen, ww. ; - snainzen, Ww. Zie op
SNENS-

(ook de afl. en samenst.).

Snak, m. Mv. -ken. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). Luide snik. Den hond gaf nog ne snak of
twiei, en hie lag dood. — Zijne leste snak geen

(geven), sterven; ook : zijn laatste geld opdoen ;
op het punt zijn te verliezen (in spel), arm te
worden.
— Haastige greep met de tanden. Den hond
gaf hem ne ferme snak. — Bitsig woord. VD.
Vgl. DB. 111n1. Wdb.
Snakken, onz. bedr. zw . ww. Very. : snaktege,
gesnakt. Met hen (hebben). Wdb. — Onz. Nor
zijnen asem snakken, moeilijk adem halen. DB.
CV. J. — Luide en hevig snikken. Ze lag dor
wel 'n ure te snakken. — Bitsig spreken (haastig
en barsch, scherp). Snakken en snauwen. Snappen en snakken. Mij' wijf en doe niet (niets) as
bijten en snakken. — Haastig naar iets met de
handen grijpen. Hie snaktege nor zij' glas. DB.
— Bedr. Iet van de tafel snakken, haastig
nemen. let in twieé snakken, in tweeën rukken.
— Afl. Snakachteg, bn. bw., bijtachtig (van
honden, enz.) ; snauwerig (van menschen) ; —
snakkere, ni., groote hoektand, slagtand (van dieren) ; den hond hee' groote snakkers ; de snakkers van e verken ; ironisch : groote uitspringende
menschentand; DB; ook : iemand die zijn woorden ruw afbijt : Mie es toch zuk ne snakkere !
Snakketanden, onz. zw . ww. Met de tanden
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snakken. Den hond snakketandt. Die vrauwe ka'
snakketan(d)e percies gelijk nen hond. Vgl. DB
(SNAKTANDEN) .
Snap, m. Mv. pen. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Wdb. — Bitsig, scherp woord. Ze gee' (geeft)
zoo geeren ne snap. Boer antwordt altoos mee
ne snap. — Versterkende uitdrukking : wa' ne
snap en 'm bete! van hem en krijg ek op 'n weke
gee' schoo' word : '.t es altij' ne snap en (soms
of) 'm bete.

Snappen, bedr. onz. zw . ww. Wdb. — Snel
grijpen. Nor iet snappen. Hie snaptege 't van de
tafel en smeet 't op de vloer. Men snapt (gewoonlijk) met de handen, men snakt meestal met
de tanden. -- Vangen. De zandarms (gendarmen)
hen (hebben) den dief gesnapt. — Bitsig en
scherp spreken. Snappen en snauwen. Bijten en
snappen. — Drinken. Nem borrel snappen. Hie
kan ze snappen, hij drinkt veel. — Maiskies
snappen, meisjes verliefd maken, en er meester
over worden. Pier kan ze snappen, hie heet
(heeft) er 'n hainds (handje) af. De maiskies
snappen, dat es 'n keunste. — Vgl. KIL. SCH.
DB. J. VD. CV (Aanh ).
-- Afl. Snapachteg, bn. bw., geneigd tot grijpen ; bitsig: snapachteg spreken ; — snappere,
in., iemand (man of vrouw) die snel grijpt ; die
bitsig spreekt : ons Mie es ne leeleke snappere.
Snar, bn. bw. Niet in gebruik (ook niet de afl.).
Snare (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -n.

Verkl. snaarke (mv. -kes, -kies). Mnl. snare.
Snaar. Wdb. — Zwijnsdarm, die gezuiverd en
gepeld is en waarmede men worsten maakt.
Snare' kuis(ch)en. Groote snaren ; klaine snaren. DB. J. -- Spr. Er es 'n snare los (of gebroken)!hij (of zij) is niet wel wijs. CV. — Vrouwe-

lijk schaamdeel.

Snars, sners, vr. ; — snater, m., snateren,
ww. Niet in gebruik (ook niet de afl. en samenst.).
Snauw, m. Mv. en verkl. zeer ongewoon.
Haastige grijp met de tanden. Den hond gaf mij
ne snauw. — Bitsig woord. VD. Ne snap en ne
snauw; ne snauw en 'ni bete. — Afl. niet in
gebruik.
— Snauw, vr. (schip), niet in gebruik.
Snauwen, onz. zw. ww. Very. : snauwdege,
gesnauwd. Met hen (hebben). Snel grijpen met
de tanden. Den hond snauwt em bijt. DB. —
Bitsig spreken. Da' wijf en kan nie' vriendelijk
zijn : z' en doe' niet (niets) as snappen en snauwen.

— Afl. Snauwere, m., dier, man of vrouw, die
met de tanden grijpt : onzen hond es ne snauwere ; ook : iemand die bitsig en scherp spreekt.

Snavel, m. vr. Niet in gebruik (ook niet de afl.
en samenst.).
Snavens, snavel, snavies, bw. Des avonds.
Ge moet snavies kommen. ltlnl. Wdb : SNAVENS.
Ziehier AVEND.

Sneb(be), vr. Niet in gebruik (ook niet de afl.
en samenst.).
Snede, vr. Zie SNEE.

SNEINSELLN

Snedig, bn. Niet in gebruik (ook niet de afl.).
Snee (zachtl. e), vr. Mv. -en. Verkl. -ke (mv.
-kes, -kies). Snede. Wdb. -- Snee brood. Men
heeft : de g'heele snee, d'halve snee en de dobbel
snee. — Woordenspel (snee = wonde en snee
afgesneden stuk). Tot een kind dat een snee brood
(of een boterham) in zijn hand heeft, zegt men :
ou (uw) hand bloedt, g' het (hebt) er 'n snee in.
— Van klaver : d' eeste snee, de eerste gemaaide
klaver ; de tweerde snee; de derde snee en es nie'
vele werd (waard). Van gras of hooi zegt men dit
niet. Vgl. VD. J. — Van lichaam. Da' maisk' es
schoone va' snee, van vorm of van gestalte. De
snee van her gezichte was g'heel schoone, nl, het
profiel. -- De snee van iet. 7c ecg hen (hebben), er
het fijne, het volmaakte van kennen. Gij em moet
mij nie leere' werken, 'k lii der al lange de
snee af weeg. CV. — Op snee zijn (of staan),
goed bruikbaar zijn. 't Bier es op snee, als het kan
en mag getapt worden. Het brood es op snee, als

het reeds begonnen is en de buitenste kant verbruikt is. D' hespe staat op snee, als men er de
beste schellen van snijden kan. E maisk' es op
snee, als zij huwbaar is en reeds begint te kijken
naar de jongelui. — Gaaischuttersterm. Op snee
staan, zijdelings van de gaaipers staan, ten einde
meer dan éenen gaai nagenoeg op dezelfde schietlijn te zien. Ook : op snee schieten. Vgl. J. —
'n Snee ophen (ophebben), dronken zijn, bij
VD : een goede snede aanhebben. — Vrouwelijk
schaamdeel.
Snee (sch, e), m. (niet vr.). Zonder mv. ; zonder
verkl. Mnl. snee. Sneeuw. Wdb. — Smelte(n),
vergaa(n), verteere(n) gelijk de snee veer de
zonne, snel vergaan (van zaken en personen).
Hoeder hee' veel verdriet, en ze smelt gelijk de
snee veer de zonne. — Zwarte snee, iets raars.
't Es zoo Taal as zwarte snee. --- Zwarte snee
zien, honger, armoede lijden. Vgl. J.
— Afl. Sneeachteg, bn. bw., sneeuwachtig, als
sneeuw. Wdb.
— Samenst. Sneebal, m., sneeuwbal : de kinders werpe mee sneeballen ; — sneebane, vr.,
gewoner sleerbane (zie ald.) ; — sneeberg, m.,
VD ; — sneebrokke, vr., groote sneeuwvlok : er
valle sneebrokken 'n vuiste groot; — sneebuie,
vr., VD; — sneedag, m., dag waarop veel sneeuw
valt; — snee flokke, vr., sneeuwvlok ; — sneejaar,
o., jaar waarop veel sneeuw valt ; — sneelucht,
m. (niet vr.), VD; — sneemaand, -mond, vr.,
maand met veel sneeuw ; — sneeman, m., man
van sneeuw ; vgl. J. — sneemore, vr., sneeuwmodder, VD ; — sneere(g)ene, m., VD ; — sneerolle, vr., een rol sneeuw (jongensvermaak), J ; —
sneestoorm, m., sneeuwstorm ; — sneetijd, m.,
tijd dat de sneeuw valt : wenter es sneetijd; —
sneevla( )e, vr., VD ; — sneewatere, o., VD ; —
sneewentere, m., winter met veel sneeuw ; —
sneewit, bn. ; — sneewolke, vr.

Sneeën ( sch. e), onp. zw. ww. Sneeuwen.
Snou(w)en

is gewoner ; zie ald.

Sneep, m. ; — snees, 0. m. Niet in gebruik.
Sneeuw, vr. ; — sneeuwen, WW. Zie SNEE,
SNEEËN, SNOU(W)EN

(ook de afl. en samenst.).

Sneinselen (uitspr. snain-), ww. ; — sneinsen
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(uitspr. snain-), ww. ; — sneinzelen (uitspr.
snain-), ww. ; — sneinzen (uitspr. snain-). Zie

Sneppe, vr. Mv. -n. Verkl. snepke (mv. -kes,
-kies). 1VInl. sneppe, snippe. Snep, snip. Der zij'
watersneppen en bossneppen.

Snek, vr. Niet in gebruik.
Snel, bn. bw. Trapp. v. verg. : snelder(e), snelst.

Snerpen, Ww.; — sners vr. • — snert, vr.
Niet in gebruik (ook niet de afl. en samenst.).
Sneukelen, onz. zw. ww. Very.: sneukeldege,
gesneukeld. Met hen (hebben). Snoepen. SCx.
DB. CV . J. VD (e Zuidn. »). Vgl. ook bij VD :

op SNENS- (ook de afl. en samenst.).

Wdb. De bet. vlug, gezwind is hier onbekend :
men zegt rap, gauwe, zeere. -- Lichamelijk volkomen, volmaakt, dus : schoon. E snel maiske.
't Es ne snelle keerele. E snel kind. In die fannielde zijn z' amaal snel. — Schrander, fijn,
slim, handig, vaardig. Moeder es snel. Da' kind
hee snel oo(g)en. Ne snelle knecht. Snel zien,
snel hoeren. Ne marteko ka' snel kijken. — Wel.
Snel te been) zijn, snel op de Bank zijn, flink,

wel kunnen gaan. -- Goed verholen, verborgen.
Die botvenke weent snel, haar nest is goed geborgen, moeilijk te vinden. In sommige bergspelen
duiken de jong ies kouder (zich) snel, zij verbergen
zich goed. — Vgl. DB. J. VD (e Zuidn. »).
-- Ook zelfst. : m., ne snellen ; vr. (gewoon)
'n snelle; onz., e snel. Ironisch. Ge zij' ne snellen,
nl. een dommerik. 't Es 'n snelle, zij handelt of
spreekt dom en dwaas.
— Afl. Snelleghied, vr. *snelligheid ; daarnaast
snelle, vr., het mooi-zijn : de snelleghied (of de
snelte) van e maisk' es dikkels her verderf ; het
schrander zijn : de snelleghie' blenkt i' zijn
oo(g)en.

Snenselen, ww. Zie SNENSEN (ook de afl. en

samenst.).

Snensen (uitspr. gewoonlijk snainsan, soms

snensan), onz. zw. ww. Very. : snenstege, snainstege, gesnenst, gesnainst. Daarnaast, gewoner,
SNENSELEN, SNAINSELEN ; ook : SNENSEN, SNAINZEN, SNENZELEN, SNAINZELEN ; en : KNAINSEN,
KNAINSELEN, KNAINZEN, KNAINSELEN (zeldener
KNENS-, KNENZ-), NAINSEN, NAINSELEN, NAINZEN, NAINZELEN (zeldener NENS-, NENZ-). Vgl.
vooral KNEINZELEN. Knarzelen, knagen, herhaal-

delijk en duidelijk hoorbaar met de tanden in (of
aan) iets hards bijten (bv. in fruit, aan een been).
Snainselen es leelek as g' an tafel zit. Kijkt hoe
dat hie an die peere snainzelt. Den hond snainst
al 'n uur an da' been.
Afl. Snainserije of snainzerije (soms snens-,
snenz-), gewoner snainselderije of snainzelderije (soms snensel--, snenzel-), vr., ; daarnaast
snainsenge of snainzenge (soms snens-, snenz-),
gewoner snainselenge, snainzelenge (soms snensel-, snenzel-), vr., daad van snensen : 'k en kan
die snainselenge noch hoore' noch verdra(g)en ;
wat gesnenseld wordt : dat en es geenen appele,
't en es mor ewa' snainselenle ; — snains- óf
snainzere (soms snens-, snenz-), gewoner snainsel-, of snainzeleere (soms snensel- of snenzel-),
m., iemand (man of vrouw) die snenselt.
Samenst. Snainskerte (soms snens-), gewoner snainsel- of snainzelkerte (soms snensel-,
snenzel-) of -konte, vr., vrouw die snenselt; —
snains-, snens-, snainsel-, snainzel-, snensel-,
snenzelkloot, m., man die snenselt.
--

Snenzen, snenzelen, ww. Zie SNENSEN (ook

de afl. en samenst.).
Snep, vr. Zie SNEPPE.

,

SNEUKEN, SNEUKEREN.

— Afl. Sneukelachteg, bn. bw., geneigd tot
snoepen ; — sneukelderije, vr., daarnaast sneukelenge, vr., het snoepen ; wat gesnoept wordt,
snoeperij ; — sneukeleere, m., snoeper (man of
vrouw).
Sarnenst. Sneukeldengs, o., soms -dengen,
o., snoeperijen ; ook : sneukelg oed, o. ; -- sneukelgat, o., kind (meisje) dat gaarne en veel snoept;
— sneukelkerte, -konte, vr., vrouw die (veel)
snoept; — sneukelkloot, m., man die (veel)
snoept.
Sneutele, m. Zie SLEUTELE (ook de samenst.).
Sneuvelen, ww. ; — sneven, ww. Niet in
gebruik. Het le w. komt in zwang (sedert den
wereldoorlog).
Sniep-snap-snoriejom (uitspr. sniep met verkorte ie, klemt. op sno), m. Zeker kaartspel dat
voor eene halve eeuw meer en veel werd gespeeld.
Zie de beschrijving in Volk en Taal, Ve jaarg.
5 8- 59 ; vgl. ook J (SNIPSNAPPEN) en CV (SNIP--

Sniep-snap-snoriejom stelen.
De sniep-snap-snoriejom was e plezant spel. —
SNAP-SNORIUM).

Het spel heeft zijnen naam ontleend aan de drie
(of vier woorden) welke de spelers onder het opleggen gebruiken. De Ie speler speelt een kaart
uit en zegt : sniep! De tweede legt de onmi4dellijk volgende hoogere kaart en zegt : snap! De
derde legt de volgende kaart en zegt snoriejom
(naar Latijnsche manier : snorium) ! Soms voegt
de vierde speler er pekkatoriejoin (op zijn Latijnsch : peccatoriuzn) bij. Het lijkt of geestelijken
ofwel studenten deze namen hebben uitgevonden.
Vgl. DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, Viii,
3 1 9.

Snijden (uitspr. sfijan), bedr. onz. st . ww.
Very. : ik of hie snee, ge sneedt (verkorte zachtl.
e), me of ze sneen ; gesneen (sneen eenlettergrepig).
Met hen (hebben). Wdb. -- Snije gelijk e schees,
gelijk e vliem. J. — Bedr. Pato(dd)ers snijen,
ze tot plantsel aan stukken snijden. Zooals men
weet, legt men zelden een heelen aardappel in den
grond; men snijdt eiken knol in twee drie stukken, en men plant slechts de stukken die het
grootste getal verborgen oogen hebben. Die pato(dd)ers snijdt, moe' goe' wete waar die oo(g)e'
geboorge' zijn. De niet geplante stukken heet
men snijlengen (zie ald.). — Toebak snijen, de

blaren tot rooktabak snijden met een zakmes of
met het snijperd (zie ald.) — Iemand snijen, eig.
hem ontmannen ; fig. hem alles afspelen ; hem erg
bedriegen. Van iemand, die niets meer bezit, zegt
men : hie es gesneen en gereen (zie RIJDEN). —
Kaartspelterm. Koopen. Ne slag snijen ; 'n korte
(kaart) snijen. Ge snijdt boven of hoo( )ere (zie
HOOG). — Onz. Snel loopen of gaan, ijlen. Ze snijdt
er deure; ze snijdt er vandeure. Kijkt hoe dat

SNIK -hie over de strate snijdt. Ook van iemand die

snel werkt. Vgl. VD. DB. R. T. J. — Gesneden
worden. Da' goed en snijdt nie' enzallek. CV.
— Slaan, van gewicht zijn (van iets dat gezegd
of gesproken wordt). As vader iet zegt, snijdt
het. Ook van een scherpsnijdend gezegde. Da'
(

wijf en kan nie' vriendelijk spreken, 't snijdt as
a' heure mond opendoet (nl. het kwetst, het doet
zeer of pijn). — (Schijnbaar) onp. Da' snijdt,

dat lukt, dat pakt, dat verdient goedkeuring, enz.
Ge paist mee mij te la(ch)en, 'nor 't en zal nie
snijen.

— AR. Snijelijk, bn. bw., kunnende gesneden
worden : da' goed es zoo stijf en dikke, dat 't erbij
nie snijelijk en es; — snijenge, vr., het snijden :
as kinders 'n scheer in bande' krij(g)en, es
't 'n snijenge; — snijere, m., snijder, Wdb.:
loope gelijk ne snijere, zeer snel loopera; J. —
snijlenk, m.,*snijling, snijdeling, wat (af)gesneden
is : snijlenge' va' goed, haut, papier, patatten,
strood; — snijlenge, vr., zonder mv. ; collectief :
al het afgesnedene ; vaagt die snijlenge 'flor
afhaal bieen, en smijt z' in de stove. Vgl.
-

VD, DB, CV, SCH, J.
— Samenst. Snijbank, vr., daarnaast snijperd,
0., snijpaard, toestel waarin men tabak, stroo, enz.
klein snijdt; vgl. DB, SCH, J; - snijbier, o.,
bier waarmede men ander bier versnijdt ; fr. bidre
de coupage; — snijboone, vr., snijboon, VD ;
verkl. gewoon in 't mv. : snijbuuntsies; snifboonera ople(gg)en, ze inmaken ; — snijgraan, o.,
graan (gewoonlijk rogge), dat men niet laat rijp
worden, in Mei afsnijdt en aan de huisdieren als
voedsel toedient ; ook snijkoorene, o., snifro(gg)e, vr.; SCx, DB, CV, T, R, J ; — snijmes,
o., tamelijk lang en scherpsnijdend mes met, aan
beide uiteinden, een houten appel : trek- of haalmes ; CV, R ; -- snijtand, m., \Vdb. ; — snijwerk, o., VD.
Snik, m. Mv. -ken. Verkl. snikske, niet gewoon. Wdb. en vgl. SNAK. - Hik (dat men niet
gebruikt). Ze krijgt de snik. — De snik lien (hebhen), zat zijn (omdat een zat mensch dikwijls den
hik heeft). --- Bezweringsformule. Are snik, ne
snak, ne snauw, hie es year on (u) ! Door zulke

formule tracht men een ziekte op een ander persoon over te brengen.
— Appel, dien de kinderen op St-Andriesavond (29 Nov.) aan de deuren gaan vragen. Ze
gaan om liuldere snik. Daarnaast snikappele. Ik
weet niet of deze bet. wel bij de vorige behoort.
Vgl. DE COCK en TEIRLINCK, .hinderspel, VII,
1 37.

— Snik, vr., trekschuit, en snik, bn., wijd :
niet in gebruik.
Snikappele, m. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zie SNIK.
Snikken, onz. zw . ww. Very. : sniktege,
gesnikt. Met hen (hebben) Wdb. Ze zit dor te
snikke gelijk e klai' kind. Snikken en snakken.
— Hikken, den hik hebben. 'k Snik al 'n hals'
ure. DB.
— Snikkenge, vr., het snikken (in de beide
bet.) ; — snikkere, m., iemand (man of vrouw)

die (veel, lang) snikt (of hikt).
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Snikkeren, ww. Niet in gebruik.
Snip, vr. Niet in gebruik. Zie SNEPPE.
Snip, r. Mv. ongewoon. Verkl., zeer gewoon,
-ke (mv. -kes, -hies). Daarnaast SNIPPELE, SNIPPELKE. Snipper. E snipke brood. CV. J.
Snippel, M. Zie SNIPPELE.
Snippele, m. (niet vr.). Mv. -is. Verkl., gewoon, -lke (mv. -lkes , -lkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Snipper (dat men niet
gebruikt). Snippels paznpier. Vgl. Wdb.
Snippelen, onz. bedr. zw . ww. Very. : snippel-

dege, gesnzppeld. Met lien (hebben). Snipperen.
Let izzi bandekies (bandjes) snippelen. Maiskies
snippele' geerene.
— Afl, Snippeleere, m., iemand (man of vrouw,
jongen of meisje) die (veel) snippelt ; — snippelenk, m., *snippeling, snipper; mv. snippelengen :
de vloer ligt vul snippelengen; — snippelenge,

vr., collectief -(zonder mv.), al het gesnippelde
pakt dein bessenz en vaagt die snippelenge buiten.

Samenst. Minachtende termen : snippelkerte
of -konte, vr., vrouw (of meisje) die veel snippelt ;
— snippelkloot, m., man of jongen die snippelt.
—

Snip-snap-snorium, m. ; snip-snap-snoriumpeccatorium, in. Zie SNIEP-SNAP-SNORIEJOM.
Snippen, W w. ; - snipperen, ww. Niet in
gebruik. Zie

SNIPPELEN.

Snirsen, ww.; — snit, m. of vr. Niet in gebruik.

Snoei, Tra. Zonder mv. ; zonder verkl. Het
snoeien. Den hovenier es an de snoei. — De uitslag van het snoeien. Zijne snoei en deugt niet.
— Snoeihout. Verkoopcnge va' snoei. SCH. DB.

J.
Snoeien, bedr. onz. zw . ww. Wdb. De fruitbonzne' snoeien. — Gesnoeid worden. 'ii Eeke
snoeit veel moeilijker as ne popelier.
— Afl. Snoeiere, m. , iemand die snoeit; —
snoeilenk, m., *snoeiling ; mv. snoeilengen ; bij
kVdb : snoevelinc ;
VD : snocielingen ; vgl.
— snoeilens, e, vr., collectief, al het gesnoeide ;
DB; — snoeisele, o., snoeisel.
— Samenst. Snoeihaut, 0. ; •— snoeiinaand of
-mond, vr. ; — snoeimes, o. ; — snoeitijd, m. ; —
snoeiwerk, o. — Vgl. VD.
Snoek, m. (nooit vr.). Mv. -en. Verkl. -ske
(mv. -skes, --skies). Wdb. Ne snoek vangen, in
't water vallen. — Drenken (of zuipen) gelijk ne
snoek, zeer gulzig. J. — Snoeck, verspreide familienaam. Iederee' kent den almanak va' Snoeck.
Van een weerkenner (of weervoorspeller) : 't es
ne Snoeck. Veelal schertsend.
Samenst. Snoekgeld, 0., duitblad (Hydrocharis morszes-ranae L.) ; Volk en Taal, II, 172.
-

--

Snoenens, snoenes, snoenies, snoeniets,
bw. 's Middags. Zie NOENE.
Snoep, m. ; - snoepen, ww. Niet in gebruik
(ook niet de aft. en samenst.).
Snoer, o. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Wdb. De snoeren) van de schoen zijn gevlochten, of eenvoudig van leder. J. — E snoerke van

SNOER

--

her moerke, moeders aard ; gevormd naar : 'n
haarke va' zij' vaarke. J. — Snoer geen (geven),

slaag geven. Ook : met geweld en zeer haastig
een werk verrichten ; wilde veur den ave(n)d
edaazz hen (hebben), ge zilt moete snoer geen !
De vetorijer gaf snoer, tilde! Vgl. SCH. DB.
J. — Snoer krij(g)en, slaag krijgen.
Snoer, o. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Daarnaast, niet zoo gewoon, snoere, vr. Vrouw
(of meisje) die veel op straat drilt en de herbergen
bezoekt ; dus : vrouw zonder goede reputatie.
Da' vuil snoer ! Her dochter es e leelek snoer.
Da' snoer es altij' bij jonge gasten. — Gaan (of
loopen) gelijk e snoer. Meestal van vrouwen.

Vlug, wild over straat loopen. Deze uitdr. is
misschien met het vorige snoer verwant. Vgl.
FRANCK-VAN WIJCK, SNAAR, II ; VD (SNOER,
vr. = lichtekooi). 111nl. Wdb : SNOERE.
Snoere, vr. Zi e SNOER.
Snoeren, bedr. zw. ww. Wdb. Ze snoert her
schoenen.

Snoeren, onz. zw. ww. Loopen (met haast,
met geweld). Da' wijf kan over de strate snoeren. IHie snoert deur 't volk. Er vandeure snoeren, wegijlen. Behoort wellicht tot snoer, drilster,

herbergbezoekster.

Snoes, m.; — snoet, n1. Niet in gebruik.
Snoeven, onz. bedr. zw. ww. Verv.: snoefdege,

gesnoefd. Met hen (hebben). Met ronkend geluid
vliegen; snorren. Dem bal snoefdege mijn oore
veurbij. 'k Hoor iet snoeven in de lucht. — (Met

ronkend geluid) snel van iets nemen of rukken.
Ze snoeft de taskes van de tafele. — (Met ronkend geluid) breken of scheuren. G' em meug t
die koorde niet in twieé (in tweeën) snoeven. —
-

Haastig en met (snoevend) geraas loopen. Da'
wijf snoefdege de straat op en Here. Ze kan er
deure snoeven. Ze snoeft er vandeure, ze ijlt weg.
— Da' snoeft er deure, dat gezegde bijt en slaat
of : dat werk gaat gezwind vooruit. Z' halen al
d' haver in, en 'k ze(gg)e dat er deure snoeft.

Vgl. SOEVEN, ZOEVEN.
-- Snoeven — snuiven, en snoeven = pochen
niet in gebruik (ook niet de afl. en samenst.).
Snof, bw. Daarnaast SNUF. Enkel in : snof
zijn, dronken zijn. Ge zijt 'm beetse snof. Tsondaas ('s Zondags) estie (is hij) altoos snuf. — Is
wellicht verwant met ndl. snof, snuf, neusverkoudheid, en met snuif (zie ald.).
Snok, m. ; — snokken, ww. Zie de gewoner
vormen SNUK, SNUKKEN (ook de afl. en samenst.).
— .Vgl. SCH. DB. CV . J. VD ( « Zuidn. » ).
-

Snok, m. 1v1'nl. Wdb : SNOC. Luide snik, die
het lichaam rukt en schokt. Ze liet den eene snok
achter den anderen.

Snokken, onz. zw. ww. Very. : snoktege, ge-

snokt. Met hen (hebben). Hard, hevig, luide snikken. Snikken en snokken. Worom zitte (zit ge)
dor azoo te snokken ? Vgl. KIL. M.nl. Wdb.
Snol, m. Mv. -len. Verkl. : -leke (mv. -lekes,
-lekies). Veelal : Luiksche snol, soort van duif met

een kort, krom bekje (eenigszins gelijk aan dien
van eenen roofvogel). CV. J.

88 --

SNUFFELEN

Snollen, onz. zw. ww. Eten. 't Komt voor in
een spotdeuntje. Zie hier PEER ; DE COCK en
TEIRLINCK, Iíïnderspel, VIII. Vgl. Tenth. en
11Hnl. Wdb.

Snood, bn. bw. ; — snor, vr. ; — snor, m. ;
snork, m.; — snorken, ww.: snorren,

--

—

ww. Niet in gebruik (ook niet de afl. en samenst.).
Snot, o. (niet vr.). Paardenziekte : snotziekte,
fr. morve. Da' perd hee 't snot.
SnOtte, vr. (niet o.). Zonder mv. ; zonder
verkl. Mnl. snotte. Snot (van den neus). — Slijmerig vocht dat uit sommige boomen vloeit.
De snotte van ne keezere (*keerzere, kerseboom).
J. — De snotte va' jonge noten, de slijmerige
inhoud. J.
— Afl. Snotachteg, bn., als snot : sommegte
beziets (bessen) zij' snotachteg; — snottere, m.,
snotneus : 't es ne snotter van ne vaint; SCH,
CV, J (Bijv.); -- snotterik, m., snotneus : zwijgt,
snotterik ! VD.
— Samenst. In den vorm snot- : snotgast, m.,
snotneus ; — snotgat, 0., (van meisjes), snotneusje : da' klai' snotgat en laat snij geenen
oonzelenk ruste; -- snotjongen(e), m., VD ; —
snotlekkere, m., eigenlijk iemand die zijn snot
oplikt ; snotneus ; — snotnzuile, vr. (nooit m.) :
die snot/nu/le van ne jongene, van e maiske; —
snotneurye, altijd m. (nooit vr.), snotneus ; --- snotvenke, vr. (niet nl. ) , snotneus : zwijg t, nzanneke,
g' en zij' mor 'iz snotvenke; SCx, J; — snotvaint, m., snotneus ; mensch zonder waarde : diene
snotvaint maakt te veel va' zijnen neuze. —
In den vorm snotte- : snottebelle, vr., snottebel ;
zie hier SCHREEMEN ; - snottebeze, vr., meest in
't mv. -n; bes van den ijf (Taxus baccata L.) :
de kinders eten 't buitenste van de snottebezen,
't es versies snotte.

Snouën soms snouwen (men hoort in 't laatste
Snouën,
van den on- klank), onp. ww.
geval de
Zelden SNEEËN (dat meer en meer in zwang
komt). Sneeuwen. Snouwen is ouder dan sneeuwen (zie FRANCK-VAN WIJK). Mnl. (ook) SNOUWEN. 't Begint ferm te snoué'n. 't Snouwdege
de g'heelen dag. 't Hee' gesnouwd. — Spr. As
't in ou (uw) gat niet en snouwt, wil zeggen
't gevraagde krijgt ge niet ; wat ge daar zegt, is
heel onwaar ; gij hebt het teenemaal mis voor;
daar is niets van aan ; enz. Door die platte uitdrukking wil men het onmogelijke van de bewering of de zaak aanduiden.
Snuchtengs, bw. Mnl. snuchtens. Zie hier
NUCHTENK.
Snuf, bn. Zi e SNOF.
Snuffelen, ww. Wdb. Overal zoeken en snuffelen.

— Afl. Snufelachteg, bn. bw. : nen hond es
snuffelachteg; ge zijt te snuffelachteg, d. i. te
nieuwsgierig ; — snuffeleere, m., snuffelaar (man
of vrouw) ; — snuffelenge, vr. ; daarnaast snuffelderije, vr., het (door)snuffelen.
— Samenst. Snufelgat, o., snuffelaar ; daarnaast snuffelpot, m. ; — snufelkerte, -konte, vr.,
vrouw die (veel) snuffelt ; nieuwsgierig vrouwmensch ; — snufelkloot, m.. snuffelaar.

____ c^(, 9
.

SNUFFEN

Snuffen, onz. zw-. ww. Verv.: slzu. f/t' e, N esnu ft. 1\let hen (hebben). Sufden (met epenthetische 71). Ze begint, te snuffen, ze wordt ecu
beetje kindsch. — Snuffen = snuiven : niet
bekend.
Afl. .S'nufachteg, bn. bw., een weinig
kindsch : vader wordt snu fachteg; -- snuf
enge,
enge,
vr., suffing; — snuTere, m., suffer : 't es yen
-

azticY sztuffcz^e.

Snugger, bn. bw. Niet in gebruik.
Snuif, in. (niet vr.). Mv. -ven. Verkl. -ke (mv.
-kes, Ne snuff pakken. —1\ é snuf

(of e snuzfk') o/hen (ophebben), ecn weinig dronken zijn ; vgl. SNOF. -- Iemand ne snuf geen
(geven), op hem een onaangename zinsspeling
maken. Gister ave(n)d Retam ek Sies te(g)en, en
hie kreeg ne snu f, Lalde I -- Vgl. SCH. CV . T.
R. J.
— Sanienst. Sazuifdooze, vr., snuifdoos ; 'zz auw
snift/ fdooze, een oude vrouw ; platte term : vrouwelijk schaamdeel ; — snuiffabrieke, vr. ; — snztz ffabric/senf, m., iemand die snuif maakt ;
(nooit vr.) : . 1ie de snuzfneuze;
synzfzeztze,
snuif/ot, m. (nooit vr.), VD : da' wij f es ?zen
eeste (eerste) snuzfpot, — snu ftoebak, za. (niet
vr.), snuiftabak ; — snuifwenkele, at, snuïfwinkel.
Snuisteren, onz. zw. ww. Very. : snuzsterdege, gesnuisterd. Met lien (hebben). Hetzelfde
als : snuffelen (van nienschen). In alle kasre'
—

--

snuisteren. .Den hond een snuistert niet, hie
snuf—at. SCx. DB. CV. J. VD (« gew. )) ). —
.Snuz'steren = snoepen, grissen, snoesteren : niet

in gebruik.
— Afl. Snu isteraclztelt; , bn. bw. : ge zij' veel
te snuzsterachtem, , — snztisterderije, vr., snuzsterenge, vr., het (door)snuffelen ; — snuistereere,
m., ioan of vrouw die (veel) snuffelt : da' nmaisk'
es ne szzztzstereere.
— Samenst. .S'nuistergat, o., vrouw (of meisje
of kind) die of dat gaarne snuffelt; -- sitztisterkerte, -korte, -kause, vr., vrouw die (veel) snuffelt;
— szzuisterkloot, iel. , snuffelaar; — syztisterjot,

vrouw (of man) die veel snuffelt.

Snuit, vr. o. (afval van vlas); — snuit, in.

(voormuil). Niet in gebruik.
^,
st. .
ww. Verv:
wed.
. snoot , AreSnuiten, bedr.wed
anuiten,
stoten. Met hen (hebben). Daarnaast sNtiTTEr,.
\Vdb. De keese (keerse, kaars) snuiten. Den
nenze snuiten. — Spr. Die ne vuilen neuz' heel
(heeft), ving heze (zich) snuiten, fr. gui se sent
znorveztx, se mouche . wie 't schoentje past, trekke
't aan. —11- ui zneugd' oztl iz (uwen) neuze snuiten,
tot iemand die iets dwaas heeft gezegd : nu moogt
ge zwijgen ! — leimand snit/ten, hem bedriegen ;
iemand veel doen verliezen (in spel). Z' hen
(hebben) hem dor ne keer fern/ gesnoten ! Vgl.
1TD

— Afl. .Suzztiten' e, vr., liet snuiten; — szzuz=
tere, in., iemand die zich snuit; ook, snuit : den
nlz'efant hee ne lange snuitere; ze steekt a t ral
herre snuiter (lil. neus) in; kaarsesnuiter.
— Samenst. Snuitdoek (uitspr. -hoek) m., neusdoek ; ook : borst-, hals- of hoofddoek der vrou,

SNURKEN

wen ;
S c:' H .

ne wullie

(wollen) s?zuil Lock ; vgl. DB,

.

Snuiven, onz. bedr. st , ww. Verv.: snoof, ge-

snoven. Met hen (hebben). AVdb. Da' perd
snuift. Ze snoof vele. — Te snuive('n) zitten,
iets onaangenaams moeten hooren. Iiijkt hoe dat
hie zit te snuiven ! — Er vandeure snuiven,

wegloopen,
— Afl. Snuiven, —e, vr., het snuiven ; -- snatz=
veie, ni., man of vrouw die snuift : Sieska es ne
felle suuívere.

Samenst. Snu kot, o., snit f kause, -kerÍc,
-hapte, vr., vrouw die (veel) snuift; -- snu fkloot,
--

in ., man die (veel) snuift ; — snu (pot, m., man of
vrouvm' die ferm snuift.
Snuk, in. Daarnaast, soms, SNOK. Mv. -ken.
Verkl. -she (mv. -skes, -skies). Mnl. suite. Korte
ruk. Eeíze sunk -- en de koorde brak. Gee' (geef)
vier ne roet' szrztk. Vgl. SCII. DB. CV . VD
(« Zuidn. ») -- Korte en smartelijke trekking of
rilling in een lichaamsdeel. 'k Ic're(g)e racer as
J.

Gene snok izz deun buik. 'k l'ocle veel snukken in
de kop, in den arme (arm).

Smukken, onz. bedr. wed. zw. ww. Very. :

snuktege, gesnztkt. Met hen (hebben). Daarnaast,
soms, SNOKKEN. Voor de etym. vgl. SNIKKEN (bij
FRANCK-VAN WIJK). Onz. Rukken, trekken (met

een of ineer korte bewegingen). An 'n koorde
snukken. Hie snukteg' an de belle. -- Bedr. Iet
iuz tsoie^ snakken. Zijne kop snukken, hem zenuwachtig vertrekken. Met snelle beweging iemand
of iets van iets afnemen. Snokt hem van de stoel.
Ze snukte g e de talloore s auz de tafele. — Onz.
Van een snokkende pijn. 'k En lzé geen oo(g)e
toegedaan, de fijne snukte e deur nz.zj' lijf zonder o bhczuwen. — -Ved. Hie snukteg' hem ne
keer f drijf? rond. 'k .Snuktege aszij deur 't gew oel. Ze snukteg' er hcur van deuce, ze rukte
weg ; ook wel onz. : er vandeure snukken, met

rappe beweging weggaan. -- Vgl. SCH. DB. J.
VD (<, Zuidn. »).
-- Af. Snukachte g, brr. bw.: iet snukachteg
doen, al rukkende ; -- snukkenge, vr., het snukken : 't es hier 'zz gestadege snukkenc an de
belle; korte, smartelijke trekking in een lichaamsdeel : 'k voeldeg e 'n snukkeng i' 'heel zij' lijf;
snukken gen in de tanden ; — snukkere, m.,iemand
die snukt : lzauwt op, leeleke snukkere, ge zilt
't kind zeere doen, weversterm : gestel van twee
koorden, boven aan den zolder vastgemaakt (of
ook boven de ramen aan eene lat), onderaan
sarnenk.omcnde en eindigende met den snuktap;
aan ieder koord is een ander gehecht ; en deze
twee laatste zijn aan den schuivere bevestigd
(nl. de eerre rechts, de ander links); de wever
snokt aan de snukkere, als hij weeft ; vanhier : an
de siukker hangen -- weven ; vgl. luiere (i. v.
lzriey). Zie folk en Taal, VI, 99-Ioo.
— Sainenst. Snukkoordc, vr., weversterne :
iedere koord van den snukkere (zie boven) ; moleimaarstenn (ook snukpeze) : koord die van onder
vast is aan een blokje hout, dat den klauwreep
tegen den molenwand drukt ; als men aan de
snukkoorde of snukj5eze snukt (trekt), gaat dat
blokje weg en de klauwreep komt vrij ; -- 'snuklatte, vr., weverswoord : lat waaraan de snukkere
-

-

I2

SNUL

-- q 0 ---

is vastgemaakt ; — snukpiere, vr., soort van Mere
(vogelval) die door het snzckken aan eerre koord
toevalt ; In de S;zukpiere, uithangteeken cener
herberg te Nederbrakel; — snuktaj, m., houten
handvatsel onderaan den snukkere ; de wever
s;zukt mee' de snuktap; -- s,iukwe;zd, m., rukwind.
Snul, m. Mv. -s (soms -gen). Verkl. -leke (mv.
-lekes, -lekfes). Zelden SNUUL. Sul (met epenthetische n; vgl. SNUFFEN). 't En es mar ne snul
van ne vaint. Zwzi t, onnoozele snuul !

Snurk, m. Het (eenmaal) snurken. 'k Hoore
de s;zurk van e verkie. Astie (als hij) sloopt
(slaapt), heet (heeft) hie ne ferme snurk.
Snurken, ww. Wdb. Snurken gelijk e verkie.
-- Afl. Snurkenge, vr., snorking; --- snurkere,
iemand (man of vrouw) die snorkt mij' wij f es
ne leeleke snurkere.

Samenst. ,S~nurkkerte, -konte, vr., vrouw die
snorkt; -- snurkkloot, in., man die snorkt.
--

Snuttelen, onz. bedr. zw . ww. Very. : snuttelgesnutteld. Met hen (hebben). Frequentatief dat bij snijden behoort. Bij KIL.: SNUTTEREN ; vgl. J. Herhaaldelijk, lang snijden (met mes
of haalmes b. v. en sprekende van hout). As da'
mailnek' e mes in handen keet (heeft), snzrttelt
iiie. — Van eenen schrijnwerker of timmerman,
die slecht werk verricht. Dat en es uzi werken,

de^^e,

't en es snor snuttelen.
Afl. Snzrtteleere. m.,

iemand die snzettclt;
slechte schrijnwerker of timmerman; snuttelenge, vr., daarnaast snuttelderije, vr., liet snuttelen : es die snrittelenge dor gedaan? slecht schrijnwerkerswerk : es die kassa Ti'ste zijn snottclenge ? — snuttclenk, m. ; mv. (gewoon) -lelieren . afgesneden, dun stukje hout, fr. cotc,i1(
vaagt ze bijeen, al die s;zuttelens -en ; o;nsteekt
de stove mee snuttele;zgen ; ';;z buuzdelke snit tte/engen; vgl. KiL.: snutterlinck.

Snutten, bedr. wed. zw . ww. Very.: snutley e,

Met lien (hebben). Snuiten (dat men ook
gebruikt). Dekeese (kaars) snitten. Hiesnut zijnen
neuze. Die ne vuilen neut' heet (heeft), maf- hem
snufte;;. Iemand sn i tten, hem bedriegen. Vgl.

gesnut.

SNUITEN. KIL. Sciu. CV. J. Wdb.

Snuul, m. Zie SNUL, het gewoon woord.
Sober, bn. bw. Zie SOBERE.
Sobere, bn. bw. Trapp. van verg.: soberder(e),

De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Wdb. 1Ve sobere mails. 'k Leve sobere. —
Gemeen, tamelijk slecht. ' t Es' nogal sober mee'

soberst.

de zieken. De verkoop in de • wenkel en es ;nor
sobere. OUD., B dr. SeT. DB. J. CV (Aanh.).
-- Afl. Soberg -hied, vr. *sober'gheid, *soberigheid, soberheid ; daarnaast, min gewoon, soberse
zijn soberghied es al te groet; — soberkes, -kies,
bw., sobertjes : 't en es snor soberkies mee ons
ziek moederke.

Socialisme (uitspr. sosiejalliesm . of sosa-, met
klemt. op so), o. Wdb.
Socialist (uitspr. sosiéjllies t, sosa- , met klemt.
op so), m. Wdb,

SOEPELE

Sociëteit (uitspr. sosiejetait, sosietait, sosatait

vr. Wdb.
Soda, vr. Niet in gebruik. Zie soEI)As.
Soe, iil. Mv. soets. Verkl. -tse (mv. -tses,
-tsies). Fr. sou, muntstuk. Da' kost ne sae, twie
soets, e soetse. en halve sae, 5 centiemen ; nen
dikke soe, oud tien-centiemenstuk.
Soedas (klemt. op soe), m. (niet vr.). Daarnaast,
zeldener, SOEDENK (*soeding) en SOETENIL (:soeting). Soda, sodazout ; fr. sel de sonde. Ester nog
socdas? Meen 't, hie es op.

Soedenk, nl. Zie SOEDAS.
Soederen (uitspr. de met zachtl. e), bedr. zw.

ww. Fr. so lider. Soldeeren. Twie stikken ijzer
soederen.

— Afl. Soedeerdere, m., iemand die soldeert;
soederenge, vr., soldeering ; — soedeersele, o.,
soldeersel.
— Samenst. Soedeerijzere, o., soldeerijzer,
soldeerbout.
SoelaZement (uitspr. la met korte a, znc;zt neet
den klemt.), o. Soulagement. Wdb.

--

Soelazeren (uitspr. la met korte a, ze met
zachtl. e en den klemt.), ww. Soulageeren. Wdb.
Soepe, vr. Mv. -n. Verkl. -pke (mv. -pkes,

-pkzes). Soep.

\Vdb. — De soepe scheppen, ze met
den soeplepel uitscheppen en ronddeelen. Uitroep
om iemand aan te zetten of aan te hitsen : toe, Bertie (Berten, persoonsnaam), schept de .coepe ! —
Iemand zijn soepe geen (geven), iemand berispen,
vermanen ; hem bedriegen, foppen. Zoo ook : zijn
socpe krij (s') en. J. — 't Es soepe, zeggen de kinders, als al de marbels in 't putje gerold zijn.
vol zijn, dronken zijn. Tsondaas
Saejw
('s Zondags) es Pier altij' soepe. — Vies, onbeschaafd volkje. De vader, de moeder en al de
kinders, 't es 'n soepe (of : 'n eeste soepe, 'n vuile
soe jee, enz.). — Van een persoon : kwast, zuiper,
zwïerbol. Zijne zeune — dat es 'n soepe
SoepachteS , bn. bw, Wdb.
— Samenst. Soepballeke, o., soepballetje ;
soepbeen , o., VD ; — soepetere, m., man of vrouw
die (veel) soep eet ; ook spotnaam : d' Overschel(d)sche soepelers, de inwoners van Overschelde (aldus te Zingem); die van Alderheleg e'
zij' soepelers; in tegenstelling met papeters ; -soepJroensele, o., soepgroente ; -- soepketele, m.;
soepkom., ni. (niet vr.), VD ; daarnaast soepterriene, -triune, vr., naar Fr. terrine; vgl. J; —
soep. p l( ('le, m.; — soeppot, m., ijzeren pot, waarin
men soep maakt ; — soaptalloore, vr., soepbord ;
—

-

—

—

vgl . 'I'ALLOO RE.

Soepee (klemt. op pee en met zachtl. e), m.
(niet o.). Mv. -peets. Verkl. -tse (mv. -tses, tsies).
-

Fr. souper.

Soepee (uitspr. pee niet sch. e en den klemt.),
nl. Mv. -ts. Een fransch woord. Souspied. Wdb.
Soepele, bn. bw. Soepel; buigzaam. De eind-e
valt dikwijls weg.
- Afl. Soepelghied, vr., *soepelïgheid, buigzaamheid,

SOEPEKEN

-- nI —

SOeperen (pe met zachts. e en den klemt.),.
WW. Soepeeren. Wdb.
Soes, m. of vr. Niet in gebruik.
Soetane (ta met ndl. lange a en den klemt.),
vr. Fr. soutane. VD.
Soeteneren (uitspr. ne met zachts. e en den
klemt.), ww. Souteneeren. VD.
Soetenk, m. Zie SOEDAS.
Soevenier (uitspr. nier met den klemt.), m.
(niet o.). Fr, souvenir. Dat es nog ne schoone
soevenier. VD.
SOeve, vr. Mv. - 72. Verkl. ongewoon. Straalloopster (vrouw die op straat soevend rondloopt).
Die leeleke soeve van e wijf. Zie SOEVEN, ZOEVE.

Soeven, onz. zw. WW. Very.: soefdege, gesoefd. i\Iet hen (hebben). Zeldener ZOEVEN. Mnl.
Boeven. Ronken (met fijn geluid). Den drouienden
top soeft, snor 't spinnewiel ronkt. Dein bal
soefdege neffies mijn oore. pij/ kan ook soeven. De wend soeft deur die splete. De vlie(g)en,
de ronkers (meikevers) en soeven niet. SCH. Vgl.
DB ZOEVEN (dat men ook soms wel hoert). DE
COCK en TEIRL. Kinderspel, V, 169.
— Afl. Soevenge (soms zoevenge), vr., het soeven : 'k hoore 'n soeveng' i' mijne kop ; — soevere, in. verkl. soeverke (gew.00n) : top die mooi
soeft; — soeverie (*soeveren), enkel in : die toppin es va' soeverie staal, zij is zeer goed, zij doet
den top liefelijk soeven ; het klanknabootsend
,

werkwoord wordt zeer eigenaardig tot stofaanduidend bn. vervormd.

Soezen, ww. Niet in gebrmik.
Sofa (uitspr. so met zachtl. o en den klemt. ;
fa met korte a), m. (niet vr.). Nieuwdialectisch.

CV. J.

Soffrijn, sofferijn (klemt. op rijn). m. Fr.

chanfrein. Kegelvormige holte of putje in

metaal of in hout. DB.
— Afl. Soffrnen (soffo J, Nyvv., zie .de verklaring bij DB, en vgl. CV (SOFREINEN), J (SOEVE-

REINEN).

Samenst. Sof rijmboor (sof e-), o., fr. n u che
à fer de pique, DB ; CV (sofreinboor) ; J (soe—

vereinboor).
SOi (uitspr. op zijn fr., doch zonder den naklank
a; juist als de zovl. lange a), m. Persoonsnaam :
eindlettergreep van _Francois. Verkl. Soike, Sootse
(met zachtl. o). Zie .PERSOONSNAMEN.

Sok, vr. (kous) ; — sok, m. (sukkel). Niet in
gebruik. Zie ZOKKE.
Sokela (uitspr. sokala, so met zachtl. o en den
klemt., la met korte a), in. Zie SEKELA.
Soldaat, ni. Zie SAI)(I))AAT (ook de afl. en

samenst.).

Soldeeren, ww. Niet in gebruik. Zie sor.-

I)EREN (ook

de afl. en samenst.).

Solfège (uitspr. solfeza, zelden op zijn Fr.),

m. (niet vr.). 'Wdb.

Solfer, n1. Zie SOLFERE..

SO-1VITIiMAITS

Solferaan (uitspr. roan met zoel. lange a en
den klemt.), nr. (niet vr.), Zonder niv. Zonder
verkl. Mnl. sas_ f raeu (naast andere vormen). Saffraan. Wdb. 'Meiler doet 'm beetse solferaan in
de raspap. J. Voor het geslacht vgl. J. CV. R.
Solfere, m. (niet o. of vr.). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Zonder mv. ; zonder-verkl.
Solfer. Wdb. Vgl. KIL. CV . R. J.
— Afl. Solferachteg, bn. bw. : da' riekt hier
solferachteg; VD ; — solferen, Ww., met solfer
besproeien; KIL. J.
— Samenst. Solferblomme, vr., zwavelbloem;
DB, J ; — sol ferdomp, m.,• so ferrook, m., solferdamp ; -- solferlucht, in., solferreuk, m., zwavelreuk; — solferstank, m. ; — solferstik, m.,
zwavelstok ; droge, ontvezelde hennipstengel, aan
beide uiteinden met een weinig solfer ; beent(n)
gelik so ferstikken, zeer dunne, magere beenen;
da' breekt gelijk ne solferstik, dat breekt gemakkelijk ; vgl. SOLFERSTEK, -STOK bij HEFT, SCH.
CV, J. Vanhier solferst2kbak, m., verkl. gewoon, -bakslee : blikken bakje dat eertijds (en nog)
in den schoorsteen, boven de stoof hing, of op de
herbergtafel stond, en waarin de solf rstikken
recht stonden ; so ferstikgast, -man of -vaint, m.,
• rondleurder met solferstikken.
-

Solfeze, in. Zie SOLFÈGE.
Sollement (klemt op ment), o. Zonder mv. Uit

het romaansch; vgl. fr. solement. Grondslag van
een gebouw. KIL. : SOLEMENT (area damns).
DB (SOLEMENT).

Sollen ww. Niet in gebruik. Zie TSOLLEN .
,

Sollesteren (ste met zachtl. e en den klemt.),
onz. zw. Ww. Very. : sollesteerdege, gesollesteerd.
Met hen (hebben). Fr. solliciter. Naar iets vragen;
inlichtingen vragen over eene zaak. Es de plootse
(plaats) va' koster open I 'k En weet 't niet,
-

'k zal der ne keer nor sollesteren. IHie en wist
niet of ze dor nog weundege : hie zal der nor
sollesteren. — Solesteeren bij J ; stollesteeren bij
SCH, CV, R ; vgl. solliciteeren in Wdb.

Solo (klemt op so), m. Mv. soloots ; verki.
solootse (mv. -ases, - tsies). Wdb. Muziekterm : ne
solo zengen; ne solo spelen. — Kaartspelterrn :
solo (ook : ne solo) gaan of spelen. CV. J.
Solo-slijm, m. Zie SLIJM. Vgl. SOLOBUIT bij
SaH, DB, CV, J. •
Som, vr. Zie SOMME.
Somber, bn. bw. Niet in gebruik (ook niet de
afl.).
Somme, vr. Mv. -n. Verkl. -lee (mv. -les, -kies).
Mnl. soinrne .(of summe). Som. Da' maakt cie
soi;nne van derteg frank. — Rekenkundige oplossing, problema. Dat es 'n moeilijke somme.
J. CV (Aanh.).
SOmmig z onbep. teltig. Zie SOIIMIGT.
Sommigt . (uitspr. somangcht). Enkel in 't mv.
sonzmegte. Sommegte boeken. So2nmegte kinders.
SCH.

DB. CV . T. R. J.

Somtemaits, somtemeits, b w. Zie Sc)aI'I'I--

METS.

SOMTEMETS

Somtemets, b\v. Daarnaast, gewoon, SO ITE-

MEITS (uitspr. -maits). Soms, somtijds. HFFT.
SCH. DB. C V. Vader es sonntemaits stijf koleereg-.
Ge zoolt (zoudt) somtemets paizen da' 'k nen
deu(,r)eizie' ben. — Bij geval. flee' ze sonnztemaits
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of geen land heeft : hie en hee mor 'n spa grond
(of land), nl. zooveel land als men op een spa
nemen kan. — Doelende op de spade waarmede
de grafmaker het graf maakt en toedoet : de spa
knzs(cli)en (soms va(g)en), ze na het begraven

herre vengerhoed o: tafel nie late li(gg)en ?

rein/ gen. 't Zal beteren as de spa gekuist es,

DB. CV.

zegt de moedelooze zieke tot den trooster, die hem
aanspreekt met de woorden : 't zal beteren !
Hetgene zeggen wil: 't zal beteren as 'k zal doo'

Somtewijlen, somtewijlent, bw. Somwijlen.
Hetz. als SOMTEMETS (zie ald.). Hedde sonntewijle' geen goeste nor 'n schel hespe ? Hedde
somtewijlent on (uw) geld vergeten ?

(uitspr. soonn)n)s met sch. o), soomenies, uitroep. Soomenes toch I Soomeniesmains(ch)en ! Zie DZEEMENIES.
Soorte n vr. Mv. -n. Vertil. ongewoon. Mnl.
soorte (of sorte). Soort. — De soorte, de goede
hoedanigheid, het echte ras. Dat es de soorte van
Soomenes

de pato(dd)ers ! duiven — ze zij' van de
soorte. Die famield' en es van de soorte niet. Vgl.
J. CV (Aanh.). — 'n Soorte, gemeen volk. In die
straat weunt er 'n soorte (ook : 'ia fijne soorte,
'n eeste soorte, enz.). — Va' soorte, van verschillige soorten. Hette (hebt ge) schoon roozen
Jou 'k, 'k hedder (heb er) va' soorte. DB en J :
van soorten. — Spr. Soorte zoekt soorte, zei den
duvel, en hie paktege de schauwva(g)er bij zijne
kop (of bij zijnen nekke, of b ij de kele, of bij de
schabbernak). — Onz' Heere moe' van ieder
soorte zif getal hen (hebben). J.

Sooze (sch. o), vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes,
Laatste lettergreep van fr. Francoise ?
Onnoozel vrouwmensch. Da' wijf en e, mor 'n
sooze. — Ironisch : wederhelft. JIljnz sooze zal naij
were siieht ontvangen. — Vgl. Seri. DB. CV . R.
J (naast seuze).
Sop, o. Wdb. Niet gewoon. Spr. Van (of mee)
't zelfde sop overgoten. Vgl. VD.
Sophiekraid, o. Niet bekend.
Soppen, Ww. Zi e ZOPPEN.
Sorteeren (uitspr. tee met zachtl. e en den
klemt.), ww. Wdb.
— Afl. Sorteerdere, in., man of vrouw die sorteert ; — sorterenge, vr., sorteering.
Sortie (klemt. op tie), m. (niet vr.). Wdb.
-kies).

Sosejalliesm, o. ; — sosejalliest, m. ; —
sosiejalliesm, 0. ; — sosiejalliest, m. Zie
SOCIA-.

Sosetait, sosietait, sosiejetait, vr. Zie soct-.
Sosiedze, sossiedze, vr. Zie SASIEDZE.
Sou, m. ; — soulagement, 0.; soulageeren,

ww. Zie op SOE-.

Soulde, vr. Zie BAALDE.
Souper, m. ; — soupeeren, ww. ; — souspied, m. ; — soutane, vr. ; — souteneeren,
ww.; — souvenir, m. Zie op SOE-.
Soveren, ww. Zie SAUVEEREN.
Spa (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -en.

Verkl. spootse (*spaatje) ; mv. -Tses, -tsies. Spade.
Wdb. — Spreke(n), klappen) gelijk 'n gebroke
spa, spreken zonder zin, zonder samenhang;
dwaas spreken. DB. J. — Van iemand die weinig

zijn.

— Samenst. Slaboom, in., soms spasteel, m. ;
— spanjzere, o., ijzer waarvan men spaden maakt ;

ook wel : het ijzeren blad eener spade (daarnaast
spablad, o.) ; — spakrztkke, vr., daarnaast spaleest, in., kruk van den spadesteel ; -- spamakere,
in., iemand die spaden maakt ; — spasteke, vr.,

spadesteek.
Spa, bn. bw. Niet in gebruik.
Spaak, vr. Zie SPEEKE.
Spaan (uitspr. met zovl. lange a), o. Harde
knobbel aan het been van een paard. Fr. eparvin.
DB. J.
Spaanden (uitspr. spoon(de)n), vr. Zie SPAANJE.

Spaander, m. Zie SPA ANDERE.
Spaandere (uitspr. spoondoro met zachtl. o),

m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). Wdb.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Spaander. DB.
Spaanderen (uitspr. spoondaran), bedr. zw .
ww. Very. : spoonderdege, gespoonderd. Met
lien (hebben). Splinteren. De wend hee' dent
boom uitgesmeten en g espoonderd.
— Afl. Spoonderenge, vr., het spaanderen :
den donder es op de popelier gevallen, en 't es
' nz spoonderenge !

Spaanjaard (uitspr. spoonjort), in. Spanjaard.
Spaande (uitspr. spoonja), o. Daarnaast SPOON-

Spanje. hezer de keunenk va' Spoonje,
voor vreemden, dus nutteloos. G' em moet veer
(DE)N.

de keunenk van Spoonden nie sparen. J (Bijv.
i. v. SPAANJE). Vgl. PRUISEN.

Spaansch (uitspr. spoons met zachtl. o, en met

voor klinker), bn. Wdb. Spoonsche sorze,
dicht wollen sarge, deken. As 't kaud es, legt de

ch

koetsier 'n Spoonsche sorz' op zijn kniens.
-- Spoons Naut (uitspr. spoonzaut), ijf (Taxus
baccata L.). 'n Ha(g)e va' Spoons liaut. Men
zegt ook : 'n Spoonscli ka(g)e. — Spoonsche
moerbeien, vr. mv., zwarte moerbessen (lllorzcs
nzisg-ra L.) : de boom heet : .Spoonsche moerbezemboonn of Spoonsche moerbezeleere.
— Zelfst. vr. : 'n Spoonsche, een Spaansche
vrouw ; — o.: 't Spoons, de Spaansche taal ; —
Frans klappen) gelijk 'n koe Spoons, zeer
slecht Fransch spreken. Fr. parler Franh•ans
comme une vache espagnole. Op zij' Spoons,

naar Spaansche manier.

Spaansch-hage (uitspr. Spoonz-a(g)e, met
zovl. lange a), vr. Haag van Spaansch hout. Ge
moet die Spoons-ha(g)e scheeren. Zie SPAANSCH.
Spaansch-hout, o. Zie SPAANSCH,

SPAANSCpÍT;-MOERBEZIEI.^OÓM

-

-- A fl . .Spoons-hautie, Spaansch-houten, bn.,
van S paansch hout : 'n Spoons-hautie ha(r)e.

Spaansche-moerbezieboom (uitspr.

Spoon-

of -bezemboom, met sch. o),
m. Zwarte moerbessenboom. Zie SPAANSCH.
Spaardere, m. ;
spaarbank, vr., spaarkassa, vr., spaarpot, Jas:, en andere sam mst.
met spaar- ; — spaarzamig, bas. Zie op SPAREN.
Sp adie vr. Zie SPATIE.
Spadde, vr. Zeldener SPATTE. Spat. Fr. courbe.

sch)-moerbezieboon.,

\Vdb. Da' perd hee 'n spade.

Spade, vr. Zie SPA (ook de samenst.).
Spai j o. ; spaien, ww. ; -- spaits, m. ; spaitsen, ww. Zie SP El, SPELEN, SPE(T)TS, SPE(I)TSEN
.

(ook de ad. en samenst.).
Spakerig, bn. ; — spalier, in. Niet in gebruik.
Spalken, ww. \Vdb. 'm Bee' (been) spalken.

Spalling, m.; -- span, vr. of o. Niet in ge-

bruik.

Spanaard (uitspr. spala-ort), m. (niet vr.). Zonder mv. Spanader. han de spanord ,r esneen.
Wdb. SCrI. DB. CV . J. Vgl. VD (i. v. SPANADER); ook 111711. Wdb.
Spang, vr. Niet in gebruik (ook niet de
samenst.).
Spannen, bedr. onz. onp. st . ww. Wdb. Very.:
spandege, gespannen. Met hen (hebben). Wdb.
— Bedr. Iemand in 't goreel spannen, hem veel
en hard doen werken. J. CV (Aanh.). — De leppe(n) spannen, de lippen dicht op elkaar nijpen
(uit gewoonte, of om te weenen, of uit gramschap).
DB. — Schoenmakersterm. Het overleer aan het
hielstuk naaien. DB. J. — Onz. Metsersterm,
Meer of min gebogen zijn, meer of min spanning
hebben (sprekende van gewelven, bogen, cinters).
DB. CV. J. — 1flee iemand spannen, met hem
heulen, zijne partij toegedaan zijn. Ze spannen
altoos mee éen (of tegare). KIL. CV. J. — Onp.
Veel moeite kosten. 't Zal er spannen om 't heu
vanda(g)e binnen te krij(g)en. ILeunde ze doe'
verliezen? 't Spant er. — Erg toegaan. Laat ons
ons geree' maken om te vechten, want 't zal er
,q-aa' spannen. 't Heet (heeft) er gespannen ! —
• Spoed eischen. 't Spant (er), er is haast bij.
't En spant zeker toch zoo stijf niet I Vgl. SGx.
DB. J. VD. CV (Aanh.).
Afl. Spandere, m., spanner ; — spannenge,

v r ., het spannen ; metsersterm : hoogte van een
gewelf of Benen boog, fr. montée, fldche d'un
arc; DB, CV.
— Samenst. Spanbroek, m., spanbroek, Wdb;
-- spankoorde, vr., muldersterm : koord die het
kleine bakje van den molen omhoog houdt en
over de renkkuipe (kuip van den steenring) gaat ;
— spanleppe, vr., persoon (man of vrouw) met
gespannen lippen ; iemand die licht weent en jankt ;
DB ; daarnaast spanynuile, vr. ; — spanmauwe,
vr., mouw die rond den arm spant ; — spanriem, m., VD : van de spanriem krij(g)en, slaag
krijgen ; iemand van de spanriem geen (geven);
J ; — spanuit, m., soms gebezigd voor afspan-

S PAUW i;

—

ning ; In de(n) Spanuit, als uithangteeken bekend : ce Spanuit es 'ii afspannenge tussen
1VZenov' em Brusele.

Spanseeren, ww.; — spant, vr. Niet in gebrink (ook niet de afl. en samenst.).
Spar, vr. of m. Zie SPERRE.
-

Sparen (uitspr. met zovl. lange a), bedr. zw.
ww. Wdb. — Sparen en vergaren. Sparen es
'n gee rente. J.

— Afl. Spaarachteg, bn. bw. : spaarachteg
leven ; — spaardere, in. , iemand (man, vrouw of
kind) die spaart ; spr.: achter ne spaardere ne
verteerdere, wat de ouders sparen, verteren de
hinders ; — spaarzanieg, bn. bw., spaarzaam (dat
reen min gebruikt) : ne spaarzamege minins;
vanhier : spaarzame hied,, vr., spaarzaamheid.
— Samenst. Spaarbank, vr., Wdb ; — spaarboek, m. (niet o.), verkl. gewoon, spaarboekske;
— spaargeld, 0., \Vdb ; — spaarkasse, vr. ; —
spaarko fere, vr., koffer waarin 't spaargeld ligt ;
— spaarkause, vr., eig. kous, waarin men 't spaargeld verbergt ; het spaargeld zelf ; — spaarnaeunk, m., spaarpot ; zie MEUNK; - spaarpot,
Tas., \Vdb.

Spargel, m. Niet in gebruik. Zie ASPERZE.
Sparkelen, ww. Niet in gebruik (ook niet de

afl.).

Spartelen, onz. zw. ww. Wdb. Wentelen en
spartelen.

— Afl. Sparteleere, m., iemand die spartelt :
ne sparteleere van e kind; — spartelenge, vr.,
sparteling.

Spasem, m. Zie SPASEME.
Spaseme (uitspr. met zovl, lange

a),

m. Mv.

-ins. Verkl. -nzke (mv. -vakes, -laskies). De eind-e

valt dikwijls in de uitspr. weg. Omslag van een
boek. Aé vergulde spasemne. — Blad papier dat

men om den boekomslag vouwt oni dezen te beschermen. Doe ne spasein rond dem boek. —
Vgl. DB. SCH (SPAARSEL, SPAASSCHE, SPAASSEG, SPAASSEM). J, Wijn. (SPASEL, SPASEM). Mn!.
fiVdb (i. V. SPAGIF.).

Spasie, vr . Zie SPATIE.
Spat, vr. (vlek). Niet in gebruik. Zie SPE(i)T S.
Spat, vr. (veeartsenijterm). Zie SPADDE, SPATTE. llln1.

J4 1b.

Spatel, vr. Niet in gebruik.
Spatie (uitspr. spasie, spa met zoel. lange a en

den klemt.). Zonder mv.; zonder verkl. Wdb.

Tsussen de twie muren en es er geen spasie ;-enoef. — Ook van tijd. 'n Spasie va' vier uren. J.
11In 1. Wdb.

Spatte, vr. Zie SPADDE,
Spatten Ww. Niet in gebruik. Zie SPE(I)TSEN.
Spauw, m. Mv. -en. De daad van eenmaal te

spuwen. 'k .hre(g)e ne spauw bloed i' mij' geZie SPAUWEN.
Spauwe, vr. Zonder mv. Speeksel. De vloer
lag vul spauwe. Zie SPAUWEN.

zichte.

S P AUW?, :

i._

Spauwen, bedr. onz. st. ww. Very. : spauwdege, gespauwen. Met hen (hebben). Mnl. spanwen (naast a. v.). Spuwen (van speeksel). Ze
spauwen op de grond. — Overgeven, braken.
Bloe' spauwen, boalle spauwen. Ze werdt ongezont : ze spauwt her teten op de vloer. — Spr.
Op iet of iemand spauwen, het of hem verachten. — Op iet nie spauwen, het mogen, het
lusten. Nem bufstik, dor 'n spauwt hie nie op.
— Iemand in 't gezichte spauwen, hem erg beleedigen. — I/Vie nor den hemel spauwt, spauwt
i' zij' gezichte, men mag het heiligste, het goede

niet verachten.
— Afl. -Spauwenge, vr., het spuwen : wor rookers zijn, es 't 'n spauwenge ; — spauwere, in.,
iemand die spuwt of braakt ; — spauwsele, o., het
uitgebraakte : kuist da' spauwsel op.
— Samenst. Spauwbakske, o , spuwbakje ; —
spauwdrank, m., spuwdrank ; ook drank die

buitengewoon slecht smaakt.
Specerije (uitspr. spesarija, klemt. op rij), vr.
Veelal in 't mv. In deze wenkel verkoopen z' alle
soorte' va' speserijen. Wdb.
-- Samenst. Specerijmaggezijn, o. ; — specerijwenkele, m.
Specht, m. Zie SPICHTE.
Specie (uitspr. spesie of -sa, klemt. op spe), vr.
Mv. -s, soms -ts (nooit speciën). Wdb, — Spr.
De species staa(n) lee(g)e (of zij' gedaald), er is
bijna geen geld meer (in zak of elders).

Speculatie (uitspr. spekulasie, -sa, speka- ; la
met zovl. lange a en den klemt.), m. Zonder mv.
Zonder verk]. Soort van dun gebak, bruin van
kleur, gemaakt met bloem, boter, suiker en honig.
'k Ete geere spekelase; dat es goed en gezont.

Vgl. SCH. DB. CV . T. R. VD (SPECULAAS).
Brusselsch Fransch : spe'culation, speculace. Voor
den oorsprong van 't woord, zie wat thans VERGOULLIE schrijft in Versl. en Meded. Vl. Acad.,
192o, blz. 794.
— Samenst. Speculatiegoed, o., hetz. als speculatie; — speculatiekoeke, m., koek van speculatie; — speculatieman, m., speculatiekoeke die
den vorm van eenen man (van St-Niklaas veelal)
heeft, een zeer gewoon St-Niklaasgeschenk ; —
speculatiespijze, -stoffe, vr., deeg waarvan men
speculatie maakt.
Speculeeren (uitspr. speku-, spekaleran, le met
zachtl. e en den klemt.), ww. Wdb.
— Afl. Speku-, spekeleerdere, m., iemand die
speculeert ; — speku-, spekelerenge, vr., het speculeeren; daarnaast speku- of spekeleerderije, vr.

Speculinus (uitspr. op zijn Latijnsch : spekulienuus), m. Zonder mv. Fijn mensch ; slimmerik.
Zij' vader was ne spekulienuus ('t komt van
spekuleren).
Speechte (sch, e), vr. Zie SPICHTE.
Speek, bn. Niet in gebruik.
Speeke (sch. e), vr. Mv. -n. Verkl. -kske (mv.

-skes, -skies). Mnl. speeke. Spaak (van een rad).
Tergvraag : Hoeveel speeken heet (heeft) e goe'
gemaakt) wiel? Zooveel aster (als er) vandoene
zijn.

JÍA _

SPEETEN

—

— Afl. Speeken, bedr. zw. ww., spaleen in lwt
rad doen : e wiel speeken; es 't wiel nog nie'
gespeekt? een wiel is enkel gespeekt, als het maar

éen rij spaken heeft,; heeft het er twee, dan is het
dobbel gespeekt. Vanhier : speekenge, vr. : die
speekeng en deugt niet; speekere, m., iemand die
speekt : onze wa(g)emaker es ne goeë speekere.
— Samenst. Speekkerte of -krete, vr. ; zie

KERTE, KRETE.

Speekelen (sch. e), onz. zw . ww. Daarnaast
SPEEKEN, SPAUWEN. Mnl. speeckelen. (Veel) spuwen ; speeksel uitwerpen. Ne goeé rooker en
speekeit niet. — In d' hande' speekelen, zich
werkens- (ook vechtens-) gereed maken. — Vgl.
SCH, DB. J.
Afl. Speekeleere, m., iemand (vooral rooker)
die veel speekeet; — speekelenge, vr., het speekelen; ook : speeksele : kijkt ne keer -- al die speekeleng

op de vloer !

Speeken (sch. e), Ww. Zie SPEEKE.
Speeken (sch. e), onz. zw. ww. Spuwen ; waterachtig speeksel uitwerpen gelijk de rookers en
de pruimers doen. DB. CV . — Met kracht speeksel uitwerpen, den mond bijna gesloten zijnde.
Aldus te Asper (Volk en Taal).
— Afl. Speekenge, vr., het speeken ; — speekere, in., iemand (veelal rooker) die veel speekt;
CV.
— Samenst. Speekbusse, -bosre, vr., hetz. als
spitbusse (zie ald.) ; aldus te Asper.
Speeksele (sch. e), o. Zonder mv. Speeksel.
De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. 't Speeksel vloeit over de vloer.

Speekselenk, m. Zi e SPEEKSELIN('x.
Speekseling (uitspr. speekselenk met sch. e),

m. Mv. -lengen. Strengje vlas met speeksel natgemaakt en ineengewrongen. Mee speekselenge'
maken ze de strenge' van de dzakke.

Speelboek, m. ; — speeldooze, vr. ; enz. Zie
op SPELEN,
Speen (zachtl. e), 0. (niet vr.). Zonder mv.
Aambeien. 't Speen (niet spenen) hen (hebben).
KIL. SCH. DB. CV . J. — Droog speen, fr. marisque ; bloeiend speen, fr. he'morrhoides saz
nantes, J.

Speen, vr. Zie SPENE.
Speer, vr. Niet in gebruik (ook niet de

samenst.).
Speet (sch. e), m. Mv. -en. De uitspr. belet niet
spit te schrijven. Het eenmaal spuiten, spatten.
'k pree; ne speet water i' mijn oc(g)en. Vgl. J.
— Speet, vr. (spit) : niet in gebruik.
Speete (sch. e), vr. Mv. -ii. Verkl. ongewoon.
De uitspr. laat toe spitte te schrijven. Daarnaast
SPRUITE (zie ald.). Spuit ; fr. seringue. Besproeit
de biomine' mee' de speete.

Speeten (sch. e), bedr. onz. zw . ww. Very. :

speettege (verkorte ee), gespeet (verkorte ee). Met
hen (hebben). De uitspr. laat toe spitten te

schrijven. Daarnaast SPRUITEN (zie ald.). Spuiten. Water speeten ; ook : mee water speeten.
Mee 'n spitbusse speeten. Spauwe (of speeksel)
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uit zijne mond speeten, dat is met een straal
uitwerpen. — Onz. 't Water speetteg' uit de
buzze. Zijn are (ader) was deurti esneen, en 't bloe'
speetteg' in de ronde. Flesschembier speet nogal
Bikkels.
— Onz. Hard loopen. Zie Tieste nzor speeten !
Er vandeure specien, wegijlen. Er deure speeten, er doorheen loopen. Vgl. SCH. J.
— Voor de etym. vgl. spuiten.
— Afl. S5eetere, m., iemand die spuit (water
b. v. met een speetbusse) ; die leeleke specters va'
jongies maken 't hier dl nat.
Samenst. Speetbusse (spit -), vr., kinder-

-

0., herd dat de dorschers op den schuurvloer nevens de te dorschen aren plaatsen, om het graan te
beletten te verre ,te spaitsen ; — spaitsevort,
spetse-, bn., zeer rot, zoo rot dat .het binnenste
door duwen uit het voorwerp spaitst : die peere
was spaitsevort.

Spek, o. Zonder mv. • Zonder verkl. Wdb. De
gewone uitdrukking iplv. spek is : vet, vleesch.
Zie VET. - Spr. Dat en es gee' spek veur zijnero
bek, dat (eten of ook wel iets anders) is niet voor
hem. Sies wilt mee 7rientse trauwen, mor 't en

-

--

speeltuig : holle vliertwijg met aan het een uiteinde
een vastgemaakten knop met gaatjes, en met
eenen zuiger; de kinders speete' water mee 'n
seetbusse; vgl. BUSSE ; en zie DE COCK en
TEIRL. Kinderspel., V, 248-9.
Speetsch (zachtl. e; ch voor a), bn. Ver w ant
met spits? KIL. : SPITS = arrogans, superbus.
Hoovaardig, trotsch. Ne speetsche vaint. Da'
maiske was veel te speets. Vgl. hier SPIETS.
— Afl. Speetscheghied, vr. *speetschigheid . , het
trotsch zijn : ze vergacz' va' speetscheghied; -speetschegord, ni., *speetschigaard, trotschaard,

es gee' spek veur zijne/rz bek. SCH. DB. CV . K. J.
• — Spint van hout, fr. aubier. KIL. SCH. DB.
CV . J. — Woordenspel. Wat es er betere —
't spek van 'n eeke of 't spek vdn e verkie ! (men
drukt op van). Het antwoord moet luiden : 't spek
van 'ii eetre ; want als het spek van den eik is,
blijft het goede hout over ; doch als 't spek van

Spei (uitspr. spai), o. Daarnaast, zeer zelden,

Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Spui
(waarmede het verwant is) : aarden, steenen of
houten dam, die het vloeiend water tegenhoudt.
Laat ons e spai in de beke maken. SCH. DB.
Spelen (uitspr. spaion), bedr. zw . ww. Very. :
spaidege, gespaid. Met hen (hebben). Daarnaast,
zeer zelden, SPUIEN. Spuien : ophouden met een
spa/. 't /4;a ter lnoer gespaid wer(de)n. De beke
SPUI. Mv. -en.

spaion.

Speits (uitspr. spaits), m. Mv. -en. Verkl. -ke

-kies). Daarnaast, soms, SPETS. Het
eenmaal spatten ; spat. 'k Kre(g)e dor ne spaits

(mv. ' kes

,

w ater z'

17tij'

wezen.

Speitsen (uitspr. spaitsan), onz. zw. ww.
Very. : spaitstege, gespaitst. Met tien (hebben).

Daarnaast, soms, SPETSEN. Spatten (van natte
dingen). Met Bene zaak als subject. De natte
verve .spaitsteg' op mijn kleeren. De more spaitst
op de muur. — Met een persoon als subject. G' ent
jneugt nie' spaitsen. Ze spetst mee watere. —
Soms van droge dingen. De desschers (dorschers)
doen 't graan in de ronde spaitsen.
Onz. Hardloopen. Kijkt toch ne keer hoe da'
z' over de strate spaitst. Er vandeure spaitsen,
snel wegloopen. Hie spaitst deur de more, hij ijlt
—

door de modder.
- Voor de etym. vgl. FRANCK-VAN WIJK en
VERCOULLIE op SPUITEN.
— Afl. Spaitselenk, m. (mv. -lengen), *spe(i)tseling, kleine spat : der zij' veel spaitselenge slijk
op die broek ; verkl., gewoon, spaitselenkske : dat
es e spaitselenksk' ent (inkt) ; — spaitselenge,
vr., zonder mv., collectief : al het gespe(i) tste; her
,

schoo' kleed es vul spaitselenge ; vaagt die spaitselenge va' kaf bijeen ; -- spaitsenge, vr., het
spe(i)tsen : de hinders liepen in de beke, en 't was
'n spaitsenge ! Ook : deur de spaitsenge loopen,
door de spitsroeden loopen (misschien heeft spits-

SPEt,
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• roede hier invloed gehad) ; Volk en Taal, I, 4
(aldus te Maria-Laathem) ; -- spaitsere, m.,
iemand die spe(O tst : hinders zijn anaal
spaitsers.
— Samenst. Spaitsberd, spets-, soms spailse ,

.

't verken is, deugt er niet veel meer !
— Afl. Spckachteg, bn. btiv., Wdb.
— Samenst. Speketere, ni., VD ; — spekkuize,,
vr., VD ; — speklucht, nl. (niet vr.), spekreuk.
m., reuk van spek.
Spekel, m. Zie SPI KELE.
Spekelasie, -Se vr. Zi e SPECULATIE.
• Spekele, n1. 't Mv. spekels is gewoner. Spikkel.
Ne muur mee spekels. Vgl. 1lInl. Wdb.
:

,

Spekelen, bedr. zw. Ww. Very. : spekeldege,
gespekeld. Met hen ( hebben ). Mnl. spekelen.
Spikkelen, stippen. Ne muur spekelen. Gespekeld
pzynpier. Zie GESPEKELD.
— Afl. Spekelenge, vr., het spikkelen. De verver hee' de spekelenge van de muur schoone
gedaan.
Spekeleren, ww. Zie SPECULEEREN (ook de

afl. ).

Spekke i vr.. Mv. -n. Verkl., gewoon, spekske
(onz. -skes, -skies). Klein meestal rond of knopvormig snoepdingetje van suiker. Anzme (as we)
bij moeder .S'oji:e nor de wenkel g•engen, kregelst'
spekske. DB. J (SPEK, m.). - Een aftelrijm :
gvnk nor de wenkel om mij ' in brood, 'k
kocht (of 'k kreeg) twie spekskies, 'zn blauwt en
e rood. --- Voor de etym. zie VERCOULLIE in
Versl. en illeded., Aon. Vl. Acad., 192o, blz.

e
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Spekulasie, -se p vr. ; — spekuleren, WAN .
,

Zie SPECU -.

Spel, o. Mv. altijd spelen (nooit spellen). Verkl.
spelleke (mv. -kes, -kies). Wdb. — Speelruimte,
speling, fr. jeu. Die plank en hee' gee' spel. De
vaister hee' te veel spel. SCH. DB. CV . J. —
Kermismuziek ; dansmuziek. Op de keermesse was
't altoos spel hi die herberg e. Zijnder kronzen
(kramen) en ester spel ? SCH. DB. CV . J. —
Tooneelvertooning, tooneelspel. 't Spel zal gaan
uit zijn. CV. Vanhier : 't spel es i' Bank, het is
er op ; ook : 't spel es op de wagen. Vgl. wae-

SPELEN --

c hen-spel hij KIL. I.B. CV. T. — Zaak, gebeurtenis. 'k l il da' spel zien. Ze meel alt/1 /'t spel
afkijken (of afzien), ze moet alles zien. CV. —

W

-

\ mondere zaak, zonderling iets ; buitengewone
gebeurtenis. 't iLas dor e vies spel. '1Donderdege
schrikkelijk, 't was e spel ! CV. T. J. —Beslag.

Spel maken. Ze maakt te veel spel. Al da' spel
luie', z/lle ! — Moeite, last, onaangenaamheden.
Z' hee' veel spel mee her kinders. 't En was 't
spel nie werd (waard). Da' dwaas perd (paard)
gee' mij duvels veel spel. CV. DB. — Boel. 'k
[Verde da' spel beu. — Twist, kijvage. geharrewar. De man es thuis, 't spel es an de Bank. As
die twieé bijee' zijn, es 't e spel. DB. CV . T. J. —
Zonderlinge kleedij. lVa' veur Hen hoed draewde
dor ? smijt da' spel algau=zege weeg . — Spel aan
let of iemand maken, er waarde aan hechten. Ge
maakt spel van da' maiske. 't Was ne ralern boek,
'k maakteg' er veel spel aj: Van 't geld em
maakt hie gee' spel. DB. J. — Iácrt spel mee
iemand (of let) maken (of spelen), er gauw rnee
gedaan maken. Laat ons kurt spel mee' dat keu
(hooi) maken. Wilde zwij(g)en ! anderst maak
ek kurt spel mee ou (u) ! Zoo ook : gee' lank
spel mee iemand (of iet) maken (of spelen). Vgl.
CV. DB. J. — Schoo(n) spel moete maken (of
spelen), slim, fijnetjes moeten te werk gaan,
-

zeer vriendelijk moeten zijn (ten einde uit een
moeilijken toestand te geraken b. v.). 7ieste greep
hem mee Bene keer vaste, en Pier moest schoo'
spel spelen om uit zijn handen te geraken.
— E spel korten (kaarten) ; mv. : tw e spelen.
We bollen twie spelen. Willem' e spel. viezen ?

— Al de kaarten die men in de handen krijgt :
dat es nui ne keer e schoo' spel da' 'k krij(g)e.
Wa' vies spel! 'k En krij(g )e van den ave(n)d
geem beetse spel, geen schoone kaarten. — Uit
liet spel klappen, al spelend, door spreken, éen of
aker kaarten bekend maken ; ook fig. : iets, dat
-

geheim moet blijven, vertellen.
— Op 't ende van 't spel, op het laatste. Ge
belooft van alles, en op 't ende van 't spel en
doede niet (niets). CV. J.

Spelemeien, ww. Niet in gebruik.
Spelen, ww. \Vdb. — Speelruimte hebben.
De deure speelt en de wend doe' ze rammelen.

— Kaartspelterm aan het spel deelnemen, niet
passen. 'k Spele ; der spelen er drije. DB. CV.
J. — Bolspelterm. Bollen, het tegenovergestelde
van schieten (zie aid.). Ge moet spelen, nee schieten ! DB. — Zeker spelen, het spel wagen, als
men zeker is te winnen. Wie da' zeker speelt, en
verliest me' vele. Ook : iets doen als men (bijna)
zeker is er profijt uit te trekken. In 't leve' moe'
ne mains zeker spelen. — Nee' zij' leve' spelen,

er geen zorg voor hebben, zijn leven verkorten
door onbehoorlijke levenswijs. CV. R. J. Zoo
ook : mee' zij' geluk, zijnfortune, zijn gezondhie'
spelen. Vgl. VD. — Schoo' were spelen, zich
vriendelijk aanstellen om er voordeel bij te halen.
Vraagt het hem, mor ge zilt moete schoo' were
spelen. 'k Hè (heb) zijn koe toch keune koppen,
snor 'k moest schoo' were spelen. — Iemand verlore spelen, hem ongemerkt, buiten zijn weten
verlaten. 'k En ga mee hem nie meer uit, hie hee'
mij gistere verlore gespeeld. CV. R. J. — Mee
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ope' (ol)(n) korte (kaart) spelen, oprecht, ongeveinsd, niet heimelijk handelen. CV. R. J. — In
iemands korte spelen (zonder het te willen of te
weten) hem gelijk geven, hem steunen. J. — Da'
speelt a' ,,.ijne kop (of zijei hoofd of zij' gedacht),
hij is er gedurig mee bezig, het speelt hem door
't hoofd. J. — Mee' zijne kop spelen, koppig zijn.
CV. R. J. — Schannpavie spelen. Zie SCRAM,

PAvIE.

- Wed. Er hem desire spelen, er zich door
werken (door een moeilijkheid b. v.). Hie zit
zonder geld, mor hie zal der hars wel decire speen. Er hem vandeure spelen, min of meer onge-

merkt weggaan.
— Speelachteg-, bn. bw., VD; — teeldere, rn., speler (man of vrouw) : f; r7' wijf es ne
geel speeldere (met de kaart b. v.). — Speelsch,
brr., speling, vr. ; niet in gebruik.
Samenst. Speelave(n)d, m. ; — si u'elbane,
vr. ; — speeldag, m. ; — speelbock, m., trekorgel,
fr. accordeon; — speeldooze, vr., speeldoos; —
speeldenk, o., speelding ; ook meisje waarmede
men dartelt : Mieke was zif speeldenk ; speeldeng en, o., speelgoed : dat es nog wel e schoo'
speeldengen ; speeldengs, o.. collectief : al het
speelgoed ; da' kind hee' veel speeldengs ; vgl.
hier DING, DINGEN, DINGS ; vanhier : specldengenderije, vr., speelgoed ; — speelduite, vr., veelal
in 't mv. -12; — speelduvele, ni., speelduivel ; —
speelgast, m. hetz. als speelveu(g)ele ; — speelgeld, o. ; — speelgeree'schw, o., of speelgerieve,
o., speeltuig ; — speelgoed, o. ; — speelhuis, 0 ; —
speejacht, vr. ; — spee jongen(e), m., jongen die
speelt; — speelkammeraat, m. , speelkameraad ;
— speelkerre, vr. verkl. gewoon -ke, licht en fraai
karretje op veeren; SCH, CV, T, R ; — speelkerte,
-korte, vr., vrouw (of meisje) die gaarne speelt ;
— speelkloot, in., man (of jongen) die _.gaarne
speelt; — speelkind, o., kind dat speelt : de speel—

,

kinders make veel lawijt ; -- speelmaiske,' o.,
speelineisje, spelend meisje ; — speelmaan, in.;
mv. -s ; VD ; ook : deel van den wanmolen dat den
zeefbak zijlings om-en-weer doet gaan (doet spelen); — speelmorbele, m., marbel waarmede men
speelt ; — speelpennenk, m. , speelpenning; —
speelplootse, vr., speelplaats ; — speelraize, vr.,
speelreis(jei; — speeltafele, vr. ; — speehire, vr.
(niet o.); — speelveu(g)ele, m., speelvogel ; —
speelzot, bn., VD.

Spelerijden, ww. ; — spelevaren, ww. Niet
in gebruik.
•Spelle, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Mnl. spelle. Speld (dat een jongere vorm is). \Vdb.
Ieverst 'n spelle veurc(n) steken, iets verhinderen, iets tegenwerken of tegenhouden. Hie paist
mij ,waardeel te doene, mor 'k zal der wel betijen
'n spelle veure steken. Steekt er alg au we 'n
spelle veuren. DB. CV . — Hie en zal die spelle
va' zijven mauve nie frotten, hij zal die onaan-

genaamheid, die berisping of vermaning, die
onaangename zaak, enz. niet (kunnen) verwijderen. — Geen spelle niets. Dat en esgeen spelle
werd (waard). Iederee' kreeg 'in brood, mor sk en
,

kreeg geen spelle. Waite krijgt da' inaiske ?
Geen spelle. — Geen spelle, niet, in geenen deele.
Ge wilt mij leeleke donge' verwijten, mor 'k em
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bè (ben) geen spelle getaakt. Ze gebaart koppijne
t' hen (hebben), mor z'en es geen spette ziek. —
'n Spelle, iet (min gewoon), een weinig. Estie
(is hij) daaromme 'n spelle rijkere ? — Spelleke
steken, kinderspel : in een boek liggen heiligen-

(of andere) beeldjes ; de kinderen steken er in met
een spette ; komt deze terecht op eene plaats
waar een beeldje ligt, zoo behoort dit den stekere;
anders verliest zij (of hij) de speld. (Aldus te Zotte em : DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel,
93).
Samenst. Spellekokere, m., speldenmoker; —
spellekop, m., kop eener speld; nie'grooter as ne
spellekop, zeer klein ; geene spellekop, niets (vgl.
--

'k en wil der geene spellekop veere'
geen (geven) ; — spellekussen, o., speldenkussen;
-- spellemaken, o., het maken van spelden : watten doet hie ? 't spellemaken ; spellemakere, m..
speldenmaker; spr. : van '1 verlies leven gelijk de
spelle?nakers (want hoe meer spelden er verloren
worden, hoe beter de speldenmaker leeft) ; —
spellena(g)ele, m., hetz. als parijspunt (zie ald.);
CV, J : spelnagel; — spellepunt, m. (niet vr.),
punt eener speld; ne spellepunt, zeer klein,
zeer weinig : 't en es mor ne spellepunt groot;
't en schilt mor ne spellepunt , — spellewerk,
:PELLE) :

o., kantwerk (omdat men op het kantkussen veel
spelden gebruikt) ; spellewerken, ww., kant maken
op het kantkussen ; zelfst. o. : ze leeft van't spellewerken ; spellewerkere, m,, vrouw (zelden man)
die kant maakt ; soms spellewerkstere en spellewerkslerigb e, vr. Vgl. dint. Wdb : SPELLE`VERC.
Spellen, Ww. Spelden. Spelt den doek goe'
vaste. Men zegt meer SPETEN. Vgl. KIL. DB. J.
Spellen, ww. Fr. epeler. Wdb. — Iemand de
lesse spellen, hem raad of les geven ; hem berispen,
vermanen.
- At1. Spellenge, vr., het spellen.
Spelonk, vr. Zie SPELONKE.
Spelonke (uitspr. spe- of spa-, lonka met
den klemt.), vr. Ongewoon. Spelonk. Wdb.
Spelte, vr. Spelt, fr. epeautre. Niet algemeen
bekend. Mnl. spette.
Spende, vr. Mv. -iz. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Spinde. Wdb. Dor es boter, brood, melk, vlees
in de spende. Hier sterven de muizen in de spende,

er is groote armoede in dit huis. Mnl. spende.
Vgl. SCH. J.
Spendeeren, ww. Niet in gebruik.
Spene, vr. Mv. -n. Verkl. speentse (mv. -tses,
-tsies). Mnl. spene. Speen, uientepel. De koe hee'
vier spenen. Der zij' kleuven in die spene. Vgl.
hier speen, o.
Spenen, ww. Wdb. E kind spenen. — Ook
van fruit : gespeend zijn, fr. être none', reeds goed
gevormd zijn en dus buiten verder gevaar. De
peere' zijn areaal gespeend. DB (SPENNEN).
Sperre, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Mnl. sperre naast sparre. Spar (Pinas silvestris
L.) ; ook wel dc verwante soorten : P. Strobus
1.,., bies cxcelsa LAM, en andere nog. De sperre
groeit op zandgrond, --- Staak van sparrenhout
de primitieve beteekenis. As de processie uitgaat,
planten ze sperren langst de bane.

97

SPIEGELE

—Samenst. Sperreblad, o., gewoner -blare, vr.,
naald der spar ; — sperreboom, m. ; — sperrembos, m., sparrenbosch ; -- sperregroen, o. ; —
sperrenhaut, o. ; — sperreperse, vr., staak van
sparrenhout ; zie PERSE ; -- sperrentop, m.,
sperrewappere, m., kegelvrucht der spar ; DB ; —
sperrentak, m.
Sperren, ww. Van beenen : wijd openzetten.
Wdb. Hie stond over de beke mee' de beene'
gesperd.

Spersieboon, vr. ; — sperwer, m. Niet in
gebruik (ook niet de samenst.).
Spesie, -se, vr. Zie SPECIE.
Speten, bedr. zw. ww. Very. : speettege (ver-

korte ee), gespeet (verkorte ee). Met hen (hebben).
Spelden ; met spelden vasthechten. KIL. SCH.
CV . T. R. J. — Spr. Iemand (blauw) blommekies op de nauwe speten, iemand iets (leugens b.
v.) wijsmaken.

Spets, m. ; — spetsen, ww. ; — spetseling,
spetsinge, vr. Zie S PEITS, SPEITSEN (ook

m. ; --

de afl.).

Spetten, bedr. zw . ww. In de uitdr. :

spetten, geld geven. Vgl.

geld

AFSPETTEN.

Speur, o. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Spoor (van eenen wagen, van een dier). Hier es 't
speur van den haze. De moordeneer hee' 't speur
van zijn schoenen in 't land gelaten. J (Bijv.).

Speuren, bedr. onz. zw . ww. Very. : speurdege, gespeurd. Met hen (hebben). Bedr. Het
spoor volgen. Nen haze speuren. -- Onz. Een
spoor nalaten of maken. Wen haze speurt anderst
as nen hond. Diene wa(g)e' speurt wijd. — Vgl.
DB.
Speurie (klemt op speu), m. (niet vr.). Niet
gewoon (want de plant wordt niet als voederplant
gekweekt). Spurrie. In de Kenipe' kweeken ze
speurie.

Speurpot, m. Muldersterm : ijzeren potje,
waarin de pere (zie ald.) draait.
Speute, vr. Verwant met spuit. Zwalp, geut.
'n Speute walere. DB. -- Korte, doch hevige
regenvlaag. Die speute zal veel goe' gedaan hen
(hebben).
Spiekte, vr. (niet m.). De uitspr. laat toe
speechte (neet sch. e) te schrijven. Mv. -n. Verkl.
ongewoon. Specht. De spichte roept : de venter
es veurbij.

Spichtig, bn. Niet in gebruik.
Spie, vr. Mv. -dn en -is. Verkl. -ke (mv. -kes,

-kies). Wdb. -- Stuk brood. Om zijn spieë' gaan,
bedelen. Vgl. J (i. V. SPIEKEN).
-- Spie, m., bespieder : niet in gebruik.

Spieden, ww. Niet in gebruik. Zie sPIEN.
Spieële, m. ; — spieëlen, ww. Zie SPIEG-.
Spieën, bedr. zw. ww. Iets met eene spie vast-

zetten. Wdb.

Spiegel, m. Zie S PIEGELS.
Spiegele (uitspr. spie( )ala), m. Mv.

-els.

Verkl. -Ike (mv. -lkes, -lkies). De eind-e valt dik-
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wijls in de uitspr. weg. Spiegel. We schoone
spie(g)ele. Zoo effene, zoo gelak as ne spie(g)ele,

zeer effen, glad. Zoo klaar, zoo zuiver as ne spie(srjele. Vgl. J. Da' bleekt gelijk ne spie(g)ele. —
De kinders maken e spie(g)elke, met een ringvormig gebogen haar en een weinig speeksel.
DE COCK en TEIRL , VII, 332.
— Samenst. Spie(g)elboor, 0. (niet vr.), spijkerboor, fr. villebregitin; vgl. J ; — shie(,)elglas, o., VD ; — spie(g)elas, o., spiegelhars; —
spie(g)elkadere, m.; — spie(g)elnzag;ezijn, o.;
— spie(g)elwenkele, m.

Spiegelen (uitspr. spie(b)alan), wed. zw. ww.
Wdb. Dat hie hem (zich) dora' (daaraan) spie(g)elt! — Ook in den lijdenden vorm. Gespie(g)eld zijn, geleerd zijn (door ondervinding). Zij'
zuster es al in d'orynoe (armoede), zijn twie
broers en hen (hebben) ook al niet (niets) meer ;
en estie nui nog nie' gespie(g)eld?

Spiejoen, m. ; — spiejoeneren, ww. ; —
spiej oenen, Ww. Zie op SPIOEN -.
Spien (eenlettergrepig), onz. zw. ww. Spieden.
Ze zit altoos achter her vaister te spien.

Spienaadze (uitspr. -noudza met den klemt.),
vr. Spinazie. Spienoudze zouien.
— Samenst. ,S'pienoudzeblad, o., gewoon
-blare, vr.; — spienoudzebedde, o. ; — spienoudzezaad, o.

--

SPINNEKOPPE

Kinderterm : met eenen marbel schieten, d. i.
hem met duim en wijsvinger snel vooruitstuwen.
Aldus op de noordelijke dialectgrens (Zingem
b. v.). Volk en Taal, I, 28.
— Afl. Spietsere, in., kind dat spietst; ook :
marbel waarmede men, bij voorkeur, spietst.
Spijbelen, ww. ; - - spijk, vr. ; — spijker,
m. (nagel; schuur) ; — spijl, vr. Niet in gebruik
(ook niet de afl. en samenst.).
Spijs, vr. Zie SPIJZE.
Spijt, vr. Zie SPIJTE.
Spijte, vr. Zonder mv. ; zonder verkl. Spijt.
Nette (hebt ge) geen spijte ? Tot zijn sp jte. —
't Dee' mij .spijte, leed, verdriet (niet verouderd;
vgl. VD). KIL. J. C V (Aanh.). — Spr. Tot spijt
(hier niet spijte : om het rijm) van wie 't benijdt.
— Afl. Spijteg, bn. bw., Wdb; ook : eeriigszins
vergramd, misnoegd, bitsig ; ne spijtege vaint ;
spijteg antwor(de)n; vgl. VD.
Spijten, onp. st. ww. Very. : speet, gespeten.
Met hen (hebben). Wdb.
Spijze, vr. Mnl. spzse. Ongewoon in de bet.
voedsel, eetwaar. — • Klokspijs ; in 't algemeen,
alle metaal tot het gieten van voorwerpen gebezigd. — Mortel die men tusschen de steenen van
eenen muur, tusschen de pannen van een dak
wrijft. — Wat men op of in het taartendeeg doet
(als appel- of pniiniemoes, matten, rijst, enz.).

Spienoudze, vr. Zie SPIENAADZE.
Spier, vr. (zwaluw). Niet in gebruik.
Spiere, vr. Mv. -n. Verkl. - rke (mv. - rkes,

Moeder maakrt de spijze veur den tortelnbak
(taartenbak) al hereed. — Al de zeer jonge
vischjes die men in een vijver doet. Er en es geene
vis op diene vijver nie meer : ge moet er nu

Spierenk, ns. Zie SPIERING.
Spieretuus, spierietuus, m. Zi e SPIRITL`s.
Spiering (uitspr. spierenk), m.. (nooit vr.). Mv.

(nieuwe) spie.' op doen. — Vgl. SCH. CV . R. J.
Spijzen, bedr. st. ww. Very. : spees (niet
spijsde), gespezen (niet gespijsd). Met hen (hebben). De beteekenissen eten, voeden zijn hier
onbekend. Met mortel de groeven tusschen de
muursteenen en de dakpannen opvullen. Fr. ficher.

-rkïes). Spier. Wdb. — Geen spiere, volstrekt
niets. SCH. CV . J.

-rengen. Verkl. -renkske (mv. -skes, -skies). Mol.
spierinc. Wdb. Spierenk es klaine vis. iCe ma(g)ere spierenk, een mager mensch.

Spiering (uitspr. spierenk), m. Verwant met

KIL. : SPIERINCK, SPIER, puipa. Dikke
spier, rond stuk mager vleesch van 't verken ; de
spier psoas nl. Vgl. DB.
Spies, vr. Niet bekend.
Spiets (uitspr. met verkorte ie, naar Brabantsche of Antwerpsche manier), bn. bw. Spits,
spijtig, scherp. Vader werdt zoo spiets. Spiets
spreken; spiets antwor(de)n. Vgl. hier SPEETSCH;
SPITS bij KIL, SCH, J.
— Afl. Spietseghied, vr., *spietsigheid, het
spiels zijn : her spietseghied en kan ek nie langer
uitstaan ; — spietsegord, m., *spietsigaard,
scherp en bijtend mensch.
Spiets (uitspr. met verkorte ie), m. Mv. -en.
Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Hondensoort : zwart,
klein, met spitse (of spitsgesneden) ooren en
afgesneden (of zonder) staart. 11 Te spiets es trauw
en waakzaam. — Ook : naam van zulken hond.
Komt hier, spietske ! -- Vgl. CV en J : SPITS.
Spietsen ( met verkorte ic ) onz. zw. ww.
Very. : spietslegf', gesp ietst. Met hen (hebben).

spier ?

,

Xe muur spijzen. Zijn de pannen al gespezen ?
SCH. DB. J. VAN HOUTTE en SLEYPEN, liletselaar; J. en V. VAN KEIRSBILCK, llletselaar. —
1Ve vijver spijzen, er jonge vischjes op doen.
— Afl. Spi sere, m., persoon die muur of pannen spijst ; ook : werktuig waarmede hij het doet;

vgl. VAN KEIRSBILCK, 1lletselaar.

Spijzigen, ww. ; — spikkel, m.; — spikkelen, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl. en
samenst.).

Spille, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Spil. Mnl. spille. -- Het deel van de kruin van
eenen boom, dat de voortzetting van het boot (den
stam) is. Men zegt ook topspille. — Ieder dikke
zijtak die zelf takken draagt. Men zegt nog zijspille. DB. CV. J. — Ieder eiken rolletje van den
lanteerne van den molen. CV. J.
Spinaal, o. Niet in gebruik.
Spinazie, vr. Zie SPIENOLTDZE (ook de samenst.).
Spinde,vr . Zie SPENDE.
Spinne, vr. Zelden gebruikt voor ndl. spin.
Zie SPINNEKOPPELE.
Spinnekoppe, vr. Zeer zelden voor ndl. spin.
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— 't Komtvoor in de volgende samenst.: spinnekopveu(g)ele, m., veelal in 't verkl. -veugelke, o. :
vliegenvangertje (Muscicapa grisola L.) ; 't spin nekopvezu(g)elke maakt een nest dat buitenwaarts
meestal met spinnewebben is bedekt en het hapt
met lust de spinnekoppen ; — spinnekopwebbe,
vr. (niet o.), naast spinnewebbe ; daarnaast spinnekopnette, vr. (niet o.).
Spinnekoppele, vr. Mv. -is. Verkl. -lke (mv.
-lkes, -lkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Spin, spinnekop. 'n Leeleke spinnekoppele.
De nette (web) van 'n spinnekoppele. Doet die
spinnekoppel dood. Vgl. Mnl. ff'db : SPINNECOBBE.
O. mv. : Spinnekoppelkes, -kies : bekende
hofhloem, juffertjes in 't groen (Ki ella damns-

cena L.).

Spinnen, bedr. onz. st. ww. Very. : spon, gesponnen. Met hen (hebben). Wdb. — Bedr. Dor
en es mee hein g-eene goeé'n draad te spinnen, hij
wil niet deugen; met hem kan men niets goeds
aanvangen. CV. — Geene langen draa' (of geene
langen end) spinnen, niet lang leven. DB. CV. —
Slicht gare(n) spinnen, een slechte daad doen.
DB. — let efjFe(n) spinne(n), iets vereffenen, op
de goede baan brengen, iets schikken. Laat hem
die zake doen, hie kan nog iet effe' spinnen.
— Onz. Snel loopen. Ziet hem ne keer spinnen!
Hie spint er vandeure, hij ijlt weg. DB. Vgl.
fr. fi ler.
— Afl. Spindere, m., spinner : nzi!' lief es eene
spindere (uit een oud volkslied) ; — spinderije,
vr., ; vgl. J; — spinnenge, vr., het spinnen : da'
meetse wint her bron' mee' de spinnenge ; —
spinnesse, vr. ; mnl. spinnerse, ndl. spinster : der
en zijn nie' veel spinnessen reis meer; — spinlijk,
bn. : da' vlas en es nie spinlijk, spinbaar ; —
spinsele, o., daarnaast gespinsele, o., spinsel.
— Samenst. In den vorm spin- : spin fabrieke,
vr., spinfabriek ; vanhier spinfabriekant, m. ; —
spinmaksieme of -masiene, vr., spinmachine ; —
spinrok, m. (niet o.). — In den vorm spinne- .
spinnewiel, o., Wdb; ook : onrustig, wispelturig
kind : zit toch stille, spinnewiel ! CV, J.

Spinnewebbe, vr . (niet o.). Zie 5PINNEKOPPE.
Spinse, vr. Mv. -n. Dikke tak van eenen boom.

Gehoord te Nederzwalm. Vgl. VD : SPINDSE
(« Zuidre. »).
Spint, 0. (maat ; deel van hout). Niet in gebruik.
Spioen (uitspr. spiejoen, klemt. op oen), m.
Mv. -en. Verkl. -tse (mv. -tses, -tsies). Spion.
SCH. DB. R. J. -- Spiegel buiten aan 't venster.
SCH. DB. J.
Spioeneren (uitspr. spiejoeneran, ne met zachtl.
e en den klemt.), bedr. zw. ww. Daarnaast SPIOENEN. Spionneeren. Iemand spiejoeneren. Ze spiejoent het dl.
Spinenen (uitspr. spiejoenan), ww. Zie SPIONNEREN.

soms spieratuus; spie met den hoofdt.), m. Wdb.
— Geest, verstand. Ne kop zonder spierietuits.
— Verstandig rnensch. — Vgl. J.
Spit, o. (braadspit ; van eene schop) ; — spits,
bn. bw. ; vr. ; spitsen, ww. Niet in gebruik (ook
niet de afl. en samenst.).
Spitte, vr. ; — spitten, w«'. Zie SPEETE,
SPEETEN (ook de samenst.).

Splenter, in. Zie SPLENTERE.
Splentere, 1D. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,

-rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Mnl. splinter (nooit splinter). Splinter. E splenterk' haul. Vgl. KIL. DB. OUD., Bijdr. Mnl.
Wdb. — idee' de splenters li(gg)en, geld, schijven hebben. Vgl. SPLINT bij VD en FRANCKVAN WIJK.
Splenteren, bedr. onz. zw . ww. Splinteren.
Haut splenteren, het tot splinters maken ; dat
bant splentert geinallek. WVdb. J.
Afl. Splenterenge, vr., het splinteren.
Splenternuut, bn. bw. Splinternieuw. '11
—

Splenternué breek. Die klak es splenternuut.
Zie NUL 1=`.
-

Splet, o. Mv. -ten. Eerste groeve die de graver
(spitter) met de spade graaft. .Waakt eest (eerst)
e spiet em begint dornor te graven. -- Ook
ieder der ander gegraven voren. Smijt da' kaa'
kruid in 't splet. — Het w. hangt samen met
spleet (split) en wellicht ook met spit (spadiepte).
Splete, vr. Mv. -ii. Verkl. spleetse (mv. -tses,
-tsies). Mnl. splete. Spleet. Wdb. De dezcre
-

stond mee 'n spleet open. Deur 't spleeise van
de g orduine zien. Deur alle splete(n) keunen,

uit alle moeilijkheden weten te geraken.
Splette, vr. Ook in mnl. Reet, spleet. Kijkt,
in de muur ester al 'n splette. De splette van
'n stalie penree, van 'n ganzepenne.

Spletten, onz. bedr. zw . ww. Very. : splettege,
gesplet. Met hen (hebben). Ook in mnl. Splijten.
Bedr. 'mto Broksk' hout spletten. — Werd vroe-

ger -- toen men nog met ganzepennen schreef —
gezegd van de pen die een te groote splette kreeg.
Veelal in lijdenden vorm. Meester, wilde die
penre ne keer snijen, z' es gesplet. — Ook van
den neus van den haas. Den liaz(e) hee' ne gespleite neuze. -- Onz. De muur spiet, krijgt
scheuren.
— Afl. Spiettenge, vr., het spletten : diere
muur zal i'vallen kijkt toch wak'n (welk eene)
,

spletteng e !

Splijten, bedr. st. Ww. Very. : spleet, gespleten. Met hen. (hebben). Daarnaast SPLIJTVOREN.
In de uitdr. : land splijten of splijtvoren, diepe
voren in het land trekken om het te laten braakliggen en uitdrogen. — Vgl. SPLETTEN.
-- Afl. Splijtvore, vr.., ieder der voren door
splijten verkregen ; vanhier spljtvoren, bedr. zw.
ww. : 't land lr t al gesplijtvoórd.
Splinter, m.
splinteren, ww. Zie SPLEN; —

Spiraal, vr. Niet in gebruik (ook niet de

TERE, SPLENTEREN.

Spiritus (uitspr. op zijn Latijnsch, spierietztus ;

Niet in gebruik. Vgl.

Samenst.).

Split, o. ; -- splitsen, ww. ; — splitten, ww.
SPLETTE, SPLETTEN.

SPODDEREN

— TOO --

Spodderen, onz. zw. ww. Very. : spodderde,5oe,
g espodderd. Met hen (hebben). Driftig loopen.
Laat ons nor huis spodderen ; anderst krij(g)eme (krijgen we) slagen. De hinders spodderdegen over de strate. Al deur het volk spodderen.
De schelm spoddert er nui (nu) vandeure. DB.
CV .
Afl. Spodderenge, vr., het driftig loopen
't was me dor 'n spodderenge.
— Samenst. Spoddergat, o., onrustig, wispelturig kind : da' spoddergat en laat Diaij geenen
oomelenk ruste.
--

Spoed, _m. Niet (of zeer weinig) in gebruik
(ook niet de afl. en samenst.).
Spoele, vr. Mv. -n. Verkl. -lke (mv. -lkes,
-Zkies). Mnl. spoele. Spoel. Wdb.
— Samenst. Spoelemakere, m., spoelenmaker.
Spoelen, bedr. onz. zw . ww. Wdb. De mond
spoelen. 't Water spoelt over de mees (meersch).
-- Deur de kele spoelen, (veel) drinken. — Spoelt
nui ouë (nu uwen) mond, tot iemand die iets
obsceens of schaamteloos heeft g ezegd, of heeft
gelogen. Vgl. J..— Volksmeteorologie. De wend
moe' zij' gat spoelen, na (lievigen) wind komt
vaak regen. J.
-- Afl. Spoeldere, m., iemand (man of vrouw)
die spoelt ; -- spoelenge, vr., het spoelen ; nat
veevoeder ; Wdb. ; ook : slechte drank of eten
dat en es geetn bier, 't en es mor spoelenge ; 'k en
ete die spoelenge niet ; vanhier : spoelenkkuipe,

kuip waarin men, op de hoeve, de spoeling doet.
— Samenst. Spoelbak, m., Wdb. ; ook : bak
waarin de wever zijn spoelen legt, J ; — spoeldrank, m., Wdb. ; — spoeldag, m., dag, waarop
men linnen spoelt : vanda(ge de was em mor(ge)n de spoeldag.
Spog, o. Niet in gebruik.

Spoken, ww. Zie SPOOKEN (ook de afl. en
Samenst.).
Spon, vr. Niet in gebruik.
Spondaard, m. Zie SPONDORD.
Sponde, vr. Mv. -(de)n. Verkl. -ke (mv. -kes,

-kies). Vgl. Wdb. Ieder der twee planken of berden, vooraan en achteraan het bed. De spon(de)n
en zijn nie bewe(g)elijk. -- Sponde van ne stoel,

plankje dat vooraan ligt en aan de voorste pikkels
is vastgemaakt. DB. — Sponde van de bolbane,
de houten boord langs weerszijden van de baan.
DB. — Sponde van de katsie, de zoom van eenen
steenweg : de steene' van de sponde zij' grooter
as de katsiesteenen. Ook : elk dezer grootere
steenen. DB. Vgl. Mnl. Wdb.
Spondord, m. Veelal in 't mv. : spondor(d)s.
Hofbloem : roode spoorvaleriaan (Centranthus
ruber L.).
Spong, vr. ; — spongen, ww. ; - sponning,
vr. Niet in gebruik.
Sponse, vr. Mv. -n. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). Spons. Wdb. Over iet mee' de sponse
gaan, de spons over iets halen. Nen neuze gelijk
'n spouse, een dikke klompvormige neus. 'in
Ma(g)e gelijk 'n sponse, een maag die veel kan
drinken. Ook: drenke' gelijk 'n spouse; J.

SPOSIE

Sponsen, ww. ; spoog, vr. Niet in gebruik.
Spook (sch. o), o. Mv. -en. Verkl. -ske (mv.
—

-skes. -skies). Wdb. Dor verkeere' spooken. —
Kleine persoon die schalks en deugnietachtig te
werk gaat. Dat es e Zeelek spook van e manneke.
Da' spook en laat niemand mee' vree. — Rusteloos, schalksch kind (jongen of meisje). Da' klai'
spook en es va' z' leven n ie stille. Zwijgt, spook!
DB. OUD., Bijdr. CV. R. J. — Leelijke vrouw.
Da' wijf es e vuil spook. J.
Spooken (sch. o), onz. onp. zw. ww. Onp.
Spoken. 't Spookt in dat huis de g' heelen nacht.
-- 't Spookt er. 't Zal er spooken, het zal er

spannen, erg toegaan ; men gaat kijven, vechten,
ruzie maken. SCH. DB. CV . J. — Onz. Schalks
en venijnig schertsen of spotten. La(ch)en en
spooke brengt ruize. Vgl. DB.
— Afl. Sjbookachteg, bn. bw. : 'k em blijf hier
nie, 't es luier spookachteg; — spookere, in.,
schalksche en venijnige spotter ; Pier en es mor ne
leeleke spookere ; spookers en la(ch)ers ; — spookerije, vr., het spooken (in de beide beteekenissen) :
in onze stal ester spookerfr; veer 'n spookerije
maken ze kweste; in de laatste bet. soms spookerenge, vr.

Spoondere, m, ; — spoonderen, ww. ;
Spoonje, 0. ; --- Spoonjord, m. ; — Spoons(ch),

—

bn, Zie op SPAAN-.

Spoor, o. Zie SPEUR.
Spoor, vr . Zie SPORE.
Spoorsgereed, bw. Gereed om op iemand of

iets te springen (eig. om de spore(n) te gebruiken).

As den hond neen beteleere ziet, staat hie spoorsgereed.
Spore, vr. Mv. -n. Verkl. spookke (mv. -rkes,
-rkies). Mnl. spore. Spoor. De ruiter heet (heeft)
'n spore verloren. E perd van de spore geen
(geven) ; liet krijgt van de spore. Ook fig. : slaag

geven of krijgen, kastijden of gekastijd worden.
--- Metalen pin die draait in een panneke of in
een oogske. De deur hee twie sporen. Vgl. SCH.
DB. Cv. J.
Sporen, bedr. zw. ww. Wdb. --- Geleesd (geleersd) en gespoord, tot het vertrek gereed. Wdb.

Sporkeboom, m. ; — sporrelig, bn. bw. Niet

in gebruik.

Sporte, vr. Mnl. sporte. Mv. -n. Verkl. -ke
(mv. -kes, -kies). Sport. De sporte' van 'n leere.
Ne stoel heet (heeft) ook dikkels sporten. — Op
d'hoogste (of de bovenste) sporte zitten, eene zeer
hooge plaats of bediening bekleeden ; veel te zeggen hebben ; ook : in het spel winnen. Het
tegenovergestelde : op de leegste (of onderste)
sporte zitten. -- Iemand op. d'hoogste (of de
bovenste) sporte van de leere zetten, hem ver-

heffen, roemen. J.
Sporten, bedr. zw. ww. Sporten in eene leer of
in eenen stoel doen. Ge moet de stoel sporten.
Es de leer al gesport

Sposie, spose, vr. Mv. -siets, -ses. Verkl. -ke
(mv. -kes, -kies). Fr. portion. Daarnaast : POSSE,
POSE.

Portie. Op dat hof en krijgde mor 'n

SPOT
halve sposie, men krijgt

-- TOT

er geen eten genoeg.

DB.

Spot, m. Niet zeer gewoon. Wdb.
Spotten, onz. zw. ww. Wdb. Mee iemand of
mee iet spotten.
— Afl. Spotachteg ,

bn. bw., VD ; — spottere,
in., iemand (man of vrouw) die spot : Triene, de
leeleke spottere; — spotternije, vr., — spotsele,
o., bespotting : hie zai 't veur e spotsele.
--- Samenst. Spotsgewijze, bn., spotswijze.

Spouwe, vr.; •— spouwen, WW. Zie SPAUWde afl. en samenst.).
— Ndl. spouwen = splijten : niet bekend.
Spraie, vr. ; — spraien, Ww. Zie SPREIE,

(ook

SPREIEN.

Sprake (uitspr. met zovl. lange a), vr. Zonder
mv. Zonder verkl. Mnl. sprake. Spraak. Wdb.
Men gebruikt meer tale (zie ald.). De sprake
verliezen. Tot (of ter) sprake (were) kommen
(met een persoon als onderwerp), de spraak wederkrijgen ; beginnen te spreken. DB. C V. J. — Te
(of ter) sprake kommen (met eene zaak als onderwerp), te berde komen. Dat zal wel ne keer ter
sprake kommen. Vgl. VD. — Geen sprake krib=
(g)en (of ontvangen), geen antwoord krijgen.
DB.
— Samenst. Spraakkeunste, vr., spraakkunst ;
nieuwdialectisch.
Sprange, vr. Mv. -n. Verkl. sprankske (mv.
-skes, -skies). IJzeren vertakt toestel, waarop de
gaaien staan. De gouie' wer(de)n op de sprange
gesle(g)en of er op gevezen. ScH. DB. J. VD
(« gewest. »). — Muldersterm. IJzeren oog, waarmede de vange aan het vangebalkske vastligt.
— De bet. « dikke tak » is niet bekend.
Sprank, sprankel, vr. Niet in gebruik (ook
niet de afl. en samenst.). Zie GAISTERE.
Spree (sch. e), vr. (niet m.). Mv. -1 u (soms
spreeuwen). Verkl. spreeke (mv. -kes, -kies).
Spreeuw. Wdb. 'k Weet 'n spree wennen.
Spreek, m. Het eenmaal spreken. Dat en es
hem geene spreek werd, het is hem niets waard.
DB. -- Gesproken woord(en). 'k Hè (heb) toch
ook mijne spreek zekere ? ik mag toch ook spreken ? -- Spreekbeurt. As die kalle ne keer an de
spreek geraakt, en zwijgt ze nie meer.

Spreeuw, vr . Zie SPREE.
Spreiden, ww. Niet in g ebruik. Zie SPREIEN.
Spreie (uitspr. spraie), vr. Mv. spraien. Verkl.
spraike (mv. -kes ; -kies). Sprei. 'n Geblomde
spraie.

Spreien ( uitspr. spraian ), ww. Spreiden.

Vgl. BRAIEN.
Very. : sprak,
ww.
onz.
bedr.
st.
Spreken,
gesproken. Met hen . (hebben). Wdb. — Onz.
Groeten. Astie (als hij) mij te(g)ekomt, en
spreekt hie niet. B. CV. — Schoone spreken,
bidden, smeeken. Mee schoone te spreken tilde 't
masschie' verkrij(g)en. DB. CV . J. Ook wel
schijnbaar bedr. Spreekt hem ne keer schoone. Vgl.
Sprait dat over de grond.

SCHOONE. --- Schoone te spreken hen

(hebben),

SPRINGEN
het zeer gemakkelijk hebben. fa ja, gij zip' rijke,
en g' en zilt niet (niets) te kunt hen (hebben),
g' hèt (hebt) gij schoone te spreken ! Ook : met
schoon te spreken nochtans niets bekomen. 'k Hè
schoone te spreken, z' en hoorkt toch niet. — Er
af weten te spreken, iets tot zijn nadeel ondervinden. CV. J. — Bedreiging. 'k Zal hem ne keer
spreken, hem bekijven, vermanen, bestraffen,
kastijden. =- Te(g)en zijn herte spreken. Zie
HERTE. - Iemand te naar spreken, hem door
woorden kwetsen of beleedigen. OUD., Bijdr.
CV. DB. J. — Iet nie' keurre zegge zonder
spreken, iets niet mogen of durven zeggen ; dus :

het best zwijgen. CV. R. J. Ook als spottende
verontschuldiging, als men iets onaangenaams
gezegd heeft. Es Sies om da' word (woord) kaad?
'k En kan der nie an doen, 'k en kan 't toch nie
ze(gg Je zonder spreken. — Op iet spreken, er op
antwoorden ; er opmerkingen op maken. J. —
Te(b)en iemand spreken, tot iemand spreken. —
Leelek spreken, vloeken. — Spr. Staut gesproken es half gevochten (ook gewonnen). Spreken
es zelvere, mor zwij(g)en es gaud.
— Bedr. Boorge spreken. Zie BOORGE.
— Zelfst. onz. 't En es mor e spreken, men
hoeft daarom maar te spreken, te vragen. — Dat
en es 't spreken nie werd, van geen belang. Zijn
koe es dood, mor 't en es hem 't spreken nie
werd. Snoenens krij(g)eme 'iii beetse vlees -'t spreken nie werd !
-- Afl. Spreekachteg, bn. bw., VD ; — sprekeli^k, bn., te spreken : dein boer en was nie
sprekelijk; ScH, DB, CV, J, VD (e gew. ») ; —
sprekere, m., iemand (man of vrouw) die spreekt
redenaar : onze paster es ne g oeë sprekere.
-- Samenst. Spreekword, o., spreekwoord ;

ook mnl.

Sprengen, ww. ; — sprenkhane, vr. Zie
SPRINGEN

(ook de afl. en samenst.), SPRINIiHANE.

Sprengen, ww. (sprenkelen) ; — sprenkel, vr.
of m. ; sprenkelen, WW. Niet in gebruik (ook
—

niet de afl. en samenst.).

Spreuke, vr. Spreuk. Wdb. 'n Wijze spreuke.
Spriete n vr. (niet in.). Deel van het lichaam

waar de dijen aan 't onderlijf komen. KIL. DE. J.
— Gewoner : deel van de broek dat de spriet
bedekt. DB. J. Ook : spleet der broek. Doet on
(uw) spriete toe. -- Vgl. SPRIET, m. in 't Wdb.
Springen (uitspr. sprengan), ons. st. ww.
Very. : spronk (soms sprank), A; esprongen. Met
hen (hebben). Ook in mnl. sprengen. Wdb. —
Fig. Nor iet sprengen, er zeer begeerig naar zijn.
De plootse (plaats) va' meester es open : ze sprengen der amaal nor. -- Weversterm. Het op- en
neerschuiven van de afdeelingen van den sprengbak (zie ald.).
— Afl. Sprengere, in., iemand (man of vrouw)
die springt ; magere persoon ; modejonker ; vgl.
CV.
-- Samenst. Sprengbak, m., weversterm
Tabak (zie ald.) met drie of vier afdeelingen, die
ieder een schietspoel bevatten en op de hoogte
van den labak kunnen gebracht worden ; Volk en
Taal, V, 148 ; — sprenkla, vr., weversterm : lade

SPRINTGIANE

met twee tot vier schietspoelen ; zijn er twee
sprengbakken, zoo heet men ze dobbele sprenkla
Volk en Taal, V, 133; — sprenkslot, o., springslot ; -- sprenkstok, m., weversterm : een der
latten, die door de onderste kamsnoeren zitten en
de schachten van den kam nedertrekken ; Volk en
Taal, V, I 8o ; — sprengzeel, (uitspr. sprenkseel),
o., weversterm : zeel dat aan de sprenkstokken
vast is ; Volk en Taal, V.180.

Sprinkhane (uitspr. sprenkane, met zovl.
lange a ; klemt. op sprenk), vr. (niet m.) Mnl.
sprinkhane. Vroeger wellicht m. evenals bane ;
hane verloor hier bij 't volk zijn oorspronkelijke
bet. en uitspraak en 't woord werd, ter wille van
de slot-a, vr. Sprinkhaán. Wdb. 'n Groene sprenkhane. - Kleine, magere persoon. Hie en es 711o2
d oo(g)en toe te nijpen, die sprenkhane ! —
Kaal heertje. 't En es mor 'n sprenkhane zonder
,

-

'

geld op zak!

Sprits, vr. Niet in gebruik.
Sproei, m. Het eenmaal sproeien.
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Ze kreet

ne sproei water in her gezichte.

Sproeien, bedr. zw. ww. W db. Water sproeien.

Besproeien. Ge moet de blommen anaal.
sproeien. De pato(dd)ers die gesproeid zijn (nl.
--

besproeid zijn met het ontsmettend vocht, dat
men in 't fr. bou.illie bordelaise heet), en krijgen
nie' gauwe de ziekte. 'k Zal den druZvere (wijngaard) ne keer sproeien (nl. met hetzelfde blauwachtig vocht besproeien).
— Afl. Sproeienge, vr., het sproeien, het besproeien ; —sproeiere, m., iemand die (be)sproeit ;
iets waarmede men besproeit, gieter, fr. arrosoir;
-- sproeisele, o., iets wat gesproeid of uitgegoten
wordt.
Sproete, vr. Mv. -n. Verkl. sproetse (mv. -tses,
-tsies). Mnl. sproete. Sproet. Wdb. Da' 7naisk'
hee' groote, rosse sproeten in 't gezichte.
• — Samenst. Sproetmuile, vr. (niet m.), iemand

(veelal meisje) met sproeten in 't gezicht.
Sproeten, bedr. onz. zw . ww. Very. : sproettege, gesproet (met verkorte oe). Met hen (hebben). Bedr. Sproeten doen ontstaan. De zonne
sproet 't vel. — Onz. Sproeten krijgen. 't Vel
sproet deur de zonne. — Gesproet, met sproeten.
Gesproette kaken. Zie .Ned. Wdb. i. v. GESPROET.

Sprok, bn. Sprokkig. Popelierenhaut es sprok
haut. KIL. SCH. HFFT. CV . R. M. J. VD
(« gew. »). — Ook van weer, dat niet vast staat.
't Weer en es mor sprok. CV. T. J.
Sproke m. (niet vr.). Mv. -ken. Verkl. -ske
(mv. -skes, -skies). Sprot. Sprokskies, dat es goed
om t' eten.

Sprokkele, in. Sprokkel, afgebroken of afgesplinterd stukje hout. Wdb. Wdb. Sprokkelenk is gewoner; zie ald. (bij SPROKKELEN).
Sprokkelen , onz zw. ww. In sprokkels (kleine
stukjes hout) vallen. Droog haat sprokkelt nogal
lichte. De bet. « hout garen » is hier onbekend.
— Afl. Sprokkelenk, m., mv. -lengen, *sprokkeling, sprokkeltje (hout) : ne sprokkelenk haut ;
vaagt die sprokkelengen amaal schoone bijeen ;
ook in mul. ; -- sprokkelenge, vr., collectief, al

het gesprokkelde (hout) : dat haut es veel te
droo(g)e, 't gee' veel sprokkelenge; ook : daad
van sprokkelen : dat en es mor gemeen haat, kijkt
wa' sprokkeleng e !

Sprong, m. Zie SPRONK.
Spronk, m. Mv. sprongen. Verkl. spronkske

(tnv. -skes, -skies). Sprong ; mnl. spronc. Wdb.
kromme sprongen, slinksche, oneerlijke manier
van doen. 'k En doe mee hem geen affeeries ,Zie
meer : hie maakt te veel kromme sprongen. Vgl.

VD die een ander bet. aangeeft.
Sprookje, 0. Niet in gebruik. Men zegt vertelsele, vertelselke.

Sprot, o. Niet in gebruik. Zie SPROK.
Sprouw, spruw, vr. Niet in gebruik.
Spruit, m. Het eenmaal spuiten. De pompiers
waren an 't blusschen, en 'k kreeg ne ferme
spruit over mijne kop. Zie SPRUITEN.

Spruite, vr. Mv. -n. Verkl., gewoon, -tse (mv.
-tses, -tsies). Daarnaast SPRUITKOOLE. Spruitkool;
fr. chon de Bruxelles ; lat. Brassica oleracea var.
gemnmZfera. Eig. ieder der kleine zijkopjes.
Spritite' planten.' 'Sprnitsies eten. SCH. CV . J.
— Afl. Spruitachteg, bn., gaarne spruiten
etend : zijde spruitachteg!
— Samenst. Spruitbedde, o. ; — spruitblad o.,
gewoner spruitblare, vr. ; — spruitgrond, in.,
-land, o., grond goed voor spruitenkweek ; grond
waar spruiten hebben gestaan ; — spruitjaar, o.,
jaar dat veel spruiten oplevert ; — spruitkoole,
vr. ; — spruitplante, vr. ; — spruitplantsele, o.,
jonge spruitplanten die men plant ; — spruitsoepe, vr. ; — spruitstek, soms -stok, m., stam
der spruitplant ; — spruittijd, daarnaast spruitentijd, ni. tijd dat men spruitjes eet ; — spruitzaad, o.
Spruite n vr. Mv. -rz. Verkl. -tse (mv. -tses,
-tsies). Spuit. Wdb. Vooral brandspuit. ScH.
,

R. J.

Spruiten, bedr. zw. of st. ww. Very. : spruittege of sproot, gespruit of gesproten. Spuiten
(vooral met de brandspuit). Water spruite' mee
'n spruite. Ge moet dat in d' oore spruiten. —
Ook vanzelf uitstralen. 't Water sproot ul'l de
spruitfontijhe net 'n twinteg meters hoog)e.
't. Bloed sproot uit de wonde. — Vgl. SCH. J.
117n1,. Wdb.
— Afl. Spruitenge, vr., spuiting : naar Brij
vier spruitenge' was niz»z oore genezen ; -spruitere, m., iemand die spuit ; spuit : e spreiterke veer d'ooren.
- Samenst. .Spruitdorme, vr., *spruitdarm,
spuitslang ; — spruitfont2jne, .vr., buis die water
in de hoogte spuit ; fr. jet d'eau ; — spruitpoïnpe, fr. pompe a ineendie; — spruitwatere,
o., spuitwater.

Spugen, Ww. ; — spui, o. ; — spuien, ;
— spuit, vr. Niet in gebruik (ook niet de all. en
samenst.).

Spuits, m. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
(Meestal bruine) vlek op kleeren, op (of in) fruit,
enz. Dienen appel begint al spuitskies te krij(g)en; hie moet opgete wer(de)n. Da' lijwaal
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(lijnwaad) live' ez'e spuits, heeft bruinachtige vlekken. — Het w. is wellicht verwant met ndl. spot,
vlek. Vgl. SPUITSEN.
Spuitselenk, m. Zie sI uITSI,r.i_NG.
Spuitseling (uitspr. -leuk), m. Mv. -lengen.
Verkl. -lenkske (mv. -stres, -skies). Kleine spirits
(zie ald.), vlekje. Die appelsoort em bewaart niet;
ze krijgt gemallek spuitselengen. Vgl. SPUITSEN..
Spuitselinge (uitspr. -lerzg4). vr. Collectief :
al de spuitselengen (zie ald.) te zamen. Va(n)waar
komt die spuitseleng op da' parapier ? •

Spuitsen, onz. bedr. zw . ww. Very. : spuitstege, gespuitst. Met hen (hebben). Onz. Kleine
spatjes of vlekjes krijgen (van stoffen, papier,
appels, bladeren, enz.), door vochtigheid of bederf. Den appel begint al te spuitsen. — Bedr.
Zulke vlekjes veroorzaken. Deur de natte spuitsen de blaren. Da' b(e)hankpapier es deur de
vocliteghie' g'heeleb ans gespuitst. -- Vgl. DB :
SPOTTEN ; ScH, DB en J : SPOTIEREN.

— Afl. Spuitsenge, vr., het spuitsen ; ook, het
gespuitste : kijkt ne keer al die spuitseng op da'
schoo' papier; as ge 'n spuitseng op nen appel
ziet, zip' mor zekere dat hie begint te bederven.
Vgl. Ook SPUITS, SPUITSELENK, SPUITSE-

LENGE.

Spul, o. ; •— spurge, vr. Niet in gebruik.
Spurrie, vr. Zie SPEURIE.
Spuwen, Ww. Zie SPAUWEN (ook de afl, en

samenst.).
Sta, bw. Niet in gebruik.
Staadje (uitspr. stoudza met speciale zovl. ou),
vr. Mv. -n. Verkl. stoudzeke (mv. -kes, -kies).
Verdieping ofr. estage, fr. e'tage. 'n Huis van
drij stoudzen heet in 't fr. une maison a deux
tang es, omdat hetgene de Franschen rez-dechaussee noemen, bij de Vlamingen ook 'n stoudze
is. — Doch : op d' eeste stoudze weunen = fr.
lzabiter au premier etage ; zoo ook : van de
tweerde stoudze vallen. — Vgl. DB, CV, R en J :
S rAGIE. Mnl. STAADZE naast ander vormen.
Staaf (uitspr. met ndl. lange a), m. Gustaaf.
Zie PERSOONSNAMEN.
Staaf, vr. ; — staag, bn. bw. Niet in gebruik
(ook niet de samenst.).
Staak, vr. (niet m.). Zie STAKE (ook de afl. en
samenst.).
Staal (uitspr. met zovl. lange a), o. Zonder mv. ;
zonder verkl. Soort van metaal. Wdb. Zoo hart
as staal.

— Afl. Stalie, bn., stalen : 'n stalie penne.

Staal (uitspr. met zovl. lange a), o. Mv. stalen.

Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Fr. échantillon. Wdb.
— Van een meisje dat zich slecht gedraagt. 't Es
mij e •staal ! J.

— Samenst. Staalboek, m. (niet o.), VD.

Staal, m. (stengel). Niet in gebruik.
Staan (uitspr. met zovl. lange a), onz. onr. ww.

Very. : sta; stond; gestaan. Met hen (hebben).
Wdb. — Met een persoon als onderwerp. Van
zieken : gaan en staan, niet bedlegerig zijn. Liet

STAAN
vader al? Neej (neen hie), hie gaat en hie staat.
D.B. CV. — Spr. Staan) wor dein bessen staat.
Zie BESSEM. Er staan) gelijk iemand die e
potteke (of e panneke) gebroken heet (heeft), er
beteuterd staan ; ook : er staa(n) gelijk iemand
die geen drij en kan tellen, onnoozel, dom staan
of toekijken. — Er staa(n) mee' zijne mond vul
tan(de)n, beschaamd staan..— Er veure(n) staan,

voor eene moeilijkheid of een ernstig werk staan.
'k Sta der veuren en 'k moet er deure, 'k moet
er mij doorwerken of -worstelen. — Er gestaan
hen (hebben), bedrogen, gefopt, berispt, gekastijd
worden. Actie (als hij) thuis komt, zaltie (zal hij) er
gestaan hen. Vgl. J. CV. — Stil staan, al gaande,
al rijdende (te paard, per rijtuig). An de Zwane
zilleine staan, er pleisteren. Ze stonde' vier keers
mee' de feture. Laat ons ne keer staan. — Veur
zijne nza(n) staan, zooveel doen, verrichten als

een man doen kan ; ook : in vechtpartij, of strijd,
of spel, enz., zich meester over een tegenstrever
achten ; bij DB, CV, T, R, J : zijnen nzan staan.
— Iemand te woede staan, te woord ; Wdb. —
Van pastoor, koster, schoolmeester : ieverst staan,
er werkzaam zijn. Ons broere de paseer staat
t' Elst. DB. CV . R. J. — Van heiligen : ieverst
staan, er geëerd worden. Osmort (Ursmarus)
staat te Zegelsem. — Iet ieverst staan hen, iets
ergens schuldig zijn; er in 't krijt (zie ald.) staan.
Ook : iet ieverst schuldeg staan. Vgl. DB. CV.
R. J. -- Staan op, op het punt zijn van. De
wenkelier staat op 't sprengen. Ook van zaken :
dem boom staat op 't vallen. De koe staat op
't kalven. CV. R. J. — Op iet (dat verkocht
wordt) staan, het laatste bod gedaan hebben, het
laatst gehoogd hebben. Wie staat er op 't huis,
op 't land ? Tonic. SCH. DB. CV. R. J. —
Staan op, in kaartspel : 'k sta- op drij schreven
en gij op éene, ik moet nog drie schreven van den
boom (zie ald.) uitvegen en gij nog éene. In het
bolspel : me staan op zevene, wij hebben zeven
jouën (zie ald.). Vgl. J. — Staan op iet, (van
spijs of drank) er aan gewoon zijn. Ze staat op
den dzenuivere. Ook met een lichaamsdeel als
onderwerp : her eta(g)e staat op e glas bier, zij

heeft gaarne een glas bier, heeft een glas bier
noodig. — Op den halve kost staan, karig voedsel krijgen. 'k En was thuis nie' gezien, 'k stond
er op den halve kost. — Nor iet staan, er naar
trachten. De plootse (plaats) va' sampetter es
open en Tieste staat er nor. G' em moet er nie
nor staan, g' en zilt het toch nie krij(g)en. DB.
CV . J. — Veur iemand (of veur iet) staan, hem
of het voorstaan. Alkendee' stag' veur zij' profijt.
'in Moeder staa' veur her hinders. — Goed (of
wel) mee' zijn ai(g)e staan, een hoogen dunk van
zichzelf hebben. CV. T. R. J. — Goed (of slicht)
snee iemand staan, in vrede (of twist) met iemand
leven. Mie en staa' nie goe' mee her broere. J. —
Iet hauwe staan, iets staande houden. Hie houwt
staan da' g'hem bestolen het (hebt). CV. T. J. —
Min of meer overtollig gebruikt : dienem boer hee
tien koeë staan, hij heeft tien koeien op stal.

-- Met eene zaak als onderwerp. Spr. Nie vete'
waar zijne kop (zijn hoofd) staat, het hoofd
verloren hebben. J. — Mijne kop en staat er nie
op, ik ben er voor 't oogenblik niet toe geschikt ;
ik heb er geen lust toe. J. — Van planten : dikke
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staan, dicht bij elkaar staan. Die wortels staan
te dikke. Zoo ook : dunne staan. En : schoone
(leelek, ma(g)er, vet) staan : da' koore' staa'
schoone. Die pato(dd)ers staan te ma(g)ere. En
soms wel van ander zaken : 't brood) staa(t)
schoone, men kan er schoone boterhammen van
snijden. Die hespe staa' leelek, men heeft ze niet
gesneden zooals 't behoort. -- Van oogen. Zijn
oo(g )e staan diepe, ze liggen diep (door ziekte,
door vermagering). — Van koeien. Droo(g)e
staan. Zie DROOGE. Ons koe staat op den droo(g)e
kost, zij krijgt geen groen voeder. CV. — Da'
staat te boeke, te boek, gedrukt, geschreven. —
Van buizen, landen, enz. Op iemand zijnen
Hoorn (naam) staan ; dat kuis staat op zijnen
? zo om, hij staat als de wettige eigenaar er van
geboekt. Ook wel van kinderen : E kind staat op
iemand zijnen noonz, als het, in 't register van
-

den burgerlijken stand, denzelfden familienaam
heeft. — Passen. Da' staat er op gelijk 'n tang
op e verken, dat voegt niet, past niet, is uiterst
dom en dwaas. CV. J. — Diere te staa(n) kommen, duur kosten. The hee mij bedro(g)en, mor
't zal hem diere te staa' kommen. — Van
warenprijs. De boter staat hoo(g)e, ze kost veel.
't Koore' stond lee(g)e. Ook : diere, goe'koop
slaan. J. — Van de kern of eenij ander gereedschap dat in orde is. De keere' staat, de kam is
in gereedheid, men kan beginnen te karnen. —
Van 't weder. 't Were staat (of staa' vaste), het
Notarisstijl.
is vast, niet veranderlijk. J.
Gestaan en gelegen (van een te verkoopen huis b.
v.) ; bij VD : staande en gelegen. Dat huls es
—

gestaan en gele(g)en op de Gastenhoek. J.
— Staand(e). Vgl. VD. Ne staande voet, zoo
hoog als een opgerichte voet. Die planke moe' ne
staande voet hoo(g)e zijn. KIL. CV . -- 'n Staande
vuiste, zoo hoog als de vuist met den duim opgericht. DB. J. — Staande were, vast weder.

C v. J.

Staander, m. Zie STAANDERE.
Staandere (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv.

-rs. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies). De eind-e valt

dikwijls in de uitspr. weg. Iemand die staat.
I' sommegte kinderspele' zijn der staanders en
loopers. — Iets (veelal van hout gemaakt) dat

staat, stander. Vgl. DB. J. — Platgemaakt stuk
hout, dat tegen het bezethout (zie ald.) staat en
dit belet te wijken. Vgl. ook PAALWEGGE.
Staar, vr. Niet in gebruik.
Staart m. Zie STERT (ook de samenst.).
Staat (uitspr. met zovl. lange a), m. Zonder
mv. ; zonder verkl. Wdb. — Huwelijke staat.
Tot staa(t) kommen, trouwen. Tot staa(t) g(e)raken. Butte zijne staa(t) gaan, zijn huwelijksDe staat
plichten miskennen. CV. It. J.
opmaken (of maken), den staat van een fortuin
vaststellen, inventariseeren. KIL. J. As de ma'
,

—

sterft, moet de vrauw herre staat opmaken. —
1(n) staa(t) zijn. Veelal in slechten zin : bij
machte zijn iets (slechts) te doen. Em betrauwt
hem niet .• hie es tot alles i(n) staat. CV. J.

— Samenstellingen zijn, bij 't volk, niet bekend.

Staatsie, vr. Niet in gebruik (ook niet de

samenst.).

STAL

Stad, o. Mv. steeën (zachtl. e). Verkl. steedse
(steetsa), zelden stadse (mv. -ses, -sZes). Stad.
Wdb. Anord (Oudenaard) en es znor e klai'
steedse. Vier steeën.

— Afl. Steedchteg, bn. bw., stadachtig : z' es
zoo steedchteg va' manieren ; — steedsch, bn.
bw., VD ; daarnaast, zelden, stadsch.
Samenst. In den vorm stad- : stadhuis
(uitspr. stat-uis, met klemt. op stad en niet op
huis), o. : op 't stadhuis zitten, gemeenteraadslid
zijn. — In den vorm stads- : stadsleven, o., stadleven ; daarnaast steeleven ; — stadsmaniere, vr.,
veelal in 't mv. stadsmanieren; — stadspoorte,
vr. ; -- stadsvolk, o., daarnaast steevolk, o. --- In
den vorm stee- : steeman, m., mv. steenzans,
stedeling ; — steevolk, o. ; — steewer(t)s, bw.,
—

stadwaarts.

Stade, sta, bw. (in de uitdr. te stade) ; — stadig, bn. Niet in gebruik.
Staf, m. Mv. staven. Verkl. stafke (mv. -kes,
-kies). De staf van dem biskop. Ijzerie staven.

Wdb.

Stag, o. Niet in gebruik (ook niet de samenst.).
Stage, vr. Zie STAADZE.
Stake (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -n.

Verkl. staakske (mv. -skes, -skies). Mnl. stake.
Staak. Iemand mee 'n stake doo' slaan. Smijt
die staken in de grond. De stake van de nzeulen,

de rechtstaande zeer dikke staak, waar het beweegbare deel van den meulen op rust. 'n Staak es
veel dikker en langer dan 'n stekke. -- Graad
eener familie. De vierde stake. De Brij eeste
staken erven, d' ander niet.
— Afl. Staakselenge, vr., het stakenwerk dat

de steenputmakers gebruiken om de aarde te
beletten in te vallen.
— Samenst. Staakijzere, o., muldersterm :
rechtstaande zwaar ijzer, dat den looper doet
draaien ; — staakmeulen, m., windmolen die op
een stake en op vier teerlingen rust : er zij' staakmeulens, steenie meulens en waternzeulens ; J ;

vgl. DB : STAAKWINDMOLEN.

Staken (uitspr. met zovl. lange a), bedr. zw.
ww. Wdb. E werk staken. — Met staken omzetten : de primitieve beteekenis. Ge moet die
wee staken. Es de lochtenk al gestaakt ? Ook
d' hoppe werdt gestaakt. DB. Mnl. Wdb.
Afl. Stakenge, vr., het omzetten met staken ;
het staken (ophouden) ; werkstaking : 't was algemeene stakerige ; — stakere, m., werkstaker.
—

Staketsel,

0. ; --

stakker(d), m. Niet in

gebruik.

Stal, m. Mv. -len. Verkl. -leke (mv. -kes, -kies).
Wdb. -- 't Stalleke yam Bettelejem (BethleOp ne goeë stal zijn, het goed hebben ;
hem).
ook : op ne slichte stal zijn. — De stal sluiten
(of toedoen) as 't perd (of de koe) gestolen es, te
laat voorzorgen nemen. — Goe koeé(n) moeten
op stal gekocht wer(de)n, een goede vrouw moet
thuis, en niet op kermissen of in herbergen, gezocht worden. — Ormoe (armoe) in de stal,
orznoe overal, als 't met den boer slecht gaat, gaat
het slecht met iedereen. — De stal trekken, de
—

STALLEN
stalmest uit den stal trekken. — De beteekenissen
« stand », « tafeltje » zijn hier onbekend.
Samenst. Stalband, in., VD; — stalbeeste,
vr., hoorndier, dat op stal staat ; CV, J ; dik, log
mensch ; — stalbesseme, m., stalbezem ; — stalbroek, vr., slechte broek die men aandoet om in
den stal te werken ; — staldeure, vr. ; VD ; —
stal ;geld, o., ; — stalg a eA', vr.. zie
GAFFELE ; - stalgeree'sclzzi, stalgerieve, o.,
stalgereedschap ; — stalkeese, vr., *stalkeerse,
stalkaars, dwaallicht ; DB, Jiri/. It b'b. ; — stalketene, vr., halsketen waarmede men de koeien in
den stal vastlegt ; — stalknecht, m. ; VD ; -- stalkleeren, o. mv., slechte kleeren om in den stal te
werken ; — stallanteerne, m. (niet vr.) ; — stalmes, o. (niet in.), stalmest; CV, J; — stalrok, m.,
slechte rok, die de boerin aantrekt om in den stal
te werken; — stalriek, in. (niet vr.), rick voor het
stalwerk ; — stalschoen, m., slechte schoen dien
boer of boerin aandoet om in den stal te werken ;
— stalteu(be%ele, m., teugel waarmede men het
paard in den stal vastbindt ; — stalvaistere, vr.
(niet o.), venster van eenen stal ; — stalvoorke,
vr., vork voor het stalwerk ; — stalwerk, o., het
werk dat in den stal wordt verricht.
Stallen, bedr. zw. Ww. Wdb. 't perd al
—

gestald ?

— Afl. Stallenge, vr., stalling ; — stalloudze
(klemt. op -loudze), vr., *stallage, stalling : hier

DB, R, J.
Stam, m. Mv. -enen. Verkl. -meke (mv. -kes,

es stalloudze veer vier per(de)n;

-kies). Wdb. Op stalzz verkoopen (of koopen),
groeiende planten (booroen, koorn, rapen, wijmen, enz.) verkoopen (of koopen). Verkoopenge
va' koores op stam. Van struikgewassen zegt
men meer : op struik. Vgl. J. VD.
Samenst. Stamboom, m., VD : ne stamboom
---

van 'n f aznield' opmaken.

Stamelen, stameren , ww. ; — stamet, o.

Niet in gebruik (ook niet de afl. en Samenst.).

Stamienee (uitspr. sta met korte a, nee met
zachtl. e en den klemt.), m. Mv. -neets. Verkl. -tse
(mv. -tses, Isles). Daarnaast STAMMENEE. Vgl.
fr. estaminet. Dat es ne schoone stamienee. Op
stammanee gaan, te kroeg gaan. Hie es meer op
stamienee as op zij' werk. Vergadering van
personen, 's avonds in eene herberg, enkel met het
doel een pintje te drinken en met elkaar te praten
of te spelen. Altijd zonder lidwoord. Wor es 't
-

dezen avend stamzzzanee ? In de Aaizere. Al
avends was 't dor stamienee ? Vgl. CV. J.
Samenst. Stam(i)eneegast, m., herbergbezoeker; — stam('i,)eneehuis, o., waar men op
stamienee gaat ; — stam(z)eneeznaiske, o. : liie es
getrauwd mee e stammeneemaiske.
Stamijne (uitspr. sta met korte a, mij met
den klemt), vr. Mv. -n. Verkl. -ntse (mv. -tses,
-tsies). Stamijn ; fr. passoire. Doet de soepe deur
de stamijne. Vgl. VD ; en STAMIJN bij SCH, DB,
CV, J; en oudfr. estamin, estamine ; ook lllnl.
Wdb : STAM1NE.

Stamijnen (uitspr. sta met korte a, mij met
den klemt.), bedr. zw. \wow. Very.: stamijndege,
s estamzjnd. Met hen (hebben). Erg aftakelen.
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Iemand stamijnen. ---- Ook : vernielen, vermorzelen. Wie heet (heeft) er ozt (uw) kleed azoo
gestamijnd ? Den ha()el hee mijnen toebak
gcstaznijnd. Eig. : met gaatjes doorboren, of
door de stanijne doen.
— Af!. Atamzjzzdere, m. iemand die staznijnt;
— sta yzijzzeiige, vr., het stamijnen :• n stazni^nenge krij(g)en ; iemand 'n stamijneng e geelt
-

(geven).

Stammenee (uitspr. -ma-), m. Zie STAMIENEE.
Stamp, m. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes,-kies).
Schop. Iemand ne stamp geen (geven). Hie kreeg
ne stamzip onder zijtri broek. Ze kreeg ne stamp
onder lier rokken. — Stoot (van omhoog naar
omlaag). Ne stamp op de grond, op de vloer.
hoorde die stampen op de zolder niet ? — Ne
stamp van e perd, fr. ruade. — Vgl. DB. CV . J.

— Stamp, vr. (stempel) ; niet in gebruik.
Stampelee (lee met zachtl. e en den klemt.), m.

Daarnaast STAMPEREE. Toestel waarop het kantkussen rust. — Het w. schijnt van romaanschen
oorsprong te zijn.
Stampen, onz. bedr. wed. zw . ww. Wdb. 11Iee'
de voeten op de vloer stampen. Stooten en stampen. — Schoppen geven. Iemand de dezer uit
stampen. Iemand doo' stampen. Stampt de nt
bal alhier. CV. J. — Wed. Er hem (zich) deure
stampen, zich met geweld eenen weg banen ; eig.
en fig. He tillen ons deur 't volk stampen. Hie
zit in nesten, mor hie zal der hem toch wel deure
stampen. — Bedr. Nagelgaten in de hoefijzers
slaan met den stamphamer. Laat ons die ijzers
stampen. Itb(g)elgaten in 'n hoi fi^zcr stampen.

Vgl. VD (met andere bet.).
— Gestampt in geijkte uitdrukkingen. 't Es ne
gestampten dztvele, het is een boos, koleirig, wild
mensch. _.fie gaat te ze erke gelijk ne gestampten.
duvele. Hie es as van den duvel gestampt, als
verwoed. J. — Gestampt vul, stampvol, heel vol,
proppensvol. De mande was gestampt vul mee
appels, nl. zoo vol alsof men de vruchten er in had
gestooten en gestampt. D' herberg es gestampt
,

vul.

Afl. Sta»zpachteg, bas. bw ., geneigd tot
stampen : da' mannek' es zoo stampachter; da'
perd es stampachteg; — stampenge, vr., het
stampen (in al de beteekenissen) ; ook : slaag ;
—

'n stampenge krij(g)en; iemand 'n stampenge
geen (geven) ; — stampere, m., iemand die (veel)
stampt : 'k en wille bij mijnt broer in 't zelfde
bedde n/c slopen (slapen), 't es toch ziek ne
stampere ; 't es ne stamper van e perd; oliestamper : de stamper es dood; werktuig, waar-

mede men stampt : zware ijzeren staaf, waarmede
de kasseier de gelegde steenen in 't zand vaststampt ; ook : stamphomere (zie beneden) ; -stannperije, vr., olieslagerij.
-- Samenst. Stanzphomere., m., stamphamer,
hamer met scherpen vierkanten punt, waarmede
men de nagelgaten in de hoefijzers stampt ; —
stampkcerene, vr., kleine kam (gewoonlijk voor
het kaaien van geitenmelk gebruikt), waarin de
staf door een soort van stamper met gaatjes vervangen is ; Volk en Taal, VI, 52 ; =— stampkot,
0., olieslagerij ; — stampmeulen(e), m., olie-
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molen ; J ; — stampkloot, m., man (of paard) die
(of dat) veel stampt ; — stampkerte, -konte, vr.,
vrouw (of merrie) die veel stampt.
Stamperee, nl. Zie STAMPELEE.
Stampvoeten, ww. Niet in gebruik. Men zegt
stee' de voeten) stampen.

Stand, m. Niet gewoon (ook niet de samenst.) ;
een aangeleerd woord ; nieuwdialectisch. Dein
bac rg

erlij:e stand.

Standaard, in. Niet in gebruik.
Standbeeld, v. Nieuwdialectisch. t
'

Stand-

beeld van de keunenk.

Stande, vr. Mv. -ii. Verkl. -ke nl. -kes, -kies).
Mnl. stande. Een groot, staande vat, veelal door
metselwerk vastgemaakt. waarin men voedsel
voor huisdieren doet. De stand en werdt nie'
(

verzet noch verdre(v)en. De stande stag' "eweztnelijk in de stal. Schept eten veer de koe, n
uit de stande. DB.

Standelkruid, 0. ; -- stander, 111. ; -- standje,

0. Niet in gebruik.

Standvastig (uitspr. stantjastach), bn. bw.
Wdb. Laat ons standvasteg zijn.
— Afl. Standvasteghied, vr., standvastigheid.
Stang, vr. Niet in gebruik (ook niet de
samenst.).
Stank, m. Mv. -en. Verkl. -ske. Hier es ne
stank van al de duvels, een zeer slechte stank.
Stanse n vr. Constance. Zie PERSOONSNAMEN.
Stapt, M. Constant. Zie PERSOONSNAMEN.
Stap, 1n. 1\1v. -pen. Verkl. - le e (nvv. -les, -kies).
'Vdb. Gee n e stap verzetten, geenen stap (locn ;
eig. en fig. op stap, stapvoets (van menschen en
paarden). Fr. au pas. — .Stoj pe(n) pakken, sne1
stappen, gaan. Ze pakt) stappe', vilde. Ook :
groote stappen) ukken. — : re g'oee stap (met
de bet. snel) deure gaan (of toopen, of tenten, of
-

.

stappen). Stapt mor ne goe"! slap deuce. (5e vilt
moeten ne goeê stap deuce gaan, wild' er op tri'
kommen.

Stapel, in. ; — stapelen, Ww. ;

stapelgek

of -zot, bn. Niet in gebruik (ook niet de atl. en
samenst.).
Stappen, onz. bedr. zw . ww. Wdb. Er 'andeure stappen; weggaan. Er deuce stappen, er
door gaan ; eig. en fig. Lee staan der veeren en
we stappen er deuce. Z' es vieve mee' vier kinders gebleven, mor ze zal der wel deuce stappen.
Bedr. Iet stappen, het stappend meten, het
afstappen. Willeme da' land ne keer stappen ?
'k Hè (heb) 't gestapt : er zijn honderd stappen.
— Afl. Stappenge, vr., het stappen ; — stappre, in., man of vrouw, die stapt : zij' wijf es
ne ferme stappere, zij kan goed gaan.
--

Star, vr. ; — star, bn . bw . Zie STERRE, STERRELINGS.

Staren, ww. ; — staroogen, ww. Niet in

gebruik.

Stasie, stase, vr. Zie STATIE.
Statelijk, statig, bn. bw. Niet in gebruik.

zo6 ---
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Statie (uitspr. statie of -sa met zovl. lange a),
vr. Mv. -s, -iets. Verkl. -tse (mv. -tses, -tsies).
Mini. statie. Station (dat men niet gebruikt). -Plaats waar halt gemaakt wordt ; herberg : hie en
ka' been s tasietse veurb j aan. Vgl. Sex. DB. J.
VD (:< Zuidn. »).
Samenst. Stas(i)ebanc, vr. of -straffe, vr. of
-weeg, in., weg naar het station ; — stas/elire,
vr., uu r van het station.
Statiestieke (uitspr. ,sta niet korte (7, stro' met
den klemt.), vr, Statistiek.
Statuko, nl. Zie s'rx i u ,L o.
StatU-quo (uitspr. statrtko, sta met korte a,
ko met zachtl. o en den klemt.), m. (niet o.). Niet
gewoon. AVclb. IUie wint ere ? .l 'ie mand : 't es
d] statuko.

Statuten (uitspr. sta met korte a, tu niet den
kleint.), (altijd) mv. Het geslacht blijkt niet. 1 b/gens de statuten hotte (hebt ge) gelijk. Niet
gewoon.
Staut, bn. bw. Zie STOUT (ook de afl.).
Staven, Ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.).
Steeds, bw. Niet in gebruik.
Steedsch, bw. Wdb. Steedsche manieren ;
steedsche kleeren. .Zie STAD.

Steeg, vr. Niet in gebruik.
Steeg (zachtl. e), bn. bw. Trapp. v. verg. : steger(e), steegst. Van zaken : dat weerstand biedt.
Van hout : dat haul era keende nie schaven,
't es nat era atee; . Poterd' es steeg : de spa en
kan der ;lie t deuce. DB. CV . J. VD (met andere
bcteekcnis). Vgl. JLiil. 11 db (sTEoICH).
ll. . - , 0ieci', vr., het steeg zijn : de sterghil'' vara (I, grond ; daarnaast STEEGTE, vr.
Steeger, m. Zie EEGERE.
-

Steegere (:ach. e), in. Mv. -es. Eig. trap, fr.
escalrt'r. DB. --- Vooral : ieder deel van een trap
nl. van de ecnc rustplaats (fr. palier) tot cie
andere. Dienerg, trap li ce' drie steeg ers. — Voor

de etvni. vgL. ndl. STEIGER.
Steegeren (sch. c), onz. zw. ww. Steigeren
(van paarden). Past op, da' peed steegert nogal.
D Ft.
Steek, in. Het eenmaal steken (van cie horens
eereer koe ; zie S'rEKEN). De koe gaf hem iae sleek
mee her h.00r-ens. — Anders zegt neen steke
(Lie ald.).
Steekabeel, rrr. ; -- steekband, 111., en andere
sainengest. woorden niet steek-, zie op STEKEN.
Steeklot, b n. D aarnaast s TEKEZOT. Stapelzot.
Dr.ene staan es steekzot. Stekezot, dat es ze ! Vgl.
STEKEBLIND, STOKDOOF bij FRANCK- VAN WIJK.
Steel, m. Mv. stelen. Verkl. steelke (mv. -kes,
-leses). Wdb. De rechte steel vast lien, het goede
eind vast hebben.
Steeleven, o. ; -- steenvan, m. Zie STAD.
Steen (sch. e), in. (nooit o.). Mv. -en. Verkl.
stientse (mv. -tses, -tsies). Wdb. Blauwe steen,
blauwachtige arduinsteen. Spr. Dat en es op
geene blaatwe stek(n) gevallen, dat heeft mij diep
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en onaangenaam getroffen, en ik zal het onthouden ; water dat op een blauwen steen valt, dringt
niet door en spat weg. J. -- Hie kan steene doe(n)
vechten, het is een erge twiststoker. — Gelijk ne
slee(n) vallen, plots, loodrecht. Eig. : de snoeier
viel Van de2n boom gelijk ne steen. Fig. Da'
slicht nuns (nieuws) viel op mij gelijk ne steen,
plotseling, onverwacht. Vgl. J. — .iJ[ee steenen (gewoner mee stientsies of mee e stientse) in iemand
zijnen hof smijten (of werpen of geut(i)en) fijnet-

jes en heimelijk iets onaangenaams voor een der
aanwezigen ophalen. Vgl. CV : met steentjes
hooien ; ook VD. — Aster (als er) ne stee' valt,
es 't op mijne kop, komt er een ongeluk, 't is voor
vlij. Vgl. J. — De steenen tellen, met gebiikten
hoofde, dubbend en droevig over straat gaan.
Daarnaast : geld zoeken. J. — T a' zijn herte ne
stee' maken. Zie HERTE. - De steene(n) z ijn te
ka2ad veer beur om er over te gaan, zij wordt
uitermate bemind en vertroeteld. CV. R. J. —
De steene(n) vra(g)e g^vld, alles kost (veel) geld.
SCH. CV. T. R. J. — Van eten of drank. Da' lzgt
op de ma(g)e gelijk ne steen (of gelijk ne katsiesteen), het verteert niet. Ook fig. : dat es ne
(zware) steen op zijnz ma(g)e, het is een erge
zaak voor hem. -- Steenen uit de grond kla(g)en,
erg klagen. CV. --- 't Vriest steenen dikke ; ook :
'l 7'r lest steenen uit de s rond, het vriest fel. CV. J.
— Afl. Steenachteg, bn., AVdb; — steenerije,
vr., minachtende term : al de steenen; doet die
steenerije veeg; — steenie, bn., steenen, van
,

steen (in tegenstelling inet erdie, van aarde) : ne
steenie muur.
— Sanlenst. Steevbakkere ( uitspr. stempi- )
m., steenbakker ; vanhier : sleennbakkerije, vr. ;
,Cfeennzbakkersgeree'schzp, -gerieve, o., -volk, ;
-- steenbalke (uitspr. weent-), nl. , groote balk,
waarop de niolensteenen rusten ; DB, CV, J ; —
steenbedde (uitspr. steent-), 0., zolder waar de
niolensleenen liggen ; DB, CV, j, Tolk en Taal,
111, 2 ; --- steenbeetele (uitspr. sleerzz-), in., beitel

waarmede Dien gaten in steenen en muren kapt ;
of waarmede men staatst bewerkt ; vel. VI) :
S'T'EENBEITEL ; - steenbere

(uitspr. sleeniz-),

eig. steenachtige berg; bepaaldelijk wijk van
St. hornelis-Hooreheke : Izic' es eboren op de
.Steenn/berw ; steenbieze (uitspr.
.,teem-), vr., veelal in 't mv. -n : harde zeegroene
-

,

biessoort (Junevsglaucus L.) ; kier an de gracht
staan der veel steennzbiezen ; DB, J; vgl. ook
VD ; -- steendood, bn., VD ; — steeneekstere,
vr., bonte ekster (geslacht Lan2us) ; der zij' vier
steeneeksters in ons land ; twiec zijn der gemeene (nl. T. collurio L, en T. rei fus BRiss.) :
de lest keet roste steeneekstere , ScH, J ; —
steenezele, in., de kleinste ezelsoort, de echte ezel
(in tegenstelling met muilezele); doordoen mensch :
zwijgt, leeleke steenezele ! Vgl. DB, J, CV
(sTEINEZEL) ; — steenrond, in., ook steenland,
o., steenachtige grond of land, .1V/nl. TT'db. ; —
steengruis, o., VD ; — steenhoop, m., VD ; —
steenkappere, ni., steenhouwer ; vanhier : steenkappersbeetele, in. -aloom (of -g eree'schip of
Axerieve), o., -homere, m. , steenhouwershamer,
-werk, o., en steenkappertje, vr., stiel van den
,

-

steenhouwer, plaats waar deze werkt ; CV, J ;
steenkerre, vr., steenkar ; — steenklavere, vr.,
—

STER

--

i 0 kruipende klaver ( T rzfolium regens L. ),
20 liggende klaver (T. procumbens L.), 30 kleine
klaver ( T. minus L.) ; vgl. DB, VD, J, CV, KIL. ;
— steenkiaipe, vr., daarnaast steenrank, m. : ronde
kuip of ring, waarin de loopex van den molen
ronddraait ; — steenlzjste, vr., ieder der tv, ee
balken die rusten op twee uiteinden van den
steembalke en die van het eene einde van den
molen naar het andere gaan, de eene rechts, de
andere links ; — steenlossers, rn., werkman die
steenen lost ; J; — steenmande (uitspr. steepz-),
vr., steenmand ; VD, DB, CV ; — steenmure
(uitspr. sleept ), vr., guichelheil (Anagallis arvenzsis L.) ; 1 elk en Taal, 1, 90 ; -- steenmussche
-

(uitspr. steennz-), vr., ringmuscll (Passer nnzontanus
L.) ; ScH. DB, J ; — steenolme, in. of vr., daarnaast mnna(íOer olznze, veldolm ( Ulmus campestris
I. ; ook de var. suberosa EHRH.) ; - steenovens,
m., steenoven, VD ; — steen2peere (uitspr. steeen-),
vr., alle steenachtige peersoort : die peer en es vie
etslijk, 't es 'n steempecre; — steenpek (uitspr.
steent ), M. (niet o.), VD ; — steenputte (uitspr.
steent-), at, bronput, omdat een steenen metselwerk de wanden vormt ; vgl. 1IInl. 14 lb., vanhier :
stecnnpatmakere, m. een aftelrijn) (uit Zegelsem) :
onder de steemputte lag 'n koe, lievezrz bu2ar2zzezn, wa' gede (geeft ge) mij toe . ee' pond, twic
pond, drij pond .... tz'emn pond !
steenreep,
-

—

m., muldersterm : dikke reep waarmede enen de
steenen openlegt; 1lln 1. T t db. ScH, DB, CV, J ;
— steenrank, m. steenring ; zie boven steenkuipe ;
,

steenrood, bn., rood als een kaneelsteen : die
snijel es steenrood ; k). , scheurzand van vermorzelden kaneelsteen; ])T j ; --- steenrotse (uitspr.
geywonlijk -ro2als,) niet speciale zov1. on), vr.,
steenrots ; — s teen tengele, m., veelal 't mv. steenlezzgelti ; de kleinste netelsoort ( Urtica garens L.);
steen eeey (uitspr. stee wecriz, hier valt de 11
—

-

weg, in de ander samenst. niet), m., steenweg,
\V db ; -- steenwerk, 0., hard aardewerk, fr. gres
cc1ravie : de kruiken,
., de zaankommcn, de boterpotten bv. zijn 1 s teenv erk , 7'e rkoopeng e van
erdewr'c'r -I,', .;rela_zerwerk en steenwerk ; sleen,coorp, 01., steenworp : 't en es 1iior ne s'teenzeooi p ?'arre; — sleenzoldere, lil. , vloer of zolder

waa r de iilolensteenen liggen ; -- ,1'leenZ' ^Y'Calennne,
vr., :steenzwaluw, gierzwaluw ((ypselus capuzs _ L,);
slecnz7^''eerr, vr., steenzweer ; DB, CV, VI), J ;
het is niet een bloedzweer, zooals VD omschrijft,
wel een tamelijk klein zweertje (steenm'eerke is
zeer gewoon) dat niet of weinig ettert en lang—

.

zamerhand verhardt en vergaat.
Steenigen, ww. `niet in gebruik.
Steert , m. Zie sTERT.

Steevolk, o. ; — steewer(t)s, bw. Zie op STAD.
Steg e in.; — stegel, m. ; — steiger, in. Niet
in gebruis..
Steigeren, Ww. Zie STEEGEREN.
Steil, bn. Zie STIJL (ook de afl.).
Stek, in. i /Iv. -ken. Verkl. ske, ongewoon. Het
-

eenmaal stekken (d. i. met geweld en met iets
scherps snel stooten). Ne stek van e mes is een
snelle stoot of slag met een mes ; 'nz steke van e
Ines is het in iets dringen van of de wonde veroor-

zaakt door een mes. — Darde prik van een

STEr1r

— iag

vogelbek. D' hinne gaf den hond ne ferme stek.
— Snelle geweldige slag met iets dat niet scherp
is. 'k Gaf kern mee mijn vuiste ne goeë stek op
zijfa boste (borst). -- Bijtend gezegde, bitsig
woord, snap. Da' wijf kan iemand ne leeleke
stek ween (geven). DB. Seis. DB.
— Ne stek mee tze morbele, een harde slag met
den marbel, die, onder het vooruitschieten, den
grond niet raakt. 'k Gaf zijne Inorbel ne stek,
`

dat hie in twie, vloog. — Op stek schieten,

schieten met den marbel, derwijze dat deze den
grond niet raakt, maar rechtstreeks het doel treft.
Ge keztnt schieten al kollen en ook op stek schieten. Vgl. SPEKKEN.
— Kaartspelterm.:In het stekken (zie ald.) : de

drie (of vier) kaarten die in 't midden der tafel
worden gelegd en door ieder speler mogen genomen worden. Die petst, kan de stek nettien en
moet Loons (alsdan) spelen. Ne goec'' stek: die veel
troeven heeft.
— Op steks fnztile koranmen, juist in een huis
komen als de huisgenooten aan tafel gaan. Hier
is stek een minachtende ingebeelde persoonsnaam.
Dienen onbeschootnderik komt altijd op steks
mztile.

Steke, vr. Mv. -n. Verkl. steekske (mv. -skes,
-skies). 1VIn1. steke. Steek. Iemand 'n steke geen
(geven). Ze kreeg twie diepe steken van e mes.
Da' was 'n steek i' mijn ;zerte. 'n Steke van de
noulde (naald). 'ii Steke van de spa. Ge moet op
twie steken diepte graven ; J. — Geen steke zien,
niets zien. !!loeder en zie' geen steke vie meer.
Ook : geen steke veer d'oo"g)en, zien. J. —
Geen steke doen,- eig. niets doen (van naaisters,
doch ook van ander werklieden).
— Bijtend gezegde. Da' zeijfgeet (geeft) altoos
steken.

— Weversterm. Steke van de bane, helling van
de bane (zie ald.). Volk en Taal, V, 134.
--- Vgl. STEEK, STEK, STEKKE.

--

M'rKEN

Stekelerd, in. Mv. -er(d)s. Van stekel met den
uitg, -erd. Egel. Onder de blaren, ligt ne
stekelerd.

Stekelig, bas.; -- stekeling, m. Niet in

gebruik.

Stekelijzere, m. 1 Iv. -rs. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Stijgbeugel. Stekelilzere
is sti'; ellzere (vgl. steg elreep bij VD) en zie hier
-

STEKE [.RIEM.

Stekelriem, in. Mv. -en. Stegelreep. WVdb.
Steken, bedr. wed. onz. onp. ww. Very. : ik

of hie stak, ge stookt, lire of ze stoken (zelden
staken) ; ,;sesloken (ook gasteken). VT.
ib. — Bedr.
1 'e slak steken: de mispelaren gaanstokken —

00k gebruikt om het vee voort te drijven —
worden, op alen buiten, zeer gezocht ; daartoe
benuttigt men de mispelaren loten die uit den
grond schieten als ze nog groeiende staan, sleek/
men er met een pennemes drie of meer vertikale
rijen gaatjes in ; elk gaatje vervormt zich tot
knobbeltje ; zulke doenwijze heet men : ne stok
,steken. In onze lochtenk staa(t) nen hut mespelstokken ; wille 'k ou (u) ne schoone stok steken .'
Zulke mispelaren stok heet negesteken (of gestok ( )
stok. De beestemarsanks hen dikkels g esteke
stokken. — 'zz Iioe steken. Als eene koe te veel

natte klaver heeft gegeten, gebeurt het dat haar
buik door overvloedige winden of gassen tot barstens toe opgezwollen is; dan moet men ze steken,
dat is in de flanken van het dier eene soort van
buisvormiger dolk steken : langs deze buis kunnen
de gassen naar buiten komen. Ge moet die koe
steken, anderst gaa' ze versmachten. Vgl. J. —
De koe steekt eiij mee her hoorens, ze stoot mij.
Ook wel onz. : en koopt die koe niet, ze steekt. Vgl.
STEEKKOE. - '!z Hespe steken : met een mes er

in steken om te weten of ze binnen niet bedorven
is. Zoo ook : de boter steken, met een soort van
boor een weinig boter uit het binnenste van den
stal (zie ald.) halen, om te proeven of ze goed is;

Stekedonkere, bn. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Stikdonker. Vgl. FR_1NCK-VAN

dein boterkztts steekt de boter op de mart (markt).
— Fig. De 7,w/de steekt hem, bij VD : de broodkruimels steken hem. Men zegt ook : de schooft
da(g)e' steken hem, 't schoo' leve' steekt heili.
— Bedr. Afsteken. Snikeraie steken, de pisse-

WIJK i, v.

bedstruiken met een mes afsteken. Zoo ook :

Stekeblend, bn. Stekeblind. Zie BLENID ; vgl.
11121. Wdb : STEKEBLENT.

STOK. J.

Stekel, in. Zie STEKELS.
Stekelbeze, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes,

-kies). Stekelbes. Roo' stekelbezen. Dzztlai (gelei)
va' stekelbezen. Zoo groot as 'n v stekelbeze. Kar
iet stekken) . eiijk 'n izinne nor 'zz stekelbeze, er
gretig naar happen ; eig. en fig. Hie zoo (zou)
geere mee Trezeke trauwen ; !zie stekt, er nor
. celijk 'n izizine nor 'n stekelbeze. Vgl. STERKEN.
KIL. : STEKELBESIE.

— Afl. Stekelbezeleere, m., stekelbessenstruik.
— Samenst. Stekelberyenzboorn, m., veelal in
't verkl . -ke ; — stekelbezenlzu /, m., vgl. BEZEN Hti ; - stekelbezestruik, m.

Stekele, m. Mv. -ls. Verkl. -Ike (iev• -lkes,

-!.kies). Daarnaast, gewoner, STEKERE. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. In den duim
ester (is er) ne stekele. Wdb.

asperzes steken, sala steken, andievie steken. -Destels steken, de distelplanten, die in •'t koren
groeien, v.)or het bloeien met het destelschupke
(zie aid.) afstelen. — Uitsteken. II órtels steken,
schassenele' sicken, para t e steken, ze niet eene
spade uitsteken. It i-ai(d)e steken, genees-

kruiden niet een nies tegen of in den grond alsnijden, of ze met de wortels uitsteken. -- Uitgra ven. Zavel, zand steken. CV.
Bedr. Henk steken (of de rank sleken), bij
—

VD : naar den ring steken. — ' t Bier steken, de
kraan in het biervat steken en beginnen te tappen.
Zoo ook : 'ii tonne, e vat steken. KIL. CV . R. J.
VD (bier steken, doch met ander bet.). Van
maden die gaten en gaanderijen in planten steken.
Die klaine btests7es (kleine beestjes) sicke n
't haut. Veelal in passief gebruik. Dat haul, die
appels zij' gestoken (of gesteken). 't Ent/l e.,
does jaar - altzaal gestoken.
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— Bedr. In den grond steken. Fr. bouturer,
piquer. Ge !zoet dor wijize' steken. J.

• ---- Bedr. Duwen, fr. pousser. Steekt die kerre
de straat overe. Ieverst zijnen neuz' a(n) steken.

3. -- Sente Pieter zal der krírkke tsri,S (clz)e
steken. Zie KRIJKKE. -- Plaatsen, brengen.
Iemand in 't kot (s evank) steken. Steekt hem in
de kelderti, op de zoldere, in den boek, enz. In
't pansejonnaat (pensionnaat) steken, op de kostschool doen. As dc,' 7auzisk' her nie beter en gedraagt, zal 'k z' in 't klooster steken. Vgl. J. —
Iirui(d)en op dienuiver (op franschen, enz.)
steken, ze in die vochten laten veeeken ten einde
een geneesdrank te bekomen. -- Beesten op ne
»lees (meersch) steken, ze op den meersch plaatsen

en ze er geruimen tijd dag en nacht laten. — ./Ve
(meersch) onder water steken, hein onder
water zetten. DB. — De kop ('t hoofd) in de
lucht steken, van fierheid, glorie, blijdschap. —
De koppen (t'hoofden) te gare (ook tsa77zen,
thoope) steken, zich vereenigen om zeker doel te
bereiken. Ze stoken de koppen le gare, en e sine-

PUTS

/cm Boer Sies zit de ,ire;neenteraad. -- Iet ond''r
stoelen of• (soms em) banke(;i) steken, het verbergen. J, — Iemand il i neste(n) steken; zie
NEST. - In iemand (of in let) let (geld b. v.) steken, het er aan besteden. Hie steekt veel geld in
de boeken. illoeder steekt veel le veel in dieaze
jongene; ze zoo (zoo) er .;'heel her fortuun
i(n) steken. Ge steekt te veel tijd in da' werk.
Vgl. DB. CV . J. — let op iemand steken, het op
iemand schuiven. G' em nzeugt de schuld op snij
nie steken. Ze stak liet op her moedert'. DB. CV.
— let l('n) zijne kop steken, zich iets inbeelden.
DB. CV . J. Ook met uit : ze moet die gedachten
uit herre kop steken, verwijderen. — Iemand in
de kleere' steken, hem kleeden, hem kleeren
geven. 'k Zal her in 't namrt (nieuw) steken, haar
nieuwe kleederen koopen. — leverst zij' latijn
i' steken. Zie LATIJN. - let te hot steken. Ook
wel zonder object ; zie BOT. let te graan) steken ; zie GRAAN. - De korte(n) steken, de

kaarten, die men in de hand heeft, voor het deelen
zoo bijeensteken, dat zij den stekere voordeel
bijbrengen in 't onmiddellijk volgende spel. Als
de tegenpartij deelt, moet men de hoogste kaarten
van onder steken ; in het tegenovergestelde geval
steekt men ze van boven. Op somanegte plootsen
(plaatsen) es 't verboon (verboden) de korten te
steken. J ; vgl. DB, CV, die de uitdr. anders
omschrijven. — 'n Dracht steken, eene dracht
zetten, fr. nzettre un se'ton. -- Men zegt : ne reuk
op de venger steken, bij VD : een ring aan den
vinger steken. — Spelleke steken. Zie 5PELLE. --d'En; elsche waarizie(d) steken ; zie hier \VAARREID, en DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel,
IV, 81. — Wed. Zich verbergen. Hr'e steekt Juni
achter de nauur. Vgl. J.
— Onz. Da' steekt gelijk nes destele, zen doorene, 'n elsene, n noulde (naald), 'ia spelle , zen
leng ele. — Fr. pousser. De wa(g)en en kan nie'
'

voort, komt en steekt 'in beetse. An ' ✓Z kerre steken. Fig. .Steekt '771 beefs' a' anijs kerre, helpt

mij een weinig. — Van barende vrouwen of dieren : geweld doen om het kind of het jong uit het
lichaam te drijven. De koe begint te steken.
't Wordt ook gezegd van alle andere zaak die men

—

STEKEN

uit het lichaam drij ven of duwen wil : as 'k op
't har.iske r itte, moet 'k ferm steken. — De koe
steekt, zij heeft de gewoonte de menschen met
hare hoornen te steken. - Vgl. boven. — De zevelde
steekt. Vr 1 . boven. ---- Den top steekt (of boort).
Zie -t too m , : N . - -- Bijtend en kwetsend spreken.
Da' vijf en kan iiie' vriendelijk zijn, ze moet
altij' steken. Fr. piquer. — Iet late(n) steken,
het niet volvoeren. 'k Liete 't werk steken. Ilie
en studeert nie' voort, hie laat 't al steken. Het
late' steken, sterven. Vgl. CV. — Van iemand
die spreekt. Blijve(n) steken, niet verder kunnen.
Hie begoest ie klappen, mor hie bleef er 7(n) steken. J. Tot over d' e'oreii in de schuld (de 1ni0'erit',
d' ormoe, d' ellende, enz.) steken. — Iet steken
hen (hebben), eenige lichamelijke ongesteldheid
hebben. 'k Hts (heb) 't leelek steken op de buste
(borst). ' t Steken hen, zat zijn. CV. — Schuilen,
zitten, zijn. In da' snaisk' en steekt geen ouse
verstand. Dor en steekt niet (niets) in. Dor en
steekt g e e' kaad (kwaad) in. Dor steekt iet
achtere. Vgl. CV. J. -- .Dor steekt veel iii, er is
veel aan gelegen. Ook : dor en steekt niet (niets),
lettere (luttel), nie' veel in, enz. — Te raden
geven, wat (meestal geldstukken) men in de vooruit -estoken gesloten hand verborgen houdt.
Ii illeane ne keer steken ? Paar of onpaar ? Vgl.
boven te bot steken, te graan) steken ; beneden
stekere; en over het onder 't hand steken, onder
de voet steken, DE COCK en TE1RIINCK, Ir aderspel, V, 129, IV, 83.
— Onp. liet en steekt op een niet, het komt
niet aan op éen. 't Stak op twie frank, anderst,
was de koe verkocht. — 't Steekt nauwe, het
moet juist gepast zijn. Wel man toch, 't on mag
zoo nauwe n ie steken! 't Steekt nauwe bid dienera
boer, dor en mag niet (niets) an iet mankeren.
Spr. Igor 't zoo nauwe steekt, es de vriendschap
klaine, men mag om een kleinigheid niet boos

worden, men mag niet letten op een nietigheid.
Vgl. PB. CV . M. J.
— Afl. Steekachteg, bn. bw. (van koeien) geneigd tot stooten ; bijtend, bitsig : 7 riene, ge zij'
zoo steekachteg vanda(b)e ; — stekenge, vr.,
steking ; stekengen in dein buik; — stekere, m., al
wie of al wat steekt: iemand die de kaarten steekt;
iemand die te raden geeft; iemand die met een
scherp of snijdend tuig steekt (met een mes, eene
spade, enz.) ; in 't spelleke-steken (zie sPr.I.Lv) es
er ne stekere; koe die steekt; Ne moet diene
steker verkoopen ; stekel : breemen Iir' (hebben)
stekers; plant die steekt : t eg els oi j' stekers;
marbelspelterm : een der putjes rond den koi1am77i r '
(zie ald.) : de speler die er zijnen manbel in rolt,
moet steken (d. i. eenen marbel in den koaninie
leggen), Volk en Taal, VI, 49 ;
^^tcek.cele, o.,
steeksel, Wdb ; -- steekte, vr., steeksel ; Wdb.
— Samenst. Steekabeel, m. , soort van abeel
(Populus alba I..; of P. canescens SMITH, een
verwante witbladige soort) die zeer fijn bout heeft ;
men maakt er pijlen van : daarom heet men hem
nog pijlhaat; — steekband, m., muldersterm
ieder van de acht balken, die van op de krui:cplate
(zie ald.) schuins omhoog gaan : de gier binnenste
—

steekbanden) steken in de stake, de ?Fier buitenste zitte' vast in de zetel van de mezilene; ook ;

ieder van de schuins staande stijlen, die de molen-

STEKEVrT
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zijden bevestigen, boven in de daklijs- te vastzitten
en van onder in eenen middenstijl of in eenen
hoekstijl of in een steenlijste ; weversterm : deel
van den vierstijl; het is nl. een stuk hout dat
de twee veurstijlen of de twee achterstijlen
vereenigt : de steekbande' zijn zoo breed as
'tgetauwe en snaken 't sterk; Volk en Taal, IV,
I oo ; — steekkerre, vr., verkl., gewoon, -ke, kar
die men voortsteekt ; — steekkoe, vr., koe die de

gewoonte heeft met de hoornen te steken, DB ;
oo(g)e(n) gelijk 'n steekkoe, zeer groote en wilde
boloogen ; — steekmot, o., mes, waarmede men
steekt : den deu(g)eniet heet (heeft) e steekmes
zijne zak; — steekslot, o., slot dat men toesteekt;
— steekveu(g)ele, nu. , stekvogel, roofvogel.

Stekevet, bn. Zeer vet. DB. Vgl. STEEKZOT.
Stekezot, bn. Zie STEEKZOT.
Stekke, vr. Mv. -n. Verkl. stekske (mv. -skcs,

-skies). Afgesneden loot, die men in den grond
steekt om een nieuwe plant te kweeken. Fr.
boutere. Ndl. stek. — In 't algemeen.: puntige
stok, niet langer dan een (of een halve) meter, ten
hoogste een decimeter dik, dien men in den grond
slaat of steekt. Fr. piquet. Vgl. STAKE. B. v. om
een gracht recht te maken, slaat men aan beide
uiteinden een stekke in den grond en men verecnigt ze met een gespannen koord ; — ook aan
de lochtenkkoordc (zie aid.) zijn twee stekken;
men steekt ze in den grond als men rechthoekige
bedden wil maken, kooien of zaad, ens. in rechte
lijnen wil planten ; —, ook de metsers die de
bouwsteenen in rechte lijn willen leggen, gebruiken 'n stekke aszee nen draad of 'n koorde; — aan
eene in den grond geslagen .stekke bindt men met
Bene koord of een ketting een koe, geit of schaap
vast, ten einde het dier op een bepaalde plaats te
laten grazen. — Stekke van de bolbane : in het
krllbolspel speelt reen met bollen naar twee stekken, die een paar decimeter lang en op de 2/3
hunner lengte in den grond geslagen zijn. Ge moet
mee oité (uwen) voet an de stekke zitten. De bolla

T

—
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STF,f,rN;

Plantspade. Mee' de stekke planten ze de

slooren.

— Mager en knorrig, dwaaskoppig en bitsig
mensch. Sies en es vior 'n stekke. Die stekke van
ne 7-airit 7^a72 e wilt!
Samenst. met stekskes-, stekskies-. Sick,

--

vr., verkl. gewoon -dooske, lucifersdoosje ; — steksk(i/)esfabrieke, vr., lucifersfabriek ; vanhier steksk(z/)es fabriekant, m.; -steksk, 7iJeshaut, o., hout waarvan men lucifers
maakt : popelierie bant es ,oe' s tekskicshant ;
— stcksk(i)espot, m., luciferspotje.
Stekkeerdere, M. Mv. -rs, De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Bolder die de stekke keert
(zie sTETCKE). Altij ! wor blijven de stekkecrsk(i)esdooze,

.

dcrs ?
/^
t
7
gestokken.
st . ww. rel s. : stok,
Stekken, onz.
Met hen (hebben). Gooien, werpen. Ze stekke'
mee sternen. Z' (hebben) mee ne klippel nor
gestokken. In de note* stekken. Hie stok nor
da' naais- ke aszee nen toorfelenk (zie ald.). — ll 'or
jac morbel stekken, er naar werpen met eenen

anderen ten einde hem te treffen. — Hangt dit
st. w'w. met het volgende samen ?
— Afl. Stckkeng-c, vr.,' liet gooien : al de jongics
geii/b in d' appels, ' t es 'n stekke,g e I — stekkere, iemand die gooit.

Stekken, onz. bedr. zw . ww. ' Very. : stekte,c e,

Met hen (hebben). Geweldig en snel niet
iets scherps stootera. Hie greep zij' mes en hie

gestekt.

stektege nor snij. 117ee e mes stekken en es 't zelfstc
niet as race c mes steken. — Hard pikken met den
bek. 1)e klokhinne stekteg' i' azijn hand. DB. 3.

Snel en geweldig slaan (ook met iets dat niet
scherp is). Hie stektege nor mij mee' ziin vztisic,
moer hie en ha (had) nriij niet. — Bitsig spreken.
Da' 7eujf en kan niet doen as buten en stekken.
— Fig. Achtel' (of nor) iet stekken, er gretig naar
zijn. 't Huis oerdi verkocht en er zal, meer as
r'ene'n nor stekken. — 1\Tarbelsl.)el. Met den mar-

bel derwijze schieten dat hij, zonder den grond

ligt vent" (of achter) cie stekke; z' hangt op de
stekke. De stekke koeren : 't wordt gezegd als twee

aan te raken, recht naar zijn doel vliegt. I'ierke

of meer krulbolspelers een gelijk aantal spelers,
die reeds bezig zijn met bollen, tot een kampstrijd
beroepen. Fr. (Wagner. 11- Ïllenie die eiere ?ie keer

- Drinken. Pinten, 'laze(n) stekken. Hie
koest er derteg• stekken. DB. 3.
— All. S'tekkere m.: iemand (of iets) die stekt :

de stekke koeren ? 7' hen (hebben) ons de stekke
gekeerd. -- Roeststok van boenders, van vogels
in de kooi. Daarnaast STOK. Tra' zijn stekke vatten, in onmacht vallen. Vgl. CV, J. Hie es weer
op zijn stekke, hij is weer gezond, te been.

— Lucifer. Gewoner : stekske. Gee' mij c
stekske. Zie beneden de samenst. — Er es stront
an 't stekske, men is bedrogen. 't Wordt gezegd
als men iets nemen wil, doch er toe verhinderd
wordt ; b. v. in 't kaartspel : laat de slag li(gg)en,
't en es den oztêb (uwen) niet, der es stront an
't stekske !

— Puntig houten tapje of nageltje zonder kop,
dat in den hiel en ook in de zool van den schoen
wordt geslagen. DB, J.
— Stengel van de spruitkool zonder bladeren
en spruitjes : de kinders werpe mee stekken. Ook :
stengel van tabak zonder de bladeren. Verbrandt
die stekke' van den toebak.

stekken.
<

,

die hunne was ne s tck kere ; hie hapt em bijt,
't es ne stekkere ; ne fijire stekkere (met de marbels) ; iemand die veel pintjes stekt : de szrzcd es
zie (pinten)stckkere.

Stekken, bedr. zw. 'o w. Very. : stekte,/e, gestekt. Met hen (hebben). Stekken in iets - slaan.
Non hiel stekken. J. — 'n Geete stekken, eerre
geit aan een .stekke in de weide vastbinden. Ge
moet de koe stekken.
Steksmuile. Zie STEK.
Stel, m. of o. Niet in gebruik.
Stelen, ww. Very. : stool (nooit stal), gestolen.

Met hen (hebben). \Vdb. Iet nie' gestolen hen
(hebben), iets wel verdiend hebben. Veelal met
ongunstige beteekenis. Hie es gekondeneerd veur
vijf jaar, en hie en /zee 't me' gestolen. Hie en
hee' zijnen noonz (naam) nie' gestolen, hij verdient den slechten naam dien hij heeft. - Eéne

L LE N
STEL

--

keer gestolen es altijd dief, men geraakt nooit
een kwaden naam kwijt. Ook wie Bene keer
steelt, steelt z ' g'heel leven. -- Gestole' fruit
smaakt best, wat men heimelijk geniet, smaakt
het best. — let gestolen doelt, heimelijk. Ook :
,s estole-ga-u ee,o . Zie ciESTOLEN . — Ic'llz.cclzd zijnen
lij(d) stelen, iemand nutteloos den tijd benemen.
— ;altzand ' 7oord (wood) zsit de Mond stolen,
,

-

zeggen wat iemand meende te zeggen ;;j. CV
( -lams. ). -- Woordenspel met dim, ww. C11
,solen, inv. van steel. Humoristisch uithangteekcn
van een pijpenverkooper, die in een hoekhuis
\vomit ; op de cene zijde staat : hier verkoopt
i/ic/i pijpen mee kzcrte en // roote stelen, en op de
ander zijde : ;?Laar 4 roole stelen 't incest.
-- Afl. Steelderc, in. ieimland die steelt; weinig
in gebruik ; 't en es geenlenl dil f, ' t en es Mor no
-

,

stc'eldere !

^

STERRE

II

Stemme, vr. Mv. -nl. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies).
Mnl. stemme. Stein. 1iVdb. — 'n .S'tem,ize gelijk
'n klokke, een zware, volle, luide stem.
— Samenst. Stelnbusse, vr., bus voor de stembriefjes bij eene kiezing ; — stennzopnennzenlg e, vr.,
het olieduel of tellen der :stetilnien; — steniop;ielucre, in., \Vdb.
Stemmen, onz. zw. WW . AV"db. l e'111 /'mand
.

alelnllll.'l;.

%C(g)e71 (of Vell1"e7l) S/e11l;nOn.

— AU. .Stc '111IIi('ll/ e, vr., stemming , -- stemMere, uil., man of vrouw die stemt.
— Samenst. S/ei; briefkt', o. ; — slelnburo, in.
(niet o.) , stembureau: AVcib.
Stempele, iii. Aly. -1s. Verhi. -lke (mv. -(kes,
-(kies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Stempel. Pakt de s ti nikle. De sterspel van de
.

g ellleente.

Stellen, bcdr, wed. zw. ww . \Vdb. -

get

stellen, varen. Hoe stelt z' het ? Ze stelt het , ooit
te Brakele. Ze zal 't er sl/clz(t) stellen. Vgl. J.
VD. CV (Aanh.). -- lijn oore( n) stellen, ze
spitsen. Den hond steldege zijn oorcn. Ook :
goed luisteren. Z' hoorde;' herre reent (naam),
en ze steldeg' her' oore', zitde — I eelek gesteld
zijn, (van personen en zaken) deerlijk gehavend
zijn. Pier hee' veel sla(g)e' g'had en es toch zoo
leelek gesteld. Ze stekken in den oker mee steenen
en klippels : dein boom es leelek gesteld. Ook wel
zonder bijwoord : Tonie was gesteld, zilte ! —
Van menschen :ti oe' gesteld zijn, zat zijn. —
Van weder : 't w e er en es nie' gesteld, staat niet
vast ; 't es goe' gesteld, het is staande weder. Ook
wed. 't Were stelt hertz (zich), 't wordt vast en
goed. DB. CV . -- Te stellen hen (hebben), te
verrichten hebben. (}'en liet (hebt) grip liter niet
(niets) te stellen. — Te stellen tien, uitstaans
hebben. 'k En wille n zee' dienen deu(g)eniot
niet (niets) te stellen lien. CV. J. — Versieren.
't de processie en de strate' zij' schoone
esteld. Wie helpt er stellen t — Wed. Zich
gedragen. Hie moet lie11z (zich) boter stellen. mis
z'er (meter stelt, mag ze were nor hiils kommen.
J. — Wed. Vasten stand nemen om zich te verweren. Ze 'Vare' viere tegen eelt, snor 'k stellage
i

Izi?I, tilde! Zich gereedmaken tot zekere krachtinspanning. De per(dc)ni stellen housere (zich),

en toch en kennen ze stuc' voort.. Om deur de
weereld te kornissen,, gnoe' ne trains heiut stollen.
— \Ved. Met in. Zich over iets pijnt jks, droevigs
troosten. 11lijne ;mant es al e jaar dood en toch en
kan 'k er snij nie z'' stelle;,. CV. J.
— Afl. Steldere, na, iemand die stelt (versiert) :
dor en zij' geen stelders genoef; — stellenge, vr.,
stelling, fr. echafaudage; daarnaast, gewoon,
stelloudze, vr., *stellaadje, stellage, vanhier :
stellenk- of stelloudzegat, 0., gat in den muur,

waarin de staken van de stelling steken, DB, CV ;
stellenk- of stelloudzeplanke, vr., plank eener
stellage ; — stelsele, o., stelsel, Wdb. ; meening :
'k em bÈ' (ben) van da' stelsel niet , 'k hé (heb)
e g'heel ander stelsele; lichaamsgestel : ne mains
zij' stelsel en kan der nie te(g)en; versiersel : es
dat nut e stelsele ?

Stelpen, ww. Wdb. Bloc' stelen.
Stelt, vr. Niet in gebruik (ook niet de samenst.

)

Stempelen, ww. AVdb. Ic't .tempoton.
— Afl. ,S'te'mpetoere, vr., iemand die stempelt;
— sternielenge, vr., het stempelen ; het gestem-

pelde.

Stenden, in. mv. ; — stenen, ww. ; — steng,

vr. ; — stengel, in. Niet in gebruik (ook niet de
samenst.).

Stenken, ww. ; — stenkeren, ww. Zie STINKEN, STINKEREN (ook

de afl. en samenst.).

Sterfbedde, o., en ander samenst. met sterf- ;
— sterfelijk, bn., sterfte, vr. Zie op STERVEN.
Sterk, bn. bw. Trapp. v, verg. : sterker(e),
sterkst. AVdb. -- Zoo sterkas i f ere as staal;
zoo sterk as nOlïl boort,, as e 1)erd (paard), as 'n
reuze. T.
Zoo sterk as pombwatere, (van drank)
,

—

in 't geheel niet sterk en zonder Eracht. — Ironisch, tot een zieke b. v. die klaagt over het krachtelooze van water : water es zoo sterk, 't doet de
lneulelz s dromen (draaien) ! --- Bedorven van
smaak (van boter) ; fr. ranee. De boter c's sterk.
SCEI. DB. CV . J. VD.
— Afl. Sterkte, vr., Wdb. ; van boter : onaangename smaak ; — sterken, ww., iiiet in gebruik ;
men zegt versterken.
Sterk, ni. Zonder inv. ; zonder vertil. Daarnaast
STERKPAP. Weversterm. Gekookte pap, reet water
en tarwebloem gemaakt. De wever klzcz.'tst zijne
sterk. _ Hie bestrijkt 't •are' mee sterkjiaj . —
Het w. staat in verband met sterk, stijf, stevig.
— Afl. Sterken, bedr. zw . ww., met sterk
bestrijken : ' t garen es gesterkt, Volk en Taal,
V,i78 ; SCH, CV, J.
--- Samenst. (van sterk, m., of van sterken, ww.).
Sterkbustele, m., ''sterkburstel, borstel waarmede
men sterkt; — sterkkom, m., ook sterloot, m.,
kom of pot, waarin men den sterk doet ; nog :
sterkschotele, m. ; — sterklej5ele, m., lepel waarmede men stork schept ; — sterknel, o., vel dat
op den koud geworden sterk ligt ; men doet het er

af, braadt het op de stoof en eet het gebraden op.
Sterre, vr. Mv. -n. Verkl. -ke (mv. -kes,
Mnl. sterre. Ster. Wdb. 's Klare sterre. 'n ,Serre
snee ne sterf, staartster. — 'k Zie wel danst sterren zegt men, als men op hoofd, voorhoofd of
aangezicht een geweldigen slag krijgt, of als men
op het hoofd valt. Vgl. KEERSE. -- Sterre(n)

STERRE

^--

zien, niet goed meer zien (door honger, flauwte,
ziekte). T. J.-- De sterre(n) gezien hen (hebben),
zat zijn. Ook : 'n ster oplzen (ophebben) ; vgl.

't volgende STERRE.
-- Papieren ster, die aan een langen stok is
vastgemaakt en die men met een touw kan doen
om-en-weer draaien. Drie verkleede, vermomde,
zwartgemaakte jongelingen — nl. de Drij Keunenl; en — gaan tusschen herstmis en Driekoningendag mee 'n sterre van deure tot deure rond.

— Samenst. Sterrei henzele, in.: we' schoorze
s tcrrenhcrrzele ! — sierrek ijkere, ill. : Snoeck, de
sterre,'i' jkere ; vanhier sterrek kerij e, vr. ; -sterrewiel, 0., veelal in 't verkl. -ke : stervormig
rad, dat aan de lzziasse gevestigd is en waarmee

men deze doet draaien ; J.
Sterre, vr. Voorhoofd. Ne steen op zijn sterre
Bol, hoofd, geest. liie heet (heeft)

kry(^')en. —

iet i' zijn, sterre vanda(g)e. [('h' krijgt z' in her
sterre Hie krijgt het r." zijn sterre, hij wordt
hoovaardig ; ook : hij wordt dronken. E stik
zijn ster hen (hebben), zat zijn. -- Vgl. KIL.

ScH. DB. CV . R. J. Hii/. Wdb.

Sterre, sterrie, big. bw . Onverbuigbaar. In de

uitdr. : sterre, sterrie zijn, en sterre, sterrie
zien (of loken), zat zijn. Toonise was sterrie
gisteren erve(n)d. Ge kijkt sterre, jon ene. — Het
w. is verwant met star, bn. ; VD ; 11/n1. Wdb
-

KIL.

— Afl. Sferrelenge, bw., sterrelinge, staarlings : ge kijkt zoo sterreleng e; ze bezag mij
sterrelenge; vgl. STERLINGS (bij SCH, DB, CV,
J) ; KIL. (STERLICK) ; OUD., Bijdr. (STARLINGS,
-

STEYRLINCKS, STERRELINCKS).

Stert, m. Mv. -en. Verkl. stijr/se (mv. -tres,
- tsies). AI nl. sterf (naast a. v.). Staart. Ne vos hee
ne schoone siert. — IiojS noch siert, geen zin.
Zie KOP en vgl. VD, J. — 't Fan ij (n) zit in de
sterf, lat. in cauda venenum. DB. — Zone sterf
t(s)uss(ch)en de beengin trekken, beschaamd (of
benauwd) achteruit trekken, heengaan ; ook : zijne
sterf intrekken (of laten hangen). Deze uitdrukkingen beteekenen ook : zat zijn. Vgl. CV. T. J.
— Zijne stert onnhoo(g)e steken, een fiere houding aannemen. — Zone stert ieverst z(n) slaan,
Smijten, steken, drouzen (draaien), roeren, zich
(ongevraagd) met iets bemoeien. — Knepen
(soms streken, penen, toeren) i n) zijne stert
hen (hebben), al te slim zijn of handelen. —
Einde. Ende 1llaz, stijrlse van de westere. Vgl.
J. 't Stijrtse van de keeremesse, de feeste, de
(

laatste dag. — Van drank : overschot in 't glas.
Die bazinne giet al de sterten in 'n kanne ; ze
verkoopt sterten. CV. R. J. VD.
- Dunne, staartvormige beet, wortel, enz. Dat
en zij' geen wortels, 't en zij' mor sterten. De
beete' z ij ' g'heelegans meslukt, 't zijn anaal
sterten. CV.
— Van voorwerpen. De stert van de wendnzeulen : hefboom waarmede men den molen
verdraait. DB. CV . — De siert van de van.g e,
rnuldersterm : uiteinde van de vange (zie gild.),
dat aan den vleger (zie ald.) vast is. — Stert van
't getauwe, weversterm : het deel van de ranze
(zie ald.), dat achter den achterpoot en het achter.

-
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STICHELBLOMME

hoofd (zie ald.) uitsteekt ; der zijn t7r'ie sterten :
de garelrlbooin ligt er boven of achtere.
-- A.íl. Stcrtelenk, m. ; mv. - lengen, Tstaarteling : iets dat als een stert aan iets hangt, en
overtollig en zonder waarde is ; worom zijn al
die stertelengen an dienen hoed ? DB ; — sterteleng e, vr., collectief, al de stertelengen van
iets : snijdt ze mor af, die sterteleng e.

— Samenst. Stertbalke, m., ieder van de twee
balken van den , rtert van den molen ; — sterfband,
ln., ijzeren band aan den ploegstaart ; — stert geld,
o., drinkgeld dat koeier of meid krijgen als een
koebeest uit den stal wordt verkocht; — sterlr/em, m., staartriem, VD. — Op het einde van
sommige pejoratieve samenstellingen heeft stert
de bet. van persoon ; ziehierfaistert, kwelstert,
_p laag s tort, vraag ster f.
Sterven, onz. st. ww. Very. : stierf, gestoorTerz. Met zijn. Wdb. — Sterve' van (niet aan)
'n leverziekte. CV. J. — Sterven es 't leste, n1.
het laatste dat men doet, het laatste dat men verlangt. — Om iets te bekrachtigen, te bevestigen :
'k moe'te sterven ! 'k cr'Zlle sterven (as 't lire
waar en es, as 'k lzeOe, enz.) — Ironisch gezegde. !Ta(n) sterre' zoo 'k (zou 'k) zzzij n dood
halen! — Den top sterft, bec in t te sterven, als

hij, na eenigen tijd gedraaid te hebben, zich naar
den grond neigt en gaat stilliggen. DE COCK en
TEIRLINCK, Kinderspel, V, 174.
— Afl. Sterfelijk (wits pr. met f'), bn. b w .,
Wdb. ; - sterfte, vr., \Vdb.
— Samenst. Sterfbedde, o. ; - sterfhuis, 0.

Steune i vr. (niet m.). Mv. -n. Verkl. stcuntse
(mv. -tses, -ts/es). KIL. stezzzze. Steun. Zet an de
nzzeur 'n steune. — Ook fig Zijn tent es dood,
hie es zijn steune kwijte. — Steune staan, zich
aan boom of muur plaatsen, met den rug er naartoe gekeerd, de handen samenvouwen en ze den
voet van den klimmer tot steun geven ; fr. faire
la courte echelle. 'k Moet over de muur klemmen, wilde steune staan? Leie staat er steune?
Bij DB : steuntje geven.
Steunen, ww. Wdb. Ge moet de pruimer
steunen. En steunt op de stok niet, hie zal breken.
Samenst. Stezzinbalke, m., steunbalk.

Steunen, ww. (kermen). Niet in gebruik.
Steur, m. Weinig bekend.
Stevvl, m. ; — steven, in. ; — stevenen, Ww.

Niet in gebruik.
Stevenie (klemt. op nie), vr. Stephanie. Zie
PERSOONSNAMEN en vgl. rnnl. STEVEN.
Steveniest (klemt. op n iest), m. Mv. -en.
Zeker schismatiek, die het concordaat tusschen
Pius VII en Napoleon I verwerpt. Te Brakel en
t' Eetekove waren der Steveniesten. Rond Halle
zijn der nog Steveniesten. Vgl. SCH. DB. CV . J.

Stevig, bn. Niet in gebruik (ook niet de afl.).

Stichel, m. Zi e STICIIELE.
Stichelblomme, vr. Veelal in 't mv. -n. Verkl.

-ke (mv. -kes, -kies). Bolderik (Agrostemma
githago L.). Aldus te Zingem. Vervorming van

STICHELE
niche/ (aldus in het nabijgelegen Gaver :

STIJF-GA-WEEG

— 113 —
P_\Q15E,

zegelbloemen bij Doi). (van lat.
nigella, dim. van nig er, naar de zwarte zaden)
fr. nielle.
Stichele, in. Mv. -ls. Verkl. -lke. (mv. -/kes,
- /kies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Lage, steenen muur langs Bene kaai. DB. — Lage
steenen moor aan beide kanten eener brug. DB.
Gewoon : steenen (soms houten) blok nevens
kerkportaal of kerkhofhek, waarop de veldwachter staat om het volk iets aan te kondigen.
SCIT. DB. J. Vgl. KIL. ; en zie, voor de etym. JIn1.
Vanhier de verspreide familienaam
Dolkse t.) . -

-

-

lander Stichelen.

_w Volksmeteorologie. plee Kestag (Kerstdag)

of tree Netdag zijn de da(g)e' gelengd, binst da'
nen hond over ne stichel (soms over zijn keten)
sprengt.

Sticht, 0. Niet in gebruik. Men zegt GESTICHT.

Stichten, ww. Niet gewoon. Wdb. Iet stichten.
— Afl. Stichtenge, vr., fondatie : 'n stichtenge
van dn.* messen 's jaars.

Stiefmoeder, vr. ; — stiefvader, m.

Zie

STIERF-.

Stiekem, bn. bw. Niet in gebruik.
Stiel, m. Mv. -en. Vertil. -ke (mv. -kes, -kies).

Ambacht, bedrijf. Ilie kan ne Roeé stiel. Iemand
op ne stiel doen, hein een ambacht laten leeren.
op stiel gaan, een ambacht leeren. — Iemand
(of iie ma(n)) va' stiel, iemand van 't ambacht.
Veur da' werk nzoette (moet ge) bij iemand va'
stiel gaan. Ne ma' va' stiel ziet da' gebrek seffies.
Hie es smed va' stiel, smid van ambacht. -- Dat
en es m Jne stiel niet, zulk werk ken ik niet. —
Ne stiel van iet maken, er een gewoonte van

maken. — Van iemand die geen ambacht kent.:
eten en drenken, dat er zinup beste stiel. —
Spr. Der en zij' geen slichte stielen, snor der zij'
slichte werkyuans. — Twaalf stielen— en geenen eene °veal, van iemand die telkens een ander
b

ambacht leert.
— Samenst. Stieldoend(e), bn,, in de uitdr. :
stieldoende mains (mensch), ambachtsman ; hie en
es nie rijke, bie komt voort va' stieldoende
mains(ch)en, J ; -- stielman, m. ; mv. stzelznans;

ambachtsman ; CV, R, J.
Stien, Stiennus, m. Augustien, Konstantien ;
Stiene, Stiena (met korte a), vr. Augustina,
Christina. Zie PERSOONSNAMEN.
Stier, in. Mv. -s, naast -en. Vertil. -ke (mv.
-kes, -kies). Wdb. op dat hof zijn der twíe
-

stiers. Zoo wild as ne stier; hie borrelt gelijk ne
stier. IIie hee nen hals (of nen nekke) gelijk ne
stier, een korten, sterken hals (of nek). 'n Koe
nor de stier doen (of leen = leiden), er mede bij
den stier gaan om gedekt te worden. Fig. Iemand
nor de stier doen (of leen), hem op schandelijke
wijze foppen. — Spr. 117e stier es zuk 'n groote
beeste, en hie ka(n) falen. Zie MEESTE.
— Samenst. In den vorm stier- : stiergeld, o.,
-

geld dat men betaalt voor het laten dekken eener
koe door eenen stier; — stierkalf, o., mannelijk
kalf ; vgl. VD ; — stierkeurdere, m., iemand die

de stieren op de stierkeurenge keurt; stierkeurenge, vr., keuring der stieren, die men tot het
dekken bestemt ; DB. In den vorm stiers- :
stierskop, ni. kop van eenen stier ; ook : persoon
met lompen kop en korten nek ; — stiersnekke,
n1., nek van eenen stier; ook : persoon met korten,
sterken nek ; — stiersvlees, a., stierenvleesch.
Stieren, bedr. zw. ww. Dekken door eenen
stier. Ge moet die veeze (veerze) late(n) stieren.
,

Es de koe al gestierd

2

Stieren, ww. Ongewoon. Sturen. KIL. ODU.,

Bijdr. DB. J.

Stierfmoedere, vr. Stiefmoeder.
Stierfvadere (zovl. lange a), in. Daarnaast

STIERFVARE. Stierfvader. 't Es mij' (niet mijne)
stierfvadere. Zie hl. en Vorml.

Stierfvare, m. Zie STIERFVA1ERE.
Stift, vr. o. Niet in gebruik.
Stijf, bn. bw. Trapp. v. verg. : stijver(e),

sufst. Wdb. Zoo stijf as ne stok, as 'n stake :
hie stond dor zoo stijf as 'n stake ; da' been
werdt zoo stijf as ne stok. Ook : zoo stijf as 'in
herd, as 'iii planke, as 'n aud perd. — Stijf van
den hongere, van de kauwe (koude), van de vaak
zijn, grooten honger, koude, vaak hebben. -Stijf van 't werken of stijf gewerkt zijn : moeder es stijf van 't werken, strain. Vader es stijf
gewerkt en geslaafd. -- Stijve p/nte, ferme pint.
Hie pakt (of knipt) 'n stijve pinte ; Sies heet
(heeft) 'n stijve pint op, hij heeft ferm gedronken. — Stijf zijn, zat zijn. Ilie gaa' stijf, hij gaat

dronken.
— Stijven orme, stijve arm ; ook : persoon
met eenen stijven arm : ginter komt de stijven
orme. — Stijf been, been dat stijf is ; ook : persoon met zulk been. — Stijf hand, o., hand die
stijf is ; persoon met stijve hand. — Stijven hals,
stijven nekke, hals, nek die stijf is; persoon met
zulken hals of nek : de stijven nekke was dood.
— Stijve kop, soms stijf hoofd, Ioppige mensch,
stijfhoofd, stijfkop : 't zijn stijve koppen.

— Wed. brem (zich) stijf houwen, eig. zich
als een stijve stok niet verroeren. Fig. : (in het
kaartspel) gebaren dat men goed spel heeft,
alhoewel het eigenlijk slecht is ; kalm en bedaard
spelen zonder van iets te gebaren, als het spel
goed is ; ook : den moed bewaren (in strijd, spel,
ongeluk, enz.) : naar de doo' va' zij' wijf hield
hie hem stijf; van een gevraagden prijs niets willen afdoen : hie wildeg' er tien frank af doen,
mor 'k hield mij stijf, zilde.

Bw. Gewoon : zeer, sterk, geweldig.
't Raint stijf. Z' es stijf rijke. Da' bier es stijf
goed. DB.
-- Afl. Stijfachteg, bn. bw., stijfachtig; —
stijveghied, vr., stijfheid, stijvigheid; daarnaast
zelden stijfte ; vgl. J (Bijv.) ; — stijverik
(uitspr. met i), m., mv. -s of -ken, mensch of dier
die of dat stijf (stram) is : d/ene stijverik van
e perd en es niet (niets) meer werd; mensch met

stijve, onaangename manieren ;

R, J.

ScH,

CV, DB,

Stijf-ga-weeg (sch. e), bw. Stijf. Ze stond dor
stijf-ga-weeg. J.

STIJFHAUT

--- I I q.

Stijfhaut (uitspr. stijvaut), o. Hout van den

wagen dat de twee onderscholieren (zie afd.)
vasthoudt.
Stijfsele, o. Zonder mv. ; zonder verkl. Daarnaast soms STIJSELE. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Stijfsel. Wdb.
-- Afl. Stijfselen, soms stijsefen, w w.: ia
heraide (hemd) strjfselen.
— Samenst. Stij(f)seÍ fa /Mieke, vr., stij(f)selfa
bri'ekant, nl. ; — s t ij(f)selkoirt, m., sti^(f)sclpot,
m. ; — stij(f)selpap, in.
Stijfzat, bn. bw. Zoo zat dat men stij over
straat gaat. Stijl zat, is zeer zat. Ilie es zoo stijf
zat (hoofdtoon op zat) dat hie stijzat (hoofdt.
op stijf) es.
Stijgen, ww. Niet of zeer zelden in gebruik
(ook niet de afl. en samenst.).
Stijl, m. (stift, schrijfwijze). Niet in gebruik
(ook niet de samenst.).
Stijl, m. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes,
Stut, post. Wdb, De twie stifle' van de deurti.
Stijl, bn. bw. Trapp. v. verg. : stijtder(e),
stijfst. Steil. We stijfem berg.
— Afl. Sufte, vr. : de stijfte van dein trap
'

deed hein vallen.

Stijsele, 0. Zie sTIJFSELE. ook de all. en

samenst.).

Stijven, st. WW. Verv.: steef, gesteven. Met
hen (hebben). Wdb. Bedr. 't Stri k oed stijven.
— Onz. Gesteven worden. Da' goed en stifft nre
geinallek. Wellicht hetz. w. als 't volgende.
Stikven, bedr. onz. onp. st. (nooit zw.) ww.

Beclr. Stijf maken : geelra
bientse (geen beentje) keurre stijven, (van een

Very. : steef, gesteven.

kind of een ziek mensch) zeer slap in cle bednen
zijn, zoodat men deze niet kan stijf houden, en
noch gaan noch staan kan. — Onz. Stijf worden.
De pap begint te stijven. J. — Orap. _ liet stijft,
het vriest een weinig. 't Mee deze perclzt 'ln bcetse
gesteven.

Stik, e. M v. -ken. Verkl. -ske. MInl. stic (naast
andere vormen). Stuk. I(n) stikken (nooit aan
stukken). Let i' stikke' slaan, smijten, breken.
't Trait i' stikken. Soms zegt men om stikken in
de bet. van ndl. bw. STUK : de jonkies loopen
't ges (gers, gras) om stikken, d. i. kapot. -Gepaarde woorden : stikken em brokken. 't Zijn
al stikken cm brokken, niets (van een voorwerp) is
geheel gebleven. 't Was i( n) stikken cm brokken. Mee stikken em brokken, stuksgewijze : ze
betaaldege mij mee stikken em brokken, met
gedeelten. CV. — Ge maakt stikken, ge breekt
(iets). CV (Aanh.), — Stikke(n) va(n) mains(ch)en, (van prijs) zeer duur. De boter kost stikke
va'mains(ch)en. 't Geldt (of kost) stikke va'
mains(ch)en. — Van een gierig mensch. 't Es e
stik va' zijn ziele (ook va' zijn herte, of va' zij'
lijf ), hij betaalt het noode. Vgl. CV (Aanh.). —
Homp brood. Ze zal nog om her stikke' gaan, ze
zal nog bedelen. — E stik of twice; eenige,
weinig. E stik of vierti, ongeveer vier. Hoeveel
appets gaan der in e pond? E stik of vijve.
— Vat met den inhoud. E stik wijn; e stik

STILLE
azijl; e stik dzenztivere. Wil men eenvoudig het
vat aanduiden, zoo zegt men : wijnstik, azijlstzk,
dzenztiverstrk, zeekstik. — Veelal in 't mv. stikken : harde, grauwe, eenigszins roodachtige huid.
korsten, die meestal op het hoofd koelen. Da'
kind zijne kop stag' vul stikken.
-- E stik ion) zijn kraa(g) hen (hebben),
drenken zijn. VI). Zoo ook : e stik i' zijin bottelt,
zijn tee.eia (leerzen); e stlk i(n) zijla sterre (zie
afd.), i' zijli,. bonze (bonze), i' zzjip broek, i' zijn
hol, i' zij' gat, i' zijn (meest her) kloeke, i' zijn
kome, i' zijn kefte, enz. lien. — Alen zegt nog :
e stik oplten.
— 1Ta' zij' stik zijn, van zijn stuk zijn, VD ;

ook : (een weinig) dronken zijn ; een weinig krankzinnig zijn. — Zeker va' zij' stik zijn, zeker van
zijne zaak zijn ; ten volle verzekerd zijn ; hoegenaamd niet twijfelen. CV. R.
— Schimpnaam voor vrouw. E leelek stik. Zij'
wijf en was mor e natil stik. Da' lomp stik van c
me/ten. Enz.

— Vgl. STUUK.
— Samenst. Uitdrukkingen als stukbreken, stuk- ,;raap, stukgooien, stukmaken, stukslaan, stuksmijten, stuksnijden, stukvallen bestaan niet in
mijn dialect. Men zegt altijd: r(n) stikke(n) breken,
gaan, gezt(i)en, doen, smijten, enz.

Stik, m. Het stikken. Moeder es an de stik.
VD (: W. g.:;).
Stikdonkere, ho. Stikdonker. Wdb.
Stikdood (sch. o.) stikkedood, bn. Morsdood.
,

't Kind viel, van dein trap en 't was stikdood.
Iemand strkkcdoo' slaan. Voor de etym. vgl. stikdonker bij VERG. (stokdoof bij FRANCK-VAN
\VIS KY. Of heeft 't ww. (ver)slikken oenigen
invloed gehad ? Vgl. ndl. smoordronken, hier
STIKKEN.

Stikken, Ww. Wdb. 't Gewone woord is verstikken. — .Stikkende, om te stikken. 't Es hier
in de kohier (kamer) stikkende. ,Stikkend heet,
zeer heet. CV. J.
Stikken, ww. Wdb. Areia neusdoek stikken.
— Afl. Stikkenge, vr., het stikken ; — stikkere,
m., iemand (man of vrouw) die stikt : Sieska es ne
goeë stikere; — stiksete, o., stiksel.
— Samenst. St legaren, o. ; — stiknoulde, vr.,
stiknaald ; — stikzije, vr., stikzijde.
Stil, bn. bw. Zie STILLE.
Stileeren, ww. ; - stilet, o. Niet in gebruik.
Stille, bil. bw . T rapp. v. verg. : stilder(e),
stilst. 141n1. stille. Da' kind es stille; 't zit stille.
Zoo stil as e graf, as e nzuiske, as 'n katte die
loert. 't Es hier zoo stille da' g' e eind sk' hoort
loopen. — Spr. 't Es stille, waar dat va' z' leven
niet en wouit (waait), overal is er al wat twist of
gekijf. J. — De meule(n) stille le(gg)en, hem
door middel van de vange beletten te draaien.
— Zedig. Da' nmaisk' es stille. Z' es stille gekleed. KIL. SCH. DB. CV. R. J.
— Langzaam. Ge gaat al veel te stille. Scmm.

CV. J.
— In 't geheim. Hie gelik er stille vandeure.
CV. OUD., Bijdr. VD. J.

STILLE ITS
-- Afl. Stillekes, -kies, bw., stillekens : stillekes duurt 't lankste, lat. festina lente; stillekes
klappen, zachtjes ; stiliekies an, zachtjes aan;
hoe gaat 't mee' de zieke? stillekes (of stillekes an) ;
— stilte, vr., Wdb.
Samenst. of koppelingen. In den vorm st/lleof stil- : stil(le)le(s)en, bedr. ww. : de nellen,
—

d'harloodze stillele(^s)e72 ; — stil(le)liys )en,
onz. ww. : g'en het (hebt) va' g'heel den nacht
nie stilleg ele(s,)en in 't betide ; — stil(le)staan,
onz. ww., Wdb. ; -- .S 117 (16)7'0'11E11, onz. ww. : de
wend viel stille; -- stil(le)zetten, bedt. ww. :
zet d'harloodze stille; — stil(/e)zitten, onz. ww.
Wdb. ; en ander nog. -- Stilstand, m., Wdb. ;
stilstand van 't bloed, doodeli jke beklemdheid ;
.

J (Rijg ).
'.

Stille, tusschenw. Omrz de !kid,' Goaids, stille !
Stillen, ww. Wdb. — Ons. Stil worden (ook

van menschen). Hie stilt hij komt tot rust, tot
bedaren.
,

Stinkaard (uitspr. stenkort), m. Mv. -s.
Iemand die stinkt, stinkerd ; eig. en fig. -- Iets
dat erg stinkt ; b. v. Brusselsche kaas ; ook : sommige stinkende bloemen (zie STINKBLOMME).
Stinkblomme (uitspr. stenk-), vr. Veelal in
't mv. -22. Daarnaast stenkor(d)s. Alle bloem die
stinkt. Dat zijn nogal sclioone blommen, mor
't zijn ook stenkblommen. -- Naam van de Tagetes-soorten of Afrikanen (zie aid.) ; van de
wilde kamille (16latricaria chanaonzilla I); van
de reinvaan (Tanacetzcm vulgare L.).
Stinken (uitspr. ste?zkan), onz. st. ww. Very.
stonk, ook stank; gestonken. Met hen (hebben).
\Vdb. — Ge stenkt gelijk rein bok (of ne geete7nbok) ; ge (of 't) stenkt gelijk de peste ; 't stenkt
hrerb eiijk ne stal, gelijk e vertrek (of 'n Tiliske).
n Ure te(g)e wend stenken, erg stinken. J. —
Stenke van hooverdije, zeer hoovaardig zijn ;
stenke van (de) gzereg bied, zeer gierig zijn. Vgl.
C V. R. — tiran eenen dronkaard : sterkeu nor
't bier-, nor den dzennivere. — Spr. Hoe meer
da' g' er. i(n) roert, hoe meer dal 't stenkt, hoe
meer dat men aan de zaak roert, hoe erger 't wordt.
-- Hie liegt dat hie stenkt, hij liegt erg.
— Gaa(n) stenken. In sommige kinderspelen
(in hand overhalen en in 't kloefke trekken) : bij
de panden van de tegenstrevers moeten staan en
dus niet meer mogen medespelen. Pier es er an,
hie moe' gaa' stenken. De kinders die moeten
gaan stenken, heeten slenkers. Aldus te Asper
(noordelijke dialectgrens) : Volk en Taal, II, 8o,
III, 253. Vgl. hier PAND.
--- Al stenken, al stinkend, beschaamd ; fr.
'

j)enaud. Ku/ s aat hie al stenken deuce. Iizjkt
hoe dat, hie ,ginter al stenken over strate raat.

DB. J.
— Afl. Stenkere, m., zie STINKERE ; -- stenkord, m., zie STINKAARD.
-- Samenst. Stenkblo7m e, vr., zie STINKBLOMME ; - stenkgat, o. (nooit m. of vr.), stinkgat, VD ; --- stenkkerte, -konte, vr., scheldnaam
voor vrouwen ; --- stenkkioot, m., scheldnaam
voor mannen ; — steekkaas, m., alle kaas die
stinkt ; bepaaldelijk Brusselsche kaas; -- stenk-

SCH.

STOI;L

---

kruid, o., alle kruid dat stinkt ; — stenkvoet, m.,

zweetvoet.

Stinkend (uitspr. sterkant), bn. Tegenw. dw.
van stenken. Stenkende vergauwe, stinkende
gouwe (Chelidoniurn ?najus L.). — Stenkend
ongelijk, groot ongelijk : zwijgt, g'het (hebt)
steekend ongelijk. DB. -- Stenkende leu(g)ens
zes overgroote leugens. Vgl. boven i. v.
lie(g)en dat hie steekt. -- Iemand
zait?vake veur steekende vis, hem uitmaken voor
STENKEN :

al wat slecht is. DB. CV.
Stinkere ( uitspr. s/enkara), m. Mv. -rs. Verkl.
-rke (mv. -rkes -rkies). De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Stinkerd. Wdb. Ook van vrouwen. Diene leeleke stenker van e wijf. In
kinderspelen : kind dat moet gaan stenken (zie
STINKEN). --- Veelal in 't mv. : bloemen die
stinken. Zie STINKBLOMME. - Vgl. Sen. DB.
CV . R. J.
Stinkeren (uitspr. stenkaran), onz. zw . WW.
Beschaamd, teleurgesteld bijkomen of weggaan.
-Kijkt en (hem) ne keer sterkeren. Hie ester
stiliekies vandeure gestenkerd. liet w. is frequentatief van stenken (met gewijzigde bet. ; val.
boven).
Stinko (uitspr. stenko, steak met den klemt.),
m. Mv. stenkoos, -knots. Slechte cigaar. Ge rookt
ne stenko. Ook : porto stenko ; zie PORTO.
Stip, vr. ; — stippel, vr. ; -- stippelen, ww.;
,

stippen, ww. ; — stipstappen, ww. ; — stipt,

bn. ; — stobbe, vr. ; -- stoelel, m. Niet in
gebruik (ook niet de afl.).
Stoef, in. liet stoefen (zie aid.). In die famielde
zijn ze veer de stoef, ze pralen gaarne. — Reden
om te stoefen. Stellen z' het goed ? Der en es
geene stoef op. Vgl. CV.
Stoefen, onz. zw. ww. Very. : sto(flege, gestoeft. Met hen (hebben). Pochen, snoeven,
stoffen. En gelooft hem nie, hie stoeft te vele.
Op iemand, op iet stoefen, iemand of iets grootelijks prijzen. Hie stoeft op zijn kinders, en dat
en deugt niet. Ze stoeft op herre rijkdona. -Hoe
es 't mee' de zieken ? 't En es nie om op te síoefen. Stoelen em boffen. CV. T. R. J.
Afl. Stoefere, m., pocher, prater : kla(g)ers
en he' (hebben) s eenen nood, Beet (geeft) de sloefers e stak brood ; 'CV , J ; -- stoeferije, vr.,

pocherij ; CV.
Stoeien, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.
en samenst.).
Stoel, in. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes,
'Wdb. — Iet achter (ook onder) stoelen em banke'
steken, iets verbergen ; eig. en fig. DB. CV . J. —
Ilcc' zijne stoel vallen, in een slechten toestand
komen. Hie pafst dat hie de keurenk es, mor hie

zal, wel ne keer va' zijne stoel vallen. — De
stoel es gepakt (of genomen), de plaats is ge-

nomen, ge komt te laat, de kans is verspeeld of
verkeken. — Stoel in den hemele, plaats in den
hemel. Zijne stoel in den hemel s taa' gereed.
Hie verdient zijne stoel in den henzele, hij leeft
en handelt goed. G' het (hebt) ouë (uwe) stoel in
den hemel verdiend, gij hebt eerre goede daad
gedaan. — De stoel van de naijte, de onderste

STOEP

smijt die stoelerij in den overre.
Samenst. In den vorm stoel- : stoelbieze, vr.,
stoelbies ; -- stoeldrouien, o., stoelendraaien :
hie doel 't stoeldrollen ; daarnaast stoeldrouierije,. vr. ; stoeldroniere, m., stoelendraaier; —
stoelgeld, o., VD ; — stoelwaken, o., stoelenmaken ; stoelmakere, m., stoelenmaker; — stoelpikkele, m., stoelpoot ; -- stoelsporte, vr. ; —
stoelvlechten, o., stoelenvlechten; daarnaast stoelvlechterije, vr. ; stoelvlechtere, rn. stoelenvlechter. — Met het verkl. stoelkes-, stoelkies- . stoelk(z)eszettere, m., stoelenzetter, stoelenzetster :
Triene, de stoelkieszettere, was dood.
,

Stoep, vr. ; — stoer, bn. ; — stoet, m. of vr.
(schare, boterham) ; — stoeterij, vr. Niet in
gebruik (ook niet de afl. en samenst.).
Stof, o. Zonder mv. Verkl. stofke (mv. -kes,
-kies). Wdb, — Iemand 't stof uit de kazakke
(soms broek) kloppen, iemand afranselen. J. —
Stof maken, het stof omhoog jagen. Fig. Beslag
maken. Ge maakt vanda(b Je zooveel stof, mij'
manneke ! — Iiurt va' stof zijn, gauw verstoord,
vergramd zijn. J. Vgl. VD (met ander bet.).
— Samenst. Stofdoek, m., VD ; — stofmakere, m., beslagmaker ; stofnzakerije, vr., pralerij, beslagmakerij ; — stofre(g)ene, m. ;
stofsnee,
snee, m., stofsneeuw ; — stofvodde, vr.,
(slechte) stofdoek ; — stofwolke, vr. ; — stofzand, o.
Stof, vr. Zie STOFFE.
Stoffanse (klemt. of fan), vr. Van stof met

fr. uitg. -ance. Stof ; iets waarvan iets vervaardigd
wordt ; fr. substance, mature. De st fanse die
ge bezagt, en deugt n iet. Astie (als hij) steal telnpert, gebruikt lcie 'ia stoffanse die 'k nie en
kenne.
Stoffe s vr. Mv. -n. Verkl, fke (mv. -kes, -kies).
Mnl. stole. Stof; fr. etoffe. De stole van da'
kleed es sterk en goed. Wdb.

Stoffeeren, ww. Niet in gebruik (ook niet de

afl.).

Stoffel s rn . Zie STOFFELE.
Stoffele, ni. Mv. -ls. De eind-e valt dikwijls

in de uitspr. weg. Stoffel, woestaard. Ge moet de
stofel nie spelen. Vgl. VD (met ander bet.). SCmI.
J. VERCOULLIE.
Stoffelier (klemt. op lier), m. Mv. gewoon
-s. Verkl, -ke (mv. -kes, -kies). Stokviolier (Chefranthus cheiri

L.). De stoffeliers rieke goed. J.

Stok, m. Mv. -ken.Verkl. -ske(mv. -skes, -skies).
Wdb. — Zoo nna(gJer, zoo stijf as ne stok. —
Leunen (of steunen) op ne gebroke stok, betrouwen op iemand (of op iets) die (of dat) niet ondersteunen kan of zal. CV. J. De(n) stok in twieè'n
breken, het verschil in tweeën deelen. DB. Volk en
Taal, VI, 7. — Stokken in 't wiel steken, dwarsHoenderstok(ken), roest. Fig.
boomen. J.
Naar zijn stokke' gaan, slapen gaan. Va' zijne
stok vallen, van zijn stuk geraken. DB. — An de
stok hangen, verkocht worden. Dat huis hangt
an de stok. Vgl. VD : met den stok verkoopen. —
—

—

STOM

-- I16

laag bestaande uit blokken en bussels hout. J.
--- Afl. Stoelerije, vr., al de (slechte) stoelen :

Lange, plooibare stok (in gom-elastiek) ; fr.
sonde msophagienne. Als eene raap in den slokdarm eener koe blijft steken, gebruikt men den
stok.

Samenst. In den vorm stokke- . Stokkeblend,
bn., stokblind ; stokkedoof, bn., stokdoof ; stokkeclood, bn., stokdood ; slokkestijf, brr., stokstij f.
(Zie over deze vormen, FRANCI -V A N WIJK, i. V.
STOK) ; -- stokkeperd, o., stokpaard, Wdb. —
In, den vorm stok- . stokhavere, vr., slaag : stokhaver krij(g)en; iemand .stokhaver geen (geven) ;
— stokrooze, vr., zekere bloem : stokroos ; —
stokvis, m. (nooit vr.), stokvisch : stokvis weeken,
hem in het water leggen of hangen, ten einde hem
week te maken ; 't en es mor ne stokvis, een
mager mensch ; J ; zoo ma(g)er as ne stokvis,
zeer mager. J (Bijv.) Uitdroo(g)e gelijk ne stokvis, zeer mager worden. CV (Aanh ).
—

Stoken, bedr. zw. ww. Wdb. Vier (vuur)
stoken. Ruize stoken. Dzenuiver stoken.
— Afl. Stoken; e, vr., liet stoken ; — stoker,
vr., stokerij ; — stokere, m., iemand die stookt;
spr. va' stoker zon hond gebete' zijn, te veel.
jenever gedronken hebben ; te gaarne j enever drinken ; vgl. J.

Stokken, ww. Niet in gebruik.
Stollen, onz. zw. ww. Wdb. — Bijgeloof :
as 't bloe' (bloed) van ne vermoorde gestold es,
zal de moordeneere gekend zijn; es 't nie' gestold, de moord en zal nie uitkommen.

Stolp, vr. ; — stolpen, ww. ; — stolts, m. ;
— stortsen, ww. Niet in gebruik (ook niet de

a l en samenst.).

Stom, bn. bw. Trapp. v. verg. : stommer(e),
siontst. '\Vdb. — Dom. Zoo stom as 'vi beeste, zeer
dom ; ook : stointne beeste; z7e iA t, stomme beeste!
-- Zoo stola as 'n eekstere, veelal van vrouwen ;
ook : stomen' eekstere. -- Zoo stom as nen ezelt- ;
ook : stommen ezele. — Zoo stom as ne stijnezele ;
zie STIJNEZELE.
Zoo stom as 'n ganze; ook :
stolmne ganze. — Zoo stom as 'n geete; ook :
stomme geete (vooral van domme vrouwen). —
Zoo stom as e kalf ; ook : stom kalf (vooral van
mannen) ; Sies en es maar e stom kalf — Zoo
-

stom as 'l kalfke dezes. — Zoo slam as e kieken
(of kiekie) ; ook : stom kieken (of kiekie). — Zoo
stola as 'n koe; ook : stomme koe (van vrouwen).
— Zoo stom as ne kulie; ook : stomme kitlie (van
Zoo stom as ne mentie;
mannen) ; zie KULIE.
-

ook : stomme melttie (van mannen) ; zie MEUTIE.
Zoo stom as 't perd va' Iítiestuus (nl. de ezel).
— Zoo stom as nen uil; ook : stommen 7til. —
Zoo stem as e verkie (of verken) ; ook : stom verkie (of verken). — Zoo stom as 't achterste (of
't gat) van e verkie (of verken). — Zoo stom as
-

nem blok haat. Ge zij' zoo stom as da' ge groo'
zijt. Stommer as stom. Dobbel stom. — Vgl.

DOM.
— Te stom zijn om veur den duvel te dansen,

zeer dom ; • -- te stom zijn om 't helpen (of halpen) donderen; -- te stom zijn om e kieken te
pluimen; — te stom zijn om pato(ddprs te schellen. — 't Es te stom om er over te spreken, het

is zeer doen.

-

STOMMELIN'GE

STOMMELINGS bij OUD., Bijdr., SCH, CV, T.
R, J ; en STOMMELICK bij KIL. ; — stommerik

(uitspr.. met

1), mv. -s, soms, -rikken, van mannen
en vrouwen : zwijgt, Sieska, g' en zij' mor ne
stommerik. VD.
— Samenst. Stomdronke, gewoner stomlzzat,
bn., VD ; zie DRONKE ; -- stom-ga-weeg (sch.
e), stomweeg, bw., op 'n domme, onmogelijke
wijze : stom-ga-weeg zai hie hem de waarhied.

Stommelinge (uitspr. -lene,a), vr. Dooreen-

woeling, geharrewar. Op de Keeremesse t' Eist
was 't misij 'n stommelenge! — Deur de stommelenge, door de spitsroeden. Die verliest, moet
deur de stommelenge. Ge moet deur de stommelenge loopen. Vgl. DE COCK en TEIRLINCK,
Kinderspel., III, 123, Vgl. nog ndl. stommelen,

ww. « onomatop. gevoeld », zegt FRANCK-VAN
WIJ1 .

Stommel, m. ; — stommelen, ww.; - stomp,

bn. ; stomp, m. (stoot,; stomp, vr. (geknot voorwerp) ; — stond, m. ; stonde, vr. Niet in gebruik
(ook niet de afl. en samenst.).

Stoof, vr., ook de samenstellingen met stoof-,
zie op STOVE.

Stool (uitspr. met sch. o), in. (niet vr.). Mv. -en.
Verkl. ongewoon. Wdb, 11 e paseer li ce' veel
stoolen. Vgl. CV. T. R. J.
Stoom (sch. o), m. Zonder mv. ; zonder verkl.
\Vdb. in die fabrieke werken ze mee' de stoom.
Samenst. Stoomboot, m. (niet vr.) ; -stoom11ketele, m.; --- Stoomschip, o. ;

STOPPEN

--

— Stomme kop, dom mensch. — Zoo ook
stommen duvele en stommen davelskop; stomme
mlaz^ile, stomme smoel; (van mannen) stomme
kloot; (van vrouwen) stom gat, stomme kerte,
stomme konte.
— Zelfst. m. enk. : ne stommen, een doofstomme ; vr. enk. : 'n Sto111111e; onz. enk. : e stolp;
1nv. der 3 gesl. : stomme.
-- Afl. Stommeghied, vr., stommigheid ; —
stommnelenge, bw., zonder spreken : Tieste gaf
aszij stommelenge ne slag in 't gezichte ; vgl,

—

stoom-

tram, nl. (nooit vr.).

Stoomen, ww. Niet in gebruik.
Stoop (sch. o), 1n, Mv. -en. Verkl. -ke (mv.

-kes, -kies), Wdb. Ne stoop es twie potten, ne
pot twie pinten, 'vz pink twie halfpinten. Vgl.

DB. CV. J. VD.

Stooren (sch. o), ww. Mnl. stooren (naast storen). Storen. Iemand i' zij' werk stooren. —
Verstoren, vergrammen, vertoornen. Past op,
ge zilt hem stooren. Zijde gestoord I — CV. J.
— Afl. Stoorenge, vr., storing.

Stoorme (zachtl, o), storeme, m. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Storm. 't Was van
de nacht ne groote stoorme. 't Es den eene storem achter den anderen. Afkomme' gelijk ne
stoorme, d. i. met geweld.
— Afl. Stoorm-, storemachteg, bn. bw. : stoormachteg were; (van paarden) geneigd tot hollen
da' perd es weer zoo storemachteg - ; -- stoormen,
storemen, ww., zie ald.

— Samenst. Stoorm-, storemband, ni. j breede,

ijzeren band, die rond de stake van den molen ligt,
de stoormband es vast an demp boezem en an de
steembalke; de storemband verzekert de mnenlen
as 't stooren es; DB, CV, J; ---- stoor;n-, storemwend, In., stormwind; — stooren-, storemnwere,

0., stormweder.
Stoormen (zachts. o), storemen, ww. Stormen, Wdb. Onz. Van een paard : op hol gaan.
't Perd begoest te stoormen.
— Sterk rieken. 't Storemt hier : va' vieze
reuk ! Vgl. DB. VD.
— Afl. Stoornz-, storemenge, vr., storming
het hollen : eest (eerst) storemdege z' per il, en
dornaar was 't 'n algenzeerae storemenge ; sterke
reuk : moeder bakt zeker heetekoeken, wa' stoormenge ! — stooren-, storeinere, m., iemand die
stormt ; paard dat (licht) op hol gaat : de stoormer
en es niet te beren.

Stoot (sch. o), m. Mv. -en. Verkl. stuutse
(mv. -ses, - sies). Wdb. Mee e klai' stuutse viel
hie. Mee stooten, bij poozen. Ze ka' mee stooten
toch zoo lomp zijn.
St00ten (sch. o), ww. Very. stoottege (nooit
stiet), gestooten. Wdb. Iemand in de beke stooten.
Die kerre schokt en stoot. Alec' de glaze' stooten,
klinken (CV). Stampen en stooten.
— Afl. Stootachteg, bn. bw., geneigd tot stooten ; — stootenge, vr., het stooten ; — stootere,

m., iemand (man of v rouw) die stoot.
-- Samenst, Stootkerre, vr., verkl., gewoon,
-ke, kar die men voortstoot.
Stop, vr. ; — stop, tusschenw. Niet in gebruik.
Stoppel, m. Zie STOPPELE.
Stoppele, m. Mv. -Is. Verkl. ongewoon. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Stoppel.
Wdb. — Stoppelland. De stoppel duvelen, het
stoppelland met den duvel (zie ald.) omrijden.
Loof (zie ald.) zooien (zaaien) op stoppele. Men
spreekt van : haverstoppele, masteluinstoppele,
ro(gg)estoppele, schokkeloenstoppele, torves toppele (tarwe-).
- Samenst. Stoppelklavere, vr., klaver, die

men, vroeg in 't jaar, tusschen de haver (soms
tusschen de rogge) zaait en die, na den oogst,
tusschen de haverstoppels voortgroeit ; SaH, DB,
CV, T, R, J ; stoppelland, o., land met stoppels : doet 't stoppelland ovimne ; -- stoppelloof,
o., zeldener stoppelropen, vr. mv., loof (rapen)
dat onmiddellijk na den oogst tusschen cle stoppels
gezaaid wordt ; vgl. BRAAKLOOF ; SCH, DB, J ;
Volk en Taal, II, 220 (waar stoppelloof een
andere bet. heeft) ; — stoppehvortele, 1n. veelal
in 't mv. -ls, wortels die, vroeg in de lente, tusschen de stoppels voortgroeien ; SCH, DB, J,
Volk en Taal, II, 200.
Stoppen, ww. Wdb. 'n Hol stoppen. Stopt de
kousen. Laat ons stoppen, staken (een werk b. v.).
DB. J. Gestopt worden. Die kansen en stoppen nie' gemallek.
Afl. Stopachteg, bn., van iets dat de darmen
verstopt : hart aiers (harde eiers) zijn nogal stopachteg; J; --- stoppenge, vr., stopping : moeders
—

,

—

—

STOR
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stoppeng en deugt niet ; — stoppelijk (uitspr.
met ij), bn., kunnende gestopt worden : diekausen
enz zijn n ie meer stoppelijk; zonen afgahk en
was nie stopperk; — stoppere, m., iemand
(man of vrouw) die stopt : da' znaiske was ne
fijne stoppere ; — stopperije, vr., het stoppen :
'1 was dor snaves ('s avonds) 'n algemeene stopperije ; — stopsele, o., het gestopte : her stopsel
en es me' veel weed (waard) ; ook : stop, fr.
bozteizon : de stopsels z ip vort (rot) ; vgl. J.
Samenst. .Stopt aren, o., VD ; — stopzoiilde, vr., stopnaald ; -- stopsaijette, vr.,
--

stopsajet.
StOr (uitspr. als fr. store), in. (niet vr.). Mv.
-s. Verkl. -ke (mv. -kes, -kies). Store ; fr. store
(ook m.). Ne groene stor t ilrij stors.
Storeme, 111. ; storemen, ww. Zie STOORME,
STOORMEN.

Storen, Ww. Zie STOOREN.
Storm, in. ; stormen, W«'. Zie STOORME,
STOORMEN

(ook de afl. en samenst.).

Storten, ww. Niet in gebruik. Zie STURTEN

(ook de afl. en samenst.).
Stotteren, W «'. Niet in gebruik (ook niet de
afl. en samenst.).
Stoudze, vr. Zie STAATJE.

Stout (uitspr. staat), bn. bw. Trapp. v. verg. :
stauter(e), stautst. Wdb. Frank en staid. Staut
gesproken es half gevochten (soms half gewonnen). — Een stoutsprekend persoon (man of
vrouw) heet : staute beeste of staute muile, staute
smoel, staute tote. Herre man es 'n stoute muile,
en zij es 'n staute tote. Zwijgt, staute beeste !
Afl. Stautelijk (uitspr. met ij ), bw. : spreekt
mor stautelijk ; -- stauteghied, vr., stoutigheid;
--- stauterik (uitspr. met z"), m., stouterd, SCH,
CV, VD « Zuidn. ») : 't zijn amaal stauterikken
(of stauteriks).
— Samenst. Slaut snee r, bw., stout-ga-weeg,
bsv., stoutweg, VD.
Stout (uitspr. stout), m. (niet o.). Soort van
E ngelsch bier. Niet algemeen bekend.
Stouwen, ww. Niet in gebruik.
Stove, vr. Mv. -n. Verkl. stoofke (mv. -kes,
-kies). Stoof, kachel. De ander bet. zijn hier
onbekend. Dat es 'ra schoon en sterke stove. 't Es
winter en de stove doet deugd. Sex. DB. CV . J.
VD (« Zuidn. »). — Pato(dd)ers op de stove :
aardappels, die van een vroeger maal zijn overgebleven, en die men op de stove legt en een
weinig laat braden. Ne pato(dd)er op de stove
mee 'n schelle vet vlees, dat es god kost.
-- Afl. Stoverije, collectief, al de (slechte,
oude) stoven : de stoofmaker hee al zijn stoverije
verkocht.
— Samenst. Stoofappele, m., appel in ijzer of

geelkoper, dien men aan het einde van de stoofroeden, van den stoofring of van de stoofpikkels
ziet ; vgl. APPELE; - stoofasschene, vr., asch van
de stoof, in tegenstelling b. v. met smeeasschene
(zie ald.) ; — stoofbuize, vr., de meestal platte
buis der stoof : men zet er pannen en potten op ;

STRAP

CV, DB ;
stoofbustele, m., stoofborstel,
kleine handborstel, Waarmede men de stoof oppoetst ; CV ; — stoofdeksele, o., daarnaast stoofschijve, vr. en stoofplatiene, vr. ; — stoofzout,
o., stukjes hout, Waarmede men de stoof aansteekt : es 't stoofhout al geklaind ? — stoofmaken, o. : Tieste doet 't stoofnzaken ; stoofmakere, m., kachelmaker ; stoofuzakerije, vr.,
bedrijf van den kachelmaker ; plaats waar hij
werkt ; -- stoofovene, m., kleine, verschuifbare
oven onder de stoofbuize; — stoofkole, vr., veelal
in 't mv., -n, kachelkolen ; — stoofpo(m)pier, 0.,
papier (oude gazetten, enz.) waarmede men de
stoof ontsteekt ; — stoofpikkele, m., pikkel waarop de stoof rust; er zijn er gewoonlijk drie ; —
stoo fplate, vr., ijzeren plaat, die liet boven- en
onderdeel en de zijdeelen van de buis der sterke
stoven vormt ; vgl. DOVEN PLATS, ONI)ERPLA'TE ;
stoofpot, m., pot der stoof, waarin de kolen
branden : de stoofpol es z'' gegoten ijzere; —
stoofrenk, ns., stoofring, ring rond den stoofpot;
hij belet dat neen zich verbrandt, en de koterhaak
hangt er aan ; ook platte ring, dien men op de
opening der stoof en boven het vuur legt; —
stoo f roe, vr., elke der twee ijzeren roeden, nevens
de stoofbuize : baaske leunt mee' zijnen orm
(arns) op de stoofroe ; — stoofroostere, m., rooster
der stoof ; — stoof leutele, -sneutele, soms -sleutere, m., sleutel der stoofbuis ; ramen kan hens
open- of toedraaien.
—

—

.

Stoven, ww. \Vdb. Vlees stoven. 'k Ete liever
gestoofd vlees, as gebraad of gezeznc' vlees.
— Afl. Stoofsele, o., het gestoofde ; daarnaast,
gewoon, stoverije, vr. ; Scx, J.
— Samenst. Stoofappele, m., stoofpeere, vr.,
vr., appel, peer, pruim die goed zijn
om gestoofd te worden; vgl. VD.
Straal (uitspr. met zoel. lange a), m. Mv.
stralen. Verkl. -he (mv. -kes, -kies). Wdb. —
Angel eener bij, wesp, horzel, enz. Wdb. KIT..
DB. J. VD (<< gew. »). Ook in Mnl. — Steek van
den angel. 'k Kreeg dor ne straal van ne /llritenier. - Topspelterm. Pijn veroorzaakt door een
draaienden top, als men er met vinger of hand
aan komt ; men heeft ze met die van den angelsteek vergeleken. 'k iJ ïldEge mijnen top oppakken, mor 'k kreeg er ne shroal af. DE COCK en
T1.IRL. Kind. V. i 74. — De dialectische beteekenissfeer van straal is dus zeer beperkt.

stoofpruzhze,

Straat, vr. Zie STRA'I'E (ook de samenst).
Strade (uitspr. met ndl. lange a), vr. Estrade.

De poster sprak van op de strade.

Straf', bn. bw. Trapp. v. verg. : stravver(e),
strafst. Voor a wordt f v; vgl. GROF. Sterk,
krachtig (sprekende van drank of spijs). Dat es
stravven dzenuivere, straf bier. Verkevlees snee
'n ai of twiee; dat es straf teten. DB. CV . J.
Vgl., ook VD en 111nl. Wdb. — Zeer, geweldig.
't Ha(g)elt straf. Sal. CV. J.
Dat es straf !
Uitroep van verwondering ; evenals : dat es sterk!
fr. c'est (vn peu) fort!
Afl. Strafte, vr., daarnaast stravve r/zied,
*straffigheid, kracht, sterkte : de strafte, de stravver hie' van de schietlam ; CV. J.
-

—

—
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Straffe, vr. Mv. -ra. Verkl. fke (mv. -f kes,

fkies). Mnl. straffe. Straf. Wdb. Dat es 'n straffe
va' God, ook : 'n strafe Gouds. hezer lier straffe
moe' ze thuisblijven.

— Samenst. Strafkolnpenie, vr., strafcompagnie, VD ; daarnaast, gewoner, strafpi?lottoiik,
-lottonk, -pollottonk, o. ; 'k W as op ' strafplottonk; 'k ent mag va' 'rasij' wijf nie uitgaan,
'k ben op sera fpelottori.k.

Straffen, Ww. Wdb. Alec jet of mee iemand
gestraft zijn, er mee geplaagd, gekweld zijn. Z' es
stijf gestraft mee' dienti stijve v engere. .M iMee de
hinders keende (kunt ge) gestraft zijn. CV. —
Kaartspelterm (ook van sommige ander spelen).
Í 'mand straffen, ook iemand boeten, hem boet

of verlies opleggen, omdat hij, willens of onwillens, de regels van 't spel niet in acht neemt. As
ge vertijkt, zal 'k on (u) . stra ffen.

— Afl. Straf. f Blijk (uitspr. met ij), strafbaar
(dat men ook bezigt) ; bilhl. trim.;
straffere,
m., iemand die veel straft.
Strak, bw. Straks. 'k Zal strak kommen. SCH.
CV . J. -- Ander beteekenissen van strak zijn
hier niet bekend.
Straks, bw. Ongewoon. Zie STRAK.
Stralen (uitspr. niet zovl. lange a), ww. Wdb.
— Steken met den angel. Nen huzzel (horzel)
hee naij gestraald. — Topspelterm (zie srRAAL).
—

IVen top, die nie schoone rond en es, of eenen die
op de kant 'in brokske verloren heet (heeft), of
die e klai' splenterk' heet, straalt. — Lichte
gestraald zijn, licht geraakt zijn. Z' en kan niet
(niets) verdra(g)en, z' es toch zoo lichtegestraald.
-- All. Straaldere, ni., insect of top die straalt :
eias pakt da' biestse (beestje) niet, 't es ne straaldere; 'k zal diepe straalder van gen top in
t vier smijten.
'

STREKKEIeT

---

gewerkt y order. 't Geld en zild' op strate nie oproperZ. — Op strate loopes, bedelen. — Anderst
nie hen (hebben) as 't water da' lankst de strate
loopt, dus : niets bezitten. -- Vgl. CV. J.
Samenst. Straatareme, -orme, bn., zeer
arm ; j; — straatbrakke, vr., daarnaast straatverken (- 7vrkie), o., en straatkapoen, m., iemand
(jongen of meisje) die veel op straat is ; DB, CV,
J ; — straatlawijt, o., straatrumoer : straatlawij(t) maken; — straatmes, o., straatmest ;
straatnuus, o., nieuws dat men op straat hoort,
algemeen bekend nieuws (veelal logenachtig) ; —
straatrentede, -die, vr., volksgeneesmiddel ; SCH,
CV, R, J ; — streatroovere, nl. straatroover.
-- Met dimin. straatjes- (uitspr. strootsas,
-Isles) : strootsi(r)svolk, ook -goed, o., gemeen
volk (uit de kleine straatjes) ; CV, J.
--

,

Stravven, onz. zw. WW. Very. : stravdege,
gestraft. 1\-Iet zijn. Straffer, sterker worden.
Bier, wijn straft mee li(gg)en.

Streek, yr. Zie STREKE, STREEKTE.
Streek m. (?). T, in 't mv. (zoodat 't gesl.

Met blijkt : CV, T, R., J maken het vr.) streken:

booze trekken, listen. Dat zij' vieze streken. De
slimmerik hee streken i' zijne stert. Mie hee
streken in her gat (of kerte, of konte).

Streekte, vr. iNly. -n. Verkl. niet in gebruik.
Streek (met uitgang -te ; zie Ijl, en Vorml.). Dat
es hier 'n schoon streekte. Ieder streekt' hee' zijn
gewenten. Die moord zet b 'heel de streekt'
overende. DB.

Streelen (sch. e), Ww. Wdb. Da' maiske ka'
. flai'en en streden.
— A(l. Streeldere, in., iemand (man of vrouw)
die streelt ; --- slreelenge, vr., streeling.
Samenst. Streelhaut, o., topspelterm : 't en
es mar streelhaut, zegt men, als de top, al draaiend
--

Stram, bn. bw. Ongewoon. Men zegt gewoon-

lijk STIJF

,

soms wel STREM

(zie ald.).

Stramien, vr. Niet in gebruik.
Strand, 0. ; -- stranden, ww. Zeer onge-

woon (ook de samenst.).
Strangeloen (klemt. op leen), o. Gezwel in de
schare van 't paard. 't Strangeloen breekt van
tselfs open of moet opegesteke' wer(de)n. Vgl.
11I)^. (STRANGEI.IOEN, STRANGUVL, j. STRENGHEL) ; DB (STRANGELJOEN , STR LELJOEN ,
STRALJOEN) ; SCH (STRANGELJOEN, STRENGELDOEN, STRENGEL, STRINGIL) ; J (STRANGELJOEN,
STRANGENUIL) ; fr. eirang uillon. Vgl. nog lat.

strangulare, ww., ndl. stranguleeren.
Strate (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -n.
Verkl. stroolse met zachtl. o (mv. -tses, - tsh's).
Mnl. strate. Straat. Wdb. Zoo and as de strate,
zeer oud. Zoo orm (of arem) as de strate, zeer arre.
Iemand op strate werpen, smijten, geu(i)en. —
op strate, zonder middelen van bestaan, zonder
onderkomen. Iemand op strate zetten, hem uit
zijn huis zetten ; hem ruïneeren. Ze zitten op
strate. Diene jonge' zal da' maiske wel op
strate krij(g)en (of brengen). — let op strate
brengen, het ruchtbaar maken. — De strate
meten, zwijmelen van dronkenschap. — 't • En
es op strate nie op te ropen (rapen), er moet voor

o p den grond, lichtjes en zijdelings met zijn hout
den legtop aanraakt ; in 't topspel en telt niet
altij' 't sireelhaut. Volk en Taal, III 7q (aldus
op de noordelijke dialectgrens) ; vgl. Hou T.
Streep (sch. e), ni. ; — streepen (sch. e), ww..
Zie STRIP, STRIPPEN.
Streep (zachtl e), vr. Zie STREPE.
,

.

Streepkesgers (uitspr. st. reepkas (of - kies )
-ges), o. Grassoort met witgele strepen in 't blad :
Laldi.nger-a ar•undinacea DMRT. var. variegata,
Aldus te Asper (PAQU E).
Strek, ii. Mv. -ken. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). Mnl. strec (naast strlc). Strik, knoop (in
lint of snoer). liiie herren hoed es vul lenten en
strekken. De strek van da' schoensnoer es losgegaan. — Strik voor wild : niet bekend ; men
zegt strop.

Strekken, bedr. zw . ww. Strikken, tot strik
maken. Da' lent es schoone gestrekt. Strekt de
schoene' goed. — Uitstrekken (van lichaam). Hie
lig t in 't ges (gras) lank gestrekt. Ook wed. Ilie
-

strekt hem neer op de grond. Gestrekt en gerekt.
Hier es 't e schoo' gezichte: ge zie' g'heel 't land,
zoo wijd as 't rekt en strekt. Zie REKKEN. —
Strekken (goed zijn voor, dienen) : niet in gebruik.

STREM

STRIJDEN
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Strem, bn. bw. Stram. JIijn orms (armen) z ij'
strem.

Afl. Stremmeghied, v r., strammigheid, VD.
Streme, vr. Mv. -n. Verkl. streemnke (mv. -kes,
-kies). Striem. 'k Zie dor 'na blauw stremne dwees
—

over de kake. In 't vet vlees zijn der altedna/ts
mager stremmen. lllmtl. Wdb (STREME). KIL.
(s'rREME. .Stria vtbC^,- ).
— A11. Strernele, m., diminutiefvorm naast
streemke . 't volk :_egt dat iemand die de kolera
heet (heeft), non blauwe strentel krijgt, eest (eerst)
op zijmrt bille dornor op zij ' lijf, tot a' zijn herte,
en ,pre moet mee 'ii ketene de strentel op de bil
afknoopen.
Strem den, bedr. onz. zw . ww. Very. : stremeldege, g estrereld. Met hen (hebben). Daarnaast,
,

Strengen, bedr. ww. Strengen maken. Ge
moet 't gare' strengen. — Ander bet. niet bekend.

Streak, bn. bw. ; — strenkte, vr. Zie STRENG.
Strepe, vr. Mv. -it. Verkl. streepke (mv. -kes,
-kies) ; vgl. STREI ELE. Mnl. strepe. KIL. : s tree.
Streep. Wdb. Ziede die witte strepe, ginter in de •
lucht ? 'n Strepe grond, smalle strook. DB ; CV;
T. Hie maakt gelijk de maiskes 'n streep i' zijn
haar, nl. eene schei of haarscheel. J. — 'n Streep
opheii, zat zijn ; bij VD : een streepje aanhebben.

,

zelden ~TREMEN. Striemen (op de huid b. v.) teweeg
brengen. plee 'n zweep iemand zij' vel blauwt
s tremelen. — Striemen hebben. Zij' vel es g 'heel
gestrelneld. Ne g estreynelde morbele, een manbel
met fijne, natuurlijke kleurlijntjes. Gestrenzeld
vlees. — Zie STREME, STREMELE.
— Afl. Strentelenge, zelden stremege, vr.,
het stremmen ; het gestremelde : die schauwe va'
witte /nor2ele Loogt 'n schoone stremnelenge ; vanhier 't verkl. stremelenkske,*s tremelingske, kleine
-

streinelenge : buiten eenegte ma(g)er stremelenkskies es da' vlees puur vet.

Stremen, ww. Zie STREMELEN (ook de afl.).
Stremmen, ww. Stram worden. luija vengers

stremmme' van de kauwe (koude). — (Soms) stram
maken. De wenter stremt d' han(de)n. — De
beteekenissen van ndl. stremmen zijij in mijn

dialect onbekend.
Streng (uitspr. streak), bn. bw. Trapp. v. verg. :
strenger(e), strengst (of, gewoner, strenkst).
Wdb. Nen auwer ((.)ader) moe' strenk zijn. Ne
strenge wentere. — Spr. Strenge meesters em
blijven (of duren) nie lange. J.
— Afl. Strengeghied, vr., daarnaast strenkte,
vr., strengheid ; te veel strenkt en deugt niet;
vgl. DB, SCH, J ; — strengen, ww., zie ald.
Strenge, vr. Mv. -n. Verkl. strenkske (mv.
-stres, -skies). Mnl. strenge. Streng. Wdb. De
strenge van de dzakke bestaat uit drij of nicer
koordekies.' t Perd trekt an 'n strenge.'n Strenge
garen. De strenge van d'harnassure : er zijn
twie strengen die men aan de bassen of bashaken
haakt. — In de strenge (of strengen) li(gg)en,
hard moeten werken. Iemand in de strenge(n)
le(gg)en, hem hard doen werken. Ze moeten te
gaar houder (hunlieder) strenge spannen, ze
moeten samenwerken. Ze trekken an een strenge,

zij spannen samen.
— Samenst. Strenghaak, m., haak van het
hoomschijd (zie ald.), waaraan de streng wordt
vastgedaan.
Strengel, vr. ; — strengelen, ww. Niet in
gebruik.
Strengen, onz. zw . Strenger -worden (van
koude). De wenter strengt. — Volksmeteorologie
as de da(g)e' lengen, zal de kauwe (koude) of
de venter strengen, nl. na Kerstmis wordt het
kouder.

—

Afl. Strepele, m., diminutiefvorm naast

-streepke: ne strepel land; der loope' roo' strepels deur da' goed. (of die sto fe) , Wie heet (heeft)
er die strepels op (lie ruite gemaakt? Vgl. VD ;
— strepenk, in., mv. -engen, streling (vgl. J) :

soort van geribden grooten, goeden, zuren appel
met roode onregelmatige str ep en op de huid; er
zijn enkel strepengen en dobbel strepengen ; fr.
rambour d'automne.

Strepen, ww. Wdb. Papier strepen. Gestreepte kansen ; gestreept goed. — Ook onz.
Gestreept worden. Da' papier en streept nie'
goed.
— Afl. Strepenge, vr., het strepen.
Streu, m. ; — streuën, ww.

Zie STREUI,

(ook de afl. en samenst.).
Streui, daarnaast (soius) streu, ei. Het strouzi-

STREUIÉN

en. De mnaiskies docht de streu(i) veur de processie.

Streuien, ww. Daarnaast STREUEN. Strooien.
Wdb. Blommen) streu(z)en. De koeolm, de stal
streu(í)en (met strop). Zijn de beesten al gestreuid ? hebben ze strooisel gehad ? Zavel
streu(i)en. Mnl. ook STREUEN.
— Afl. Streu(z) lange, vr., collectief, strooisel ;
DB ( STROOIELINGE ) ; - streu(i)enge, vr.,
strooiing ; — streu(i)ere, m., iemand (man of
vrouw) die strooit ; — streu(i)sele, a., strooisel.
— Samenst. Streu(i)belet, o., streu(i)br/efke,
0., strooibiljet, strooibriefje ; — streu(i)blomme,
vr., veelal in 't mv. -n, bloemen die men ter versiering op straat of grond strooit : as de process/c
uitgaat, trekken (plukken) de kinders streu(i)blommen.
Streunk, ni. Mv. -en. Stronk, geknotte stam.
'k Viel over ne streunk.

Streunkelen, ww. Stronkelen. 't Beste perd
kan al ne keer streunkelen.
Afl. .Streunkelachteg, big.: moeder werdt
s treunkelachteg; — streunkelenge, vr., stronkeling ; — streunkeleere, m., die stronkelt : da' perd
en loopt mzle' vaste, 't en es mor ne streunkeleere.
--

Streven, ww. Niet in gebruik.
Strijd, m. Zonder mv.; zonder verkl. Wdb. —

Krakeel, twist, gekijf. Hoorde man en wijf
kijven? 't Es weeral ne keer strijd in 't huiskauwen.
Strijden (uitspr. strijan), ww. Very. : 'k strijc,
ge strijdt, hie strijdt, we (ze) strijen; 'k stree,
ge streedt, hie stree, we of ze streep (eenlettergrepig) ; gestreen. Wdb. — Kijven, twisten, kra-

STRIJEN

stririz.
— All. Strijement (klemt. op !nest), o., gekijf,
getwist. Vgl. J (Bije.) sTRIJMENT ; - strijeng e,
vr., het twisten of kijven, het afloochenen; —
strijere, m,, iemand (man of vrouw) die twist,
kijft, loochent, tegenkibbelt : zwijgt, leeleke
strijere; 't es ne strijer van e wijf.
-

Strijen, ww.

Zie STRIJDEN

(ook de afl.).

Strijk, Zonder mv. ; zonder verkl. Het

strijken. Moeder was an heure strijk. -- Het
goed dat moet gestreken worden of gestreken is.
Brengt de strijk, me zillen ne keer beginne
mee strijken. Legt de strijk weeg. Vgl. CV. J.

Strijken, ww. Very. : streek, gestreken. Wdb.
Gesteven en gestreken, gansch in orde. J. -Bedr. Met den strijkere (het strijkhout) het graan
(of zaad), dat men met een meuken meet, effen
strijken. As 't ineuke' vul es, moet ge '1 strijken. Vanhier strijkende vul, boordevol. SCx.
DB. CV . R. J. — Fig. Streelen, vleien. Ze kan
her tante strijken. Strijken en strooien, allitereerende gepaarde woorden.
Onz. Gestreken worden. Gepleziui goed en
strijkt nie' gemallek. CV.
Afl. Strijkenge, vr., strijking ; — strijkere,
m., iemand (man of vrouw) die strijkt : al de
v auwen en zij' geen goe strijkers ; ook : stok of
hout waarmede men graan of zaad in het meuken
effen strijkt; strijkstok, waarmede de maaier zijne
zeis wet ; - strijkesse (klemtoon op esse), vr.,
strijkster (van beroep) : ons lelie was 'n gee
-

strijkesse.

— Samenst. Strijkdengen, o., soms -dengs, o.,
ook strijkgoed, o. ; vgl. dit laatste bij VD ; —
strijkijzere, o., strijkijzer ; — strijkklodde, vr.,
stokje met een weinig werk rond een der uiteinden
gewonden; de maaier steekt ze in het natte strijkt:and, dat men aldus op den strstok kan brengen ; -- strijkplanke, vr., ook strijkberd, o.,
plank waarop men strijkt, VD; -- strijkpot, m.,
pot met nat kiezelzand gevuld : de moo iers
( maaiers ) hen ne strijkpot,, waarin de strijkklodde staat ; — strijkstok, m., ook strijkere
(zie boven), wetplankje waarop men met de
strijkklodde nat zand legt en waarmee men.zeisen
en pikken wet; — strijksorze, vr., strijkdeken,
vgl, sorze ; — strijkvodde, vr., opeengenaaide

vodden, waarmede men het heete strijkijzer vastneemt, J; — strijkwerk, o., VD; — strijkzand,

o., kiezelzand dat men in den strijkpot met een
weinig water doet.

Strik, m. ; — strikken ww. Zie STREK,
,

STREKKEN.

Strikt, bn. bw. Niet in gebruik.
Strip (uitspr. met gerekte korte i; de uitspr.
laat toe streep, met sch. e, te schrijven ; vgl. Brabantsch streep), m. Fijne geut of straal. Ne strip
watere. De melk komt mee strippen uit den eur.

J.

Daad van iets snel tusschen de
vingers (of nagels of tanden) te trekken. Da' kind
trok mee ne strip 't graan van d'aren. — Snelle
slag. Ne strip krij(g)en. Iemand ne strip geen
(geven). — Ne strip oplzen (of weeghen), een

SCH. DB.

—

STRONT
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keelen. DB. CV . J. VD. — Al kijvende loochenen, betwisten. Die leu(g)enesse 'n • doe' n iet as

weinig dronken zijn ; z' hee ne strip weeg, z' is
een weinig krankzinnig. — Zie STRIPPEN.
Strippen (gerekte korte i ; de uitspr. laat toe
streepen, met sch. e, te schrijven), onz. bedr. zw .
ww. Very. : striptege, gestript. Met hen (hebben). Onz. Straalsgewijze spatten. De melk stript
uit den eur van de koe. — Bedr. Straalsgewijze
doen spatten. Vgl. J. — Gewoner : tusschen vingers (nagels, tanden) snel trekken. 'n Aar strippen. 'm i'luime strippen. De kinders strippen
de krieken van den tak. DB. CV . J. Vgl. FRANCKVAN WIJK

en VERCOULLIE.

Stroef, bn. bw ; — strompelen, ww. ; —
stronk, m. ; — stronkelen, war. Niet in ge-

bruik ; zie hier STREUNK, STREUNKELEN.

Stront, in. (niet vr.). Mv. -en. Verkl. -se (mv.
-ses, -sies). Wdb. — Er es stront an 't stekske
(soms stokske), de zaak deugt niet, zij moet slecht
uitdraaien. — G'enz mengt i' geene stront roeren,
vuiligheid moet men onaangeroerd laten ; men
mag zich niet bemoeien met vuile of oneerlijke
zaken ; men moet slecht volk vermijden. Ook :
hoe meer da' g' in ne stront roert, hoe iizeer dal
hie steekt, een vuile zaak kan niet door tusschen-

komst verbeterd worden, veeleer verslecht ze er
door. — Dat en riekt nor geene stront, dat is
goed, deugdelijk, niet slecht. — Beschimpend of
ironisch. Lekt vat da' bescheten es, en ge silt
wete' wat da' stront es. — Vam buite (soms
bove) pront en vaan binne (soms onder) stront,

van iemand die zich boven zijn staat aankleedt.
-- Veel stront a' zij' gat lien (hebben), veel beslag
maken. — iemand deur de stront trekken, hens
door kwaadsprekeril erg bevuilen. -- ln ne stront
tenten (stappen of stampen), teleurgesteld zijn ;
bedrogen of gefopt zijn. — Al moest het stront
re(g)enen (of rainen), zelfs als 't schier niet
mogelijk is. Rekent op mik; 'k zal kommen, al
moest het stront re(g)enen. -- Spottend. As de
wend dor blijft zitten, zal 't stront re(g)enen,

als iemand een veest laat. -- Vertrekke' zonder
hond of stront te zeggen, zonder spreken. —

Vgl. DB. Cv, J.

— Scheldnaam. Mensch zonder waarde. Diere
stront en ka' mij b ee' kaad (kwaad) doen.
— Afl. Strontachteg, bn. bw., VD ; — stronterije, vr., collectief : al de vuiligheid ; en gaat al
da' boontse (baantje) niet, 't es al stronterije;
die famield' en es mor stronterije va' volk; die
zake, dat en es mor 'n stronterije; vgl. VD.
-- Samenst. Strontbeeste, vr. (niet o.), mestkever (geslacht Geotrupes der entomologisten) ;
ook : smaadnaam voor mannen, vrouwen, jongens
en meisjes : die strontbeeste van ne vaint , 1ilie
de strontbeeste ; zet die strontbeeste van e maisk'
in den hoek; vgl. CV, J ; — strontbroek, vr.,
strontjongen ; — strontgat, o., eig. aars : manneke, 'k zal on (u) 'm beets' op ou (uw) strontgat.
geen (geven) ; kleine jongen of meisje : da' strontgat en kan me stille zijn ; — stronthoek, m.,
vuile hoek ; verloren hoek ; vuile wijk : de Broeken en zij' mor ne stronthoek ; — strontjongene,
-

m., scheldnaam : jongen ; andere scheldnamen
zijn : (voor mannen) strontkloot, m., strontvaint,
m., strontzak, m.; (en voor vrouwen) ; strontmaiske, o., strontwijf, o., strontkerte, stront-
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koste, stronttriene, vr. ; — strontropere, m.,

strontraper, eig. iemand die den drek van de
straat opraapt en verzamelt; ook : nietig mensch ;
zoo ook : strontropen, o., strontrapen : hie zal
nog 't strontroge' moeten doen ; vanhier : strontrogersvolk, o., nietig, arm volk ; — strontvlie(g)e, rosse drekvlieg (geslacht Scatophag a) ;
— strontvolk, o., nietig volk.
— In de volgende samenst. bet. stront- zeer :
strontwort, bn., zeer rot ; strontzat, daarnaast
strontiezat, erg zat.
— Om verachting uit te drukken zet men
stront- voor vele namen van zaken : smijt die
strontmuitse (-muts) weeg ; die strontschoenen
doe' mij zeere; nice' die strontboel' en kan ek nse
spelen; da' strontrites en snijdt niet ; year 'n
strontpeere vechten ze; wa' year 'n strontpenne
toch ! enz. Vgl. CV. T. R. J.

Strontiezat, bn. Strontzat. Zie boven
Samenst.

STRONT,

Str00, o. Zi e STROOD.
Strood (sch. o), o. Mv. ongewoon, strooé'n.

Verkl. gewoon, struutse (mv. -tses, -tsies). Stroo.
Wdb. De eind-d (DB, CV, J schrijven stroot ;
doch bn. strooën, strooëe, niet strooten, strootie
eischt d ; vgl. rood, root' en bloot, bloote) valt
dikwijls weg (ook in de afl. en samenst.) ; vgl.
hier DOOD. Stroo' smjen ; smijt da' stroo' veur
de koe. Doch : dor ligt e strood; roopt (raapt)
da' strood op. — E strood dikke, breed, lank, zoo
dik, breed, lang als een stroo. — Zoo vort as e
strood, zeer rot en breekbaar. — Gekapt strood,
gehakt stroo. Fig. Redeneering (of opstel) zonder
samenhang. Wat dat hie dor vertelt, es gekapt
strood. 'k En verstond zijnem brief niet, 't was
gekapt strood. DB. CV. J. — Iemand g-ee' strood
in de weeg (weg) le(gg)en, hem niet het kleinste
kwaad doen. Ook affirmatief : 'k zal 'zeen e strood
in de weeg le(gg)en. Vgl. DB. J. VD. — Ge, (n)
stroo' verle(gg)en, hoegenaamd niets doen. Ilse
en zoo (zou) gee' stroo' verle(gg)en, het is een
erge luiaard. Zoo ook : hie en zoo gee' stroo van
d'erde (of de grond) ropen (rapen). --- 't Brandt
gelijk strood, het brandt zeer gemakkelijk. —
— 't Es e vier va' strood, het brandt geweldig,
doch 't heeft geen duur. Fr. c'est zin feu de pai/le.
— G' em meugt gee' stroo' bij 't vier le(gg)en,
men mag niet het gevaar zoeken. — Iemand mee
e (ter versterking : vort = rot) stroo' leen (leiden),

hem zonder moeite brengen waar men wil, hem
gemakkelijk verleiden of misleiden. — Op 't
strood, dood (naar de gewoonte eenen doode op
't reeuwstroo te leggen voor het lichteren). Og
't stroo' li(gg)en, dood zijn. Ook : in de miserie
zijn ; op 't "stroo' zijn of g(e)raken ; op 't .stroo'
zitten ; iemand op 't stroo' brengen of zetten;
iemand op 't strood helpen. — Over e stroo vallen,
licht vallen. Spr. Wie omgelu(kk)eg es, valt over
e strood. Vgl. J. — Dat en es va' gee' strood,
't is

van belang. VD. Vgl.

POTERDE.

— E kruise(n) va' strood : voor de deur van

een huis, waar een doode ligt, legt men kruisgewijs e kruise va' strood, nl. twee handvollen
stroo, die een kruis vormen.
— Afl. Strooin, strooëe soms strooien, ndl.
strooien : ne strooien hoed; ne strooi man, vgl.

STROOPEN

STROOMAN; strooee beenen hen (hebben), dronken zijn.
Samenst. In den vorm stroo- : Strooband,
m., VD ; — stroobedde, vr., stroobed; — strooblomme, vr., stroobloem, VD : alle samengesteldbloemige immortellen als Gnaphaliunz nzarg ari-

taceunt L., Íerantltemunt asnaam L., Helichrvsum bracteatum \VILLD., Acroclinium roseuin
II00K., Alnmobianz alataln R. BROWN, Ilhodan.the Hang/es/1 LINDL., Gotnplzrena lobosa L. ;
vgl. VD, J ; — stroobuirdele, m., VII ; — strookaleur, 0., strookleur ; — strooman, m., daarnaast
stroovaint, m., stroovent, VD ; ook : man van
g-

stroo, dien men plaatst op eenen boom bij het
huis eener ongehuwde dochter die bedrogen werd
en met den bedrieger niet trouwt; nietig mensch :
z wyg-t, g' en zij' mor ne strooznan; — stroomes,

0. (niet m.), stroomest ; — stroomijte, vr., mijt
van stroo ; J ; — stroopeepe, hippe, soms stroopijpe, vr., holle stroohalm waarmede de kinders
w ater uit beken en fonteinen opzuigen; — stroopijl, m., verkl. gewoon -ke, stroohalm; zie PIJL ;
— strooperd, o., snijtuig waarmede men het stroo
fijn hakt ; vgl. SNIJPERD ; - stroosnijere, m.,
werktuig waarmede men stroo snijdt ; — strootap,
m., tap van stroo, dien men in het sinautgat van
het wiel steekt, om te beletten dat het smeer er
uit vloeit ; — strootak, o., stroodak_; vgl. TAK ; —
stroovier, o., stroovuur; — stroowalm, m., groote
stroobussel : de stroowalme' bran(de)n op den
Auwenberg te Giezeberge den eeste (eersten)
zondag van de Vasten; — stroowis, m. (niet vr.),
stroowisch, VD ; daarnaast stroowissele, m., een
diminutiefvorm ; — stroo'zak (uitspr. -sak, door
invloed van de verdwenen eind-d van strood), m. :
op de stroo'zak zijn, in armoede zijn; iemand op
de stroo'zak brengen, hem arm maken.

Strooien, ww. Zie STREU(I)EN (ook de afl. en

samenst.).

Strook, vr.; — strooken, ww. Niet in gebruik.
Stroom (sch. o), m. Mv. -en. Verkl. -ke (mv.

-kes, -kies). Wdb. Der was ne stroom va' volk,
een stroom volks. Jlee stroom, stroomafwaarts,
den stroom volgend ; te(g)e stroom, stroomopwaarts ; vgl. DB. Ook wel fig. : te(g)ewerken
en halpt niet, ge moet in de weereld mee stroom
gaan. Vgl. CV.
--- Samenst. Stroomaf, stroomop, bw., stroom-

afwaarts, -opwaarts.
Stroomen, ww. Wdb. 't Water stroolzzdeg'
in huis.

— Afl. Stroonienge, vr., strooming.
Stroop, vr. Niet in gebruik. Zie SAROPE.
Stroop (sch. o), m. Zonder mv. Erg bedrog.

Hie was veer de stroop. Vgl. VD.
Stroopen (sch. o). ww. Wdb. — Bedr.
Iemand stroogen, iemand erg bedriegen ; te veel
doen betalen. Op die mort (markt) kennen z' iemand stroopes. ScH. CV. J.
— Afl. Stroopenge, vr., strooprang, VD ; erg
bedrog ; ook : strooperije, vr. ; vgl. CV, J; —
stroogere, m. , VD ; ook_ : afzetter, bedrieger : me
vete wel hoe diene leeleke strooper rijk er gewor(de)n; vanhier : stroopersvolk, o., stroogersboel, m. ; stroopersbende, vr.
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Strop, o. (niet m.). Mn. -pen. Verkl. -ke (my.

-kes, -kies). Wdb. E strop make' veur zijnen
ai(g)en hals (of nekke), zich zelf nadeel of schade
berokkenen. — Pakt e strop en hangt ou (uw)
op, maak u weg. J. Ook wel, eenvoudiger : doet
e strop rond den hals! — Snoer waarop iets (een
beurs, tabakzak, enz.) met plooien toeschuift. 'n
Toebakblaze, da' gaat toe mee e strop. DB. J. —

Guitig, schelmsch, schalksch kind (jongen of
meisje). E strop van e maiske. Zwijgt, leelek
strop ! Ook : deugniet (van kleine menschen).
Pier heet (heeft) e strop van e wijf. SCH. DB.
CV. T. R. J. — Hier en daar als uithangteeken :

STRUNKELEN

—

luid schreeuwen. Vgl. SCH. CV . J.
Strubbelen, ww. Niet in gebruik (ook niet de
afl.).
Structle, vr. Zie STRUUKSE, -SIE.
Struif, vr. Niet in gebruik (ook niet de samenst.).
Struik, m. Mv. -en. Verkl. -ske (mv. -skes,
-skies). Wdb. — Wordt ook gezegd van kruidachtige (niet-heesterachtige) planten, die veel scheuten, stengels en bladeren, boven den wortel en dicht
tegen den grond krijgen. Ne struik blommen,
torve (tarwe), pato(dd)ers, ges (gras), enz. De
ope' zetten,

In het Strop.

pioene maakt ne schoone struik. Pakt ne geleve

— Samenst. Stropdra(g)ere, m., spotnaam der
Gentenaars ; zie hierover DE BEER-LAURILLARD,

struik andievie. Steekt diene struik akelaien uit.
— Op struik : als de planten nog groeien. Da'
koore' werdt op struik verkocht. Loof (nl, rapen) op struzk verkoopen of koopen, CV. J. Vgl.
STAM. - Ras, familie. En trauwt mee hem niet :
hie hee' geld,, mor hie en es va' geene goed struik.
Ze werdt and, mor z' es ook van ne sterke struik.
Ook : staak, geslachtslinie. Zijn der veel struiken
die moeten deelen ? Neen 't : der en zij' mor drij
struiken. 't Es d'eenegste tante van onze struik.
Vgl. J. VD. jIlnl. Wdb. -- Spr. Ge moet uit
diene struik (nl. hoop meisjes van éen familie)
nen tak kappen, ge moet met eene van den hoop

Woordenschat.

Stroppen, ww. Wdb. Bedr. Met een strop vangen. Nen haze stroppen. - Met een strop toedoen. Es de zak gestropt? SCH. DB. CV. J.
OUD., Bijdr. — Trauwers stroppen; als welhebbende personen getrouwd zijn en uit de kerk
komen, spant men, over de straat langs waar zij
moeten gaan, een touw, ten einde ze te doen stilstaan en ze te dwingen een fooi te geven; dat
heet men : de trauwers stroppen. — Onz. Eig.
een strop, d. i. een knoopje vormen. Al nouien
(naaien) kan den draad) stroppen. Onder 't
opwende va' saijette moette (moet ge) zien da' ze
niet en stropt. De koorde stroptege t'hoope. DB.
CV. — Moeilijk doorschuiven, doorloopen. liTatoen da' geweve werdt, ka' stroppen. De vuileghie' van de beke blijft an de kante' stroppen.

DB. CV. T. R. J. Vgl. BIJEENSTROPPEN. - In
het topspel : met de topkoorde eenen draaienden
top naar de kleine 0 trekken, om hem in de groote
0 te doen sterven. DE COCK en TEIRLINCK,
Kind., V, 191. — Stroppende vul, zoo vol dat
het stropt. DB.
— Afl. Stroppenge, vr., het stroppen : tswenters es '1 'n stroppeng (van wild nl.) in dienen
hoek van de gezzzeente; da' katoen en weeft nié'
geznallek : 't es d'een stroppeng achter d'andere; 't zal mor(ge)n stroppenge veur de traziwers zijn; — stroppere, m., iemand (man of

vrouw) die stropt (in al de beteekenissen van
't woord) ; stroppers van hazen, van trauwers;
stropperije, vr., het wildstroopen : al die
—

keerels leve mee 't lavaien en de stropperije.
— Samenst. Stropband, m., smidsterm : ijzeren

band dien men met nagels vastmaakt; vgl. PRESBANI) ; - stropjakke, vr., vrouwenjakke, die men
met een snoer (niet met knoppen) toedoet, toestropt; -- stropketene, vr., groote, sterke keten,
die men rond een te vervoeren boom stropt : hautmarsanks b ebruike stropketens ; — stropkoorde,

vr., koord waarmede men iets toestropt ; zoo
ook: stropsnoer, o.; — stropmuitse,vr., muts die
met een snoer toestropt : kinders en vrauwe doen
'n stropmuits an, as ze slope (slapen) gaan; —
strop-o, vr., topspelterm : in de strop-o doen. Zie
de uitvoerige beschrijving bij DE COCK en TEIRLINCK, Kind., V, 190 en vgg.
StrOte, vr. (niet m.). Mv., ongewoon, -n. Mnl.
en KIL. : strote. Strot. Iemand bij de strote
pakken. Ze sneep hem de straat af. De stroot

trouwen.
— Afl. Struikaclzteg , bn., VD ; — struikerije,
vr. collectief, minachtende term ; al de struiken ;
-

smijt die struikerij op de nzessenk.
— Samenst. Struikblozzzme, vr., veelal in 't mv.
-n : alle bloemsoort, die eenen struik vormt; lelens
zij' struikblonznzen; — struikboone, vr., veelal
in 't mv. -n en in 't verkl. mv. -buuntses, -tsies :

boonsoort die struiken vormt en niet rankt rond
persen :

dal es 'n goe soorte va' struikbuuntsies;

fr. haricots nains; — struikgewas, o. (zonder
mv.), struikhaut, o., struikhout : verkoopenge va'
struikhaut, va' struikgewas ; — struikplante,

vr., alle plant (kruid of heester) die eenen struik
vormt de pioene, dat es 'n struikplante; —
s.truikrooven, o., struikroovere, m., struikrooverije, vr., niet gewoon ; zie VD.

Struikelen, ww. Niet in gebruik (ook niet de

afl. en samenst.). Zie STREUNKELEN.

Struiken, onz. zw. ww. Very. : struiktege,
gestruikt. Met hen (hebben). (Van heesterachtige
of kruidachtige planten) eenen struik vormen.
Die plante pakt te veel plootse (plaats), ze struikt
stijf. De torve begint goed te struiken. Ook
passief : 't Kooren en es dees jaar nie' gee'
gestruikt. — SCH. DB. CV . J.

Struis, m. Men zegt altijd : veu(g)el struis.
I' sommegte vertelselkies werdt er van de ven(e el struis gesproken. Vgl. FENIEKS ; en k/n1.
Wdb (STRUUS).
Struis, vr. (loodwit). Niet in gebruik.
Struisch (uitspr. struis, doch met ch vuor a),

bn. Wdb. Dat es ne struische keerde.
Afl. Struisdzeghied, vr. z struischigheid, het
struisch zijn : va' struischeghie' gesproken, Mie
—

was 'n struische !

Strunkelen, ww. Zie STREUNKELEN (ook de

afl. en samenst.).

STRUUKSE

—
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STUIVEN

Struukse, struuksie, vr. instructie, geleerd-

heid. 't Was ne ma(n) zonder de minste
struukse.

met eenen stoot. Vu;z de leere stuiken. Ze stuikteg' op de grond en was dood. Tegen iets
stooten : 'k stuike mee mijne kop te(g)en de

Struweel, o. Niet in gebruik.
Studeeren (zacht!. e), ww. Wdb. Studere'

muur ; de schietspoele stuikt te(g)en 't stuzkblokske; op iemand stuiken, hem al snel gaande
aanstooten.Vgl. SCH. DB. T. R. J..— Kinderspel.

veur dokteur, veur gastere.
— Afl. Studerenge, vr., het studeeren : dat es
hier 'n stzzdereng e !

Student (klemt op dent), m, Mv. -en. Verkl.

-eke, daarnaast -se. Dat es ne vieee student, een
zonderling mensch.
— Samenst. Studentejaar, o. ; enkel in 't mv,
jaren ; — studenteklakke, vr., -muitse, vr.,
studentenpet ; — studentemanieren, vr. mv. ; —
studentemode, vr. ; — studenteleute, vr., studenteplezier, 0. ; --r studenteperte, -streke, vr., studententoer, m. ; — studententijd, m.
Studie (klemt. op stu), vr. Mv. -s. Wdb. Igor
doet hie zijn studies ? — Studiezaal. Dees groote
zaal es de studie.
— Samenst. Studiebozze, vr., studiebeurs.

Stug, bn. bw. Niet in gebruik.
Stuik, m. Mv. -en. Verkl. -ske (mv. -skes,

-skies). Rechtstaande schoovenhoop. 1Ve klaine
stuik van drije, vier of vijf schooven. 11%e groote
stuik van twalef schooven. Me zillen in ne stuik
schuilen as 't mint. Ne stuik ben(de)n, de

bovenste toppen der schooven met een strooien
band samenbinden, ten einde het omwaaien te
beletten. Zet de schooven z' stuiken. Nezz dobbe/e
stuik; nen enkele stuik ; ne g'heele staffik es vijf
en twinteg schooven. Vgl. SCH. DB. CV . J. Voor
de etym. zie VERCOULLIE en FRANCK-VAN

WIJK.

Stuik, m. Mv. -en. Verkl., niet gewoon, -ske.
Stoot. Hie viel van de zolder, en 't was ne stink
op de steenen ! — Veelal stoot met het hoofd.
f mij ne ferme stuik i' mijnera buik. —
Hie gaf
Vgl. VD. DB.
Stuiken, bedr. zw. ww. Very. : stuiktege,
gestuikt. Met hen (hebben). In stuiken zetten.
117e nioeten d' haver stuiken. Ons kooren es (of
stag') gestuikt. Ook schijnbaar onz. : 't gaa'
rainen, laat ons algauwe stuiken. VD. DB. CV .
T.

— Afl. Stuikenge, vr., liet stuiken : die stut=
persoon
(man of vrouw) die stuikt.
— Samenst. Stuikbedde, 0., deel van het graanveld, waar de sluiken in rij staan : 't stuikbedde
werdt' t lest omgedaan ; vgl. stuikgewende bij J ;
— stuikgeld, 0., geld dat iemand met koren te
stuiken verdient ; — stuikperd, o., toestel bestaande uit twee schuinsche staken waaraan een
langere vast is ; een werkman houdt het stuikperd vast, terwijl een tweede er de schooven,
over en tegen zet : der en werdt nie' vele meer
gestuikt mee e stuikperd ; — stuikrote, vr., eene
rote van shaken: der en es mor een stuikrote nie
meer op 't veld ; — stuikvore, vr., landvoor waar
men de stuiken voor en over plaatst ; — stuikwere, o., goed weder om graan te stuiken.
Stuiken, onz. bedr. zw . ww. Very. : stuiktege,
gestuikt. Met lien (hebben). Onz. Nedervallen
keng en deugt niet; -- stuikere, in.

,

De marbels, enz. van zekere hoogte in een kuiltje
werpen. De kinders stuiken) • nzee anorbels,
znee knikkers, mee knoppen, mee noten. KIL.
Seri. DB. CV. J. VD. Mill. IThlb. DE CocK en
TEIRLINCK, kind. , V , 1 33 en vgg.
— Bedr. Stooten. G' enn moet aasij azoo nie
stuiken. Met het hoofd stooten. Hie stuikt mij
mee zijne kop dein bifik in twiei. — Slaan,
smijten met een geweldigen slag ; door een ge-

weldigen stoot of slag af- of nederwerpen. Ge

stuikt, het al op de vloer. As ge niet en zwif t,
pak ek on (u) vaste, en stuik ek on (u) van de
zolder nor benzeen.
— Afl. Stuiken; e, vr.,. het stuiken (met marbels b. v.); — stuikere, m., iemand die stuikt

(met marbels b. v.).
— Samenst. Stuikblokske, o., diminutief van
-blok, m. : klein blokje dat in ieder afdeeling van
den springbak geplaatst is en de schietspoel, die
er tegen stuikt, belet verder te loopen; Volk en
Taal, `ST 148; — slzfiklatle, vr., hetzelfde als
rustlatte (zie aid.).
Stuiken, bedr. zw . wvc. Smidsterm. Het gedeeltelijk gloeiend gemaakt ijzer in de richting
der grootste lengte hameren of ineendringen, waardoor op de verhitte plaats een verdikking ontstaat.
Ijzer•stuiken. CV. J. VD.
— Samenst. Stuikniaksieme of -nzasiene, zelden nzachiene (met fr , cli.), vr., tuig, waarmede
men de wielbanden stuik!; CV.
Stuip, vr. (geneeskunde). Niet in gebruik (ook
niet de afl. en Samenst.). Zie DEEKSEsK(I)Es.
Stuipen, bedr. gewoonlijk wed. st. ww. Verv. :
.stoop, gestolen. Met lien (hebben). Bedr. Nederbuigen. De kop stuipen. Ge moet 't lijf stuipen.
Gestope(n) gaan, staan, gebukt gaan, staan. —
Wed. Zich buigen, bukken. Zeer gewoon. Stuipt
on (u) 'in beetse, buk n een weinig. Z' es te loui
(lui) om lier te stuipen, zij is zeer lui. — Vgl. DB.
VERCOULLIE. VD. (s Zuidn. »). Mnl. stupen.
4

,

Stuit, vr.; — stuiten WW. ; — stuiter, m. ;
— stuiteren, ww. Niet in gebruik (ook niet de

afl. of de Samenst.).
Stuiven, ww. Very. : stoof, gestoven. Met hen
(hebben). Wdb. 't Zand stuip. Den haze stoof
al over 't land. Pier stuft er deure, loopt er•
woest door. Hie stuift er vandeure, hij loopt
snel Been. 't Zal der gaa(n) stuiven, 't zal er
gaan spannen,
— Afl. Stuf f achteg (uitspr. stuip-), bas., stofmakend : de wend es stuzfachtig; -- stuikere, in.,
iemand (man of vrouw) die veel stof maakt :
7e)zZd' (wilt ge) oplzauwe, leel-eke stuikere ?
— Samenst.. ,.Staf fineel, o., muldersterm : het
onder het malen verstoven meel ; de mulder
rekent eezzz per cent veur 't stuifineel, da' wilt
ze(gg)en dat luie op honderd kieloots graan dat
hie mate asneet, zie kielo verstuift deur 't malen;

STUIVER
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g oe mulders en vet Le;en abb j (bijna) diet (niets)
as stu fineel; — stu fre(g)ene, m., stofregen.
-

Stuiver, M. Zie STUIVERE
Stuivere, m. Mv. -rs. Verkl. ,rke (mv. -rkes,
-i - kies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
\Vdb. Twznteg- stuivers was ne ,ruilden. Trier
eurdsies (oordjes) was ne stuivere. A ui nok - tellen
ze uie(g)e centierve veur ne stuivere. De boter
kosttec e drij en derte; stuivers, dat es drij
frank. Op de boterwort t'Anorde (Oudenaarde),
te Ronse, t' Íottec em, te Brakele tellen de boeren
nog mee stuivers. Wen halve stuivere, 5 centiemen (in kopergeld). Nen dikke stuivere, ook ne
g'heele stuivere, 10 centierven (vroeger bedoelde

men daarmede de dikke bronzen tien-centiemstukken). Ne kal (kwade) of ooleke of slichte stuivere, een slecht geldstuk. Gekend zijn as ne kaé
stuivere, overal (slecht) bekend staan. — Geldsom. Hie bezit ne schoone stuivere. Ze wint al ne
ferme stuivere. Die koe kost ne g'heele stuivere.
Lader spaart ne goed' stuiver per jaar. Vgl.
VD. J. CV (Aanh.). — Deur de stuiver (of
stuivers) zijn, happig naar geld zijn ; gierig zijn.
Ironisch : liie en es veur de stafwens aszet, liie zie
liever de franks. Hie heel (heeft) de stuivere (of
stuivers), hij is rijk. Ook : hie ligt (of zit) mee'
de stuivere (of stuivers). — De leste stuivere,
't laatste geld. Da' manneke verdoe' zijne leste
stuivere. Onze leste stuiver es op gank. — De
stuivers zij' gaa' vlie(g)en, alles is verteerd,
verspeeld. — 'n Eurdse gzereg - en e s tuiverke zot
zijn. Zie EURD. - Ne stuiver gespaard es ne
stuiver (soms iwie stuivers) gewonnen. — 't En
zijn die zeve' st u ivers niet, dat is de zaak niet. —
Op ne stuiver nie' zien (of kijken), niet nauw
zien. — Ne stuiver tot 'n eurdse maken; va'
stuivers eurdsies maken; ne stuiver op 'n eurdse
brengen. Zie EURI. - Ne stuiver zn l^wieènn
bijten, gierig zijn.
— Afl. Stuiverachteg, bn. : stuiverachteg zijn,
gierig zijn; — stuiveren, onp. ww. : 't stuivert
mart en frankt niet, er zijn wel stuivers, doch

geen franken, de som is onbeduidend. Vgl.
FRANKEN.

Stuk, o. Zie STIK, STUUK.
Stuk, bw. Niet in gebruik (ook niet de koppe-

lingen). Vgl. STIK.
Stukadoor, m. Niet in gebruik (ook niet de
all. en samenst.).
Stul, in. Mv. -len. Verld. -leke (mv. -lekes,
-leki'es). Boterstul. Ze gaa' nor de mort (markt)
mee ne schoone staal botere. Vgl. VD (« Zuidn. »);
hij maakt het woord vr.; VERCOULLIE.
Stulp, vr.; stulpen, ww.; stumper,
stumperd, m. Niet in gebruik (ook niet de afl.
en samensi.).
Sturen, ww. Zi e STIEREN.
Sturten, ww. Very. : sturttege, gesturt. Met
lien (hebben). Mnl. sturten (naast storten). Storten. Bier sturten. Wie heet er de melk op de vloer
gesturt? Hier es 't verboo(n) grond (of afval)
te storten. — Het land ondiep omrijden. 't Es
—

-

—

genoeg da' land ne keer te sturten.
• — Afl. Stztrtenb e, vr., het storten (van vocht) ;

SUIKERE

---

liet ondiep omploegen ; — sl ui - tere, m., iemand
(man of vrouw) die (veel) stort; ook : stuntkloot,
m., en (van vrouwen) sturtgat, o., sturtkerte,
-konte, vr.
Samenst. In den vorm sturt- : stortbier, o.,
lekbier; vgl. stortbier bij Sex, DB, T, R, J; —
slurtvore, vr., ondiepe voor die Men bekomt als
men land sturt; vanhier sturtvoren, ww., sturtvoren maken : land sturtvoren. Vgl. boven Afl.
— In den vorm sturte- : sturtekerre, vr., fr. tombereau, kar die men kan omstorten, omwippen.
--

Stut, vr.; — stutten, ww. Niet in gebruik
(ook niet de afl. en samenst.).
Stuuk (uitspr. met verkorte lange a2 als fr. stuc,
of als Brab. stuk), o. Mv. -s. Geschreven stuk; fr.
,

pièce. hoeveel suuuks zijn der vandoen om te

keurzen trauwen ? Ge moet da' stunk goe' bewaren. — Kaartspelterm. Heer en vrouw van
troef. 'k Telle twinteg van 't stunk. Daarnaast
PEES (fr. pièce) en MARIOUDZE (fr. mariag-e); zie

ald. ; ook STIK.
Stuur, o. Niet in gebruik.
Stuur, bn. bw. Trapp. van verg. : stuurder(e),
stuurst. Stuursch, streng. 't Es ne store ?nains,
hie en kan nie ne keer la(ch) en. Ze trekt e stuur
gezichte. As ge da' kind stuur bekijkt, begint 't
te schreeiasen. — Van weder. Guur, ruw. I4'a'
store wend! 't Es stuur were; ne stafre westere.
Vgl. KIL. Sex. DB. CV . J. VD. 111n1. 1l7db.
— Afl. Stureghied, vr., stuurschheid, *sturig--

heid ; J.

Stuw, m.; stuwen, ww. Niet in gebruik.
Subiet (met verkorte ie), bn. bw. Daarnaast
—

SEPTET. Wdb. 'n Subiete dood.. Z' es subiet gestoorven. 'k Zal sabiet kommen.

Subside (uitspr. suubziedi, met klemt. op zie),
vr. Wdb. Vraagt 'n suubziede.
Substituut (uitspr. soubstietuut, klemt. op
tuut), m. Wdb.
Succes (uitspr. suukses, ses met den klemt. en
met gerekte korte e), o. \Vdb. 't Was e groot
suukses. — Soms voor successie. Da' suukses zal
nog doe' prossederen.

Successie (uitspr. suuksessie, -sa ; ses met
gerekte korte e en den klemt.), vr. Wdb. Der zijn
der wel honderd veztr die suuksesse.
— Samenst. Suuksess(i)erechten, o. mv.

Suf, bn. ; — suffen, ww. Niet in gebruik.
Suiker, m. Zie SUIKERE.
Suiker . Vervangt sakker- in eenige basterd-

vloeken : suikerblolnme; suikerdeboele, suikerdeboeren ; suikerdefentere; suikerdzee, suikerdzoe;
suikerdementen; suikerdetwieé; soikerdepietsies ; en andere nog. Vgl. SAKKERE.

Suikeraie, vr. Zie SUIKEREIE.
Suikere, m. (niet vr.). Waarschijnlijk is mnl.

S í`KE R ook

M. Bij J is 't o. ; bij CV, T m. ; bij R

m. en o. De einde valt dikwijls in de uitspr. weg.

Suiker. Zoo zoet as Buikere. De kinders zij' zot
noz de suikere. Doet 'na brokske suiker in de
kaffie.
-

I16 --

SUIKERE
— Afl. Suikeraclit,g , bn. bw. : da' snzaak(t)
suzkerac/zteg ; de kinders zij' suikerachteg, zij
houden van suiker; -- suikerderije, vr., collectief
van suiker : da' maisk' eet te veel suikerderije.
-

-

— Samenst. Suzkerbakken, o., VD ; suikerbàkkere, in.; suikerbakkerije, v. ; — suikerbeete,
suikerbeeterave, vr., fr. betterave sucrière, do
beetsoort die men om de suiker kweekt ; daarnaast,
doch min of meer triviaal : suikergast, m. ; —
suikerbol, m., meer in 't verkl. -leke : min of meer
bolvormig suikerachtig snoepdingetje, fr. dragee;
- suikerboone, vr., meestal in 't mv. -n en in
't verkl. suikerbuunts(i)es : prinsessenboon (Phaseolus vulg aris L.), de slingerende variëteit ; de
-

suikerboone' slengere' rond persen; zijn de
suikerboonen al geperst ? de heele plant : de
suikerboone' staan schoonti; vanhier : suiker-

vr., staak waarrond de suikerboonen
slingeren; -- suikerbrokke, vr., veelal in 't verkl.
-brokske, brokje suiker; -- suikerdengs, o., suikergoed ; zie hier DENGS ; - suikerdoone, vr.,
VD ; — suikererte, vr., veelal in 't mv. -n : suikererwt, VD ; — suikerfabrieke, vr., VD ; suikerfabriekant, m., VD; — suikergast, m., iemand
(man of vrouw, jongen of meisje) die veel van
suiker houdt ; ook : suikerbeete (zie aid.) : Sies hee
suikergaste' geplant; — suikergat, o., snoeperig
kind; — suikergoed, o., VD ; — suikerkasse, vr.,
suikerkist; — suikerkerte, -konte, vr., vrouw die
veel suiker eet ; — suikerklontse, o., verkl. van
't niet gebruikte suikerklont, m., klontje kandijsuiker ; daarnaast suikerpiele, vr., verkl. -ke (zie
PIELE) ; - suikerkloot, m., jongen (of man) . die
veel van suiker houdt; — suikerkoeke, m., verkl.
-koekske; Wdb; — sutikerlepele, m., veelal in
't verkl. -lepelke, VD ; — suikerleppe, vr., snoeperige lip : luitik' /zee t wie suikerlepkies ; ook,
de persoon zelf : Mie, die suikerleppe; — suikerIuttc, vr., kinderdot met suiker; ook : vrouw (of
meisje) die veel van suiker houdt ; — suikerman,
m., manvonnig suikergebak ; veelal in 't verkl.
-manneke, jongetje dat gaarne suiker snoept;
ook : tenger persoontje : da' suikermannek' en
kan te(g)en n iet (niets) ; in de twee laatste beteekenissen ook : suikervaint, in. -vaintse. o.;
suikermond, m., veelal in 't verkl. -mondse,
snoeperige mond : da' maisk' hee zie suikermond;
ook : iemand die veel van suiker houdt : da'
suikermondse smokkelt de g'heelen dag; vgl. J ;
-- suikernonkele, m., suikeroom ; DB, J ; —
suikerpeere, vr., algemeene naam voor alle suikerachtige peersoort : -'k en kenne den noozn (naam)
boomperse,

,

--

van dees goe peeren vliet, unor 't zijn toch surkerpeeren ; — sztikerpiese, vr., suikerpis ; zie
PIESE ; -- suikerpot, m. verkl. poutse, VD ; —
suikerraspe, vr., VD ; — suikerriet, o., VD ; —
suikersmaak, m., VD ; — suikersmoel, m., veelal
in 't verkl. -srnoeleke, hetz. als suikermond ; —
suikerspekke, vr., verkl. -spekske, knopvormig
suikerdingetje; zie SPEKKE ; - suikerstok, m.,
stokvormig suikergebak : ne suikerstok es ne
klaine venger dikke, zie groote venger lank, en
hie kost ne cent; iemand e suikerstokske geen

(geven), hem (door zachte, zoete middelen of
woorden) paaien ; -- suikertand, m. : ne suikerland lien ( hebben ), veel van suiker houden ;
conisch : 'k zal herre suikertand uittrekken,

SUKKELEN

haren snoeplust bedwingen ; vgl. 'VD ; --- suikertan e, vr., VD ; -- suikertante, vr., VD ;
suikertriene, vr., vrouw (of meisje) die gaarne
suiker eet ; zie TRIENE ; - suikervaint, m., zie
boven : suikerman(neke) ; — suikerwerk, o., sztzkerwerker, m., VD ; — suikerwortele, m., veelal
in 't mv. -ls, suikerachtige peen ; — suikerziekte,
vr., VD ; — suikerzoete, bn. bw., suikerzoet.

Suikereie (uispr. suikaraia, klemt op raz),
vr. Zonder mv. ; zonder verkl. Suikerei, suikerij
(Ciclzorium Intybus L). Suikeraie • planten,
uitsteken. — Zie wortel der plant. Suikeraie
bran(de)n. — Zwartbruin poeder van gebrande
suikereiwortels. Der es te veel suikerai op de
kaffie. — Wilde suikeraie, of eenvoudig suikeraie,
pissebed ( Tarraxacum volg are LMK.) : suikerai
eten; suikeraie steken, met een mes afsnijden.
— Afl. Suikeraiachteg , bn. bw., naar suikerei
smakende; van suikerei houdende.
— Samenst. Suikeraiblad, o., gewoner -blare,
vr., blad van suikerei of van pissebed ; — suikerai=
bra e(de)n, o., -brandere, m., -branderije, vr.,
suikerei fabriceeren, suikereifabrikant, suikereifabriek ; — suikeraiblomme, vr., bloem van
suikerei ; gewoner : bloem van pissebed : maiskies
trekken) sztikeraiblommen ; — suikeraidooze,

vr., suikereidoos, waarin men suikerei bewaart ; —
suikeraa f abrieke, vr., suikereifabriek; suikeraifabriekant, m. ; — suikerailepele., m., lepel waarmede men suikeraie uit de suikeraidooze neemt ;
suikerarak, o., pak suikerei ; -- suzkeraisala,
vr., sla van pissebed; — suikeraistruik, m., de
gansche suikereiplant zonder of met den wortel;
pissebedplant : steekt ne sztikeraistruik of tiene
veur sala; — sztikeraiwortele, m., de wortel der
suikerei : sztikeraiwortels bran(de)n; — suikerai—

zaad, O.

Suikeren, bedr. onz. zw . ww. Wdb. Ge moet
da' bier suikeren. Van personen : gesuikerd zijn,
van suiker houdende, -- Onz. Een suikersmaak
geven. Ge zoodt (zoudt) zei, Jen dat dienesuikere
nie' veel en suikert.

Suilen, WW. ; suizebollen, ww. ; suizelen,
;
suizen, ww. Niet in gebruik (ook niet
—

—

de afl. en samenst.).
Sujekt (uitspr. met. fr. j, gewoner met z, klemt.
op zekt), o. AVdb. Fr. sujet; lat. subjectus. Zijne
zeun es e slicht suzekt.

Sukade (uitspr. ka met zovl. lange a en den
klemt.), vr. Wdb.
— Samenst, Sukadekoeke, in., peperkoek met
sukade; VD.
Sukkel, m. Zie SUKKELE.
Sukkele, m. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Daarnaast, zeldener, TSUKKELE. Sukkel. Wdb. Op (niet van) de sukkel zijn, g(e)raken.
Vgl. VD. — Ndl. sukkel, m. of vr., iemand die
sukkelt, is niet bekend in ons dialect.
Sukkelen, onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon,
TSUKKELEN. WVdb. t}Ioeder begint te tsukkelen.
Hie sukkelt al e jaar mee' da' been. Over de
strate tsukkelen. De manke sukkelt er vandeztre. .
Zal hie deur de minere keunen tsukkelen ? Da'

SUL--
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Sussen, ww. Niet in gebruik (ook niet de all.)
Suubziede, vr. ; -- suubstietuut, m. ;
suukses, o. ;
suuksess(i)e, vr. Zie SUBSIDE,

werk sukkelt. De wenzkel gaat achteruit : ze
beginnen al le tsukkelen.
— Afl. Sukkel-, tsukkelachteg, bn. bw., VD;
— sukkeleere, tsukkeleere, m., sukkelaar ; —
sukkel-, tsukkelenge, vr., sukkeling : ' t es 'n tsurkkelenge mee' die ziek oo(g)en; da' werk, wa'
sukkelenge! Z' en kan me meer gaan, 't werdt
'n groote tsukkelbage; — sukkel-, tsukkelderije,
vr., sukkelarij ; — sukkel-, tsukkelesse, vr., suk-

—

SUBSTITUUT, SUCCES, SUCCESSIE.

Suurkel, rn. Zie SUURKELE.
Suurkele, m. Zonder mv. ; zonder verkl. De

eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Daarnaast
ZUUEKELL. Mnl. suerkele (naast a. v.). Te Nederbrakel sufkaart (met metathesis) naar PAQUE,
Volksaa. Zuring (Rumex acetosa L.). De kinders
trekke' suurkele. Zuurkel eten. Vgl. KIL. SCH.
R. j.
— All. .Suurkelachteg, bn. bw., naar zuring
smakende.
Samenst. Suurkelblad, o., gewoner -blare,
vr. ; — suurkelsoepe, vr., soep met zuring bereid ;
suurkelzaad, o., zuringzaad.

kelaarster.
— Samenst. Sukkel-, tsukkelgank, m., VD :
op de sukkelgank zijn of Braken, sukkelen ; —
sukkel- of tsukkeljaren, o. mv., jaren van sukkeling, van tegenspoed : ze zijn al lang in de
tsukkelj sren, ze sukkelen al eenigen tijd; ouderdom van min of meer vijftig jaar, fr. dge critique :
^

—

11Iie es in her tsukkeljaren; — sackkel-, tsukkelstrate, vr. : iia de sukkelstrate wennen of zijn,
sukkelen ; ook : op de sukkel- of den tsukkelweeg
zijn, op de sukkel- of tsukkelbane zijn. •
Sul m. ; ,

T

-

Suurplu, In. Zie SURPLUS.
Suurzijn (klemt: op zijn), m. Mv. -s. Verkl.

sulfer, m. Niet in gebruik. Zie

-ke (mv. -kes, -kies). Vgl. mnl. surgien, surg Vin;
eng. surgeon. Uit ofr. cirurgien (nfr. chirurgien).
Heelmeester. DB (SURGIJN).

SNUL, SOLFERE.

Sulkaart, ni. Zie SUURKELE.
Sullen, onz. zw. ww. Sukkelen, ziekelijk zijn.

Suns^ m. Persoonsnaam : Franciscus. Zie PERSOONSNAMEN. -- De Susen (Snnussen) of Suns-

't Es al meer as e jaar, da' vader an 't sullen es.

— De beteekenissen, bij VD aangegeven, zijn hier
onbekend.
— Afl. Suldere, m., ziekelijk persoon (man of
vrouw) : moeder en es mor ne snider nie naeer;
sullenge, vr. : 't was 'n sullenge zonder ende,
een eindeloos ziekelijk zijn.
— Samenst. Sulstrate, vr. : in 't sulstrootse
(*sulstraatje) zijn of wennen, sukkelen, ziekelijk
zijn.
Supement o. "Z i e SUPPLEMENT.
Superflu (klemt. op flu), m. (niet o.). Fr. superfllu, het overbodige. En veer ne superplu

kes (kies), soort van godsdienstige gilde, de
Xaverianen (naar Franciscus Xaverius). — Bij

uitbreiding : de klerikalen. — Minachtende term :
kerel. TYeste was ne vieze suns, nen domme suns.
Vgl. slEs.
Suus, tusschenw. Sus, stil. Suns, suns, mij'

-^–

manneke !

Suzekt, o. Zi e SUJEKT.
Swainselen, ww. ; - swainst, vw. bw. Zie

,

SWEINSELEN, SWEINST.
SWeers (uitspr. swees met sch. e), bn. bw. Zie
I)WEERS (ook de afl. en samenst.)
Swees, bn. bw. Zie SWEERS.
Sweinselen ( uitspr. swainsalan ), Ww. Zie
LWEINSELEN (ook de afl. en samenst.).
Sweinst (uitspr. swainst), vw. bw. Terwijl.
Swainst da' 'k schreef, liep hie de si re. — Ondertusschen. Wacht 'in beetse, swainst zal ek mij
J aa(ir) klem (kleeden). — Vgl. SWENST bij CV,
J ; SWENTS bij SCH. t Schijnt een vervorming te
zijn van terwijl(ent). Zie SWIJLENS, SWIJLENT,

kre(g)en' alk 'm peute peeren.

Superstiese, -sle, vr. Zie SUPERSTITIE.
Superstitie (uitspr. suparstiesa, -sie ; klemt.
op stee), vr. Wdb.
Afl. Superstiesiejeus, bn. : dat zij' superstie—

siejeuze mainsen.

Supleant, rn. ; -- suplement, o. Zie SUPP-.
Suppleant (uitspr. sule-ant met klemt. op

-

ant), - m. Plaatsvervangend lid (voor kamer of
senaat, gemeente- of provincieraad). Der zijn nog
twie supleanten. Fr. suppieant.

'

SNIJLES.

Supplement (uit spr suple- of sup/a- of supal-

Swijlens, swijlent, swijles, vw. bw . Terwijl.
Loopt nor huts, swijlens act 't nog dag es. —
Intusschen. Ze sliep, en swijlent at ek 'iaz beetse.

.

ment; klemt. op ment), o. Fr. suppléznent. \Vdb.

Surplus (uitspr. suurplu, klemt. op plu), m.
(niet o.). Niet gewoon. Ne suurplu krij(t)en.

Vgl. SWEINST.

T
T (uitspr. tee met zachtl. e, of ta), vr. 'n Groote
tee; 'n klaine ta. — Er es 'n tee bij, het is
overdreven, het gaat over zijn hout. Drenkt hie
vele? Der es 'n tee bij, nl. hij drinkt te veel. Die
boerinne was rijke. Of ze rijke was? Er was 'n

tee bid: Zeer zelden zegt men in dit geval ta iplv.
tee. — Gelijkende spreekwijzen : Er zoo (zou)
moeten 'n tee af zijn, men zou er moeten wat
afnemen. Al waar 't dat er 'is tee bij es, 't en
deug(t) niet. Vgl. SCH. op TE.

T
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T, voorz. Zie TE.
Taai (uitsp. toui ), bn. Trapp. v. verg. : totl ier(e), touist. Wdb. 't Vlees es tour. Zij ' vader es
ren toetien.
Afl. Touiachteg, bn. ; — touieghted, vr.,
taaiigheid ; — touite, vr., taaiheid; Lol. Wilb.
—

Taaf (uitspr. met ndl. lange a), m. Persoonsnaam : fr. Gustave, Octave.
Taak, vr. Niet in gebruik.
Taal, v. Zie TALE (ook de samenst.).
Taalde (uitspr. toulda, met speciale zovl. ott),
vr. Mv. -n. Verkl. ongewoon. Talie, taille. Wdb.
Da' maisk' heet (heeft) 'n schoon toulde. —
111 c eereer el. Er zij' vier vierendeelen in 'n elle,

en vier toulden in e vierendeel.

Taan, vr. Niet in gebruik.
Taart, vr. Zi e TAARTE.
Taarte (uitspr. tort?), vr. Mv. -n. Verkl. tourt-

se; • mv. -tses, -tsies. Mnl. taerte, tarte. Wdb.
'n Goe torte. Zijn de torte' gelukt? — (Vuil)
vrouwmensch. 'n Vuile torte. Mie es 'n zotte
torte; 'n onnoozel torte. SCH. J. - Volksmeteorologie. iTiorte (de maand Maart) es 'n vuile
torte, Maart is een vuile, natte maand. — Oorveeg. Iemand 'Ja torte geen (geven). 'n Ferme
torte krij(g)en. SCH.
— Afl. Tortachteg, bn., verlekkerd op taarten :
kinders zijra tortachteg; — torten, ww., enkel

in inf. en verf. dw. : opeten (sprekende van
taarten) ; der en zij' geen torten nie meer, ze zijn
aastaal g etort; bekijven, beknorren (van een kind
b. v. dat gedurig taarten vraagt) : zwijgt, of 'k
zal ou (u) ne keer torten ; vgl. APPELEN.
— Samcnst. In den vorm. tort- : tortappele, m.,
appelsoort goed om er taarten van te maken :
strepengen, dat zij' goe' tortappels; zoo ook :
tortpeere, vr., en tortpruinne, vr. : bomerspruitne'
fijne tortpruiren. — in den vorm torten- (ii
blijft voor klinker, h d, t; 1a wordt in voor b;
voor de andere medeklinkers valt n weg) : tortembak, m., het taartenbakken : moeder es an den
-

,

tortembak; den tortesnbak es nmeslukt; — tortembakkere, nl. Wdb.; — tortendeeg, m. (niet o.),
taartendeeg; — tortenetere, m., iemand (man of
vrouw) die (gaarne) taarten eet; — tortepateel, o.,
,

pateel waarin men taarten bakt ; zie PATEEL ; —
torteroldere, m., kleine houten handrol, waarmede men den tortendeeg openbreidt; — tortespijze, vr., brij of moes (van fruit, melkmatten,
rijst, enz.) waarvan men taarten maakt.
Taarts, vr. Niet bekend in mijn dialekt.
Taarve (uitspr. torve), vr. Zonder mv. ; zonder
verkl. Mnl. ook taerwe. Tarwe. SCH. DB. Torve
zooien; torve pikken.
— Afl. Torven (uitspr. torvie), bn., tarwen :
torvie strood, tarwen stroo. In verscheidene der
volgende samenst. kan torve(n)- ook als bn. wor-

den opgevat.
— Samenst. In den vorm torv- : torvaar, o.
(niet vr.), tarweaar. — In den vorm torve- : torveblomme, vr., tarwebloem; — torvebrood, o.,
daarnaas t torvie brood, tarwebrood ; — torvegraan, o., veelal in 't verkl. -groontse : zoo groot

TABOEREE

as 'n torvegroontse; — torvegrond, m., daarnaast torveland, o., grond of land geschikt voor

tarwebouw; grond of land waar tarwe gegroeid
heeft of goed gedijt; — torvejaar, o., tarwejaar;
— torveka f, o., tarwekaf ; — torveaneel, o., daarnaast torvie meel, tarwemeel ; torvemijte, vr.,
mij te van tarweschooven ; — torvestreekte, vr.,
streek waar veel tarwe wordt gekweekt; —
torvestrood, o., daarnaast torvie strood, tarwestroo ; — torvestoppele, m., stoppelland, waar
tarwe heeft gegroeid ; — torveveld, o., veld van
tarwe; — torveziekte, vr., tarweziekte, — In den
vorm torven- voor klinker en t : torvenoekst, ni.,
tarweoogst; — torventijd, m., tijd dat de tarwe
groeit, rijpt of rijp is.
Taas (uitspr. met zovl. lange a), bw. Daags
(zie aid). Taas veur zijn dood.
Taats (uitspr. toots met zachtl. o), m. (niet vr.).
Mv. -eia. Verkl. -ke; mv. -kes, -kies. Wdb-Tootsen op de schoene slaan. Ne koperie (koperen)
toots. Wen toots op de ku van den top. Blenkende
tootsen op 't harnas van e perd. Lerie (lederen)
zetels hen (hebben) dikkels tootsen. ' — Raadselvraag. Wie gaat er op zijne kop naar de
kerke ? Antw. De tootse' van ne schoen.
— Afl. Tootsen, ww., met taatsen beslaan : ne
schoen tootsen. J. DB (TATSEN).
Tabak, m. Niet in gebruik. Zie ToEaAK.
-

Tabbaard (uitspr. tabbort, klemt. op tab), m.
Mv. -boy(d)s. \Vdb. Nachtkleed, slaapkleed.
Veelal met lang : ne langen tabbord. In een
kinderliedje : Sente-Nklous, - dem brave man,
mee zijne langen tabbord an. DB. J.
Tabbeldot, vr. ; — tabbelette, vr. ; — tabbernakele,
a. Zie TABLE D'HUTE, TABLETTE,
-

TABERNAKELE.

Tabbord, m. Zi e TABBAARD.
Tabelle (korte a, klemt. op bel), vr. Hetzelfde

als KOORTABELLE. Zie aid. s. v. KOOR.
Tabernakel, o. Zi e TABERNAKELE.
Tabernakele (uitspr. ta met korte a, na met
zovl. lange a en den klemt.), o. (nooit ni.). De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Enkel
bekend in de bet. : altaarkastje voor hostie en
kelk.
Tabijn, 0. Niet in gebruik.
Table d'hóte (uitspr. tabbaldot, korte a, hoofdt.
op dot), vr. In dat hotel es 't tabbeldot om een
uren. — Wordt ook gezegd van een huis, waar
men iedereen onthaalt. In dat huis es 't tabbeldot
veur alkendeen.

Tableau (uitspr. op zijn fr.), m. (niet o.). Mv.

Verkl. -tse ; mv. -tses, -tsies. Dat es nog ne
schoongin tableau. Wdb.
Tablette (uitspr. tabba) letta met korte a, b(?)let
met den hoofdt.), vr. Mv. -n. Verkl. -ke; mv.
-kes, -kies. Deel van het venster : houten of mar-ts.

meren plaat, die voor bet onderste van het venster ligt. Op de tablette van de vaister staan
der dikkels blompotten. De buitenste tablette;
de binnenste tablette.

Taboeree,m. Zie TABOURET.

TABOURET
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Tabouret (uitspr. taboeree, ta met korte a, ree

TARÈLEN

---^-

met zachtl. e en den klemt.), m. (niet vr.). J. CL

Tafelinge (uitspr. tafelenga met zovl. lange a),
vr. Zelden voor toefelinge, zie ald, en Volk en

(Bes).

Taal,

Tachentig (uitspr. ta(ch)antach), telw. Mnl.

tachentich (naast ander vormen). Tachtig. Vader
was in de taintea. DB. SCH (Byv.). DR. M. .

Tachternoene, bw. Dezen namiddag; fr. cet
aprE^s -midi. 'k En ga nui nie mee, mor 'k zal
tachternoene kommen. Zie TE en ACHTERNOENE.
Taëntig (uitspr. -Each), telw. Zie TACIIENTIG.
Taf, vr. Niet in gebruik.
Tafel, vr. Zie TAFELE.
Tafele (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. - ls.
Verkl. - Ike ; mv. - lkes, - lkies. De slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Tafel. Wdb. — De tafel
afdoen, afnemen. — De tafel dienen, tafeldienen.
- Alaal, eten. Op Sente-Leu (Eligius) es 't in de
Kroone tafel veur de boeren, zij eten er mits
betaling. Op da' pachthcf es de tafel goed, men
geeft er goed eten aan de dienstboden. De knechten zijn der van tafel goed. — Veelal zonder
lides. Kermis- of feestmaal. ' t Es vandai in de
pasterije (pastorij) groole tafele. Bij Sies es 't•
alle Zonda(g)en tafele, kermis. As ge. te gare
trauwt, gee 'k (geef ik) tafele. Tafel hauwen,,
een feestmaal geven; ook : goede sier maken.
— Table d'hôte. In d' Oliebuzze (Oliebeurs) te
Gent es 't tafele, geen (geven). ze tafele. -Ieverst zljilz beenel onder (de) tafel steken, er
eten. J. CV (Aanh).
— D'hailege Tafele, de Tafel des Heeren.
— Tafelke, dekt ou (u) ! Welbekend sprookje.
— Kaartspel. lllrzerae op tafele, mizerie, die
men, met de kaarten bloot op de tafel, speelt. Zoo
ook : solo op tafele; solo-slijm op tafele. Illizerie
op tafel gaa' veur de seinpel nmizerie, voor de
gespeelde mizerie. — Vanhier weliicht mee
't hert op tafele, rechtuit.
— Tafelke le(gg)en, hetz. spel als viertafelen
(zie ald.), op de oostelijke dialectgrens (nl. te
St. Lievens-Essche) ; DE COCK en TEIRLINCK,
-

Kinderspel, VII,

202.

— Aftelrijm :
Onder de tafele
I,ag -'n wafele;
Al die ze nie em mag,
'k Wa insch houder (hunlieden) ne goeën
[dag!
— Afl. Tafelen, ww. ; enkel in 't verl. dw. :
getafeld (zie ald.).
-- Samenst. Tafelappele, m., Wdb. ;
tafe lbelle, vr., tafelbel ; — tafelberd, o., berd waarvan
men tafels maakt ; tafelblad ; — tafelbustelke, o.,
tafelborstelke ; J (tafelborstel) ; — tafelbier, o.,
Wdb. ; — tafeldiendere, m., tafelbediener; ook
van vrouwen gezegd ; DB, CV, J ; ---- ta f elhoere,
vr., Wdb. ; — tafelknecht, m., Wdb. ; — tafelkost, m., eten es dat tafelkost? 't en es nie etelijk;
ook : onkosten van eten :- ze vra(g)e mij drijfrank
veur slopen (slapen) en tafelkost; DB.
tafelmaisen, o:, meid die de tafel bedient; — tafelnzakere, m., iemand die tafels maakt; Wdb.;
-- tafelmes, 0., Wdb. ; -- tafelpeere (sch. e), vr.,
—

tafelpeer.

•
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•Tafereel, 0. Niet in gebruik.
Tainzelen, onz. zw . ww. Very.: tainzeldege,

getainzeld. Met hen (hebben). Tergen en spotten

met iemands woorden tusschen de bijna gesloten
tanden na te babbelen. 't Zijn stante kinders die
tainzelen. En tainzelt niet, of ge zilt mij uit
naij' vel doe' sprengen. SCH (TIJNSEN, TIJNZEN,
TINZELEN). DB (TINSELEN, TINSEN, TINGSELEN, TINGELEN, TINKELEN, DINGSELEN, DINGEN,
ACHTERDINGEI.EN, ACHTERi)INGEN, ACHTERDINGSELEN, ACHTERTALEN). J (TENSELEN).

— Afl. Tainzelderije, vr., het tainzelen : die
tainzelderij duurt al lange genoef; — tainzeleere, m., iemand (man of vrouw) die tainzelt
nen tainzeleere kan iemand duvels maken ; —
tainzelenge, vr., het tainzelen : es 't gedaa' mee'
die tainzelenge ?
— Samenst. Tainzelbek, m., tainzeltnuile, vr.,
iemand (man of vrouw) die tainzelt; -- tainzelkerte of -konte, vr., vrouw die tainzelt; — lainzelkloot, in., man die tainzelt.

Taitse, 0. Zie TATSE.
• Tak, m. Mv. -ken. Verkl. -ske; mv. -skes,

-skies. Wdb.
groenen tak.
Onderdeel eener
familie. Ik en erve niet, want 'k bi (ben) van
nen anderen tak.
— Tak-uit tak-in, onregelmatig in alle rich -

tingen, gelijk een boom met takken die naar buiten en naar binnen staan. Dat hof es tak-uit takin gebauwen (gebouwd). De beke liep tak-uit
tak-in. DB. SCH.
— Samenst. Takhaut, o., hout voortkomende
van takken ; CV (Aanh.).
Tak, o. Mv. -ken. Verkl. -ske; mv. -skes,
-skies. KIL. heeft den vorm tack. Dak. 't Huis
staat onder tak. Op deze wijk zijn't amaal lee(g)e
takken. De speelma' zit er nog op 't tak.
— Het raadsel van 't ei : Ge werpt het wit op
't tak, en 't komt er gelav' af.
— Samenst. Takbalke, m., dakbalk; — takberd, o., berd voor een dak (een schaliëndak. b.
v.) ; — lakdrup, m., dakdrop ; — takgote, vr.,
dakgoot ; — taklatte, vr., daklat; — takmos, o.,

mos dat op de daken groeit;
takmussche, vr.,
gewone musch (Passer domesticus L.), die veel
onder daken woont ; — takpanne, vr., dakpan;
— takrebbe, vr., dakrib ; — takschoulde, vr.,
dakschalie, -lei ; — takstrood, o., dakstroo; —
takvaistere, vr., dakvenster; — takvust, m. (niet
vr.), dakvorst.
Takel, m. ; — takelen, ww. Niet in gebruik
(ook niet de afl. en samenst.).
Takelen (met zovl. lange a), bedr. zw. ww.
Very. : takeldege, getakeld. Met hen (hebben).
Daarnaast TAKKELEN. Ranselen, slaan. Iemand
ne keer ferm takelen. Er op takelen. Veelal met
af- : aftakelen; of met buiten- : iemand buitentakelen. CV. J.
--Afl. Takelenge, vr. : iemand 'n takelenge
geen (geven) of drouien .(draaien); .'n takelenge
krij(g)en. Daarnaast takkelenge.

I
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Taken (uitspr. met zovl. lange a), bedr. zw.

ww. Very. : taakteg e, getaakt. Met hen (hebben).
Raken, aanraken (dat men niet gebruikt). Iemand
of let taken. En taakt mij nie', zilde ! — Ook
wel onz. De morbels taken, de marbels raken aan
elkaar. — SCH. DB (TAKKEN). J. VD (Zuidn.).
Zeer gewoon. Vgl. VERCOULLIE.
— Fig. Krenken, kwetsen, verstoren, vooral
door woorden. Hie kan iemand deur bijtende
wor(de)n (woorden) stijf taken. Al wat dat hie
va' mij zegt, dat en taakt inf. niet. — Getaak(t)
zijn, verstoord zijn. Da' wijf es lichte getaakt.

Taks, m., (niet vr.). Fr. taxe; bij VD taxe.
Bepaalde prijs ook belasting. Op die ware stond
ne/i hoo(g)en taks. DB. J. CV. VD.
Takseren (zachtlange e), bedr. zw . ww. Fr.
taxer. Iemand of iet takseren. Te leege of t'hooge
;

getakseer(d) zijn.
— Afl. Takseerdere, m., iemand die de taxe
bepaalt ; — takseren j e, vr., het bepalen eerier
taxe; daarnaast taksasie (of -se), vr.
-

Tak-uit tak-in, bw. Zie TAK.
Tal, o. Niet in gebruik (ook niet de afl. en
samenst.).
Tale (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -n.
Verkl. ongewoon. Mnl. tale. Taal. Wdb. — Geen
tale geen (geven), niets zeggen. Moeder es stijf
ziek : ze ligt al twie dagen zonder tale te geen.
— Noch) tale noch teeken, noch woord noch

gebaar. Alliteratie. Vooral van bewusteloozen,
dooden, zieken. Es hie dood? 'k paize 't wel : hie
en gee' tale noch teeke' meer. SCH. DB. J. VD
(met ander beteekenis). — Iemand zijn tale
waigeren, hem niet willen antwoorden, aanspreken. He leven i' vijandschip, hie 7t'aigert mij
zijn tale. — 'k Hoore (of 'k versta) on (uw) tale,
ik begrijp goed waar gij heen wilt, wat gij
bedoelt.
Talen, ww. Niet in gebruik.
Talent (uitspr. met korte a, lent met den
klemt.), o. Zonder mv. Wdb. Ne ma' (man) van
talent, een talentvol mensch. Wdb.
Talie, vr. Zi e TAALDE.
Taling, m.; — talk, vr. Niet in gebruik.
Tallentijen, bw. 7i e TIJD.
Talloore (uitspr. loo met zovl. sch. o en den
klemt.), vr. Mv. -n. Verkl. -rke (mv. -rkes, -rkies).
Teljoor, eetbord. 'n Diepe talloore; 'n platte
talloore. Tenie (tinnen) tallooren. .'n Talloore
rijspap. — De talloore kuis(ch)en, alles fijnetjes
ope ten wat er op ligt; ook : veel eten. Sies ka'
zijn talloore kuis(ch)en. — 'n Talloorke men(g)em breken, iets mogen misdoen. Vgl. POTTEKE.
— Tallooren doen drouien (draaien), bekende
fooretoer. Ook fig. : hie kan twie tallooren doen
drouien, hij kent schalksche toeren, het is een
slimmerik, een bedrieger. — Spottend. 'k Zal
't hem brengen op 'n talloorke, ik zal het hem

niet brengen, niet geven, niet toestaan. — Van
iemand (veelal van een meisje) die licht, vlug en
behendig is : ze zoo (zou) op 'n tallóorke dansen.
-= Hie en laat het van zijn talloore nie pakken
(of pikken), hij laat niet toe dat men zijn goed,
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zijn recht ontneme. Vgl. SCH. J. DB (TALJOORE).
CV. lllnl. Wdb (TALJOOR naast ander vormen).
Van ofr. TAILLOIR.
Talu (uitspr. ta met korte a, lzt met den
kiemt.), m. Mv. -lu's of -luuts. Verkl. -ke (mv.
-kes, -kies). Talud ; fr. talus. Le verhoo() en de
strate en maken al weerskanten nen talu. J (m.
en o.). DB (TALUI). CV (Aanh.).
— Afl. Talu én, onz. of beclr. zw . ww. Bedr.
Doen glooien : ze zijn dor, al de rechte kant van
de bane, an 't ta/nêjz. — Onz. (ii-looien, Da'
land taluut nog al. DB (TALUINEN).

Tam, bn. bw. Niet in gebruik. Zie TEM.
Tamboer (klemt. op boer), in. Mv. -s. Trom-

melaar in 't leger. Wdb.
Tamboeren, onz. zw . ww. Very. : tanzboerdeb e, getamboerd. Met hen (hebben). Met gedruisch slaan, kloppen. Op de deure tamboeren.
Op iemand tamboeren. Hie tamboerdeg' hem
deur 't volk, hij sloeg (drong met geweld) zich
door het volk. Ze zijn an 't tamboeren, aan
't lawaai maken ; aan 't vechten en twisten ; aan
't dansen en springen op wilde manier. SCH. DB.
CV . J.
— Afl. Tamboerdere, m., gedruischmaleer,
lawaaimaker ; — tamboerenge, vr., het tangboeren
(in al de bet.) : het slaan met gedruisch ; geruchtvol
gevecht ; hevige- twist ; ook, aframmeling : 'n
tamboerenge krij(g)en, afgerost worden, gefopt,
bedrogen worden, een groot verlies ondergaan ;
iemand 'ii tamboerenge geen (geven) of drouien
(draaien).
Tamboereeren, ww. ; — tamboerijn, vr. Niet
bekend in mijn dialect.
Tamelijk, bn. bw. Niet of weinig in gebruik.
Tamboer majoor (uitspr. foor of -zoor, of
soms roet fr. j:), m. \Vdb.
Tamp, vr. Niet in gebruik.
Tampeest, o. ; — tampeesten, ww. Zie op
-

-

TEMP-.

Tamponk, m. (niet vr.). Mv. -s. Verkl. -ske;
mv. -skes, -skies. Tampon. Wdb. J. CV (Aanh.) .
Tan, bw. Dan. Hie heet (heeft) twie per(de) n
en tan nog 'n ezelke. As g'hem flait, ta' keunde
mee hem doe' wa' da_' ge wilt. Bomde tan ? En
tan ? Vgl. TANS, TONS, TOONS, TOENS.

Tand, m. Mv. tan(de)n. Verkl. taindse; mv.
-dses, -dsies; soms tandeke, mv. -kes, -kies. Wdb.
— Onder den tand, in den mond; fr. sous la
dent. Iet onder den tand krij(g)en, iets te eten
hebben. Hie en hee (heeft) niet (niets) onder den
tand te leggen. In dat huis en hen (hebben) ze
nie' veel onder den tand. — Spr. Ne goeë mosseleter hee (heeft) 'in mossel in d' oo(g)e, een in 't
hand en een onder den tand. — Kalfvleesch, dit
es mijnen tand, dat eet ik gaarne. — Rap in (of
mee) den tand es rap in (of mee) 't hand, een
goede eter is ook een goed werkman. — E vramains (vrouwmensch) her han(de)n en e per(d)
zijn tan(de)n em zeu(g)en nie stille staan. —
Op de tande knezzelen, met de tanden knarsen.
— Op de tandem bijten, b. v. om zich te bedwingen.
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jk Beet op de tan( d e)n, anderst kreeg hie 'n ramn-

melenge. Ook : zijn uiterste best doen. Toe, jonges, laat ons op de tan(de)m bijten, en 't koore'
zal veur de re(g)en nog broze zijn. — Zijn
Lande kwij(e) zijn, niet meer te vreezen zijn.
Eer dat hie ziek was, was 't ne gevaarleke keerere, mor eiui estie (nu is hij ► zijn tande kwijte.
— Iemand nen tand trekken, hem foppen, erg

bedriegen ; hem (in spel b. v.) veel doen verliezen.
— Spottend. Lezen (= bidden) dat de tande
rammelen of kletteren, met zich bewegende
lippen bidden.
— Lekkeren tand, persoon die lekker is.
Trientse, dat es toch zuk (zulk) ne lekkeren tand.
Vgl. suikertand, persoon die gaarne suiker eet.
— Vgl. DB. CV . J.
— Samenst. In den vorm tand- . tandmeestere,
nl. ; — tandpjne, vr. ; honger : in dat buis lien
(hebben) z' anzaal tandpijne; op dat hof rijen de
beeste veel tandpijne ; — tandpoeiere, o
tandslete, vr., het slijten der tanden : bij somvh' te beeste ziede (ziet ge) goed de tandslete;
vgl. J. CV (Aanh.) ; — tandvlees, o., Wdb ; spr.
de bolle loopt op her tandvlees, als ze recht voor
zich loopt, niet een spiraal beschrijft ; dàt vergt van; —

dokteur. Tuuns zal de klokke lu ien. — Dan,
toen, fr. ensuite. Hie sloeg hens eest dood, tons
sneed hie zijn keel af. — En tons? En dan ?

Wordt gebniikt om iemand zijn verhaal te doen
voortzetten, of om hem te doen besluiten.
Voor de verklaring dezer vormen, vgl. ndl.
DAN en TOEN. Zie ook DB : DAN en TOEN.
Tanse, vr. Persoonsnaam : Hortense (dat men
-tansa uitspreekt). J.
Tantatie -se p (uitspr. tantasie, -sa, ta met
zovl. lange a en den hoofdt.), vr. Temptatie, fr.
,

tentation. Dat es 'n dul'elsche tantasie.

Tante, vr. Mv. -n. Verkl. taintse (soms tanteke); mv. -tses, -tsies. Wdb. Taintse Treze
werdt and.
Tanteren (uitspr. te met zachtl. e en den
klemt.), bedr. zw. ww. Very. : tanteerdege, getanteerd. Met lien (hebben). Tergen, plagen.
G' em meugt de kinders nie Lanteren.
— Afl. Tanteerdere, m., iemand (man of
vrouw) die tergt ; — tanterenge, vr., terging, pla-

ging.
— Samenst. Tanteerstok, In., plaaggeest : 211ié

wege den speler veel vaardigheid ; men zegt ook :
de bol op her tandvlees zetten ; -- tandzeere, vr.,
tandpijn. — In den vorm tande(n)- : tandembustelke, o., tandenborsteltje ; — tandegeknains,
-geknainsele, o., geknijns met de tanden ; — tandekeutere, m. tandenkoter ; — tandentrekkere,
m., AVdb : lie(g)e gelijk nen tandentrekkere, erg
liegen; J, CV (Rank).
Tandem (klemt. op tan), m. (niet o.). Wdb.
Tanen, ww. Niet in gebruik.
Tang vr. Zie TANGE.
Tange, vr. Mv. -n. Verkl. -nkske; mv. --kes,
-kies. Mnl. tange. Tang. Wdb. — Da' past (ook :
da' vaat) er op gelijk 'n tang op e verkie, dat
past er in 't geheel niet op. J. — Van een vuil
vrouwmensch. G' en zoodt (zoudt) ze mee' geen
tange vastepakken. Vgl. J.
T uil tange, vuile
vrouw. Log. Wdb.
— Tankske spelen. Kinderspel in huis. Er zijn
een onbepaald aantal spelers. Men neemt zooveel
stoelen als er spelers zijn min twee. Een der spelers — hij die er an is — houdt een tange in de
hand. Als hij met die tange een teeken doet,
moeten al de kinderen naar eenen ledigen stoel
loopen en er zich op zetten. Wie er geen heeft,
is er an en moet de tange vasthouden.
,

-

.

Tangske-spelen (uitspr. tankska-), ww. Zie
TANGE.

Tank, tusschenw. Klanknabootsing van den
horlogeslag, het getamp van een klokje, en derg elijke klanken meer. T ank tank doet d' harloodze.
Vgl. TANG bij J.
Tank, m. Mv. -s. Modern oorlogstuig door de
Engelschen gedurenden den wereldstrijd uitgevonden.
Tans bw. D aarnaast TAN, TONS, TOONS (met
sch. o), TUUNS, TUUS, zelden TOENS. Dan, fr.
,

alors. De naaste week es 't keeremesse, tans zillelne (zullen we) leute maken. Toons kwamp den

en es snor ne tanteerstok.

Tap, m. Zonder mv. Het tappen. Wdb. —
Plaats waar men tapt ; herberg. Hier en es geen
uithangberd, mor 't es toch nen tap.

Tap, m. Mv. pen. Verkl. -ke; mv. -kes, -kies.
Wdb. -- Strootap. Steekt nen dikken tap in da'
keldergat. -- Weverswoord. De tappen van den
sterkbustele (zie ald.), de verschillende haarbundeltjes van den borstel. — Ook rolvormig houtstuk
in den stert gevestigd : de garenboom draait op
den tap, als hij, boven den stert, te hoog komt
te liggen. Om lichte stoffen te weven, weven
z' op tappen. Volk en Taal, V, 179 en IV, 116. —
Smidsterm. Geschroefde stalen spil waarmede men
eenen draad in de moeren trekt. J. V UY LSTEKE,
Smid. -- Veelal. in 't verkl. tapke : hoorn- of
tapvormige, kleine en vroege aardappelsoort. In
-

de luchtenk staan der tapkies.

—

Keutel, die

eenigszins tapvormig is. Een der zeven wonderen
(of wonderlieden) van de wereld : nen ezel zij' gat
es rond en hie' legt eertank vierkantege lappen.
— Samenst. Taprolle, vr., groote, zware rol,
om wegen effen te rollen, fr. rouleau concasseur.
Tap, m. Fr. êtape. Marsch, tocht, afstand, dien
men gaande of rijdende aflegt. 111' hen al ne fermen tap gedaan, laat ons mor 'vi beetse rusten.
't Es ne goeén tap van Anorde nor Giezeberge.
CV. J. CL (B v).
-

• Tapiejoka (uitspr. ta en ka met korte a, jo met
zachtl. o en den klemt.), ni. (niet vr.). Tapiocca.
Tapijt (ta met korte a, pijt met den klemt.),
O. Mv. -en. Verkl. -se; mv. -ses, -sies. \Vdb.
Tapir, m. Niet bekend.
Tappen, bedr. zw. ww. Wdb.
rappere, m., man (ook vrouw) die tapt :
as 't keeremés es, zijn der dry tappers in de
Sterre ; — tapperse, vr., herberg.

Tappesier (uitspr. pa, sier met den klemt.), m.

Verkl. -ke mv. -kes, -kies. Fr. tapissier.
Behanger.
— Afl. Tappesieren, ww., behangen : 'n kolver
(kamer) tappesieren ; vanhier : tappesierderije,
vr., tappesierenge, vr., behangsel ; zelden tappesierdere, m., behanger.
Taptoe, in. (niet vr.). Zonder mv. Wdb. Ze
blazen den taptoe. — Ook, tijd om de herberg te
sluiten : om tien uren es 't taptoe, zilde; —
einde, sluiting van een werk : laat er ons uitscheen (uitscheiden), 't es taptoe. --- Cf. FR ANCKVAN WIJK en VERCOULLIE.
Tapuit, m. (vogel). Niet in gebruik.
Tarandus (uitspr. ta met korte a, ran met den
hoofdt., duns), m. Zonderlinge naam eenex bekende afspanning, op den steenweg naar Gent.
In den Taranduus. De naam is onverklaard ;
tarandus is ook de latijnsche naam van het rendier
Mv. -s.

(Cervus tarandus

TE

t

TAPTOE

L.).

Taranduus, m. Zie TARANDL'S.
Tarbot, m. (niet vr.). Wdb.
Tarief (uitspr. ta met korte a, rief met den

klemt.), m. (niet o.). Wdb. Iet verzende mee
eesten (eersten) tarief. Ze verkoopt boven den
tarief. CV. R. J. CL (Bijv.).
Tarra, m. ; -- tarnen, Ww. ; -- tarra, vr. ; —
tarsel, m. ; — tartaan, vr. ; - tartaar, rn. ; —
tarten, Ww. Niet in gebruik.
Tarve, vr. Zie TAARVE.
Tarwe, vr. Niet in gebruik. Men zegt torve

zie ald., ook de samenst.).
in.
Mv. en verkl., ongewoon. Wdb.
Tas,
't Kooren es in den tas. — Spr. ' t Er zoo ommeu(b)elijk as 'n nould' (naald) of 'n spell' (speld)

(— taarve,

in nen tas zoeken.
-- Samenst. Tasscheere, vr., ingebeelde schaar

waarom men op ien April de onnoozelaars zendt
iemand om 'n tasscheere zenden.

Tas, vr. Zie TASSE.
Tas, vr. (vrouw) ; -- tasch, vr. Niet in gebruik

(ook niet de samenst.).
Tasse n vr. Wdb. 'n Tasse kaijie.
Tassen, bedr. zw . ww. Wdb. Kooren tassen.
Rond tassen, zoodanig de schooven leggen bij het
tassen, dat al de aren naar binnen liggen. —
A,reuz' en ees (= eers) tassen. Zie NEUZE.
Tast, m. Zonder mv.; zonder verkl. Wdb. Iet
op den last doen.

Tasten, onz. bedr. zw. ww. Very. :

tasttege,

getast. Met hen (hebben). Wdb.
— Ilinnen tasten. Zie HINNE.

Tata, tatata (al de a's kort), tw. Uitroep van
verveling, ontkenning. J. CV. Tatata ! laat mijne
kop gerust.

Tater, m. Zie TATERE.
Tatere (uitspr. met zovl. lange a), m. Zonder

mv. ; zonder verkl. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Gesnap, gepraat. Watten es mij dat
Vervelend
veur nen tatere ? SCH. DB. CV . J.
verhaal. DB. — Warboel. In die famielde was
—

't nen tatere. 'k Em bemoeie mij mee dienen
toter niet.

Tateren (zovl. lange a), onz. zw. ww. Wdb.
T rauwe' kennen tateren ! Babbelen en tateren.
-- Afl. Taterderije, vr., het getater ; -- tatereere, m., iemand (man of vrouw) die tatert; —
taterenge, vr.
— Samenst. Taterbek, m., tatergat, o., latermuile, vr., taterpot, m., tatersmoel, m., iemand
(man of vrouw) die veel tatert : dienen taterbek
en kan nie' zwij(g)en ; Sieska den taterpot es
were bezag ; -- taterkause, taterkerte, taterkonte,
vr., vrouw die veel snapt; — taterkloot, m., man
die veel babbelt.
Tatse (uitspr. taitsa), o. Verkl. van het niet
gebruikte tat, patat, aardappel. In de kindertaal.
Taitsies eten.

Taved, tavend (met zovl. lange a), bw. Eig.
te avond ; ndl. van avond ; fr. ce soir. Zal ze
tavend kommen? Vgl. TE. SCH (Bijv.).
Tavie (uitspr. met korte a; vie met den klemt.),
vr. Octavie. CV.
Tchoensdaas, bw. ; tdijsendaas, tdonderdaas (uitspr. tij-, ton-), bw. Zie GOENSDAG,
DIJSENDAG, DONDERDAG.
Te, vz. Wdb. — Bw. van plaats. Hie ligtal lange
ziek te betide. Hier te lande. Verkoopenge van
torve (tarwe) te velde. Ze kommen af te eerde,
te voete. Voor plaatsnamen valt e weg, als de
plaatsnaam met een klinker 'of h begint : t' Anorde, te Audenaarde ; t' Aine, te Eine ; t' Hoorebeke, t' Heurne; - ze valt nog weg (gewoonlijk)
vóor s (z) : 1' Segelsem of te Zegelsein; t' Schoose
of te Schoose (= *Schoorse, Schoorisse) ; t' Sentfans of te Sentfans, te St. Jans-Hemelveerdegem ; t' Scheldewiendeke of te Scheldewiendeke
(= Scheldewindeke) ; t' Sottegem of te Z,ottegern;
— zeldener valt e weg vóor g (cla), voor v (f) en
voor 12 . te Giezeberge, soms t' Chiezeberge (—
e Gierzeberge, Geeraardsbergen); te Vloesbers -e,
soms t' Eloesberge (= *P'loersberg e, waalsch
Flobecq) ; te Velsak soms t' I%elsak (— Velzike) ;
te Nienove, te Nukerke, zeer zelden t' Nienove,
t' Nukerke; — voor de ander medeklinkers te :
te Brakele, te Nederbrakel ; te Dainze, te Deinze;
te Keezere (= *Keerzere, Kerselare), te Leevergern, te Leeuwergem ; te AVel(de)n; te Petegem ; te Ronse; te Tiegern; te Waregels. Vóor

plaatsnamen, die in molennamen voorkomen,
valt de e weg, uitgezonderd voor b (men zegt
tarn vóor mannelijke namen) : de nzeulen tem
.

Breerndries, de heulen tem Bos-ter-Rist,
't meuleke te Boernbeke; doch : de heulen t'Tlankeveld,'t meuleke t' Perlenk, de meulen t' Roovost
(= *Roovorst), de nzeulen t' Schorre, de menen
t' Spijte, de meulen t'Sukkeleere; zelfs voor t :
de - heulen t' Tolnveld. Zie PLAATSNAMEN. -Met een bezitt. vn. - t' (zelden te, zelfs voor een
medeklinker) : t' mijnent, (soms te mijnent),
t' ont'nt (_ t' uwent), t' zijnent (uitspr. t' si,=
Want), t' herrent of t' keurent, t' onzent, I' on-

(soms t' oulderst of t' onderst — te
ulieder), t' houders/ (soms t' lioulderst of t' holderst = te henlieder) : '1 was 1' onzent gebeurd
derst

en niet t' onderst.

— 13 1 —
-- Bw. van tijd. Wdb. — Duidt een verleden
en een toekomenden tijd aan, of een van de twee.
't Zal te nacht (soms t' nacht) kommen; 't es
t' nacht gebeurd ; fr. cette nuit. Ge moet dat
t' avend (of t' aved) doen ; fr, ce soit. 't Hee
(heeft) te rnorre' gebrand; fr. ce rnatin. Ze zal
dat t' achternoene doen; fr. cet apres-midi. 't Es
te noenent (of t' noenent, zelden t(e) noene) gebeard; fr. ce nzidz: 'k Zal te middag kommen;
hie es te middag (ge)kommen; fr. ce midi; te
middernacht, t' middernacht, dezen middernacht, fr. ce minwit; ook : fr. ar. lninuit. Vgl.
Sea DB. CV. J. Mnl. Wdb. — Men zegt ook :
te vespertije, 11In/. Wdb.; te noentije ; te klaren
da(g)e es 't veuregevallen ; — te zonnere, te
wentere, Mnl. Wdb : 'k zal te zomer ou (u) ne
keer bezoeken, te venter es 't te moeielijk ; — te
Mare, k/nl. TVdb (te Meye); — te Paschen, te
Senksen.
-- Van de uren van den dag (ten voor eenen
klinker, h, d of t; te voor de ander medeklinkers) :
ten een uren of ten eenen, fr. à une heure; zoo
ook : ten twie uren of ten twieën, ten drij uren
of ten drijen, te vier uren of te vieren, te vijf
uren of te vijven, te zes uren of te zessen, te
zeven .uren of te zevenen, ten acht uren of ten.
achten, te ne(g)en uren of te ne(c)enen, ten
tien uren of ten tienen, ten elf uren of ten eileven, ten twaalf uren of ten twaleven, ten halvervieren, enz. Deze uitdr. duiden aan een
tegenwoordigen tijd : 't es ten tien ure' vergarenge, of ten eileven; een verleden tijd : de moord
es gebeurd dzuust ten drij ure' van de mor(re)n;
moeder stierf te vieren, in den achternoene ;
'k ben al van ten drijen op, van drie uur ; of een
toekomenden tijd : 'k zal ten ten uren in de
Zwane zijn.' Vgl. DB.
-- Te (ten voor la , d, t of klinker) wordt gebe-

zigd om in sommige spelen het getal aan te duiden, dat het einde van het spel aangeeft : 't spel
es uit te vijven, nl. in vijf punten; laat ons ne
keer jassen ; ten hoevelen es 't spel uit ? Wel te
zevenen, de winner moet zeven schreven uitvegen. In 't bolspel es 't dikkels ten achten uit. Ze
spelen ten tienen uit.
,

— Men gebruikt het veel met een superlatief.
Treur iemand tem beste spreken. Te gereedste
pakken, het gereedste nemen, eerst nemen dat wat
bij de hand ligt. Ze spreekt ten herre schoonste(n),
ze spreekt op de voor haar gunstigste manier. Iet
te kaadsten oppakken, een gezegde op de kwaadst

mogelijke manier aannemen of verklaren. Enz.
— Let bij iemand te goed hen (hebben), iets te
vorderen hebben ook bemind, geacht worden. J.
— Te passe, wel te passe, gezond. — Te koope,
te koop. — Te biechte(n). Zie BIECHTE. - Iet te
niete doen, te niet.
• — In verbinding met een infinitief. Wdb. Er
valt veel te gaan (naast te gene). Dat es te zien
(naast te ziene). [Vatten ester (is er) te doen (of
te doene) ? Fruit moe' rijpe z ijn om goed te zijn

(of te zijne). Vgl. 11lral. T1 a'b. s. v. te, kol. 116.
— Soms valt het voorafgaande werkes. weg : te
paszen (nl. 't es te paszen) dat 't schoo' were
zal zijn. Te ziene, naains (mensch), te ziene (dat
is of dat valt te ziene) ! Te vreezen da' ze gaa'
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sterven. — Te wordt soms weggelaten voor zekere
werkwoorden. Vreed om hooren. 't Was vreeselijk om zietie. 't En es nie' gemallek om doen.
En al dan niet na beginnen. 't Es beginne (naast
beginnen te) vrieze mee Alderhelegen. Ze zijai
beginne loopera, as ze snij za(g)en afkommen. Ge
moet beginne werken. Men zegt : hier niet te
rooken, te speeken, naast : hier nie rooken, nie
speeken; enz.
Bw. van graad. Wdb. Iemand te naar
kommen. Zie NAAR. J. - Als de nadruk op te
valt, spreekt men soms uit tee (met zachtl. e). Hie
wilt tee vele. Dat es tee rijke zijn. SCH. CV . J.
—

Te, bw. van graad bij den comparatief van een
bw. en een bn. Des te : 't zal der te schoonder
onz zijn. Te betere ! Doe nog 'ras beetse klaarsel
op 't bier, 't zal der te klaarder- deur zijn. Te
meer dat hie stijf ziek was. Ben 'k dorom te
slachtere ? Zie hier DESTE. STOETT. Mnl. spr.
365, 37. Hnl. Wdb.

Tedejom, in. Zie TE-DEUM.
Te deum (uitspr. tedejorn, te en de met zachtl.
-

e, de met den hoofdt.), in. (niet o.). Wdb. Ze zongen er den (of azen) tedejorn, ze vierden er feest.

Cv. J. CL (Bijv.).
Tedrenken, o. Zi e TEDRINKEN.
Tedrinken (uitspr. tedrenken), o. Zonder mv.
Wrat men drinkt ; drank. Draagt de pikker zijn
tedrenken. Dat tedrenken en deugt niet. Het is
te drinken als nw. gebezigd : vgl. TETEN.
Teeder bn. • -- teef vr. Zie TEER, TEVE.
Teeke (uitspr. met sch. e), vr. Mv. -n. Verkl.
teekske; mv. -ski's, -skies. Aardworm, pier; fr.
,

lombric. As de teeken uit de grond kommen, zal
't rainen. Dor kruipt 'n teeke. — Het raadsel
van de teeke
't Kruipt onder de zulle,
't En hee noch haar nails wulle.
— Volksgeloof. As ge 'n teeke dood teat (treedt),
zillen on (uw) tan(de)n uitvallen. KIL.: TEKE,
Eland. J. pier, lumbricus terrestriv ». Zie itint.
T ilb . TEDIKE, TEKE. SCH

en J : TEEK.

Teeken (sch. e), 0. Mv. -s. Verkl. ongewoon.

\Vdb. — Tale noch teeke geen (geven). Zie TALE.
— Ten teeke van, fr. en si ne de. Telt teeke va'
vriendschap.

Teekenen (sch. e), bedr. onz. zw . ww. Wdb.
— Bedr. De bolle teekenen, er op met krijt (of
houtskool) een onderscheidingsmerk maken. —
Onz. Da' potlood en teekent niet, het laat geen
teeken op het papier. Da' krijt teekent dobbelt',
laat twee schreven na. Mee dobbel krijt teekenen.
Zie DOBBELE.
— Afl. Teekeneere, m., teekenaar; — teekenenge, vr., teekening.
— Samenst. Teekenboek (uitspr. teekarn-), m.
(niet o.); Wdb ; — teekendooze, vr. ; — teeke(n) geree'schip, o., teeke(n)gerieve, o., teekengereedschap ; — teekenn) lesse, vr. ; — teeke(n)papier,
of -pampaer, o. ; — teeke(n)schole, vr.
Teele (sch. e), vr. Mv. -n. Verkl. -lke; mv.
-lkes, -skies. 'feil. •Wdb. 'n Teele vul melk. —
Uit een teel eten, goede vrienden zijn. En spreekt

TEELT
hem gee' kaa' (kwaad) van Tome : z' eten uit een
teele. — 'n Teelke breken, iets misdoen. Hie
stond beteuterd azof (alsof) hie 'n teelke gebroken ho (had). Hie mag dor nog 'n teelke breken,

hij mag daar nog iets onaangenaams doen, hij
wordt er toch wel ontvangen, men vergeeft het
hem zonder moeite. 1LIL.: TEELE. SCH. DB. J.
— Samenst. Teelkost, m., papeten, gekookte
spijs ; SCH, DB ; — teelvlag teelvlade, fr. flan.
— In den vorm teelen- (uitspr. in voor b) : teeleznben(d)en, 0., het vermaken (binden) van gebroken teilen ; teelembenlrere, in., binder, die
gebroken teilen en potten herstelt.

Teelt, vr. ; teem, m. vr. Niet in gebruik.
Teempst, teems, in. ; — teempsten, ww. Zie
—

TEEMST, TEEMSTI: N .

Teemsehe (uitspr. met zachte e), 0. Temsche.

Zie PLAATSNAMEN.
Teemst, m. (niet vr.). Mv. -en. Verkl. •-eke;
mv. -ekes, -ekies. Daarnaast TEEMPST. Teems. Ne
fijnen teelrist ; ne grovven teems'; ne keínelharie
teemst. DB. J. SCIt. CV. T. R. J en KIL. (TEMST).
^llnl. Wdb (TEEMPsT naast andere vormen).

Teemsten, bedr. onz. zw . w«•. Daarnaast
TEEMPSTEN. Teemsen. Heel teeíp.sten. — Fig.
Twie keere geteemst zijn, van personen : zeer fijn,
zeer slim zijn. -- Onz. Teemsen maken. Vatten
doet hie veter ne stiel ? Hie teenzst. — Van meel :
geteemst worden. Da' meel en es niet droo(g)e,
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teenen van den hinkenden voet. Zie DE COCK en
TEIRLINCK, K ndersp., 1, 312; hier HINKAARD.
Teen (zachtl. e), m. (niet o.). Zonder mv. ; zonder verkl. Mnl. teen, naast tin. Tin. Ne schotel
van teen.

— Afl. Teenach/eg, bo., tinachtig ; — te nie,
zelden tenen, bn., tinnen ; mul. tenijn, tenin :
in dal huis zijn der veel auto (oude) tenie schotels en tallooren ; nep Lenie soeplepele.
-- Samenst. Tenewerk, 0., tinnewerk.

Teen, vr. fr . osier. Niet in gebruik (ook niet
de afl. en samenst.). Zie wIJME, WISSE.
Teën, teëneen (uitspr. ton niet zachtl. e), vz.
Zie TEGEN, TEGENEEN (ook de samenst.).
Teenegare (sch. e en zovl. lange a), bw. Hetz.
als ALTEENEGARE, zie ald. Ze liepen teeneg are
-

de deur uit. Hie smeet het teepeg aar in ne paandere. -- 't Bet. ook : een voor een. Ze moesten
teenegare veur hem passeren. -- Men zegt in
deze laatste bet. ook : een- teenegare. 'k Zie de
koeien een-teenegare nor de stal trekken. — Vgl.
DB ; 211121. Wdb (TENENGADERE en andere vor-

men).

Teenemaal (sch. e en zovl. lange a), bw. Heel
en gansch. Teenemaal gelijk Tien (hebben). Dat
es teenemaal vals. SCH. J.

Teer (sch, e), bn. Trapp. v. verg. : teerder(e),
teerst. Teerier. \Vdb. Teere kinders. Dat es 'íz
teere plante. Teer van herte zijn, zwak van hart,

'1 en teems' nie' b eínallek.
— Afl. Teena(p)sten, e', vr., het teemsen : zijn
teemsteng en deugt niet ; — teelli (p)stere, In.,

ook gevoelig van hart zijn.
— Afl. Teereg hied, vr., *teerigheid, mul. teerich^^l^t, tengerheid : da' mannek' en kan hela

iemand die teemsen maakt; of die teemst.
Teen (uitspr. met sch. el m. Mv. -en. Verkl.

me recht hauwen van teereahied; — teerkes,
-kies, teertjes : da' klai' keendse (dat klein kindje)
was toch zoo teerkies !
— Samenst. Teergevoeleg, teerherteg, bn. ;
Wdb ; — teermoedi o -, bn., weemoedig ; Log. If Vb.

,

tientse; mv. -tses, -tsies. \Vdb. De grooten teen;
de klainen teen. — Iemand nen teen onder zín
broek (of onder zij' bat ; gemeen : onder zijn
klooien ; van vrouwen : onder her rokken, her
kerte of her konte) steken, iemand nen schop
geven. Ook : iemand zijn teene late zien. J. —
Mee' zijn teene' spelen„ in 't geheel niets verrichten, den luiaard spelen. .Bies es de grootste
louzerzk van de weereld, hie speelt de g' heelen
dag mee' zijn teenen. J ook : mee' zin teene'
spelen tot plezier va' zin hielen ! — Op zijn
teene(n) staan, zijn uiterste best doen, al zijn
krachten inspannen. CV. J. CL (BO.). Iemand op de teenen (soms op zijnen teen) terten
(treden) of trappen, hem verstoren, kwaad maken ;
fr. marcher quelqu'un sur les pieds. VD, CV, J,
CL (Bijv.). — 't Beteekent zeldener : hem (tot

werken) aanhitsen, aansporen. J.
— Grooten teen, mannelijk teellid. — Zijnen
tee(n) verstuiken, eig. : door eenen stoot zeer doen
of ontwrichten ; fig. : een meisje zwanger maken.
— Persoon. Onnoozelen teen, onnoozel, simpel
mensch. — Grootschen teen, grootschaard, hoovaardig mensch. — Kauweliiken teen, koudelijk
mensch. — Pijnen teen, slimmerik.
— Kinderspelterm. Tientses of -tsies, meervoudige diminutiefvorm, eig. teentjes : een der
acht vakken (nl. het tweede) van den henkord
(= hinkelperk) ; men moest waarschijnlijk, in
den beginne, er naartoe hinken, steunende op de

-

Teer (sch. e), m. (niet vr. als mnl. tere, teere.

en Westvl.'teer) Vertering(en), in de geijkte
uitdr. : teer nor (naar) neer (daarnaast gewoner :
teer

teerens e nor neerenge) ; den teer nor den neer
stellen of zetten, uitgaven doen volgens de inkomsten ; teer nor neer, dat es e schoon tiengen
in 'n huishauwen. Ook : hoe meer neer hoe meer
teer, als men veel wint, verteert men licht. SCH.
DB. CV . J, KIL. (teere nae neere stellen). Cf.
117íz1. Wdb. S. v. TERE, kol. 246. OUD., 13z^ dr.
— Spijsvertering. 'k Hè wel roest om t' eten,
mor den teer en deugt n iet.
— Tering ; fr. phtzsze, tuberculose. 'k Vreeze
dat '1 op nen leer zal uilloopen. SCH. DB. —

Ziekte van het koren, waardoor het als wegteert.
(tarwe). J.
Teer, o. Fr. goudrop. Niet in gebruik. Zie
TERRE (ook de afl. en samenst.).
Teerelenk, m. Zie TEERLING (ook de afl. en
samenst.).
Teeren (sch. e), onz. bedr. ZW. ww. Teren.
ZVdb. Van teerenden ord (aard), van teerende
nature zijn, geneigd zijn om de tering te krijgen.
Vgl. J (TEREN). - Teeren en smeeren, gepaarde
woorden. Da' moet orme (arm) wer(de)n, dat en
doet anderst niet as teeren en snzeeren, verteren,
Den leer es in de larve
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eten en drinken. — Verduwen. Zware kost en
kan ze niet teeren. 'k Ete goed, mor de ma(g)e
'1z teert niet.
— Onz. Verteerd, verduwd worden. Zi jrz leten
en teert niet. — Gansch. verrotten. - Ales (mest)
om goed te zijne moe' teeneznaal geteerd) zijn.
DB. J. — Vergaan. Da' maiske teert gelijk de
snee veur de zonhze. Vgl. ilnl. Wdb., kol. 254.
Afl. Teerachteg, bn., gelijkende op iemand
(lie de tering heeft : en trauze't er nie mee, z' en
z iet er mor teerachteg uit; — teerdere, m.,
iemand die uitteert ; vanhier : teerdersfamielde,
vr., teerdersvolk, o., familie die door tering uitsterft : z' en zal nie lange leven, z' es van leerdersvolk, van 'n teerdersfamielde ; teerenge,
vr., tering : teerenge nor neerenge; hoe meer
neerenge hoe nicer teerenge ; van de teerenge
sterven ; vlie(g)ende teerenge, fr. phii sie galo--

pante; vgl. boven TEER.

Teerlonk, m. Zie TEERLING '(ook de all . en
samenst.).

Teerling (uitspr. teerlenk, zelden teeralerzk,
met sch. e), ni. Mv. teerlengen. Verkl. -lenkske;
mv. -skes, -skies. Mnl. teerlinck (naast andere
vormen). Wdb. Alec' de teerleng e spelen.
-= Al wat den vorm van eenen teerling heeft :
1 t, Kubieke blok van gemetselde steenen, waarop
de molen rust : de meulen rust op vier teerlengen; DB, CV, T, J ; — 20 Nen teerlenk kant,

een min of meer vierkante houtstapel ; DB ; —
30 Nen teerlenk huizen, een min of meer vierkante blok huizen; SCH, DB, CV, J ; — 4" 'n
Teerlenkske vlees, vierkantig of langwerpig gesneden stukje vleesch : iemand die een schelle
spek of hesp op een snede brood in stukken
snijdt, verkrijgt teerlenkskies vlees.
- Akl. Teerlingen (uitspr. lengen), onz. zw.
ww., niet de teerlingen spelen, dobbelen (dat niet
in gebruik is) : de jonge gasten teerlengen dikkels
veztr groo' geld; SCH , J ; vanhier : teerleng ere,
m., dobbelaar : de teerlengers zij' weer an de
g ank.
Samenst. Teerlenkbak, rn. houten bak,
waarin men met teerlingen speelt : baas, Beet,
(geeft) ons den teerlenkbak, me zille veur ons
--

,

glazen teerlengen; CV (Aanh.); — teerlenkberd, o., plank waarop men dobbelt; CV (Aanh.),
• J (-bard) ; — teerlenkblad, o., vierkant blad,
stuk doek, waarop anker, zonne, enz., nl. de dobbelmerken afgebeeld zijn : op 't teerlenkblad
zetten de teerlengers houder (henlieder) geld; —
teerlenkblok, m., blok hout, die op den teerling
van den molen ligt en waarop de kruisplate rust :
iederen teerlenk hee meer as eenen teerlenkblok;
— teerlenkgast, m., dobbelaar ; — teerlen kroes,
m., dobbelkroes; -- teerlenkman, m., man die
-

met teerlingen op markten en kermissen staat :
den teerlenkman es mee 't geld van de jongens
weer; — teerlenkspel, o., het spel met teerlingen;
-- teerlenkspeeldere, m., dobbelaar.

Teers (uitspr. tees met sch. e), m. Dikke, lange
stok, dien men in den lankwa(g)en (zie ald.)
steekt, en rond denwelken de voelreep wordt gewonden. Rond den tees dromt of woelt (zie ald.)
dent boer de voelreep om 't heiti of de schoove'
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van 't voer vaste te le(gg)en en onder 't voortrijen te beletten op de grond te vallen. Vgl.
SCH. DB. CV (ianh) IlÍnl. Wdb Ndl (TAARTS,

TEERT S).
-- Samenst. Tee(r)sreep, m., gewoner voelreep, zie ald. ; vgl. taersreep in JInl. t{ db.
Tees nl. Zie TEERS.
Teezen, ww. Niet in gebruik.
Tegare (uitspr. met zoel. lange a), bw. Mnl.
tegadere. Daarnaast TSEGARE en SCHEGARE. Te
zamen, samen. 7e gare doen. Ze wennen al lange
,

terare. vielen teg are. Laat ons heulen om te
-

zie' wie tsegare valt. [Iilleyne schogaredoen?

Zie

GARE.

Tegel, m. Niet in gebruik (ook niet de A. en
samenst.). Zie TIECHELE. •
Tegen (uitspr. te(g)an; n wordt nt voor b, n
valt weg voor de ander medeklinkers, uitgezonderd voor ii d, t), vz. Wdb. — Rzu(gg)e te(g)e
ru(gg)e, rug aan rug; fr. dos à dos. --- Er te(g)e
vlie(g)en, erg gestraft, bekeven worden. Pier hee
,

Sies ferns g esle(g)en, hie zal der te(g)e vlie(r)en. As 't zij' vader zal weten, zal er hie
te(g)e vlie(g)en. — Te(g)en een, tegen elkander.
Der en es geen plootse .(plaats) nie meer, me
staan al te(g)en een.
— Tegen iennand pikken, mooien (maaien),
werken, enz., om het best. Turde gij (durft gij)
Le(g)e mij loopen?? Durft gij u, in 't loopen, met
mij meten ?Tc (g)en iemand opkommen, hem
bestrijden (in verkiezing, in spel, enz.). In de
kiezenge zal 'k te(g)en dein beur(g)emeester opkommen. -- Tegen iemand of iet kennen, er
aan kunnen weerstaan. Z'en kan te(r)en herre
man niet. 'k En kan te(g)en den drank niet.
Mie kan er te(g)en, ze kan te(g)en iet, tegen
werk, ongemak, drank, enz. CV. T. R. J.
— Te(g)en draad. Zie DRAAD. Haut kappen
te(g)en draad. Goed) scheuren te(g)en draad.
Vlees snijen te(g)en draad.
— Te(g)en iemand spreken, ze(gg)en, tot of
met iemand spreken. Zij' Wijf en spreekt te(g)en
hem nie meer. Hie zai te(g)e 'mij da' 'k nen
deu(g)enie' was. DB. SCH (Bijv.). íllnl. Wdb.
kol. 161, 7). — Te(g)en iemand beleefd zijn,
jegens iemand beleefd zijn. DB. CV . J. — Ze(gg)en te(g)en (of op), heeten. Hoe ze(gg)en de
Walen te(g)en de Vlomengen ? Hoe ze(gg)en ze
te(g)en nen hoed in 't Frans ? Ze ze(gg)en
vuilblek te(g)en heur, ze heeten haar vuilblek.
— Tiene te(g)en éen, da' ge zilt verliezen, ik
wed tien tegen een dat ge, enz. — In vergelijking
met. Den eene mains te(g)en den andere schilt
(verschilt) vele. DB. CV . J.
— Tijdbepalend vz. Bij de nadering van, omstreeks; fr. a l'approche de. Te(g)e Vastelavend.
Da' groeit em bloeit te(g)e Paschen. Ge zilt
te(g)en den noene kommen ? Ze betaalt mij alle
jaren te(g)en den eeste eiai. Ge moet te(g)en
dienen tij' gedaan hen (hebben). Vader komt de
naaste weke; zal 't werk te(g)en toons (dan) gedaa' zijn? — Te(g)en dat, voor dien tijd (met
een denkbeeld van nabijheid). Zal 't huis gemaak(t) zijn te(g)en dat hie werekomt nit Frankrijk? — Vgl. SCH. DB. J.
-
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-- Bw. Wdb. — In spel. Man te(r)e zijn,

tegenkamper zijn. Zie MAN.
-- Zelfst. m. Gewoonlijk in verbinding met
MEE. Alles hee' zijne mee en zijnen te(g)en, alles
heeft zijn goed en zijn kwaad.
740en vormt een groot getal samengestelde, scheidbare ww. De gebruikelijkste volgen
hier.
Tegenbabbelen (uitspr. te(g)am-), bedr. onz.
zw . ww. VD. Iet te(a)embabbelen, tegenspreken.
Da' /naiske moet altijd te(g)enzbabbelen.

Tegenbaffen (uitspr. to(g)anz-), onz. zw. ww.

Slaan door slaan beantwoorden. As ge baft, zal
'k te(g)embaffen. Zie BAFFEN. •

Tegenbassen (uitsp r. le(- )dm- , onz. zw. ww.
Een gebas door bassen beantwoorden. G'heel den
nacht lze;z (hebben) d'honde gebast en te(A -)eg ebast. — Al bassende te gemoet komen. As 'k
)

,

-

--

TEGENMEEGEN

Tegenbroebelen,
BELEN ; zie ald.

ww. Hetz. als TEGEN BRAB-

Tegenbuischen (uitspr. te(g)am-, met of zonder ch), onz. zw. ww. Op een gebuisch door
buischen antwoorden. As de man op de deure
buist Dam buriten, buist zij' ,Vijf va;n binnen
te(g)en. Zie BUISCHEN.

Tegenburrelen (uitspr. te(gjanz-), onz. zw .
Ww. Een geloei door loeien beantwoorden. Aster
(als er) een koe borrelt, borrelen d' ander
te(g)en. -- Ons koe kent ;zij : as 'k in de wee
komnze, burrelt ze snij te(g)en, komt zij mij
loeiende te gemoet. Ze komt mij te(g)egeburreld.
Zie BURRELEN.

Tegenchiechelen (uitspr. te(g)a-).. Zie TEGENGIECHELEN.

Tegendansen (uitspr. te(g)an-), onz. zw. ww.
Al dansende te gemoet gaan of komen. De kin-

thuis komnze, bast mijnen hond mij te(g)en.

ders kommen ons te(,)eg edanst.

Tegenbellen (uitspr. te(g)am-), onz. zw. ww.
Een gebel door bellen beantwoorden. Die kin-

Tegendauwen (uitspr. te(g)an-), onz. zw. (of
st.) ww. Verl. dw. te(g)eb edauwd of -Bedauwen.
Tegenduwen. VD. Zie DAUWEN.

ders bellen elkander te(g)en. is ge belt,• zal 'k
ne keer te(g)enzbelle;-z.

Tegenbien (uitspr. te(g)anz-), onz. bedr. st .

ww. Tegenbieden. VD. As 'k bie, niet te(g)en te
biene, zille.

Tegenbijten (uitspr. tegen-), onz. st. ww. Een
gebijt door bijten beantwoorden. Mie beet mij,
mor 'k beet. tegen.

Tegenblazen (uitspr. te(g)anz-, Ha met zovl.
lange a), onz. st. ww. De wend blaast te(g)en.
VD. ---- Een geblaas door blazen beantwoorden.
Em blaast niet te(g)en, anderst en kan 'k die
vuileglzie' nie weegblazen. — In tegenovergestelde richting blazen (van wind b. v.) : de wend
verandert em begint te(g)en te blazen.

Tegendengen, ww. Zie TEGENDINGEN.
Tegendingen (uitspr. te(g)ande;zgan), onz. st.

ww. Dingen tegen een ander ; hooger dingen dan
een ander. Hier en valt niet te(g)en te dengen.
Vgl. TEGENBIEN.
Tegendoefen (uitspr. te(g)an-), onz. zw. ww.
Een gedoef door slaan beantwoorden. Aster (als
er) ou (u) iemand slaat, ge moet te(g )endoefen.
Zie DOFFEN.

Tegendoen (uitspr. te(g)an-), onz. onr. ww.
Het tegenovergestelde van meedoen ; tegenwerken.In de gemeenteraad en doet hie mee ons

Tegenblenken (uitspr. te(g)am-), onz. st. ww.
Tegenblinken. VD.

niet, hie doet altijd te(g)en.
Tegendolen (uitspr. te(g)an-), onz. zw. ww.
Daarnaast TE(G)ENDOMPELEN. Wie komt er ons
te(g)egedoold (of te(g)egedomj5eld) ?

Tegenblijven (uitspr. te(g)am-), onz. st . ww.
De deure moet te(g)emblijven, men mag ze niet

TEGENDOLEN.

gansch toedoen.

Tegenboeren (uitspr. te(a)am-), onz. zw. WW. •
Tegen iemand boeren. Dat en es nie meeboeren
da' ge doet, 't es te(g)emboeren.
Tegenboffen (uitspr. te(g)am-), onz. zw . ww.
Een pochen door gepoch beantwoorden. As da'
wi f nog ne keer komt boffen, boft mor te(g)en.
Zie BOFFEN.

Tegenbotsen (uitspr. te(g)anzboutsan met
s peciale zovl. on), onz. zw . ww. Botsende te
gemoet komen. De steen is mij te(g)egeboutst.
Tegenboutsen, ww. Zie TEGENBOTSEN.
Tegenbrabbelen (uitspr. te(g)am-), bedr. zw.

ww. Brabbelende tegenspreken. Wa' brabbeldegij dor te(g)en ?

Tegenbrieschen (uitspr. te(g)am- en gewoon-

lijk met ch), onz. zw. ww. Op een gebriesch
• door brieschen antwoorden As den eene zatter ik
briestez e, brzestege den anderen te(g)en.' —
Iemand te(g)egebries(t) kommen, iemand al
-

brieschende te gemoet komen.

Tegendompelen (uitspr. te(g)an-), ww. Zie
Tegendonderen (uitspr. te(g)en-), onp. zw.
ww. 't Donderdeg' in de westen, en terzelfder
tijd donderdege 't uit den oosten te(g)en.

Te(g)endraaien (uitspr. te(g)androuian), onz.
zw . ww. In verkeerde richting draaien ; tegen in
draaien. De meulen drouit te(g)en. De wend en
es nie meer mee : hie begint te(g)en te drouien.

Vgl. VD.

Tegendraitsen ( uitspr. te(g)an-), onz. zw .
ww. Al dretsende te gemoet komen. De koet'
kwomen (kwamen) ons al deur de more te(g)egedraitst. Zie DRAITSEN.

Tegendraven (uitspr. te(g)en-, dra met zovl.
lange a), onz. zw. ww. VD. Da' perd kwanzp
ons tege(g)edraafd.

Tegendreeën ww. Zie TEGENDREEGEN.
Tegendreegen (uitspr. te(g)andree(g )an, dree
,

met sch. e), onz. zw. ww. Een bedreiging door
een bedreiging beantwoorden. Bedreegt er mij
iemand, 'k dree(g)e te(g)en. Zie DREEGEN.
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Tegendreit en uitspr. le(g)andraz'ts,:n) ;
tegendretsen, ww. Zie TEGENDRAITSEN.
Tegendrengen, ww. ; tegendrenken, WW.
(

Lie 'J E;r N UR1 N G EN, 'ÏEGI?NDRIN KEN.

gendrentelen (uitspr. te(g)an-), onz. zw.
`'
1enz zied te(g)eg edrentel(d) kommen, leem al
-

drentelende te gcnioet konten.
Tegendrevelen (uitspr. te(°) an-), onz. zw.
w'vv_. Drevelende iemand ontmoeten. Dein dronkord kwamp ons le(g)egedreveld.

Zie DREVE-

LI•N.
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iemand of iets). liet zijn onz. of bedt. Ww.
Typen : te(g)enee(n)zetten, bedr.; te(g)enee(n)zittezz, onz. 1 e(g)eneerblijven, onz. ; --- te(g)eneendazawen, bedr., door duwen tegen elkaar doen;
— te(l )eineen doen, bedr. ; — te(g)eneendrengen,
onz., tegen elkaar dringen ; — te(g)eneendrouZen,
onz., draaiende aan elkaar raken ; — te(g)eneendruimnen, onz. ; — te(g)enee'Jlodderen, onz.,
al flodderende tegen elkaar. komen; — te(g)enee'f o(felezz, bedr., foefelende aan eldaar doen ; —
te(g)elzcc:' race,,, onz., aan elkaar korren ; —
te(g)ence'groeien, onz. ; — te(g)eneenhang en,
onz., bedr. ; 't hangt hier te veel te(g)eneen;
-

-

st. ww.
Tegendrijven (uitsla.
Te geinoet drijven. Wiens schip komt ons ginter
te(, )egecoreven ? Vgl. VD.
Tegendrillen (uitspr. te(g)da-), onz. zw. ww:
Tegenijlen. De marskies drildegen de jongies
te(AT)77/-), onz.

,

te(A) )en. Zie DRILLEN.
-

Tegendringen (eitspr. te(g)andrengan), onz.

st. ww. Dringende aan een gedring moederstaan.

Amine (als we) iiie te(g)en en drongen, zijizze
(zijn we) versmacht! Vgl. VD. Men zegt meer

TE(G i A DRUMMEN; zie aid.
Tegendrinken (uitspr. te )aya drenkan ) , onz.
st. ww. Een drinken door drinken beantwoorden.
Le drenken alle as de man drenkt, drenkt

't rn 'z! f le(g)en, \ r g . VD.

Tegendrouien, WW. Zie 1 EGENDR RIEN.
Tegendrukken (uitspr. te(, ,)iz- , onz. zw.

ww. In tegenovergestelde richting drukken. De

-

vere dj-okt sti f te(g)en. VD.

Tegendrummen (uitspr. te(a>)aiz-), onz. st.

T .GENDRENGEN ; zie aldaar. In
't g e7eoel J1?oe' ne r'1nains (mensa l) te(g)endrumme v. Zie DRUMMEN..

ww. I[etz. als

Tegenduvelen (uitspr. te(g)an-), onz. zw.
WW. Geraas door geraas beantwoorden. As den
c'elze eattekut dur -elt, tans ( dan) duvelt den
anderen tegen. Zie DUVELEN.
,

Tegenduwen, wrv. Wordt niet gebruikt. Zie
TEGENDAUWEN.

Tegendzakken (uitspr. te(g)an-), onz. zw.
w w. Een gedzak door dzakken beantwoorden.
As den cene koeier dzakt, teens (dan) dzakt den
anderen te(g)en. 't Es p leziereg one hoeren hoe
dat in de mees (meersch) de koeiers ïnallekanders
te( "):'zzdzakken. Zie DZAICKEN.
Tegeneen (uitspr. te(g)ineen, een met sch. e
en den hoofdt.), bw. Tegen elkaar. Hoe iizoet ek
de stoelen hier zetten? Te(g)eneen, astoubtieft.
<lfc zijn tegr)encen, (in spel b. v.) we zijn tegenstrevers. Ze zrj' wel getrauwd, snor s'en spreken
te(g)eiicen. 1/ader en zenne, ze tillen in de
kiezenge te(g)eneen opkoninzen. — Te(g)eneen
op, in strijd niet elkaar. Die zatteriks zuipen al
,sr" keel den dag te(g)eneen op. Ze schreemen
tc (g )eneen op, die lastege kinders.
Sanrenst. Te(g)eneen vormt, een groot aan-

—

tal samengestelde scheidbare werkwoorden. Men
kan ze in drie groepen schikken. De gebruikelijkste volgen hier.
I') T'(g )eneen heeft de bet. tegen of aan elkaar
(gezegd van het steunen of leunen, of raken tegen

en lzaizgt die kleeren lock izie te(g)eneen; —
te(g)eneenlnau -yen, bedr., tegen elkaar houden;
tc(g )enee'ja(g)en, bedr., (koeien b. v.) tegen
elkaar jagen ; — te(g)enee'pardai.frz, perdaffen, pardoefen, -erdoefen, -poefen, plaitsen, -slaan , -smijten, onz. of bedr., tegen elkaar
slaan : die t cie planke poefen le(g)eizeen ; ge
slaat de stoelen te(g)eneen; — ie(g)enee'komu ten, onz., tegen elkaar komen, elkaar raken ; —
te(g)enee'kruipen, onz, : kijkt, koe dat de
konijntsies te(g)enee'kruipen ; — te(g)enee'laten, bedr. ; — te(g)enee'le(gg)en, bedr. ; ---te(g•)enee'li( (gg )en, onz. ; — te(g)enee'maitsen,
bedr., aan elkaar metselen ; — te(g)enee'moeten, o11z., moeten tegen elkaar komen ; — te(g)eneenna(g)elen, bedr.; — te(g)eneenizijpen, bedr. ;
— te(g)eneennouien, bedr., tegen elkander naaien ;
—

--

-

te(g)enec'pcstciz,

bedr., tegen elkaar persen;

te(g)enee'planten, -zooien, bedr., dicht
tegen elkaar planten of zaaien ; — te(g)enee'rollcn, bedr. ; — te(g)enee'sclzarten, bedr., schartende tegen elkaar doen ; — te(g)enee'sclzokken,
onz., schokkende tegen elkaar komen ; — te(g )enee'sclzzziven, onz. : die planke' schuiven te(g)eneen ; bedr, : sclzu ft de stoelen te(g)eneen ; -te(g)enee'sclzuppen, bedr., door schuppen (stampen) tegen elkaar doen komen ; — te(g)enee'slepen, bedr. ; — te(g)enee'sleuren, bedr. ; —
te(g)ee'slibberen, onz., slibberende tegen elkaar
komen ; — te(g)enee'snukken, bedr., snukkende
tegen elkaar doen komen; — te(g)enee'spoelen,
bedr. : de vloed) spoelt boongen en takken
te(g-)cneen; onz. : boonzen en takken, 't spoelt crl
te(g)eneen ; — te(g)enee'staan, onz. : doet de
kinders amc al te(g)enee'staan ; — te(g•)enee'starnpen, bedr., door gestamp tegen elkaar
brengen ; — te(g)enee'steken, bedr. : de knecht
steekt wa(g)en en kerre te(g)eneen; — te(g)enee'stooten, bedr. : waarom wilde die beesten
azoo te(g)enee'stooten? — te(g)enee'stroppen,
onz. : hier es de vuileghied opeen- en te(g)enee'gestropt ; -- te(g)enee'streu(i)en, bedr.,
tegen elkaar strooien ; — te(g)enee'va(g)en,
bedr., vegende tegen elkaar doen; — te(g)enee'vatlen, o. ; — te(g)cnee'vleu(i )en, bedr., tegen
elkaar met geweld slaan ; — te(g)enee'vloeien,

—

onz., door vloeien tegen elkaar komen :

sr es (gras)

(

en stru ik, '1 es laffer al te(g)enee'grevloeid; — te(g)enee'vrijven, bedr. ; — tc(g)enee'weunen, onz.,
dicht bij elkaar wonen : we wennen te(g)eneen,
ene' huize staan om zoo te ze(gg)en te(g)eneen;
— te(g)enee'werpen, bedr. : werpt die steengin
te(g)eneen ; --- te(g)enee'avouien, onz,, door den
wind tegen elkaar komen liggen ; ---- te(g)enee'eakken, onz. : deur 't schokke van de kerr' es 't
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hier al te(g)enee'gezakt; -- te(g)enee'zetten,

bedr. ; -- te(g)enee'zitten, onz. : dor en es geem
plootse (plaats) genoef, m'en zitten niet te(g)eneen, me zitten opeen.
20 Te(g)eneen heeft de bet. van : in tegenovergestelde richting (met liet bijdenkbeeld van onmiddellijke aanraking). Meestal deze beweging-

aanduidende werkw. zijn onz., eenige zijn onz. en
bedr. Type : te(g)enee(n)loopen, onz., loopende
tegen elkaar komen. Te(g)eneemboutsen, onz. :
de morbels bontstegen te(g)eneen ; bedr. : hie
greep z' alle twie vaste ent boutstege ze mee' de
kop te(g)eneen; — te(g)eneendansen, onz., in

tegenovergestelde richting dansende tegen elkaar
loopen ; — te(g) neendaveren, onz., tegen elkaar
daverende slaan ; — te(g)enee frotten, te(g)enee'vrijven, bedr : twee stikskies (stukjes) haast
teg enee frotten, teg enee'vrijven; onz. : die twie
planke verslijte rap, ze vrijven (of frotte) gedureg te(g)eneen ; -- te(g)enee g aalt, onz.
die deele van de nzaksieme (machine) em men(r)en nie tegenee'gaan; — te(g)enee'komnzeu,
onz. : ze moesten te(g)enee'kontmen, veer ze
wildegen of niet; — te(g)enee'pikkelen, onz. ;
-- te(g)enee'rijen, onz. : de twie veloots reen
tegeneen ; — te(g)enee'sprengen, onz., springende tegen elkaar loopen ; — te(g)enee'streunkelen, -tseulnpelen, -tseunkelen, -tsomnelen, -tsonzpelen : in den donkeren tsompeldegen ze te(g)eneen en vielen ze ; — te(g)enee'stoorm.en, onz.,
stormeni tegen elkaar loopen ; — te(g)enee'stuiken, onz. : hij kwam binnen en ik geng buiten
en we stu!ktegen te(g)eneen; — te(g)enee'varen, onz. : de boote zillen te(g)enee'varen ;
— te(g)enee'v'ie(g)en, onz., tegen (op) elkaar
vliegen; -- te(g)cnee'vrengen, onz. : der es iet
an die asse dat te(' g)enee'vrengt (ndl. wringt);
— te(g)enee'zwemmei . onz. : eenden en zwemme va' z' leven nie teG-,-)eneen; — te(g)enee'-

onz., in tegenovergestelde richting tegen
elkaar werken, eig. en fig. : in 'n harloodze 'vi
mag n iet (niets) te(g)enee'werken; 't en kan
werken,

nie blijven duren, as man en vrau we te(g)enee'werken ; te(g)enee'zwainselen, -zwijmelen,

onz., sprekende van dronkaards b. v.
30 Te(g)eneen bet. : tegen elkaar om het best,
om het naeest. Type : te(g)eneeneten, etende tegen
elkaar kampen, ten einde te zien wie het meest
eten kan : Sies en Tonle zijn twie groot eters,
'k zoo (zou) ze wel ne keer wille zien te(g)eneeneten. Het zijn onz. ww. Te(g)eneembassen ;
onzen hond en den diene van de sleed bassen
te(g)eneen altemaits ne g'heelen nacht ; —
te(g )eneembien, te(g)eneendengen ; — te(g)eneemboffen, pochende tegen elkaar strijden ; —
te(g)eneemburrelen, sprekende van koeien ; —
te(g)eneendoefen, te(g)enee'slaan, te(g )enee'kloppen : in de smesse slaan de knechten te(g)eneen ; — te(g)eneendraven, te(g )enee' loopen,
te(g)enee'rijen, van menschen of dieren ; — te(g )eneendrenken, telg )eneembuizen, telg )enee'lanpetten; — te(g)enee'leeren : 't es 'n goe
schole, dor loeren de kinders te(g)eneen ; —
te(g)eneenhuilen, te(g)enee'roepen, te(g)enee'schreenen, om het hardst tegen elkaar roepen ;
te(g)enee'lie(g)en; — te(g)enee'werken, te(g)en
ee'mouien (maaien), te(g)enee'pikken; -- te-
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( g)eneentrekken . pakt alle twieé nen end van
de koorde en trekt ne keer te(g)eneen ; enz.

4o Te(g)eneen bet. ook : tot elkaar. Type :
te(g)enee'spreken : vader en jeune, z' en zoon
(zouden) nie te(g)enee'spreken. Het zijn onz.
ww. Te(g )eneembabbelen ; — te(g)eneendonderen, te(g)eneenduvelen : in dat huis en doen ze
niet as kijven, deg'heelen dag hoorde ze te(g)eneenduvelen ; — te(g)enee'grollen, te(g)enee'grommelen ; — te(g)eneenhakkelen : z' hakkelen te(g)eneenom 't naeest; — te( g)enee'kanarren;
— te(g)enee'kauten ; — te(
g )enee'kawetteren;
— te( g)enee'kijven; — te(o)enee'kla(g)en; —
te(g)enee'klappen . ge moet schoone, mee manieren te(g)enee'klappen ; — te( g)enee'kreekelen ;
— te(g)enee'lameren, te(g)enee'kommeren ;
— te(g)enee'montpelen; — te(g)enee'praten ;
— te( g)e nee' preutel en ; — te(g)enee'razen ; —
te(g)enee'roepen ; — te(g)enee'sakkeren ; —
te(g)eneentateren; — te(g)eneentainzelen; —
te(g)enee'za(g)en . blijfd' azoo te(g)enee'za(g )en, 'k trek er vandeure ; — te(g )enee'zeeveren ; enz.

50 Te(g)eneen wordt ook gebruikt in tegenstelling met mee/en (zie ald.). Type : Te(g)eneendoen : as 't in de raad op kiezen a'kolnt (aankomt), doen z' altijd te(g)eneen. Het zijn onz.
ww. Te(g)eneen hoeren : ze moeten achteruitgaan, want ze boeren te(g)eneen ; -- te(g)enee'werken : laat ons an dezelfde koorde trekken en
niet te(g)enee'werken. Vgl. hiermede de ww. als
te(g)enee'spelen, in spel tegenstander zijn, als :
te(g )eneenthollen, te(g)enee'jassen, telg )enee'korten (-kaarten), te(g)enee'ke(g)elen, te(g)enee'kootsen (-kaatsen), te(g)enee'morbelen (met de
marbels spelen), te(g)eneenteerlengen, te(g)eneentoppen, enz. ; en ook : te(g- )enee'vechten, te(g)enee'wusselen (worstelen). Cf. J : TEGENEEN.

Tegenfeesten (uitspr. te(g)afeesten, feest met
sch. e), onz. zw. ww. Een feesten door feesten
beantwoorden. 't En zij' snor afjonstige mainsen ; aster (als er) iemand van de geburen 'n
feeste Beet (geeft), feesten ze seffes te(g)en.
Tegenflaien (uitspr. te(g)e-), onz. zw. ww.
Een gevlei door vleien beantwoorden. Da' maiske
kan toch zoo te('r)efaien. -- Bedr. Vleiende te
gein oet komen. Ze komt ons te(b)egeflaid. Zie
FLAIEN.

Tegenflikkercn (uitspr. to(g)a-), onz. zw.
ww. Hetz. als TE(G)ENDANSEN. Wie kont er ons
te(g)ege. flikkerd

?

Tegenflodderen (uitspr. te(g)a-), onz. zw.
ww. Flodderende te gemoet gaan. De viaiskies
flodderen de jongies te(g)en. Iemand te(g)egeflodder(d) kommen. Zie FLODDEREN.

Tegenfluiten (uitspr. te(g)a-), onz. st . ww.
Daarnaast, gewoon, te(g)e(n)schuifelen. Een
gefluit door fluiten beantwoorden. As d' eene
botvenke schuifelt, schuifelt d' ander te(g)en.

Tegenfranschen (uitspr. te(g)afrans(ch)an
met of zonder ch), onz. Een franschspreken door
fransch te spreken beantwoorden. As ge blijft
frans spreken, zal 'k te(g)enfrans(ch)en.

Tegengaan ( uits p r.

tc(g)agaan, gaan met

TEOENGALOPEEREN
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zovl. lange a), onz. onr, ww. Wdb. — Onz.
Tegenvallen. De zake gaat te(g)en, slaagt niet.
't u ere gaat te(v)en, valt niet mee. Vgl. J. Mnl.
Wdb. -- Schijnbaar onp. Vanda(g)e raat 't mee
en znor(g)e gaat 't te(g)en; — Niet bevallen
(van personen en zaken). De keerel gaa' mij erg
te(g)en, ik kan hem niet lijden. Da' gaat hem
te(g)en. Da' bier genk mij te(g)en, het walgde
-

mij. SCH. J.

Tegengalopeeren (uitspr. te(g)a-, ga met
korte a, lo met zachtl. o, pee met zachtl. e en den
hoofdt.), zw. ww. Galoppeerend te gemoet gaan.
Van paarden en ook van menschen. Iemand
te(g)egalopeer(d) kommen. Zie GALOPEEREN.
Tegengang (uitspr.

te(gJ gank), m. Zonder

mv. .Hetz. als TE(G)ENSLAG (zie ald. S. V. TEGENSLAAN). Zijn koe stierf : 't was ne grooten

te(g)egank.

Tegengank,m. Zie TEGENGANG,
Tegengapen (uitspr. te(g)aá o ?n), onz. zw .

ww. Daarnaast TE(G)E(N)GEE(UW)EN. Een gegaap door gapen beantwoo. den. Der en moe' mor
eene van e gezetschiji gogen om d'ander aaszaal
te doen te(g)egopen (of te(g)egeeuwen).

Tegengeeon, ww. Zie TEGENGEEUWEN.
Tegengeen (uitspr. te(g)ageen, geen eenletter-

grepig en met zachtl. e), bedr. st. ww. Tegengeven, een geven door geven beantwoorden.

'k Gee 'ii ronde bier, zoor gij moet 'n ronde
te(g)egeen. Zie, GEEN.

Tegengeeuwen (uitspr. te(g)agee zi wan of
-geean, gee

met sch. e), onz. zw. ww. Zie

TE-

(G)E(N)GAPEN.

Tegengeuien (uitspr. te(g)ageu(i).an), bedr.

onz. zw . ww. Men zegt meer TE(G)E(N)WERPEN ;
zie ald.

Tegengeven, ww. Zie TEGENGEEN.
Tegengiechelen (uitspr. te(g)a-), onz. zw.

W m . Daarnaast TE(G)E(N)CHTECHELEN. Een gegiechel door giechelen beantwoorden. Zie GIE,

CHELEN, CHIECHELE`T.

Tegengieten (uitspr, te( )a- ), onz. st. ww.
Een gieten door gieten beantwoorden. 't Es hier
zoo nat, want d' eene gieten en d' ander gieten
te(g)en.

Tegengoeste (uitspr. te(g)a) vr. Zonder mv.
Tegenzin, afkeer, walg. Ze kreeg 'n te( )egoeste
van (of gewoon in) hem. 'k ID (heb) 'n groote
te(g)egoeste van 't vlees. DB. SCH (Bilv.). Zie
TEGENGOESTING bij SCH, CV, J.
Tegengopen, ww. Zie TEGENGAPEN,
Tegengroeten (uitspr. te(g)a-), onz. zw. ww.

Eenen groet beantwoorden. Dienen onbeleefderik
en kan niet te(g )egroeten.

Tegengrollen (uitspr, te(g)a-), onz. zw. ww.

Daarnaast TE(G)E(N)GROMMELEN. Een gegrol
door grollen beantwoorden. As vader grolt, zal
moeder te(g)e'grommelen. --- Bedr. Iemand
te(g)egegrold of te(g)egegrommeld kommen, hem
grollende te gemoet kommen.

Tegengrommelen, ww. Zie TEGENGROLLEN.

T E GENIKAITSEN
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Tegenhakkelen (uitspr. te(g)an -) onz. zw.
ww. Een gehakkel door gehakkel. beantwoorden.
,

E kind es ne marteko ; as 't een hakkelt, hakkelt
't ander te(g)en. Zie HAKKELEN.

Tegenhauwen (uitspr. t(g)m ), bedr. onz.
wed. onr. ww. Tegenhouden. Wdb. -- Onz.
In tegenovergestelde richting houden. Ge moet
te(g)enhauwen, anderst valt de g'heelem boel. —
Bedr. Tegen aan houden. 'n Deure te(g )enhauwen, nl. tegen de houtomsluiting. Ne nzorbel
tegenhauwen, hem beletten verder te roluien —
Zie HAUWEN.
Afl. Te(g)enhauwere, m. iemand die tegenhoudt ; te(g )enhauwers ! roept de inarbelspeler
om zich het recht toe te kennen een geschoten of
geworpen morbel in den loop tegen te houden ;
om dit te beletten tracht de tegenspeler eerst te
roepen : verbie te(g)enhauwers ? Zie I)E COCK
en TEIRLINCK, hinderspel, V, 34, 35.
Tegenheffen (uitspr. t((, ' )an-), onz. zw. ww.
In tegenovergestelde richting ,'effen. Laat ons
te(g)enheff en, anderst valt dein balke. — Zie
-

,

—

,

HEFFEN.
Tegenheid (uitspr. te(g)aniet), vr. Daarnaast,
gewoon, TE(G)ENTHIED. Afkeer. In iet, in iemand
'n te(g)entizied hen (hebben). Da' kind hee'
(heeft) zooveel melk moeten drenken, dat 't er
'n te(g)enhied i' krijgt. CV. Mizl,. Wdb. VD.

Tegenhenken, ww, Zie TEGENBINKEN.
Tegenheunkeren, ww. Zie TEGENHUNKEREN.
Tegenhied, tegenthied, vr. Zie TEGEN HE ID.
Tegenhinken (uitspr. te(g)anenkan), onz. zw.

ww. Te gemoet gaan al hinkende. Onzen hond
es ne toot kwijte, en toch wilt hie nijj te(g)enhenken.

• Tegenhouden, ww. Zie TEGENHAUWEN.
Tegenh.uilen (uitspr. te(g)anziilan), onz. aw.

ww. Iemand te(g)enhuilen. Wdb. — Een gehuil door huilen beantwoorden. Da' wijf live

(heeft) hnilders va' hinders : as 't een huilt,
huilen areaal d' ander te(g)en.

Tegenhunkeren (uitspr. te(g)annnkaran, gewoon -eunkar»n), onz. zw. ww. Bedr. Tegenhinniken. Wdb. De per(d)e' kwomen (kwamen) ons
te(g)eg'hennkerd. — On een gehinnik door gehinnik antwoorden. Den ecnen hengst heunkert,
en den anderen heunkert te(g)en, — Zie HUNKEREN.

Tegenjanken (uitspr. te(g)a-), enz. zw . ww.
Iemand te(g)egejank(t) kommen. W db. — Een
gejank door janken beantwoorden. As lier broerke
jankt, wilt ze te(g)ejanken.
Tegenjann, ww. Zie TEGENJAGEN.
Tegenjagen (uitspr. te(g )aja^ )aas ) , onz. st. of

zw. WW. In tegenovergestelde ri chting drijven.
Ilauwt de koeien te(g)en, Sies, en jaagt te(g)en.

Tegenkaarten (uitspr. te(g)akortan), onz. zw .
ww. Tegen (iemands belang) kaarten. 'k En spele
mee hem nie meer, hie kort(kaart), espres te(g)en.

Zie KAARTEN.

Tegenkaitsen, \VW. Zie TEGENKETSEN.

TF,GENKANARREN
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Tegenkanarren (uitspr. te(g)akazzarran, ka

met korte a, izar met den bijtoon), onz. zw.
ww. Knorrende tegenspreken. le(r)en te
kanarre, zilde ! Zie KAKARREN.
Tegenkawetteren (uitspr. te(g)a-, ka met korte
a, wet met den bijtoon), onz. zw. ww. Een
gekwetter of getater door gekwetter beantwoorden. Dat es hier kawetteren en te(g)ekawetteren,
mijn ooren tzziten er af. Zie KAWETTEREN.

Tegenkeeremen, Ww. Zie TEGENKEERMEN.
Tegenkeeren (uitspr. te(g)a-, kee met sch. e),

onz. zw. ww. In tegenovergestelden zin verande-

ren; tegenva iien. 't Geluk ons tot nui toe
mee, vier 't zoo (zon) toeli wel ne keer kezznen
te(g)ekeeren.

Tegenkeermen (uitspr. te(g)akeeraman, met

sch. e), onz. ZW. Ww. Een gekerm door gekerm
beantwoorden. Al den eeoe kant was't keer(e)711e12
en al den andere kant te(g)ekeer(e )men.

Tegenketsen (uitspr. te(g)a-, gewoon -kaitsen),
onz. zw. ww. Iemzzand te(g)egekaitst kommen,
met geraas te gemoet komen. Zie KETSEN.
Tegenkijven (uitspr. te(g)a-), onz. 20V. WW.
Kijven door kijven beantwoorden. As ou (uw)
wijf kzjft, kzj (t) mor te(g)en.
enklachte (uitspr. te(g)d-), vr. TegenTegenklachte

klacht. Wdb.
Tegenklaen, ww. Zie TEGENKLAGEN.
Tegenklagen (uitspr. te'(g )akla(cr)an en met
zovl. lange a), onz. zw. ww. Een tegenklacht
doen. As ge uzi. a'klaagt (aanklaagt), zal 'k
te(g)ekla(g)en. — Een geklaag door geklaag
beantwoorden. G' en hoort hier anderst niet as
kla(g)en : de moeder klaas t , de vader klaart en
al de kinders kla(g)en te(g)en.

Tegenklaisteren (uitspr. tc (g)a-), onp. zw.

ww. Een geklaister (gebliksem) door geklaister
beantwoorden. 't Weerlicht hier en van alle
kanten klaistert 't te(g)en. Zie KLAISTEREN.

Tegenklaitsen (uitspr. te(g)e-), bedr. zw. ww.

Zeldener TE(G)EKLETSEN. De Wend klailst de
den re te(g)en. Zie KLAITSEN.

Tegenklakken (uitspr. te(g))-), bedr. zei-. ww.
Tegen (iets) slaan. Ze kan de vemiz dezire le (0e-

klakken. Zie KLAKKEN.

Tegenklappen (uitspr. te(g)a-), onz. zw. ww.
Tegenspreken. Past op da' ,,;re mij nie te(g)en en
klapt. Ge verlaat mij, g e Rlapt te(g)en en nie
mee. Zie KLAPPEN.

Tegenklanken, ^^ w. ZieTI^.GEN KL1N KEN.
Tegenkletsen, ^^ ^^ Zie TI'.GENKLAITSEN.
Tegenkletteren ( uitspr. te(g)a-), onp zw. vv \c .
,

-

Een gekletter (van donder b. v.) door gekletter
beantwoorden. 't Klettert hier, en overal klettert 't te(g)en. Zie KLETTEREN.
Tegenklinken (uitspr. te(g)aklenkan), onz. st.
ww. \Vdb. 't Lawijt klonk ons tegen.
Tegenkloppen (uitspr. te(g)a-), onz. zw . ww.
Op een geklop door geklop antwoorden. 'k Hoore
buiten zeezand kloppen ; wil 'k ne keer te(g)e-

TEGENLACHEN

kloppen ? — In tegenovergestelde richting klop-

pen. Ik kloppe nor de rechte kant, klopt gij mar
nor de slenke kant te(g)en. Vgl. 11.In1. II 7b
TEGENKLOPPEN.

Tegenknikken (uitspr. te(g)a-), onz. zw. ww.
Ienza,zd te(g)e/en ikken, hem van verre met hoofdgeknik begroeten. — Met geknik beantwoorden.
As Toontse lacht, knikt Trientse ne keer te(g)en.

Tegenkokkelen (uitspr. te(g)a-), onz. zw.
WW. iViet gekakel te gemoet komen. As d'himzne'
mij zien uit den Izicize konzznen, kokkelen ze mij
te(g)en. — Een gekakel door kakelen beantwoorden. D' een hinne kokkelt, en d' ander kokkelt te(g)en.— Zie KOKKELEN.

Tegenkommen (uitspr. te(g)a-), onz. onr. ww.

Iemand of iet te(g )ekomizmen. Wdb. — Fig. Vinden. 'k Zal hem wel ne keer tc(g)ekomnnu'n, en
'k zal hermm ferm zijn zalig kie' (zaligheid) ze(-g-)en.
-- Zien gebeuren, ondervinden, beleven. hL ar t da'
ne mains al moet te(g)ekomnzen ! DB. CV . T.
-

R. J. — In tegenovergestelde richting komen.
De wend es gekeerd, Izie komt te(g)en. — Zie
KOMMEN.

— A fl . Te(g)ekomnste, vr., tegenkomst, Wdb ;
ook : ondervinding, gebeurtenis; 'n ordege le(g )ekomste, een zonderlinge gebeurtenis ; tegenspoed; ook in 't inv. : vader hee' veel te(g)ekomsten in 't leve' g'had ; vgl. DE. Sesi (Rij?..).
Tegenkotten, w« Zi e TEGr: NKAAR'1^E
o
Tegenkraaien (ta tspr. te(,t' )enkroniiii), c x.
zw. 'o w. Iemand kraoicnde te gemoet 1 0 11 0 0.
Den have kwanip ons /((g )egekroeiof. — Een
gekraai door gekraai beant w oorden. I)eii eetzen
have w ilt den anderen te( `5'')eki'ozzien.

Tegenkrampen (uitspr. fe(g)a-), olim. z« .
-

WW.

Daarnaast te(g)ekrzepen. Een aanhoudend

klagen door klagen beantwoorden. 'k Ri;z mag
tli;zi's ;zie kla(g)en ; doe 'k liet, toons (dan) begint
nik w ilf te(g)en te kremmzpen (of le kriepen).
Zie KREMPEN, KRIEPEN.

Tegenkriepen, ww. Zie TEGENKREMPEN.
Tegenkrijgen (uitspr. te(g)akr(g)an), onz.

Tot vijand krijgen. De zaan es stijf'
moeielijk; hie zal ze nog allemaal te(g)ekrij(g)en.
C . J. CI (Bije.).
St. WW.

E. N .
Tegenkrouien, ww;-. Zie 'i'EG E N K AAI
Tegenkruipen (u it spr. te(g)a-), onz. st. ww.

Te gemoet kruipen. Da' kon ijn kent mij al;
kikt, 't komt mij te(,g)ea ekropen.

Tegenkuimen (uitspr. te(g))-), onz. zw. ww.
Een gekliirn door kuureen beantwoorden. As g'
aeooblo fit zuchten in kuitazen, gal 'k beginnen
te (g)°iz te kzzimnen. Zie RUIMEN.
Tegenkussen (uitspr. te(g) »-), onz. zw. ww.
Een gezoen door kussen beantwoorden. Hie
kusteg' keur en z ij kustego e te(g)en,
-

Tegenkwispelen (uitspr. t'( g))-),

zw. w«'.

Kwispelende te gemoet gaan. Den hond kwispelt
zijne ;Heester te(g)en.

Tegenlachen (uitspr. h (g))la(clz) m n), onz. st.
ww. Wdb. Ie;Hand te (g) 'la(clz)en. — Een lach
door lachen beantwoorden. Hrj lacht mie keer, en
,

TEGENLAl1IEEREN

--

TEGENPOEFEN

--

zij lacht hem schoone te(r)en. Ook van gespot :
as ze mee on (u) la(ch)en, lacht te(g)'n.

komt mij alle da(g)en te(g)ec enzankt. Zie MAN-

Tegenlameeren ( ^.titspr. te( g)i7aiiierdn, la met

Tegenvleten (uitspr. te(g)a-), onz. st. ww. Eene
meting door nieuwe meting nazien. 'k H/ (heb)
da' lake' wel welneten, mar ge zilt mij 't plezier

korte a, mee met zachts. e en den bijtoon), onz.
zw. Ww. Op een lameeren door lameeren antwoorden. Hier kennen ze lanceren : d' eeoe laineert
en d' ander lanceren te( )en. --- Zie LAMEEREN.
Tegenlampetten (uitspr. te(g),-, pet met den
bijtoon), onz. zw. ww. Drinken door erg drinken
beantwoorden. Zie TEGENDRINKEN.
Tegenlappen (uitspr. 1((g»-), onz. zw. ww.
Slaan door slaan beantwoorden. Hie a f mij ne
ferme lap, iizor 'k laptee, e tr'(^ )en. Zie LAPPEN.
Tegenlasteren (uitspr. t( )-), onz. zw . ww.
Een laster door lasteren beantwoorden. Omdat
on (u) iemand belastert, davoin em piert; de vie

KEN.

doen ne keer te(l)en te meten.

Tegenmompelen (uitspr. te(g)a-), onz. zw . ww.
Iemand te(g )eg elnolnpel(d) koznznen, iemand
mompelende te gemoet komen. -- Mompelend
tegenspreken. Da' wijf ni e t altij' te(g)emoini'pelen. VD.
Tegennijpen (uitspr. te(,g )an-), onz. st. Ww.
Een genijp door Wijhen beantwoorden. En nijpt
111.1 j 17/t'' ,

z/lle ,

want 'k

(

te(aelasteren.

Tegenpaffen (uitspr. te(g)a-), ww. Zie TEGEN-

Tegenlaten (uitspr. te(g)a-, la met zovl. lange

a), bedr. st. ww. Tegen iets laten. Ge moet de
desire te(g)elaten, d. i. ze niet opendoen, ook niet
teenemaal dicht maken; fr. il fait laisser la
porte entr'ouverte.

Tegenleeren (uitspr. te(g).)-, lee met sch. e),

onz. zw. ww. Leerend met iemand kanspen. Pier
leert goed, mar 'k zal te(g)eleeren en hem wel
acliterkri^(g)en.
Tegenleggen (uitspr. te(Adle( gg)an), bedr.

zw. ww. In spel : een gelijke som tegen een reeds
gelegde ter tafel leggen en voor de twee spelen.
Gij legt ne frank? 'k leg éenen te(r)en.

onz. st. ww. BidTegenlezen (uitspr tt (
den door bidden beantwoorden. In 't klooster es
't '1'1('11 heeles

Lt1i fel'111 te(g)enni^pen.

Tegt'nOVere (uitspr. te(,g)anovar(a), bw. Tegenover. hier te(,g)enovere. ëVdb.

(lag lezen en tr'( )elezea. Zie LEZEN.

Tegennegen ( tlit spr. teL,;/-)alie( )011), onz. st.
ww. Een logen door liegen beantwoorden. Den
-

gene loog en den andere loog te(g)en.

Tegenloochenen (uitspr. te(g)aloo(ch)anan, loo
met sch. o), onz. z\V. Wvw. Loochenen door loochenen beantwoorden. De zuze (juge) 'n koest achter
de waarhie' lzte' geraken: de man loo(ch)ende,
en de 7'rauwe loo(ch)endege te(g)en.
Tegenlooënen, ww. Zie TEGENLOOCRENEN.
Tegenloopen (uitspr. te( loo met sch. o),
onz. onp. st. ww. Wdb. — Tegenwerken. I'
plaatse (in plaats) 7'0' met.' ons v11ee te loopeis
aster (als er) inoe' ,resteind wer(de)n, loopte
te(g)en.
Tegenluiden (uitspr. te( `jahtidil), ons. zw .

ww. Een (klokken)gelui door luiden beantwoorden. 7" Se(g)elsein heien ze, en ncti (nu) laren ze
t' Sente-KOrneles te(g)en. 1l ilb . TEGEN1151 DE N.

Tegenluien, ww. Zie TEGENLUIDEN.
Tegenluimen (uitspr. te(g)a-), onz. zw . ww.

Iemand te(g)egelnzmd kommen, hem luimend te

gemoet komen. Zie LUIMEN.
Tegenman (uitspr. ee(g)a-), ras. Mv. -s. Tegenstander in spel. 'k Was te(, )enzan. r wij' vijf
-

te(g)ellzans.

Tegenmanken (uitspr. te(g)a-), onz. zw . ww.
Al mankende te gemoet komen. De inankepoo(t)

POEFEN.

Tegenpardaffen (uitspr. te(g)a-, daf met den
bijtoon), onz. zeil. ww. Daarnaast TE(G)ENPARI)OEFEN, -PERDAFFEN, -PERDOEFEN. Slaan door
slaan beantwoorden. 'k iz late snij nie slaan :
,

'k zat te(g)epardof fen. Zie

PARDAFFEN, PARDOE1 EN, PERDAFFE.N, I'ERDOEFEN .

Tegenpardoefen, ww. Zie TEGENPARDAFFEN.
Tegenpartije (uitspr. te( g).-)-), vr. Tegenpartij.

Wdb.

Tegenpatsakken (uitspr. te(g)a-, bijtoon op

-tsak), onz. zw. ww. Hetz.
Zie aidaar ; ook P_1TSAKKEN.

als 'I'EGI NMONKEN.

Tegenpeensen (uitspr. te(g)a-), onz. zw. ww.
Een gepeeni door peensen beantwoorden. As
,Sieshe nog pe'c_'nst, peeps( viol" le(g)en. Zie
PEEN SEN.

Tegenpeezen (uitspr. te(,; )a-, pee met sell. e),
onz. ZW. WW. Slaan door slaan beantwoorden.
1G)ro111 1(1011' on (u) slaan ? ge moet feria
te(r)epeezen. Zie PIEREN.

Tegenperdaffen, -perdoefen, ww.

Zie TEGEN -

PARDAFFEN.

Tegenpersen (uitspr. te(,;>) i-) onz. zw. ww.
Tegenloopen. 1/te kwam ons tr(Ae eperst. Zie
,

PERSEN, PERTSEN.

Tegenpikkelen ( uitspr. t^ (°) i- } onz. zit~.
Ww. Tegenhinken (van een mank i ensch) .
Ieiiiand te(g)e^,^epitikel(d) kommen. Zie PIKKE,

LEN.

Tegenplaiten, ww. Zie '1'EGENPLEITEN.
Tegenpleiten (uitspr. te( Ar) .9151aitdn ), onz. zw.

WW. Legen de belangen van den beschuldigde .
pleiten. JTijnen ovekaat (advokaat) i' plootse (in
plaats) vcz' mee, lice (heeft) te( )°geploft.
-

Tegenpleuën, ww.
Tegenpieuien (uitspr. te(g)dpleii.(i)dn), onz.
Zie 'I'I;GEN . PLEITIEN.

z\V'. Ww. In tegenovergestelde of verkeerde richting plooien. /10no niet, a e oo Biet ! g e. plenit
te (;) Iizalsk'e ! Zie PLEU(I)EN.
Tegenpoefen ( uitspr. te( )a-), bedr. onz. zw .
w«V. Daarnaast TEG)EPAFFEN. De decire tc(á )epoffeiz, ze met een slag tegen de omlijsting duwen.
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TEGENPRATEN
-

Onz. Een gepoef door gepoef beantwoorden.

Ze schoten op ons, mor me poeftegen ook te(g)en.
— Zie POEFEN, PAFFEN.

Tegenpraten (uitspr. te(0a-, pra met zovl.
lange a), onz. zw . ww. Wdb. Dat te(g)eprate
steekt mij te(g)en.

Tegenpreken (uitspr. te(g)a-), onz. zw. ww.
Door preken bestrijden ; ook : tegenspreken.
Luistert liever nor de redene; ge 'in meugt azoo
nie altij' te(g)epreken. Zie PREKEN.

Tegenpreutelen (uitspr. te(, )a-) , onz. zw. ww.
Tegenpruttelen. VD. Vgl. ScH. CV. J. Auw
mains(ch)e (oude menschen) kennen toch te(g)eg

preutelen !

Zie PREUTELEN.

Tegenrammelen (uitspr. te(g)a-), onz. zw.
ww. Tegenbabbelen. Te(r)epr#2ctelen en te(g)erammelen, da' kan ze ! ' DB. ScH (Bije.). T. Zie
RAMMELEN.
Tegenrazen (uitspr. te(g)a-, ra met zovl.
lange a), onz. zw. ww. Geraas door geraas beantwoorden. 't Es /zier om oorendul te wer(de)n :
den eene raast en den andere raast te(r)en.

Tegenrijen (uitspr. te(g)a-), onz. st. ww. Wdb.
Iemand te(g)erijen. Ze kommen ons te(g)egereen.

Zie RIJEN.
-

Een geroep door roepen beantwoorden. As

den eene koeier iet roept, roept den anderen iet
te(g)en. Iemand te(g)eroepen.

Tegenrollen (uitspr. te(g)a-), onz. zw. ww.
Wdb. Deen bal roldeb e nzij te(g)en.
Tegenronker (uitspr. ee(g)a-), onz. zw. ww.
Een geronk (gepreutel, gekijf) door geronk beantwoorden. Trader kan toch te( g)eronken ! DB.
SCH (Bi.7 %). - Ook vel eig. 1,e vielen aszaal 7'

sloop (slaap) en as den eene ronktcge, ronk-

tegen d' ander te(g)en.
Afl. Te(g)eronkere, m., iemand (man of

vrouw) die tegenronkt.

Tegenrotsen (uitspr. te(g)aroutsan met speciale zovl. on),

TEGENSPANNEN

te gemoet gaan of komen. Willeme ze ne keer
te(g)eschavcrdijnen ? Zie SCHAVERDIJNEN.

Tegenschieten (uitspr.

te(g)a-), onz. st. `vw.

IJlings te gemoet loopen. Onze saldaat es weregekommen, en astz.'e (als hij) snij zag, kwanzp hie
mij te(g)egeschoten. — Een schieten door schieten beantwoorden. Ze schieten nor ons, laat ons
te(g)eschieten.

Tegenschreemen (uitsp r. te(g p-, sclzree met
sch. e), onz. zw. WW. Al weenende te gemoet
komen. Iemand te(g)egeschreenzd kommen. —
Een geschreeuw (geween) door geschreeuw beantwoorden. As de moeder schreemt, schreemen
de kinders te(g)en. Zie SCHREEMEN. Vgl. VD :
TEGENSCHREEUWEN.
Tegenschuifelen (uitspr. te(g)a-), ww. Hetz.
als TEGENFLUITEN ; zie ald., ook SCHUIFELEN.
-

Tegenschuiven (uitspr. te(g)a-), ons. st. ww.
Tegen aan schuiven. Ze stonden op rote, en ze
schone mor altoos te(g)en.

Tegenschuppen (uitspr. te(g)a-), onz. zw. ww.
Een schoppen door schoppen beantwoorden. As
de keerel on (u) nog ne keer' schuilt, schuilt
te(g)en.

Zie SCHUPPEN.

Tegenseezen (uitspr. te(g)d-, see met sch. e),

Tegenroepen (uitspr. te(g)a ), bedr. onz. st .
WW.

._.

onz. zw. ww. Te gemoet loopen.

De hinders roetsen ons te(g)en. Zie ROTSEN.

onz. zw. ww. Iemand te(g)eseezen, hem snel te
gemoet loopen. Zie SEEZEN.

Tegenslaan (uitspr. te(g)d-, slaan met zovl.
lange a), onz. onp. onr. ww. Wdb. -- Onz. Een
slag door slaan beantwoorden. As mij iemand
slaat, sla 'k te(g)en. — Tegen iets slaan. G'heel
den nacht lzrè 'k (heb ik) de deur hooren te(g)eslaan. — Bij de tegenpartij gaan. De kiezers zij'
miskontent, en ze zilter te(g)eslaan. — Van
wind, weder : tegenvallen. De wend slaat te(g)en.
't Were kan nog te(g)eslaan. — Onp. 't Slaat
ons al te(g)en. — Vgl. SCH. DB. CV. J.
— Afl. Te(g)esla ,-, m., tegenspoed, ongeluk : de doo' va' zij' vadere was ne grooten
te(g)eslag. ScH. DB. CV . T. R. J.

Tegenslenteren (
WW.

. Tegenroutsen, ww• Zie TEGENROTSEN.
Tegensakkeren (uitspr. te(g)a-), onz. zw. ww.

Daarnaast TE( G )EVLOEKEN , TE( G )EZWEEREN.
Een gevloek door vloeken beantwoorden. As de
meester sakkert, tans sakkere 'k te(g)en. —
Ook sakkerende tegenmompelen. As vader
-

slicht) gezind es, moet hie te(g )esakkeren. —
Zie SAKKEREN.

Tegensassen (uitspr. te(g)a-), onz. zw. ww.
Wild te gemoet loopen. Halverwe(g)e kwamen
(kwamen) z' ons ajeaal te(g)egesast. Zie SASSEN.
Teg ensavelen (uitspr. te(g)a-), onz. zw. ww.
Met wild gebaar te gemoet komen. De zatte konte
komt ons tc(g)egesaveld. Zie SAVELEN.

Tegenschaveelen (uitspr. te(g)a-, sc/ia met
korte a, vee met sch. e), onz. zw. ww. Hard te
gemoet loopen. Zie SCHAVEELEN.
Tegenschaverdijnen (uitspr. te(g)a-, schar met
zovl. lange a), onz. zw. ww. Al schaatsenrijdend

uitspr. te(g)a- ), onz. zw.
Slenterende te gemoet gaan. Die louieriks

(luiaards) kwoonz en (kwamen) ons tc(g)ec-eslen-

terd.

Tegensmijten (uitspr. te(g)d-), onz. st. ww.
Zooveel als TE(G)E(N)SLAAN (zie ald.). Aslie
(als hij) smijt, smijt te(g)en.
Tegensnabbelen, tegensnabberen (uitspr.
te(g)e-), onz. zw. ww. Met haastige en onvolmaakte woorden tegenspreken. Heur l:innegaat,
as ze te(g)esnabbert. Zie SNABBELEN, SNABBE-

REN.

Tegensnauwen (uitspr. te(f)a-), bedr. onz.
zw. ww. Wdb. Zij' zuster kan hem leeleke dengen te(g)es nau wen.

Teg:rasnukken (uitspr. te(g)d-), oriz. zw. ww.
In tegenovergestelde richting snukken (zie aid.).
Da' perd snukt altoos te(r)en. Zie SNUKKEN.
Tegensoeven (uitspr. te(g)a-), \vvv. Zie TEGENZOEVEN.

Tegenspannen (uitspr. te(g)a-), onz. st. ww.

TEGENSP A'RTELEN
Tegenwerken.
Zillcn de boere' mee- of te(g)espallTegenspartelen
nen ? 111nl. Wdb.

Tegenspartelen (uitspr. te(g)d-)' onz. zw. ww.
\-YT"db. Ge moet mee, veur ge te(g)espartelt of
uiet,
Tegenspelen (uitspr. te(g)J-), onz. zw. ww.
Tegenwerken. En laat ons Tonie nie bctrauaaen,
hie speelt te(g)en. - In spel: verkeerd spelen.
Es dat nui tocli spelen? Wei, fOJl<--!{e', ge spee!t
altoos te(g)en. - Vgl. YD.
- Afl. Te(g)espeeldere, rn., tegenspeler ; W db.
Tegenspodderen

(uitspr. fe( g)J-), onz. ·ZW.
ww. 'fegenijIen. De kinders eonimcn ons te(g)egc!.Sp0dderd. Zie SPODDEREN.

Tegenspoed (nitspr. te(g)J-) ,
ne groo ten te( g )espoed.

111.

TEGENTSUKKELEN

lSI

Wdb. "t Es

- AfL 7~(g)estoot, m., hetz. als tt'(g)eslag (zie
ald.] ; de doo' tia' zij'J wijf was ueur hem nen
ergen te(g)estoot.

Tegenstreelen (uitspr. te(g)J-, stree met sch.
e), onz. zw. »r«, Een gestreel door streelen
beantwoorden. Of ze kaJl te(g)estreelen/
Tegenstrennkelen

(uitspr. te(g)J-) , onz. zw.
Stronkelend ontmoeten, Da blend uaintse
kOlnt ons dzl,kels te(g)egcstreunkeld. lie STREUNJ

WW.

KELEN.

Tegenstrijen (uitspr, te(g)J-), onz. st. ww.
Tegenstrijden. \V db. - Ook: hevig loochenen.
Ge nzeugt ze(.!J.{{)en al toa da' ge 'Lmlt, ze moet
toc/i te(g)estri/en. Zie STRIJEN.
- Afl. Te(g)estrtjcrc, 111., tegenstrijdcr, 100chenaar.

'I'egenstroomen,

ww. Zic TEGT~NSPOELEN.

Tegenspoelen (uitspr. te(g)J-) , onz. zw. ww.
Daarnaast TE(G)ESTROOMEN, TE(G)EVLOEIEN.
Naar de slagre(l{)en kwantp J t water ons op
strate te(g) egev loez'd, te(g)egestroolJui, te(g)egcspoeld.

Iema nd te(g)estui7JCIl, te geIlloet ijlen,

Tegenspreken (uitspr. te~g)J-), 011Z. st. ww.
Wdb. Iemand te(g)cspre/~en.
- Aft .. Te(g)esprake, vr., tegenspraak.

WW

Tegensprengen, ww. Zie TEGENSPRINGEN.
Tegenspringen (uitspr. te~ij)c}sprellgJn), onz,
st. ww. Wdb. Iemand te(g)esprengell~ - Springen door springen beantwoorclen. As den eene
sprengt, begint den anderen te(g)en te ·sprellgen.

'l'egenstaan (uitspr. te(g)d-, staan met zovl.
lange a), onz. onr. ww. De deurc staat te(g) en ;
fr. la porte est entr' ouverte.

Tegenstampen (uitspr. te(g)J-), onz, zw. ww.
Een . gestamp door stampen beantwoorden. Wie
ne stalnp kriigt, lnag te(g)estanzpen.
Tegensteken (uitspr. te(g)J-), onz. st. ww. In
tegenovergeste1de richting steken. J k En kan de
kerre n£eJvoortkrii(g)en ..

J

k geloove da J g-e

tt(g)esteekt. Van wind. De wend steekt
te(g)en. J.- Afkeer, walg, verveling verwekken.
Dat teten begint 1nii leelek te(,g)en te steken. Da J
lawzj't steekt (UU}) te(g)en. Jt Es aUe da('f)en
Jt zeifste snlokkelwere, Jt bt'gint stiff te(g)en te
steken. Al wat hier gebeurt, steekt !tent te(glen.
SCH.

DB. CV. T.

J.

Tegenstemme
(uitspr.
J

te(g)J-), vr. Tegenstem.
Der 'ware vier te(g)estemnzen.

Tegenstuiven (uitspr. te(.r;)J-), onz, st. ww.

Tegensukkelen

(uitspr. te(~I")J-), ww,

lie

TEGENTSUKKELEN.

Tegentainzelen

(uitspr. te(g)Jn-) , 011Z. zw.
Len gezegde met een getainzel beantwoorden.
Ze(g)entaz'nzelen, dat es tocn zoo ieelee ! Zie
0

TA.INZELEN, TEINZELEN.

Tegentateren (uitspr, te~!f).11z-, ta met zovI.
lange .a), onz. zw. W\\'. Tegenbabbelen. . ."11 dat
te( g)entateren, da' steckt JJlij'fernl te(g)en.
Tegentellen (uitspr. te~[{)(nl-), onz. zw. W\V.
lets dat een ander geteid heeft, hertel1en. 't Es
altoos geraadZaaJJl ne keer te(g)en te tellen.
Tegenthied

(uitspr. te(g)J1ttiet), vr.

Zie

TEGENHEID.

Tegentikken (uitspr. te(g)J'Jz-), onz. zw. ww.
Een getik (met het drinkglas) vriendelijk door
tikken beantwoorden. As ge nie te(g)en en tlkt,
anzie J k otc (u) as ne vi.fand. - Zie TIKKEN.
Tegentoogen (uitspr. te(g)Jn-, too met sch. 0),
bedr. zw. \\'w. Daarnaast TElG)E\VIJZEN. In kaartspe1 : beter kaarten vvijzen. Ellzz'el hee nen derdere, lnaar k zal zet beter ter:..s:)entoo(g)en. Zie
J

TOOGEN, \VIJZEN.

Tegentrakteeren (uitspr. te(g)dn-, tee met
zachtl.e), onz. z"r. ww. Trakteeren door trakteeren beantwoorden. Baask J es geere ltetrakteerd, mor te(g)entrakteren, dat en kent hz'e
n£et. Zie TRAKTEEREN.
Tegentrekken

(uitspr. te(g);Jn-), onz. st. wvv'

(uitspr. te(g)d-)' onz. zw. ww.

W db. Ie/nand telg)entrekken, te gemoet gaan.

Wdb.
- Aft. Te(g)estelllJnere, m., iemand die tegenstemt.

Zie MEE.

ww. TroDlmelend te gemoet gaan. Ze konuJlen ons

Tegenstoormen (uitspr. te(g)J-, stoor met
zachtl. 0), onz. zw. ww. Tegenijlen. De per(d)e J
koml1zen ons te(g)egestoor1nd. lie .STOORlVlEN.

te(g)cgetroJ1Znzeld en te(g)egetro17zpet.

Tegenstemmen

Tegenstooten

(uitspr. te(g)J-, stoo men sch.

0), onz. st. ,vw. Een gestoot door stooten beantwoorden. De stzer zal te(g)estooten. - Tegen\verken (in kiezing, in raadsvergadering, enz.). 3fe
zLlle veur hellz stel1llJzen : Inor en zallie (zal hij)
niet te(g)estooten astie ![ekoze n es?

Tegentrommelen

(uitspr. te(g)Jn-) , onz.

Z"T.

Tegentrompetten (uitspr. tt(g)l7l-) , onz. zw.
ww. Al trornpettend te genloet gaan. lie TEGENTROMMELEN.

Tegentsukkelen (uitspr. te(g)Jn-) , onz. zw.
ww. Daarnaast, SOlns, TE(G)ESUKKELEN. Sukkclend te gemoet gaan. Zz'ede dat aud 1Jleetse (oud
vrouwtjc) dat ons te(g)egetsukkel(d) kOllzt ? lie
TSUKKELEN,

"EGENVALLEN

Tegenvallen

(uitspr. t{:(g)d-) , onz. St. WW.
Jt Were »alt 011S te(.g)en, het wcder
bcgunstigt 011S niet. De toenii riait te(g)f'71, waait
in tC~t:l1overgestelde richting. - (In kiezing, enz.).
r» kit'zcrs tnelen hCJJZ te(g)Ell. Vgl. .J/nt.
Wdt«, 2.
.:\11. Te] g)t'z'al, 111., tegenslag : s' heel de
zai:« 'LUllS ne leeleken te(g)ez1al.

"7'db.

Tegenvaren (uitspr. tc(g)J-, tra met zovl,
lange a), onz. st. ww. Te genloet varcn. A~OJnt,
I/lC /;aall ze te(g)ez1aren .. st»: l'Vdb. J en CV'
(~-1allit.) : TEGENVEREN (met zwarc c').
Tegenvechten

(uitspr. te(g)c7-), onz. st. WW.
Door vechten beantwoorden. J J? En late 1Jllj 11le
siaau, J/c uecht« Iieurr it(g)';'7l. ,rgl. 3ft/I. PVdb.

Tegenvergef

(uitspr, te(g))-), o. Tegenvcr-

gir(t). \V db.

'I'egenveurstel (uitspr. te(g)J-), m. mict 0.).
Tcgcnvoorstel. .L4s Tieste dat in de gel1zeenteraa
'ZJt:u res/elf, zal J k nen te(R)eveurstel doen.

J

(uitspr. (te(rr)J-), onz. st. WW.
In vcrkeerde richting vijzcn (schrocvcn), Past
tocn op, uoerman ! ge ~!&·st te(gjen. lie VJJZEN.

'I'egenvleelen, ww. lie TEGEXVLEGELEN.
Tcgenvlegelen (uitspr. te(g)J7,IIe(g)J1Jn),ol1z.
zw. W'\'. 'Vile! te gemoet loopen. }\.??i'kt hoe da'
Jl/e o us te(g)f'l'legelt! Zie VLEGELEN.
"'W.

Zie TEGE~VLIEGEN.

Tegenvliegen (uitspr. te(g),rlJlie(g)Jn), Ol1Z.
st. w w. Te gemoet vliegen.
n G'heel kudde
k70al.'k('!s k01Jlt ons te(g)egevlo(g)en. As z' heu r
moeder zag k01Junen, v!oog z' heu»: t({g) en,
sne1de zij haar tc gelDoet.
I

Tegenvloeien

(uitspr. teGCf)J-),

,""v.

Zie TE-

GENSPOELEN.

Tegenvloeken (nitspr. te(g)J-), a11Z. Z\;v. W\V.
Ecn gevloek door vloeken beantwoorden. (;' en
lwori hier anderst n/et as vloeken en te(~»)e
'l!/ockuz.

Tegenvlotten (uitspr. te(g),J-), ODZ. ZW. ""L
'Tlottende te genl0et kOlllen. De 7Jloed hce (heeftl
de lllf'ubels van Jt hUls lneegepakt, en dor kONl1JlC/l

Tegenwandelen

(uitspr. tc(g)J-), 011Z. zw,
Wandelend te genloet gaan. Jt Es ne uricnd
d/e 01lS te(g)ege'l£,andel(d) eom].
W'V.

Tegenweeren (uitspr. te(g),7-, toee met sch. e),
wed. zw. ww. Tegenweren. En laat ott (n) ntet
onder de uoete' kOnlJllen, ge ntoct ou te(g)eit"cereno W db. Zie \VEEREN.
Tegenweerlichten

(uitspr. fe(!!);;-),o11z. zw.
Een gebliksenl door bliksemen beantwoorden. Jt lVeeriich.t oouen onze koj) , en Jt tacerheld ~'an aile kantcJl te(gJen. Zie \VEERLICH-

WW.

TEN.

Tegenwend

(uitspr. tt(g)J-) ,

111.

Tegcnwind.

Zie'VEND.

Tegenwerken

(uitspr. te(g);;-), onz. zw.

W\V.

\V db. -

In tegenovergestelde richting werken,
rcageeren. .i\'e 'Zzeke mains em lJZag henz rue late
gaan, fzze nioet te(r:)ewerken. De ressor t (uitspr.
r,}sor) vall de eerrc 'was gebroken en koes(t)
nre »teer te{,.r)e7.f
",4.s Jt vp Jt stemmcn
a' k'7oallZ (aankwam], 7fJerldcg h ie aitoos te(g)en.
1erken.

J

Tegenvijzen

'I'egenvlieen,

'TEGENZENDEN

lSI

z' ons t,(g)(~ftevlot.

Tegenvraen, w'v. lie TEGENVRAGEX.
Tegenvragen (uitspr. te(g)JVra(g)dn,

7'ra

zovl. lange a), onz. st. \vw. Vragcn door
vragen beantwoorden. Ge nlOet ant7i.J01'( de)n en
nit! fe( g)evra(g)en.
.

TIlet

Tegenwerpen (uitspr. te(g)J-) , bedr. onz, st.
ww. \V db. - Onz. Een werpen door werpen
beantwoorden . .A s den eene fong-e J 'loerpt, toons
7iferpt den ande ren te(g)ell.
Tegenwijzen (uitspr. te(g),J-) ,
Zie TEGENTOOGEX.

011Z.

St.

',,"W.

Tegenwillen (uitspr. fe(g);;-), 011Z. z w. '\TW.
In tegenovergestelde richting willen (gaan, komen,
enz.] : tegenvallen, tegenslaan. De ioend "wilt
te(g)e 7'anda(g)e....ls "t teere no/( lange te(.g)e'le 'i lt, en siilen der geen 'lJruclde zlfn. Den dokteur en kan nie' /;cnezefl, as de ziekte te(g)ewilt.
- Schijnbaar onp. Jt H7z1degc te(g)en, het sloeg
tegen. - Vg1. CV. T. R. J.
Tegenlvoordig, bn. bw. Niet in gebruik (oak
niet de afl.). Zie TEGEN\YORDIG.
Tegenwordig (uitspr. te(g);n:uor({~)CJclz), bn.
bw. Tegenwoordig. Daarnaast tse(/r)e(n)7c 10r (d) I~S' l)en te(g)e7£'ordegen ii/d. 7'e(g)euJorrt~fj· z[jn. DB. J. CV (,Aanh.) lVlnl. teg-e1l7C1ordlch
(naast ander yormen).
- Aft. Te(g)eu1ordeghz"ed, vr., tegcnwoordigheiel; mnl. tC//enu1ordzcheit.
.
Tegenwouien, ''''''.; tegenwrijven,
tegenwringen, \V·W. Zie TEGEN\VAAIEN,

ww.;
-VRIJ-

VEN, -VRINGEN.

Tegenzaen, w,v. lie TEGENZAG:B~N.
Tegenzagen (uitspr. te( g)CJza(g);nz met

J1foet ek

zovl.
lange a), anz. Z'Y. W'V. Een gezaag (gezanik)
door zagen beantwoorden. £1s l1lOeder zaagt,
zaag(t) 'l'ader te(g)en. Zie ZAGEN.

(uitspr. te(.,R")Jvreng-Jn) , onz.
st. ww. In tegenovergestelde richting wringen.
De. 'Z}cre vrengt te veel tefg)en. Zie VRINGEN.

Tegenzeeveren (uitspr. te(g)CJ-, zee rnet seh. e),
onz. zw. V/\\'. Een gezeever door zeevercn beantwoorden. Laat he11Z zeeveren / 7i..laar0l1Z toch
te(g)egezeeverd.? lie ZEEVEREN.

Tegenvrengen, ww. lie TEGENVRINGEN.
rfegenvrijven (uitspr. te(g)J-) , onz. st. ww.
In tegenovergestelde richting wrijven.
lJU'C- of te(g)ez1rijz1en.? Zie VRIJVEN.

Tegenvringen
Tegenwaaien

(uitspr. te(g)JU 0Uldll ) , onz. Z\v.
De 7.vend u'ouit te(g)en, nl. in tegenovergestelde richting van die welke een persoon of cen
ri j - of. vaartuig neem t. Te genl0et \vaaien.
Jt Sto! ko/nt ons tt'(g)t'gewouid. Vgl. YD.

WW.

1

Tegenzeggen (uitspr. te( g) c1ze(gg-)cJn) , bedr.
zw. ww. Tegenspreken. \\T db. I-fettegz"j (hebt gij)
Jt een of Jt ander te(g)en te ze(gg)en? Vgl. ,31nl.
TVdb.
Tegenzenden

(uitspr. te(g)tJ-), bedr. st. wW.

TEGENZENGEN
Te gemoet zenden. t' Es avend en vader en es nog
niet thias, me moeten hem iemand te(g)ezen(de)n.

Tegenzengen, ww, Zie TEGENZINGEN.
Tegenzetten (uitspr. te(g)J-) , bedr, zw. ww.
In ge1dspel: tegen een inzet evenveel zetten.
~ k Zettc 7n)ffrank: zette (zet gij) geen ~'ljffrank
te(//)en?
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van tel, mor mossels en zi.i' »a' geenen tel. Laai
ons deuregaan, me "n zifn hier ua' geenen tel. Bij
VD : niet in tel of in geenen tel zifn. SCH. DB.
CV. J. CL (B~iv.). Men zegt ook : van tel z~i(n)
gellj'k "n 0 in "t cijfere. J. - In het kaartspel :
de bijeengetelde punten. Z' hen (ze hebben)
dzuust (ndl, juist) vijfteg in den tel. DB. J.

Tegenzeuren (uitspr. te(g)J-), onz. zw. ww.
Bedrog (in spel) door bedrog beantwoorden.
J k TVet« da' ge ne zcurzal: zi/t, mor ' k zal te(g)ezeuren: Zie ZEUREN.

Telefon (uitspr. als fro telephone of teltJ-), m.
(niet vr.). Telephoon. CV. CL (Blj·v.).

Tegenzingen (uitspr. teCg)JzengJ1l), onz. st.
ww. Gezang door gezang beantwoorden. As den
cent: 'Z'l'u(g)el zengt, zengt den anderen te(g)en.
De ./Jaster zengt, en de koster zengt te(g)en. .AI zingende te gemoet gaan of kornen. De sclzoolkinders eommen 011S te(g)egezongen.

Telegrafieeren (uitspr. tele- of telo-, ee met
zachtl. e), ww. Fr. telegraphier. Telegrapheeren.

Tegenzitten (uitspr. te(g)J-), onz. st. ww.
Tegen iemand of iets zitten. Jlfeu(g)enze (1110gen
we) te(g)ezllten?

telegraphzste. Telcgrafist.

Tegenzoeven (uitspr, tl'(g)J-), onz. zw. WW.
Daarnaast, soms, TE(G)E(N)SOEVEN. Zoevend te
gemoet komen. FVa leeleke wend! Hoort, hoe
dat hie ons te(g)ezoeft. Zie SOEVEN, ZOEVEN.
Tegenzuipen (uitspr. tl'(g)J-), ouzo st. ww.
Drinken door zuipen beantwoorden In dat hras
d reneen z' amale : moeder en vader zuzpen, en
doch ters em broers zUlpen te(g)en.
Tegenzwaaien (uitspr. te(g)JZWOU1Jn); tegenzwieren (uitspr. tl'(g)J-), onz. zw. ww. Al
zwaaiend, zwierend te gemoet gaan of komen.
Der ko manen ons zooveel zatteriks te(g)egeztoicrd !

Tegenzwainselen (uitspr. te(g)J-),o tegenzwijmelen (uitspr. te(g)J-), onz. zw, ww. \;\Taggelend iemand te gemoet gaan of komen. Da'
"iP';,~1 es teere zat, ze konzt ons te(g)egez7R)ainseld.
Zie ZvVAINSELEN, zvVIJMELEN.

Tegenzweeren (uitspr. te(g)d-; zzoee met sch.
e), ww. Zie TEGENSAKKEREN; oak Z'iVEEREN.

Tegenzwouien, ww. Zie TEGENzvVAAIEN.
Teil, Yr. Niet in gebruik. Zie TEELE (ook de
scllncnst.).

Teinzelen (uitspr. taz'n-), \vw. Zie TAINZELEN
(ook de aft. en samenst.).
Teisteren, ,"w. Niet in gebruik (ook niet de
aft).

Tek, m. (evenals fro teck). Teak (VD), hout
van Tectonia grandis L. Een nieuw woord.
Tek(e)la, vr. Zie THECLA.
Tekort, m. Zie TEKURT.
Tekst, m. Niet in gebruik (ook niet de samenstellingen).

Tekurt, ill. (niet 0.). Zonder mv.; zonder
verkl. Tekort. W db. Der was ne grooten tekurt.
Tel, m. Zonder mv.; zonder verkl. Vv"T db. Van tel zijn, in aanmerking 'komen, geacht worden (van pers<?nen .en zaken). Hie was van tel.
iVe l1za(n) van tel zifn, man van gezag, van
invloed. Veelal met een ontkenning: oesters $(/'

'I'elegraaf, telegraf (uitspr. als ndl. of als fro
of tel7-), 111. (niet vr.). CV. R. CL (Bij·v.).

Telegram (uitspr. tele- of telJ-), In. (niet 0.).
CV. R,

J. CL (BiJv.) .

Telegrafiest (uitspr. tele-, of telJ-), m. Fr.
.

Telen, ww.; - teleurstellen, ww.; telg, ill. vr.; - teling, In.; - teljoor, vr.; telkenmale, bw.; - telkens, bw. Niet in gebruik (ook niet de afl. en samenst.),

Tellen, bedr. onz. zs«. ww. Wdb. - Bedr.
Geen drijoe keunen tellen, lie DRIJE. - In lijdenden vorm, Getel(d) wer(de)n of zlj'n, geacht
worden, invloed hebben. In de gel1zeenteraa'
werdt hie geteld. Hie en es nil" lJeteld. Getel(d)
zij" gelij'k "n 0 in Jt cijfere, in geen tel zijn. Van
afwezigen : wie dat er ntet en es, en wer(dt) nil"
geteld. J. CV (Aanh.).
- Onz, op iemand of iet tellen, er op rekenen;
fro compter sur. Zilde zeker kom1Jzcn? Jou ' k,
ge l1leugt oj; l1llj' tellen . En telt op die erfenesse
niet, En telt er nie op,. fro ne comfitez pas. ltidessus. - In spel (kaartspel, bolspel, kaatsspel,
hinkspel, enz.) : gelden, deugen. 11'r. colnpter.
As ge schiet, moet de bolle loopcn, anders en
tel( t) ze niet, De schreue taken in s t henkspel en
kan niet tellen, Dem bat en es bulle schreue
niet, hie telt. Dat es I n korte (kaart] d~e telt,
Enz. Vgl. YD. DB. CV. J.
- Afl. Telbaar, daarnaast, gewoon, te llij'k,
bn. : de sterren en zi/n nz'et tellij'k,. vgl. .Jfnl.
Wdb: tellijc,. - teldere, ill., iemand die telt,
tener; ook: kaart die telt voor een zeker getal
punten :de1Jz boer va~ rog (troef) es nen hoo(g)en
teldere, hze doet twinteg,. - tellenge, vr., telling.
- Samenst. Telkorte, vr., kaart die voor een
zeker getal pun ten telt: in de jaskorte zij'n aas,
heere, vrauwe, boer, boer va' rog, I n tlene, de
nt(g)ene va' rog (of nele) felkorten. DB.
Tem, bn. bw. Trapp. v. verg. te1nmer(e) ,
tenlst. Tam. ' n 7'el1zm' eekstere. Hze kan al de
beesten tnn nzaken. SCH. DB. J. ffi.fnl. H7db.
-- Aft Te1Jzmen, w\v.; zie ald.; - te1Jl1neghied, vr., talnheid; DB.
Temaits (uitspr. tJ-), bw. Daamaast, gewoner,
A(L)TEMAITS (zie hier ALTEMETS). Soms, temet
(zie VD; Mnl. Wdb). Te1naz'ts konzt ze, en
tel11az'ts en komt ze nzet.
Tembere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke, -rkz'es. De
slot-e valt dikwijls weg. Postzegel. Fr. timbre
(-poste). Der en es geenen tember op dem brief·

TEMEITS

Temeits (uitspr, tJmaz"ts), bwvZie TEMAITS.
Temen, ww ; - temet, bw, Niet in gebruik.
V gl. TEMAITs.

Temets, bw. Zelden gebruikt. Zie TEMAITS.
Temmen, ww. Wdb. .LVe meerlaan temmen,
Ze zal heure ma' (man) weI temmen,
- Afl. Temnzeli.ik, bn., tembaar; lVInl. Wda.,
- temmere, rn., iemand die tern t.

Temmeren,

ww. Timmeren. Wdb. Mnl. :
temmeren (naast til111neren). - Onz. Op iemand
temmeren, er op slaan. Wie temmert er azoo op
de deure ? - W ed, Zich door het gewoel, het
volk slaan, werpen. .1l:1ee' veel moeite koestem'
ons (konden wij 011S) deur de foelde temmeren.
- Afl. Tenimeraadfe [uitspr. -rouds» 111et speciale zovl. ou): de temmeroudze van dat huis en
deug(t) niet, ook, soms, spottend : temmere, J;
- temmereere, m., iemand die timmert zonder
timmennan te zijn ; CV (Aanh. ),o - temmerenge,
vr., timmering, VD; ook: afranseling; 'n temmerenge kri.i(g)en,o iemand' n goe tenimerenge
drouien (draaien) of geen (geven).
- Samenst. Temmeraloom, -geree'schip, -gerteue, 0., timmergereedschap; - tenzmerhaut,
0., timmerhout ; - temmerman, m. ; my. -s (nooit
-Iieden of -lui); nen temmereere, dat en es
dorom geenen temmerman : vanhier: temmermansaloom, -geree'schip, -gerieve, 0.; temmermansamoacht, 0., -stiel, m.; temmermanstoeneeie,
m.: - temmermere, 0., het getimmerde : '1 temmertoere van dat hUls es sterk.

Temorren, temorrent (uitspr. tJ-), bw. Zie TE.
Tempeest (uitspr. peest met sch. e en den
hoofdt.), o. Mv. -en. Daarnaast TAMPEEST (naar
de frouitspr. van tempete.). W db. -Groot rumoer
(van twisters, vechters), hevige twist, geweldige
vechtpartij. Wat tempeest in de Zwane gl~·teren
auend ! (Vgl. u«: Wdb, 3).
- Afl.. T~ litpees ten, ww., gewoon tam-pees ten,
stormen : ook: razen en tieren; CV, J, CL (Bi.iv.),
VD (verouderd).
.

Tempel, m. Zie TEMPELE.
Tempele, In. Mv, -Is. Verkl.

-lke/ IllV. -lkes,
-lkz"es. De slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Tempel. W db. Salomons tonpele. - Bepaalde.
lijk: de protestantsche tempel te Maria-fIoorebeke, nog geuzentempele geheeten.

Tempele, rn. Mv. -Is. vVeversterm. Spanstok
of -lat, waarmede men het te \veven goed in de
breedte spant. Deur den tempel haudt de stof her
breedte. Den tempel bestaat ltd turle hautle
latten, ell die latten he (hebben)scherpe tan(de)n.
Zie VD, DB, CV, J en vooral Mnl. Wdb.
- Afl. Telnpelen, \vw., den tempel verzettel1.
- Samenst. Tempelscheure, vr., scheur in de
geweven stof door het spannen van den tempel
teweeggebracht; - tempeltand, m., een der
ijzeren tanden aan het uiteinde van den tempele.
Temper, ill. Zie TEMPERE.
Tempere, m. Mv. -rs. Verkl.

-rke.; my. -rkes,
-rkies. De slot-eo vaH dikwijls in de uitspr. weg.
Beslag van bloem, water, rnelk en gist (soms
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eieren, suiker, honig, enz.). Maeder heuren tem .
per staa' gereed, ze gaa' wafels bakken. SCH
DB.J.
-- Water met zekere bestanddeelen er in, 0111
staal te ternperen. .lVe smed, nonee! Leo, ke.ndege
dem oeste van al de tempers.
- Fig. Viezen tempere, ordegen (aardige)
tenipere, vieze boel, warboel,

Temperen,

bedr. zw. ww. Staal temperen.
Onz. Den temper (voor wafels, enz.)
maken, illoeder es an 't tcmperen, SCH. DB. B.
R. CL (Biiv.). A£nl. Wdo. - De bet. matige» is
hier onbekend.
- Tem.pereere, m., iernand die (staal) tempert;
- temperenge, vr., het temperen (van staal, van
Wdb, -

meel].
- Samcnst, Temperpot, m., groote pot, waarin
men den temper gereedlnaakt. DB. Den temperpot zetten, feest vieren.

Ten, te den. Men zegt ten voor klinker : ten
achteren : in de schole blijft ze ten achteren :
ten ouen (uwen) dienste : - vo or h, d, t: ten
haluerzessen , ten tienen es ' t spel uet / ten
tweerden, ten twcede; ten hentel uaren : lIZ
't g'heel of ten deele niet / - voor b (met gedeeltelijke assimilatie : tz wordt Ht) : de meulen
te»: Breemdrtes, op St-Kornelis-Hoorebeke; den
Dries tent Broeke, op N ederbrakel; tem beste
geen (geven); - n valt \veg voor de ander medeklinkers : te »ierden, ten vierde; te lesten, ten
laatste; enz. Zie TE; Klank- en Vornii.
Tenaoht, bw. Daarnaast,
Dezen nacht. Zie 'IE.

S01115,

TNACHT.

Tenden

(uitspr. 'ten(d:J)n), bw. vz. Ten einde,
~.[ell(de)n de proch/e stond er e
schoo' kasteel. Zc toeurit in ons strate, mor
s' heelegans tenden, - Tende raa(d) zifn, geen
raad meer weten, - Tenden asem zijn, buiten
adem zijn. .fIze kwantp tenden asem binnegestoo rmd, Ook zonder asem : ze moestlange loopen
en z' es tenden, - Tende zijn koorde (of zif'
zeel) zifn, op het einde van zijn leven zijn; ook:
alle geld en goed verloren hebben; zijnen moed,
zijne gezondheid verloren hebben. Tende zijn
koorde geraken,. tende zij' zeel kOlnl1zen. T'ende spreken : ' k el1Z 1noclzt 1ue tende spreken.
- Tende(n) zij·n, gedaan hebben. Es 't pikke
gedaan? Ja 't, boer, 1ne zi./n tenden. - Uitgeput
van krachten zijn. lVe l{' heelen dag 1JlOuien
(maaien) es te vele, ook ' k ben ten(de)n, ' ken kan
aan het uiteinde.

nie Ineer.

- Tot ten(de)ll, tot het uiteinde. 't Volk slond
tot tenden de strate.
- Vgl. .!IfnI. YVdb. SCH. DB. CV.J.
- Afl. lendenthzed,' VI'. : ze viel op 1Ze stoel
van tendenfhied,o DB (tendenheid, tendenigheid).
- Sanlenst. 7endelluz"t, bw. Gansch ten einde,
heelemaal. Trekt die strepe tendenuit. Neln boek
lezen tendenuit. Hette (hebt ge) gedaan? Tendenuz"t. Den ovekaat (advokaat) hee tendenuit
gelifk.

Tender,

111. Niet

in gebruik.
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Tenen, tenie, bn. lie TEEN (ndl. tin).
Tenez (uitspr. tsnee op zijn fr.), tusschenw,
W db. - Ook uitroep van verwondering, spot,
terging. G' Jut (hebt) gil 171i/ g'holpen? tenee,
tenee, tenee! dat en unst ek nog niet !
Tengel, m. lie TENGELE.
Tengele, m. Mv. .u. Verkl. .u«, my. -Ikes,
-leies. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Netel. Tengels groeien der oueral. Tengels
trekke treur de koni/nen. jJ;fee' zi/' gat in de
tengels vallen, erg bedot zijn.KIL, SCH, DB, J,
VD schrijven : TINGEL. Bij V'D : ge,vestelijk. -:7'engel, timmermansterm : niet in gebruik (oak
niet de aft.).
- Aft Tengelachteg, bn. bw., op tengels
,gelijkende; als een tengel stekende; - tengelderi/e, vr., (met verachting) al de tengels : s1ni/t
die tengelderi/e 't trier in; - tengelen, \\'W; zie
aldaar.
- Samenst, Tengelblad, 0., gewoon tengelblare, vr.; - tengelplante, Vf.; - tengelstruik,
111.

Tengelen, bedr. zw, ww. Verv, : tengeldeg-e,
getengeld. Met hen [hebben). N etelen. ' k Ben
erg getengeld, g'heel mi/n hand wer(dt) 1~00d.
- Wed, Zichzelf bedriegen. Ze meendeg» dat
hie ri/ke 7.R)aS en z' es er mee getrau7£'d, mar z'
heet [heeft) her fer1fz getengeld.
- Aft. Tengelenge, vr., neteling, fr. urtication
of ook four1nillement : kijkt nor 171i/n hand:
toat tengelenge! ' k Voel "n groote tengelenge
deur g'heel l1Uj' hjf.
Tengelengelenk, tw.; tengelengen,
,vw.; - tengelenk, two lie TINGEL-.
Tenger, bn. Niet in gebruik. Zie TEER.
Tenke, vr. ; - tenkelen, ww. ; - tenken, W"'.
lie TINKE, TINKELEN, TINKEN.
Tenoene, tenoenen, gewoon tenoenent, bw.
Daarnaast, S0111S, TNOE-. Dezen noen. Zie TE.
Tenor (uitspr. op zijn fr. tenor, met klemt. op
nor : oak wel met klemt, op te), m. Mv, ,-So
Verkl. -ke; 111V. -kes, -kies. W db.
- Samenst. Tenorstemme, vr., tenorstem.
Tente, vr. Mv. -no Verkl. -ke,o mv. -kes, '-kies.
1\1n1. tente. Tent. W db. - Danstent.
Tentele, m. Zie TINTELE.
Tentelen, onz. zW. ww. Verve : ten teldege ,
getenteld. Met hen (hebben). Enkel van koude.
l7£ijn vengers tentele van de kauwe (koude).
- Aft. TenteleJlge, vr., tinteling (door de
koude): 'k en gevoele 1uiin ooren nze' van de
te11.telenge.
Tentoonstellinge (nitspr. tJntoonstelleng;J,
toon met sch. 0 en den hoofdt.), VI'. Tentoonstelling. Wdb.
Tenu (klemt. ap nu), m., niet VI'. als fro en ndl.
tenue. Tenue, militaire kleeding.
db. - Ook :
burgerlijke kleeding, kostuum (doch enkel van
mannen). Tieste kreeg ne nuln (nieuwen) tenu.
Iloe'veel kost zi/nen tellu? Ne zomertenu, l1e
'Zoenfertenu.

'V
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Tennchtenk,bw. Zie TENUCHTING.
Tenuchting (uitspr. tsnuchtcne : oak, zelden,
tnuchtenk), bw. Dezen ochtend, Zie TE.
Tenware (zovl. lange a), tenzij, vw, Wdb.
Tenware wordt meer gebruikt dan tenzif. ' k Zal
komlnen, tenware dat ' t raz'ndege.
Tepel, m. Niet in gebruik (oak niet de samenst.).
Ter-, samengetrokken uit te der. Zie TE en
jl!lnl. Wdb, - In de uitdr. OUt ter mecst, 01n fer
schoonst, 01n ter best staat zovl. ter gelijk met
nell. het. Z' eten 01n fer mecst, OIn het meest. 0111ter langste loopen, enz. Zie DB.
Terbot (uitspr. ter-, terrooot, hoofdt. op ler),
m. (niet vr.). Mv. -ten, Verkl. -boutse ; mv. -tses,
-tsies. Terbot. A£oeder maaet nen terrebot gereed. V gl. Mnl. wu.
Terdege, bw. Niet in gebruik.
Terechte, bw. Terecht, 't Komt voor in:
terechtebrengen, terechteeommen. Dat en keunde
nie meer terechtebrengen, Dat en zal 'ZJa} z'
leuen niet terechtekommen, V gl. VD : TERECHTBRENGEN, TERECHTKOMEN; 11£nl. 'f.'tib : TERECHT.
Terechtebrengell, bedr. onr. ww.; - terechtekommen, onz. onr. ww. Zie TERECH1'E.
Teren, ww. Zie TEEREN, TERREN; ook de
afl. en samenst.
Tergen, ww. Niet in gebruik (oak niet de aft.
en samenst.).
Teriene (uitspr. tJ), vr. Zie TERRIENE.
Terloops, hw.; - term, In. Niet in gebruik.
Termentijn (uitspr. ter(;';J)7Jl;Jl1tifn, hoofdt, op
tijn) , m. (niet vr.). Zonder mv.; zonder verkl.
Terpentijn. DB. CV. J. KIL. 11£nl. Wdb.
Termijn (hoofdt. op 1ni/11.), m. Mv, -en, 11£11.1.
Wdo.: « m. o. en VI'. », Den eesten terlni/(n)
'DaHZ betahnges al 'l'eurbif. CV. R. J. CL (BiJv.).
Ternauwernood, bw.; -terp,

VI'.

Niet in

gebruik.

Teroef (uitspr. fJ-), terroef, m. Zie TROEF.
Terpentijn, vr. lie TERMENTIJN, In.
Terrasse (uitspr. met hoofdt. op ras), VI'. (niet
0.). Fr. terrasse. Terras, Zie de mnl. vrouwelijke
vormen in Afnl. Wdb, Deel van het voetpad voor
een koffiehuis, waar tafels en stoelen staan en ,vaal'
de verbruiker zitten kane Nienwdialectisch.
Terrassier (hoofdt. op szer), nl. Mv. -so }'r.
terrassier. Baanaardewerker. De terrassiers 1naken allzier 'n nu (nieuwe) bane.
Terre, VI'. (niet 0.). Teer. Mnl. terre. lle 1nuur
1nee terre bestri/ken. KIL. SCH. DB. Mnl. U:ab.
- Aft. Terachteg, bn. bw., teerachtig : 'I
riekt hzer terachteg; - terren, bedr. zW. ww.,
met teer bestrijken; ndl. teren,o mnl. terrene De
schipper tert zi/' schip. lVe l1luur terrene Pieketten terrene DB.
- Sanlenst. Terrebustele, nl., teerborstel; terrepot, In., teerpot; DB.
Terrebot,

ffi.

Zie TERBOT...
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Terriene (uitspr, ter- of tsr-, hoofdt. op rze),
Yr. Mv. -no Verkl. -ntse; my. -tses, -tsies, Daarnaast SOEPTERRIENE. Soepkomterrine (VD).
Terrijn

(uitspr. met klemt. op riJn), m. (niet

0.). Mv. -so Fr. terrain (vgl. fontifne). Terrein
(veelal bouwterrein). I100pt dienen terrifn, hie
es schoone gele(g)en.

Tersluiks, bw, Niet bekend.
Terstond, bw, \V db. Huis t' huren terstond,
Tert, m. Mv., ongewoon, -en. Zonder verkl.
Mnl. tert (naast ander vorrnen). Tred. Pier en
ka(n) geenen tert meer doen, hij kan niet meer
gaan. Ne vasten tert hen (hebben). Iemand kennen a' ziJnen tert, aan zijne manier van gaan.
- Den tert van de voet, het voorste deel van
de voetzool dat, onder het treden, op den grond
rust. Zoo spreekt men ook van den tert van de
schoen, van de kloppere (holsblok). Op den tert
va' mifne uoet staat er ' ln blaine. Den tert van
de schoen es kapoot. - Indruk dien de tert na
zich laat. De moordeneere moest ne groote voet
hen (hebben), ge zaagt ' t an den tert 'ZJa' ziJne
voet in de snee.
-Vgl. si»: Wdb. DB. SCH (TERD). J.

Terten,

onz. st. ww. Verv.: tort, getorten.
Met hen [hebben]. Treden. llffine voet doe' zeere,
,k terte moeaiJk. In ne stront (ook in nen destel
of dooren) getorten hen, bedrogen, gefopt zijn.
- Gaan. Ze zille moeten terten OJn ueur den
ave(n)d thaas te zi/ne. Da' wi/veke kan nog goed
terten, Laat er ons uandcure tertcn, - Weversterm. De geterden (zie ald.) nederdrukken met
den voet. Volk en Taal, VI, 99. - Vgl. DB. J;
- DB en Mnl. Wdb , TERDEN.

Terug,

bw. Niet in gebruik bij 't volk. Men
zegt 'VEER, 'VERE. Zie ald. (ook de samenst.},
TerwijI, v»: Niet in gebruik. Zie 'IER\VIJLEN(T).

Terwijlen, gewoon terwijlent, vw.

bw. Daar-

naast 'ISWIJLEN('I), zelden 'IE\VIJLEN(T), 'IvVIJLEN{'I). Terwijl. Wdb. Vw. Terwiflent da' ze
~ t tete' geree'l1zaaktege, paktege den hond e
stik vlees. - Bw. Begint 1nor te bakken, ' k zal
terwi/len den 07)en !teeten. V gl. SCH. DB. J. YD.
jJ:fnl. Wdb ('IER\VILEN).

Tes, two Zie ANGELUS.
Test, m. (niet vr.). Mv.

-en. \"'erkl. -tse,. 111V.
-tses, -tsies. Houten (soms aarden) schotel. Den
hond eet uz't nen test. Nen test en hee' geerl
ooren. V gl. KIL. DB. CV. J. JJ£nl. T/Vdb. Lat.
testa.

Testament (uitspr. testa-, ook, gewoon, tes!;;-,
hoofdt. op 1nent), O. M v. -en. Verkl. ongewoon.
Wdb. Es zijn testenzent ge111aakt? 't Aud, 7t
nuut testament. - Vrouw, huisvrouw. 'k Zal
der l1zi/n testa111ent ne keer af spreken. V gl. J
(Bi/v.).
Testamenteur (uitspr. testa-, test;)-, hoofdt. op
teur), m. Daarnaast TESTA-, TES'IEMENTARES.
Hollandsch : executeur-testamentair, YD. Uitvoerder van den uitersten wil van een overledene.
Mnl. testalnente'llr. CV. J.

TEUTEREN

Testamentaris [uitspr. testa-, testsmcniarss,
tares met zovl. lange a en den hoofdt.), Ill, Zie
TESTAMENTEUR. Mlat. testamentartus / mnl,
tcstamentarts.
'I'estement, 0.; -:- testementares,
testementeur, m. ZIC op TESTA-.
Teten, o. Zander mv, Eten. Dat en

rn.; es ,-[[cen

teten. )t HtLS ne gieregelll boer, hie en ga.f zij'
werk1'0lk 11101' 1Jla(g)er teten. De kaeier geet
(geeft) de koe teten, - E' maisi:e tete geen, haar
kussen op den mond geven. - Men zegt oak:
tedrenken (zie ald.) - hetgene zan bewijzen dat
tcten niet is "t eten; maar weI t(e) eten, wat te
eten is, wat men ect,

Tets, tetsig, bn. Niet in gebruik.
Tette, vr, Mv. <l l , Verld. -ke : n1V.

-kes, kies/
soms taitse. Mnl. tette. Tet, vrouweborst, \Vdb.
E kind "n tette geen (geven), een kind de borst
geven. Spottend : da' manneee moe no/[ , n tettee'
hen [hebben}: loopt Iieuer nor Izuis ont '11 tettcee.,
- .Samenst. T'ettezlll(g jere, m., spottend:
Z7.t'ljgt, tetteZll1(g ):'re !

Tetten, onz. Z'V. ww, Zuigen (aan de tet). Her
mannee' es t'wie faar aud, en ' t tet nog alttjd,

SeH.

0

- Aft. Tettere, m., kind dat (herhaaldelijk)
zuigt.

Tetterig, tettig, bn, Niet in gebruik,
Tettet,tettettet (klernt. op de laatste lettergr.),
two Daarnaast ook TUUT-TUUT. Uitroep van
afkeuring, spot, verveling. Tettet ! laat lni/ne'
kop l{erust! Tettettet ! ' t zi/n amaal prullen!
Vgl. CV, T, H.,J.

TeuiHe, m. Zie
Teng, In. (niet

TEUGELE.

vr.]. Mv. -(g):nz~' verkl, -see :
TI1V. -sees, -seies, -\V db. Tteste kan ne goetjOn feug
doen, hij drinkt veel, CV. T. T~. J.

Teugel, In. Zie TEUGELE.
Teugele (uitspr. teu(g)<Jb),

In. :1\1 v. -(g)els.
Verkl. -(g)elke / n1V. -lkes, -leies, De eincl-e valt
dikwijls in de l.litspr. ,veg. Teugel. ,V db. Zeel
(tou,v), \vaannede 't paard in den stal gebonden
staat. J. CV. - Oller z(/nen teu(g)el ~prengen,
zich slecht en wild gedragen.

Teur, teure, tw. Ga, loop! F'r. 'l-'a of allez !
Zeer ge"'oon. Teur, .s'z'eske! Loopt 1101' hUls,
nzi/' 1Jzanneke, teure! Teure.weeg (weg)! Teur,
ga ne keer ki/Ren. leur (Ier (er) oUZJne, ga er om!
l'eure,/ongen, halpt '11l, beetse.' Vgl. SCH. DB.
In al die voorbeelden kan teur(e) door ndl. ga
vervangen worden. DB br~ngt het tot gaat
deur(e) (uitspr. gaat teure) == ga(at) weg; Inaar
ik durf niet zeggen dat hij gelijk heeft.
Teuteren, onz. zW. ww. Very. : teuterdege,
geteuterd. Met hen (hebben). Prutsen, benzelen.
Ge 1JlOet 'ifJerken en azoo nz'e! teuteren! Wat
teutert da' 1Jlalske? DB. V gl. teuten, teuteren
bij YD.
- Afl. Teutereere, In., ielnand (lnan of vrouw)
die teutert; -- teuterenge, vr., gepruts; - teuteri/e, soms teuterderi/e, vr., het teuteren; teuterwcrk.

TEVE
- Samenst. Teuterkerte, -konte, vr., vrouw
die pmtst: die nouiesse (naaiersse) en ka J gee J
SChOO' werk doen, J t en es mor J 11, teuterkonte ".
--=- teuterkloot, m., man die tentert; - teuterwerk, 0., prutswerk.

Teve, vr. Mv. -n, Verkl. teefee : mv. -jkes,
:fkies. Mnl. teue. Teef. "t En es gee J reuke, Jt es
n teefke. - Verachtende term. Vrouw. "t Was
I n ausn leeleke
teve. Die schoo n teue, I n .lIeete
teue, Vgl. u»: T¥db. YD.
I

Tevens, bw. Niet in gebruik.
Tevreden, bn .. Zelden of niet

in gebrnik.

't Yolk zegt KONTENT.
Tewee, bw. lie TE\\TEGE.

Teweegbrengen, ww. Zelden in gebruik.
Tewege (uitspr. tJwe(g)J) , bw. Op het punt.
Met zijn en gevolgd door 'van en een onbepaalde
wijze. lewe(g)e zijJ van te vertrekken. Me
zearen tewe(g)e van te bollen, -- Na een naamwoord en niet gevolgd door van en een onbepaalde
wijze. Hie es dokteur tewe(g)e, hij gaat dokter
worden, Des es e kongres tewe(g)e, men gaat een
kongres houden. - Vgl. J, CV (~4anh.); en zie
"\VEEG.

Tewijlen, tewijlent,

vw. bw. lie TER"\VIJ-.

'I'feurnoeus, -noenens, -noenies, bw, lie
VEURNOENE.

Tfrijdaas, bw, lie VRIJDAG.
Tgoensdaas (uitspr. tchoensdaas,

met zovl.

lange a), bw. lie GOENSDAG.

Thale(uitspr. tal» met nell. lange a), vr. Nathalia. lie PERSOONSNAMEN.
Thalvent,

soms

thalvet, bw,

THO OPE
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Ten halve. lie

HALF.

Thans, bw. Niet in gebruik.
Theatere (uitspr. a met zovl. a en den

hoofdt.),
m. (niet 0.). De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
\veg. Jt Anor.i [Oudenaardc ) en ester geenen
theatere. jVor den theater gaan. CV. T. R. J.

Thecla (uitspr. tekla, te!.·;lla, met korte a), vr.
Vrouwenaam. - "n Vieze tek(e) la, een aardige
vrouw. J.
Thee (zachtl. e), vr. Dorothea, Ir.
Thee (zachtl. e), m. (niet vr.).

Dorothee.

J.

Zender my.
Verkl. ongewoon, -ke. W db. As den thee zeor»z
(warm] es, brengten (breng hem) alhier. - Alle
plantenafkooksel a1 dan niet tot een geneeskundig
doel benuttigd. Thee va·' lendebloJJunen. Thee ~/)aJ
1Jlelk, kaneel en breenztsoppen, dat es ne goeln
thee ont achter te gane. 1)en echlen thee en es
alhzOer nie' 7Jeel gekend. - Flauw, bleck bier.
]Jz"enel1z brauwer enz brauwt 11wr thee. Zotte/{eJJlschen thee, een soort flau\v bier van lottegem. -- Dat es anderen thee, dat is iets andel's
(dan hetgeen gij zegt of doet), iets betel's, iets
zonderlings, enz. SCH (Bi/v.). NI.
- AB.. Ineeiichteg, bn. b\v., op thee gelijkende
(door smaak, geur, kleur); van thee houdende.
- Samenst. Theeblolnnu, vr., veelal in 't mv.
-n : aIle bloem die tot het ll1aken van thee dient :

kal1zillebloJJunen, dat zijn theeblontmen / bepaal..
delijk: lode bloemen van de wolbla dige toorts
i Veroascurn thapsZls L. en V. thapsifornu
SCHRAD.); 20 de bloemen van moeras-spiraea
(,Spiraea ulmaria L.); aldus te Asper (JToZk en
Taal, II, 29); - theedrenkere, In., iemand die
graag thee drinkt : moeder en was geenen theedrenkere , spotnaam : de (Zottegelnsche) theedrenkers, de inwoners van lottegem, naar het
flauwe, bleeke bier dat men Zottegenzschen thee
heet; - theekruzd, 0., daarnaast theeplante, vr.,
alle kruid of plant waarvan men thee maakt :
bepaaldelijk : wolbladige toorts en moeras-spiraea : - theepot, m., ,V db.

Thema (uitspr. tenia, Ina 111et korte a en zondel' den klemt.}, m. (niet 0.). Geliefde stof van
behandeling van eenen persoon; veelal met op.
Hoort, de Eoster es (of konzt) zoeer op zijnen
thema. Of met zian. Va' zijnen thema zijn, den
draad van zijne rede verliezen, V gl. J. CV. R. CL
(B~il'.)·

Thermometere, In. Thermometer.
Thielde, vr.Mathilde, Clothilde. lie PERSOONSNAMEN.

Thomaas [met zovl. lange a), m. Thomas. Op
Sent- Thomaas sluiten ze de meesters binnen of
ouiten, - 071<..R·eloovegen Thomaas, ongeloovig
mensch.
Thoop, bw. lie THOOPE.
Thoope (uitspr. toop» met scherpl, 0), bw.

Eig.
t(e) hoope. Daarnaast, zelden, TROOP. Samen, te
gader, bijeen. Ze snlijt het al thoope. Ze kom1nen
thoope te Brakele. De melt: schtet thoope, es thoop(of tlz 0 ope-)gesch 0 ten, kabbelt, is gestremd, enz.
~ Ineen. Jt Heus 'ZJalt thoope. Moeder es thoope
ge7)allen. - Dobbel thoope. lie DOBBELE.
- Samenst. Zij zijn talrijk en waar 't \Vdb.
sa men gebruikt, zegt men hier meestal thoope.
Vgl. DB. J. .J~fnl. Wdb (HOOP, 2) en TEHOPE).
Ik som de gebruikelijkste hier op :
10 Bedrijvende ww. Vervoeging met hen (hebben). Typen: thoopedoen, bijeendoen: iet tlzoopedoen~' geld thoopedoen, vergaren; thooperoepen: de mainstcl:)en thooperoepen, - Thoopebau'wen, bij elkaar bouwen : z' hen d'lzuzzekzes hzer
te veel thoopegebauU'en,. - thoopebellen, door
gebel sanlenroepen ; - tlwopeben(de)n, samenbinden; - thoopebrengell: hze kan de vrlen(de)n
thoopebrenecn : - thoopeousteien, bijeenborstelen; - tlwopeciJ.feren : cijfert al de schulden ne
keer thoope ,. - tlzoopedau7R)en, bij elkaar duwen :
en daU7RJt dat azoo nzet thoope in die 1Jzande,' tlzoopedra(g)en: ze droe(g)en de sclzoo'ven thoope
'Z'euraleer zJ op te laan (laden); - thoopedzakken, door gedzak (zweepgeklap) bijeendoen: de
lweier kan zij'n koeien tlzoopedzakken~' - thoopeflansen, samen, bij elkaar flansen; - thoopefoifelen: wie heet (heeft) die palullen hier azoo
thoopegifoifeld? - thoopejruten, bij elkaar fruten (zie alel.) ; daal'naast : thoopefruutselen, tlzoopefruutsen,. - thoopegaffelen: Jt gaa J rainen,
laat ons 't heu aZfau7ve thoopegaffelen en thoopereeken / - tlzoope/:eu(i)en, bijeenwerpen; thoopegieten,. zavel en kalk thoopegieten; -
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thoop'hen, bijeenhebben : as ek e paar honder(d)
frank thoop'he, koop ek lnij n koe / - thoopeja(g)en, bij elkaar jagen: Jt 'l'olk thoopeja(g)en;
- thoopeke(g)elen, bij elkaar slaan ; - thoopekluz'tsen, te zamen klu(i)tsen: eiers ent melk em
meel thoopekluz'tsen
thoopeknoopen: pakt
ouer: (uwen) neusdoek en knoopt er al dat dengs
.in thoope; thoopekoteren, bij elkaar doen
komen : in die herberge keunen ze gJ heel de gemeente thoopekoteren; - thoopekrl/(g)en : z' en
koest geen honder(d) frank thoopekrij(g)en J.tllOopele(gg)en : de dess(ch)ers beginnen de
schoouen op de v loer thoope te le(gg)en ; - thoopepruitsen, bijeenpmtsen: 't lag dar dl thoopegepruitst; - thooperaffelen, thooperoefelen, raffelende, roefelende bij elkaar doen: haasteg zijn
a 100 n't (gereedschap) thooperaffelen; iet wild
thooperoefelen; - thoopereeken, zie thoopegaffelen; thooperekenen: rekent tie keer
thoope, al 'Zf.Ja da' J k ou (u) moete; - thooperoepen: da' wiJ.f koest s' heel de gebuurte thooperoepen; »eur nen niet roept dem beur(g)enteester
de gelneenteraad thoope; - thooperopen, rapende bijeendoen : dor la(g)en de rope (rapen) schoone thoopegeroopt; - thoopescharten ,
droo(g)e blaren thoopescharten; mee iocreen en
oppassen, hen ze toch e klat fortuuntse (een klein
Iortuintje) thoopegeschart; thoopescheeren,
bij elkaar scharren : ze scheerdeg' herrenz boel
thoope, en trok er vandeure; - thoopeschuifelen: de kaptai" van de bende schuifelde zijJ
volk thoope; - thoopesleuren : de kinaers hen
(hebben) Jt hier al thoopegesleu rd ; - thoopesnappen, nlet haastige handbeweging tllOopedoen :
al heur lnarsandiese lag op de ta/ele, 1110r as ze
lnij o-e'ware wierd, snaptege ze t al tlwope en
liep ~eeg,. - tlwopesnukken, bij elkaar rukken :
'Zf)OrOln llloette dat azoo thoopetrekken en thoopesnukken? - thoopespelen: de muziekante keuJ

J'

-

J

J

nen de JJzaz"ns(ch)en thoopespelen,o -

thoope-

stantpen, thoopeschuppen : ge moet ' t thoopedoen,
lnee lnanieren, en Jt azoo niet thoopestallzpen;
, t ligt hier anzaal thoopegeschupt J:. - tho?pesteken: ze steken de koppen thoope, ZlJ vereenlgen
zich; wie heet (heeft) er die kasse thoopegesteken,
vervaardigd? -- tlzoopestooten, bij elkaar stooten;
_ tllOopeteUen, bijeentellen: keunde dat thoopetellen? - tllOopetronlmelen, trommelend doen
samenkomen : de sa Ida ten thoopetrOl1l1nelen; thoopeva(g)en, bijeenvegen : 7)uileglded e11Z lnore
thoopeva(g)en,. - thoopevoeren: pakt ne kurte'loa(g)enen voert die steenen thoope, g~'nter hz de
gracht,. - thoopewerpen, bij elkaar \verpen:
kleeren in de kasse thoope7£)erpen,. - thoopezetten, bijeenzetten: zJ enz 11zag dat azoo niet
thoopezetten!
20 Onzijdige ww. Very. : met zijn. Type :
thoopeloopen : J t volk es thoopegeloopen, samengeloopen. - Thoopeblijven: 't volk was thoopegebleven / ' n groote talnield' en kan toch niet
thoopeblijven,. - thoopebrobbelen : as t brandt,
kOlnt Jt volk van alle kanten thoopegebrobbeld;
- thoopedrulnlnen, al drummende bijeenkomen:
de foelde was thoopegedrol1lmen; - tho~pejlodderen : -in da' kabberdoeske koml1zen de Jongies en de 17zazskies thoopegeflodderd,. - thoopeflotten, soms -7)lotten, samenvloeien : de beke
J

TI-IOOl?1t
maaet er ne keer, en "t )lot dor al thoope : thoopegaan: ri./k en orme (arm), dat en wilt niet
thoopegaan, met elkaar zijn en leven; DB; thoopegroeien, bijeen- en ondereengroeien : J t zoas
ne verloren hoek en Jt groez'dege dor al thoope :
hie es thoopegegroezd van "t werken en Jt slaven,
gebogen, gebroken door 't werk; DB; - thoopeg(e)raken : ge moet veurzz'chteg zijn, anderst geraakt het hier al thoope; - thoop(e)koken: de
1nelk es thoop(e)gekookt, is gestremd; - thoopeko mmen, bijeenkomen: ze kw011zen t' Etst, op
nen afgele(g)en hoek, thoope; - thoopekruipen,
bij elkaar kruipen ; ki./kt, hoe dan (dat) de konijntstes thoopegekrope zi./n; - thoopelz'(gg)en:
papieren, boeken, kleeren en vodden, 't lz'gt hrer
dl thoope; - thoopeloopen : de klokke zal alorm
iuien en "t volkzal tkoop(e)loopen; - thoopeplakken : de blare »allen af, en in de ioenter zijn
ze tllOopegeplakt; DB ; -- thooperoursen, hetz. als
thoopeloopen; zie ROUTSEN; - thoope.spannen,
san1enspannen : die keerels doen tegare en spannen thoope, Jt es n deu(g)eniete1Jzbende; thoopespoelen, door vloeiend water bijeenkomen ;
- thoopesprengen, al springende (met geweld)
bijeenkomen: de per(d)e zifn thoopegesprongen,.
thoopestoormen : stormend bijeenkomen
(van menschen, van paarden, enz.); - thoopestroppen : Jt maisk" en kan nie meer noortbrazen, her sajet es s' heelc"fans thoopegestropl;
thoopestroo men , hetz. als thoopejlotten,.
Jt volk kOJ1tt thoop(e)gestroo1Jzd; - thoopestuiven, samenloopen : de kinders zi./n hter zeker
amaal thoopegest07 1en ? - thoopeua lIen, (bij
geval) san1cnkomen : hoe zi./n dle slz'clzte keerels
thoopege7}aUen? in Jt spel tllOope7.'allen, samen
I

!TI0eten spelen, eene partij vonnen; (van een
bouwvallig huis) invallen: Jt huz~' vzel thoope 7Jan
au7iJerdol1Z .; van personen : op e jaar of twze es
moeder sti.Ji' thoop(e)geva lien, vervallen engebroken; - thoopevlz'e(gJen, bij elkaarvliegend kOlnen:
in dze wee zzede de spreeln thooprlJlze(g)en,. de
snee 'li1aS hzer tllOopegevto(g)en; thoopevloezen, hetz. als thoopejlotten, zie boven : Jt stilk
es hzer thoopegevloeid; - thoope'lliotten, zie
thoopejlotten; thoopeweunen: ri.J'k en
or11ze Jnains(cll)en, da' weunt hler cil tllOope;-tlwopezakken, (van een bouwvallig huis) .' de
schure begint thoope te zakken, ineen te vall en ;
Tonze zakte,fJe thoope en was dood; da wi.J"l'ek J
J

es tlzoope(fezakt, gebroken, vervallen; - tllOopezitten : Jt volk zz't in dle herberge tllOope,. thoopezwenlJJlen : d J eende' Z'Zi.'elJllJle geeren
thoope.

30 Bedrijvende en onzijdige ,vw. Typen:
thoopeslaan; bedr. : h.ie sloeg g'luel zi/ne 1'0171nzel thoope en vertrok er 1JZee; de- koop1nan slaat
de koe(z')beesteJ 111ee J zi.J'n Z7f.Jeepe thoope,o onz.
(van een oud hllis), ineenvallen, ineenslaan: de
7fJendkwal1z en J t huz's s loeg thoope,o - thoopeschieten: bedr., ge 1JlOet dze erde weegvoeren en
ieverst thoopeschieten; onz., de 11lelk zal tlzoop(e)schz'eten (stremmen), as g' er nlet in en roert. Thoopedri.J·ven : bedr., dri.Jft de koe(z)en thoope,.
onz., Jt volk dri.Jft hier thoope; - thoophangen.'
bedr., gJ e1Jl 1JZeugt die kleeren in de kleerkasse
nzet thoophangen,. onz., dat is hier nen eeste1/t
(eersten) boel,'t hangt hier lil thoope,· ~ thoop-

THOUDERS

TICKET
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hauwen, sarnenhouden : bedr., J k en koest de
»erkie« niet thoophausoen / onz., thuls es aud en
»ersieten; Jt en hauwt niemeer thoope / Koben
en hausot nie mcer thoope, slchtend de doo' ua'
zz'f) wiff~' thoopeklakken, thoopeklaitsen,
thoopeplaitsen, tho opepatfen, thoopcpoefen, nagenoeg zooveel als thoopeslaan, tho opes In iften :
bedr., iet thoopeklakken / ioorom dat amaal azoo
thoopegekladst, thoopegepoeft? 011Z., die auw
(oude) brokke van ne stal zal weI ne keel' thoopepaffen, thoopeplaitsen : - thooperoilen, bedr.:
bijeenrollen, ineenrollen : rolt die bedlakens
schoone tllOope / da' serpent roldeg' (of wed. hent)
thoope " onz. : kifkt, hoedat die slange thooperoit:
- thoopeslepen, bedr., bijeenslepen: sleept dat
haut thoope : onz., bijeengesleept worden: k zie
dat het hier al thoopesleept / - thoopesmaeeen,
bedr., met eenen smak (slag) bij elkaar werpen :
Trientse wier(d) koleereg en smaeteg' heur
ncuiooed thoope / onz., met eenen slag invallen :
in de leste stoorm es zifn hicis thoopeges1Jzakt " thoopesmijten, bedr., bij elkaar slaan : ge smift
het hier dl thoope / onz., invallen : de schure
smeet thoope ; - thoopetrekken, bedr. : pakt ne
riek en trekt "t mes )In beetse thoope / bijeentell en : trekt die uersciuileg» sommen ne keer
thoope / onz., bijeenkomen: wor dat er maiseies
in 'n herberge zifn, dor trekt )tfonk volk thoope :
van mond, lippen : de mostord es zoo sterk, dat
de mond er af thoopetrekt / - thoopeioouien,
bedr., bij elkaaar waaien: de znend zal /uer de
blaren thoopetoouien ; onz.: ki/kt hoe dat "t zand
luer thoopeioouit,
Thouders (uitspr. toudsrs met speciale zovl.
ou), bw. Ten hunnent. )t Was thouders gebeurd.
-Thouders == t' lzouders ~ t) holders == te
henlieder(s). - lie HOUDER(E).
Thuis (uitspr. tUl~'), bw. W db. - Thuzs zi/n,
gereed zijn (om zich te verdedigen, om te drinken,
on1 te spelen, OIn te dansen, enz., om de werking
\\'am'van sprake is of die bedoeld wordt, te doen) .
.L4s er te danse' valt, es lIfie thUlS. Ge vraagt lJlif
0.1 )k korte (kaarten) wille? ~ k Ben thuis, zzlde.
./ls ) t te drenken es, es de keerel thuzs 111,01" hie
en es niet thzus, as er nzoe) gewerk(t) 'wer(de)n.
(le lneent rnif te bedrz'e(g)en, nzor J k ben thUlS,
zille (ik zal nl. op mijne hoede zijn). As 't op
betalen a)konzt (aankomt), en estie (of venden
==vindt ge hem) niet thuis. Vgl. J. CV (Aanh.).
- .Iel1zand nz'e keunen thuls' 'lvi/zen, hem niet
kunnen thuis brengen. - D' han(de)n thuls
hauwen (honden), iets niet aanrakell. Da) bier
en es 7Jcur ou (u) niet: hauwt ou (uwe) han(de)n
thUl~" -fIie en ka' zi./n han(de)n niet thUlS hau'Zven, hij steelt. IIan(de)n thuzs! waarschuwen de
nleisjes. - Van iet thUlS (ge)kol1zrne zi./n, het
(meestal tot eigen nadeel) ondervonden hebben.
}k Be (ben) va} veel dengen thuls kOlntnen, 171,Or
ddt ell 7eJlSt ek no.a- niet ! Ook : van al de nzorten
(lnarkten) thuis<' (ge)kolnme zi./n. Vgl. J. CV
(..d anh.). - M'e' (goed) thUl:') zi./n, zijn verstand
(een \veinig) kwijt zijn. Ook : nie lneer thUlS zi./n.
V gl. DB, ook: verstoord zijn. J.
- Met sommige ww. vormt thUlS geijkte
uitdr. (door somrnigen aaneengeschreven) : thUlSblij'ven, zie VD; daarnaast thuisziUen / - thuislJrengen, VD.; - thuisg(e)raken~' Jt was gzsteJ

J'

ren ave(n)d zoo donkere, da' J k mee moeite
thulsgeraaktege,. - thuislunctoen, thuishouden,
zie boven ; - thuishen, thuishebben : mijne zeun
es saldaat, 'k zoo (zou) hem pertank moeten
thtashcn / - th uiskommen : z' es zoo late thtas(ge)koln1nen,· vgl. boven : van iet th uiseomtnen,
van aile marten (markten) th.uiskomrnen ; thulskri/(g)en: )ken koest de zatterik niet thtaskrY/,.{{)en/ VD; - thuish(g{{)r;n, van kostliggers,
VD. Sommige dezer ww. vormen samengestelde naamwoorden; zie de hier volgende
woorden,

Thuis', In. (niet 0.). Mv., ongewoan, thuieen,
DB. CV. J. De zeun es r?i'ke, en hie heet (heeft)
twie thuizen, den eenen in de stad en den anderent
buiten rmor zy" vader en hee' zeifs geenen thuis.

Thuisblijvere (hoofdt. op thUlS), m. M v. -rs.
Verkl. -rke ,. mv. -kes, -kies. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Iemand (man of vrouw)
die thuisblijft. Spottend. 0 p thulsbly'verkieze
(== thuisblijverkens) wa(g)ene meug(e) meegaan,
niet lnogen l11eegaan. lVIen zegt ook: op th.uisblv'verkz'eze wa(g)ene 1Jzeu(g)e meegaan, ua'
tieuren oj> Jt achterste sluitberd; of meu(g)e
mcerijer: op Jan-thul~'blv'vers kerre, van achier
op J t zieurberd : of op thuz'sblv'vers kerre en dedie
en rv'dt nie' uerre. Vgl. J (Bg'v.). 1\'1 (THOESBLIEVE~SvVOOGENTJE).

Thuiskomste, vr. Thuiskomst. VVdb.
Thnisliggere (uitspr. -lz(gg):Jr:J). m. Mv.

-rs.
Verkl. -ree / mv. -rkes, -reies. De slot-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Kostscholier. In die
schole zv'n der 7JeUr 't minste honder(d) thulslz(f{g)ers. -\Verkman die in een hui~ kost en
bed heeft. In de Zwane zy"n der geweunelg'k
thuzsll(gg)ers.

Thuisvrauwe, Yr. lVIin of mecr spottend en
schertsend : huisvrouw. Zy'} wgf es zy'n thUlSvrauwe. Vgl.HUISVRAuvVE.
Thuiswachten, 011Z. zw. ,vw. Eig. )t hUlS
(niet t' hUls) wachten. Thuisblijven als al de
anderen weg zijn, onl het huis te bewaken. Tsondaas nzoet ek altoos thu7Swachten. Dat thUlSwachtellz, begint my' te(g )en te steken.
-- Afl. Thulswacht, vr. (bij DB m.) : de thuZ:')wacht hen (hebben) , moeten thuisblijven; vgl.
hUlswacht / - thuzswachtere, m" iemand (man
of vrouw) die thuiswacht.
Thuiswerts, thuiswers, bw. Zeldener: THUI..
ZEvVERT. Huiswaarts. Nui trekke)k thuzswer(t)s.
lie huzswer(t)s, i. v. HUlS.
Thuiszittere, m. Hetz. als THUISBLIJVERE
(zie ald.). Tonie es nen thulszittere, dat en gaat
oj e g) heel faar i' geen herberge.
Thuizewert, bw. Zie THUISWERTS.
Thijmoes (hoofdt. op thlj··), In. Tijrn (Tlzynzus
vulgarzs L,). J\lnl. thilnus. DB. Jlfoeder doet 'In
beetse thiimoes in de soepe.

Tichel, m. lie TIRCHELE.
Ticket (uitspr. heket, soms

-kee, met hoofdt.

op de laatste lettergreep), m. (niet 0.). Toegangs..
bewijs. Wdb,

TIECHEL

Tiechel, m. Zie TIECHELE.
Tiechele, m. Mv. -Is. Verkl.

,-Ike; mv. -lkes,
-lkzt:s. De slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Tichel. VVdb. jVe vloer ua' roo tiechels. Nen
tiecne] en es geenz panne.
- A.H. Tzt:chel~n, bedr. ww., met tichels beleggen: ne vloer tiechelen : onze kOJJzervloer,es
schoone /.}"etiecheld; getiecheld goed, getz'echelde
stoff«: Ir, ltoffe acarreaux; ze droeg e getzecheld
kleed,. - tiechelenge, vr. : die tiecheleng en deugt
nict,

Tiefuus,

DI.

Zie TYPHUS.

'I'iegenvww. Niet in gebruik.

Tieger~ tn. Zie TIEGERE.
Tiegere, m. Mv, -ers. Verkl.

-rke : mv. -rkes,
-reies. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Tijger; fr. t(!:fre. .LYe urceen tiegere. - Soort van
groote, getiegerde huisduif, nog KROPPERE geheeten. ·Vgl. J.
- Aft. Tiegeren, ww., tijgcren, vlekken als
een tijgershuicl, mcestal in 't verl, d,v.: }JZ ,R=etl"egerde katte~' J n getiegerde duiue : bij VD:
ti;geren~' tiegerinne, vr., tijgerin.
- Samenst. Tiegers./acht, vr., tijgerjacht; tiegersvel, 0., tijgersvel.

Tiek, m. FI. tic. Hie penkt gedure,f mee' zzj'}
recht oo(g)e, dat es ne leeleken tiei:
"
Tiek, two Roepwoord voor de hennen. 7zektiek, dee' ze, en al d' hinne kUJoJJzen afgeloopen.
J (TIK).
Tiekee,ticket, m. lie TICKET.
Tieken, \V\V. Daamaast TIKKEN (van

een uurwerk}; zie ald. D} harloodze ligt stille, J k en
hoo re ze nie nicer tielsen,

Tiektak, tw.

Tiktak (van uurwerk). 7'z"ektak
doen / d' harloodze doet tz"ektak. - Ook van hartgeklop.
- Mann, nw. Tiktak van uurwerk of van hart.
J k }J(} (heb) g' heel den nacht wakker gele{g}en
en den tz"ektak van de pandule g' hoord. J k 170 ele
nog den tz'ektak va' zifn herte: hie leeft ~llog.
- Vanhier: tiektakken, onz. zw. WW., van uurwerk, van hart: J k hoore d' harloodze tlektakken / da' klain her/eke tiekta~t.

Tiektakken, W\v. lie TIEKTAK.
Tielburie, n1. lie TILBURY.
Tielde, vr. Vrou\Venaalu: Mathilde; Clothilde.
Tien, tw. lie TIENE.
Tienatatiena. In een soort van bruggespel (zie
DE COCK en TEIRLINCK, Kind., Ie deeI) zingen
de kinderen, die onder de brugvormende armen
doorknlipen, het onverstaanbare deuntje :
7l'enatatlena!
Trommela tromfetta!
Tienata tiena,
Trommenalie tromfa!
Tromme trOlume tromfa!
(Aldus te Zegelsem).

Tiende, rangtelw. Zie TIENSTE. 't Woord bIijft
behouden in de nog bekende, doch weinig ge-

TJERELIEREN

lSI

bruikte uitdr.: de iiende (of tienden),

O. mv., het
tiende deel van de opbrengst voor heer of kerk ;
Ir. la dime. Er en zif' geen tienden nie meer : de
ticnde zifn afgesclzaft.

Tiendeschure, vr. Ook in mnl. Schuur waarin
men de geeischte tienden bewaarde. As ' k klaine
'was, toogde trader 1nif de tiendeschure. Nut" es de
tiendeschuur afgebroken.
Tiene, telw. Bijv. gebruikt: tien : zelfst. gebruikt : tiene. V gl. ACHTE. J t Sloeg tiene. E stik
0.( tiene. Tien guldens; da' goe(d) kost er wel
tiene. Hoeuecl dag70and zifn der bzj' dat hoff
Tienc, Tten keers, tienmaal. - De tiene geen
(geven), de twee handen (dus de tien vingers)
geven. - I n Tiene.eexie kaartmet tien eenheden.J.
- De ka tiene, de kwade tien. lie YD. DB. Verkl, tientse / my. -tses, -tstes. Tien paternosterbollekens. Leest nog "n tientse. C"V. J.
Aft. Tienen, onz. ww., zeer eenvoudig
kaartspel : er zijn een onbepaald aantal spelers;
elk legt eene kaart op zijn beurt; de zot (boer)
telt 1, de vrouw 2, de heer 3 en het aas 4; de ander kaarten tellen niets : de speler, die met zijn
kaart te leggen, 10 of meer telt, is verloren ;
tienen es e kinderspel,. - tienste, rangte1w.,
tiende : me zij'} vanda(g)e den ttenstcn ; ge krijgt
het tienste paart ; si»: UTdb. KIL. SCH. DB. J.
ZOO ook der iienste, ueer uenste, 7)~ijtic77stl), enz.
- Samenst, Tienbo]: (uitspr. tienl-), 111., l.. .opje
van tien noten: nen tiembol: en rs nie' ge1lleene ,.
- tiendobbeie, bn. bw., tiendubbel; - tienkante..f , bn., wat tien kanten heeft ; -:. ticntorre,
rn., hoopj evan tien marbels ; zie TORRE.
Tienurelijk,
komt. Vgl.

o. Lijk dat te

J. CL (BY'v.).

10

uur in de kerk

Tienuremesse, VL, tienurendienst, In. Mis,
dienst die te 10 uur begint. Vgl. J. CL (Bijv.).

Tiep, m.
Tier, In.

lie TYPE.
vr. o. ; -

tier(e)lantijntje,

o, Niet

in gebruik.

Tiereliere, tw .. On1 zang en Inuziek aan te
duiden. In dat huzs es Jt altijd tierelz"ere, men
zingt er altijd. J t Gaat er van tierelz"ereliere. Kinderpaailied : Tierelz"ere, luitse kapoen ! lie
BOONSTROOD. - Een ander :
«
J

Tzerelzere, lzdtse-loot!

t .lIondse lag in de blezen dood,

ZiJ koddeke was af en zi./' gootse (gaatje)
[was bloot I
En der kwanzp dor nen temnzer1nan,
J
En hze temmerdege da hondse zlj' koddek)
[anI
Was dat geenent brave man,
Die da' koddek} a(n)zette} kan?
De twee Iaatste versjes worden soms vervangen
door:
En da J hondse zaz': God loon', 1nan!

Tierelieren, onz. zw. ww. Zingen en muziek
maken. Jt Es j}faie, en de 'l'eu(g)elkies tierelieren.
Ze schuifelen en tierelz'eren. OJ de, keere1nesse
tierelzeren de Jongies en de 1Jlazskies. D} oorgels
zfjn an }t tierelieren: }t es keerenzesse! VD (met
beperkte bet.). M.

TIEREN

Tieren,

onz. zw. ww , W db. Eazen en tieren.
--- ]'ieren, welig groeien : niet in gebruik.
- AJl. Tierdere, m., iemand die tiert : smijt
die herders ouiten,

Tierentijn (hoofdt. op tfjn) , m. (niet vr.],
Tiretein. Mnl. : iierentein (naast ander vormen).
Dat es goeln tierentijn. V gl. ofr. tiretaine. Ret
w. is dialectisch-verouderd.
'fiest, Tieste, m. Mansnaam : Baptist(e). Ne »iezen, ner: ordfgen (aardigen) iteste, een
zonderling mensch. -- Spottend : ge zlj') nen
tiestr, nen eesten tieste,gij kent of kunt niet veel,
gij doct niets goeds, enz. V gl. CV, J: TIST.
Tiet, Yr. [tcpel). Nict in gebruik. Vgl. TET.
Tiet, m, Mv. -en, Verkl., gewaon (in de kin ..
dertaal) ttetse / mv. -ses, -SIPS. Hoen, hen, kieken.
Roept OF den tiet, De tietsies le(gg)en d) aieies
[eikcns].
- Tw. Raepwoord OlD de kiekens of hoenders
bij te lokken. Tiet tiet tiet ! )t AIazske dee tiet
ttet, en al d) hinne' k7iJonzen afgeloopen.
- Heeft in 't valgende volksrijmpje (of liever
.kinderdansdeuntje) tietse de bet. van: hennetje
::= meisje ?
Tietse 111i/lIZ btetse,
Wanneer zal )t z&'n?
T'auend in den avend als 't maantse
[sclzy'nt:
t Katse zal dansen,
)t Hoandse (hondje) zal sprengen,
En tietse l1zy'l1l, bietse zal speleman zy·n.
(Gehoord te Munkzwalm).
Vgl. DE COCK en TEIRLINCK, Kin derspe I, II,
8; en hier BEZE.
- Vgl. jVinl. Wdb' (TIJTKIJN). KIL. (TIJTE,
TI]TKEN). SCR. DB.
- Samenst. Ttetenatbe, o., hennenei. Kinderterm.
TieteI, m. Zie TIETELE.
Tietele, m. Mv. -Is. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr, weg. Titel. Hie draagt den tie tel vam
baronk. J t Es nen hoo(g)en tietele.
J

Tietelen, bedr. zw. ww. Stippelen. Ne muur
tietelpn, met kleurstipjes bestrooien. SCR, DB,
CV, J: TIKKELEN.
- Afl. Tietelenk, m.; verkl., gewoon, tietelenkske: stipje. E (klain) tz'etelenkske, een klein
beetje. )k En !le (heb) mor e klain tietelenkske
vlees geten, en )k en kan Jt llz'r/ verteeren.
Tieter, m. lie TIETERE.
Tietere, m. Mv. -rs. Verkl.,

gewoon, -rke,'
mv. -rkes, -rkies. Klein ventje. - Gewoon. Troetelnaam: kindje. Komt op mi.ine schoot, l11,i.ine
zoeten tzetere. Z7iJi.igt, 1ni.in tieterke! - V gl.
P'ETIETERE.

Tigere, m.

lie TIEGERE.

Tij, vr. Niet in gebnlik.
Tijd, m. Nlv. ti.ien. Verkl. -se,' zonder my.
De slot-d valt dikwijls in de uitspr. weg; zie
R~/. en Vor1nI. W db. - In den tif( d) van drif
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TIJt>
J'aar, bij VD : in tiid. - Alles en duur~t) mar
I n tijdse, duurt niet lang. Ti.fd es den besten
dokteur, bij VD: de. beste medecijn, - Ti.i(d)
gee (geeft) of brengt raad, - Tif(d) zal leeren, Tifd es geld, zai de louiord (luiaard), en hie bleef
J
i zi.im bedde li(gg)en. - In den tifd, eertijds.
Nui estte (is hij) rifke, mor in den ti.i(d) was Jt
ne rondleurdere, - In den tiid dat de beeste
spraeen, zoo beginnen vele sprookjes. - In den
tifd dat d) uz'le preektegen, 't wordt gezegd om
met een onaannemelijk gezegde van een pocher
te spotten. Watten da' ge dor vertelt, zal zeker
gebeur(d) zifn in den fifd dat d' uile preektegen
(nl. in 't jaar een, 1801, als de kerken gesloten
waren en aIleen de uilen er zich lieten hooren).llfee) den ti.i(d) , op den duur, fro a la longue.
.l1Iee' den ti.i(d) zal 't weI beteren. Spottend:
ilIee ti.id en: boterhams !
- 't Es mifne« ti.id, de bepaalde tijd. "t Zal
gaan herren ti.i(d) zi.in 011Z nor huis te gane.
Es )t al tiene? t' es mi.inen ti.id 011t er uandeure
te trekken. En vergeet ouen (uwen) ti.i(d) niet, Van ure noch ti.f(d) weten: d' harloodze Zigt
stille, en ne mains en toee' van ur£! noch ti.id. TJ allen ti.ien, ten allen tijde. Of ik die mains(ch)e
gekend he (heb)? 'k Genk in houder (hun) huis
t' allen tifen, - Bi.i ti.ien, somtijds. Z) es bif
tz/en )m beetse zot. - Bifti.ien, betifen, vroeg.
lie BETIJEN. - Buiten tz'/d, buiten den werktijd.
Hier en dar wint hie nog J 11, hal.ffrankske buiten
tifd. - Mee tifen, somtijds. j1,fee ti.ien en ester
mee hen1 geen huzs t' hauwen. - Over ti.id, na
den tijd. Den train es over ti.id toegekommen.
Over ti.id en werke ' k niet, - Over ti.id, onlangs.
)k Ben he»: ouer ti.id te(g)egekommen. - Van
ti.id, soms.. Hie kom( t) 111i/ van tif(d) bezoeken,
- Deestifd. lie ald. Tergend antwoord : Hoe
laat es "t ? Zoo laat as gzsteren deestifd, - Besloten ti.id, tijdperk onder de Fransche revolutie ;
de kerken waren alsdan gesloten.
- Alles op ti.id en stond, bij tijden wijle.
't Es ne mains 11zee oordere (orde), hie doet het
dlop tifd en stond. Spr. Alles op tifd en stond,
zai boer Wannes, en hie kwam te laat in de twalevuurmesse. Zi.inen. tifd afwachten, zijn
beurt afwachten. lvI-ifnen tli(d) zal ook ne keer
kommen. - Zifnen tifd uitdoen, fro achever son
service..1\1~ saldaa( t) 1noe' zifnen tifd uitdoen.
Pieter es al veerteg faar schoolmeestere, k pazze
dat hie zijnen tifd uitgedaan heet (heeft). - Den
heift van den ti.id, gewoonlijk, dikwijls. Den
heif(t) van den ti.i(d) komt ze te late. - Ti.i(d)
l1zaken. Tot iemand die zegt geen tijd te hebben
om iets te do en : as ge geenen ti.id en het (hebt),
nzoette tif(d) maken.
J

- Ander ti.ien, ander maz'ns(ch)en, ander
tijden, ander zeden. - In onzen ti.id, als wij jong,
levenslustig waren. I' mi.inen ti.i(d) was 't '11,
ander leven! Nut' es )t ne pz'laarbi.itere, mor l?
zi.fnen ti.i(d) was Jt nen eesten drellkebroere. De 11Zains(ch)e verandere nue J den ii/d. - Dieren ti.fd, hongersnood. Or1nen ti.fd, arme tijd,
ellendige tijd. - Den ti.f(d) van d J a.ppels, van
de peeren, enz., tijd dat de appels rijp zijn en
gegeten worden. De krieken hen hOltderen (hebben hunnen) ti.i(d)g'had, dekriekentijdisvoorbij.
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TIJDEL!JK
- Tijd, onmiddellijk gevalgd van een verleden
deelwoord, wijst aan dat het (meer dan) tijd is
de handeling te doen, Die torte (taarte)-was tij(d)
geten, het was tijd dat die taart werd gegeten.
De ro(gg)e ' s t~i(d) gepikt. Soms plaatst men
hoog voor tiid: de man es sti;j ziek, de paster es
hoog tiJ(d) geroepen, het is haag tijd dat de
pastoor geraepen wordt,
- Vgl. DB. ev. T. R. J.
- AB. Tlj'lek, bn. bw., zie TIJLIK; - t?j'enge,
VI., tijding: dat es '11 goe tiJenge / iemand tg'enge
doen, zenden,
- Samenst. Tij(d)gebrek, o., Wdb.; - ilj(d)genceg, zie ald. - tii(d)kurtenge, VI., tijdkarting;
- t{;'dlank, m., altijd hier met d : eenigen tijd :
ze bleif biJ hen: nen tijdlank; zie JYInl. Wdb:
tijtlanc; - tij(d)passerenge, VI., ti;'(d)verdrijf,
a" \V db.; - t1j'(d)verlet, a., tijdverlies; SCH,
DB, CV, J; - ti/(d)verlzcs, o., W db.: - tiJ,(d)totnste, VI.: pakt dem binnctoe]g-)ele, der es
tziwinste b7j.

Tijdel.ijk, bw. Niet in gebruik, V gl. 1'1J1,1K.
Tijdens, bw, Niet in gebruik.
Tijdgonoeg (uitspr. ti/(t)chJnoech) , m. Daarnaast 1'IJ(D)GENOEF, Zander mv. Iemand (man of
vrouw) die meent dat hij tijd genoeg heeft, alles
licht uitstelt en bijgevalg dikwijls te Iaat komt,
'1 Es nen tij(d)genoeg. Spr. TiJ(d)geno~f
konzt (of k'wa1np) te late. Tlj'(dJgenocg liet zijnen
oekst( aagst) ver,f{aan. 7ij'(d)genoeg lie: ziJ'
koorell op 'f veld. Tij(d)genoej en h a (had) tnor
cene schoof en hie Iiet hC1JZ schietcn [Ir. ger1Jzer),
hij liet hct graan kiemcn in de aren. V gl. Loq.
Wdb.
- Men zegt ookJan-ti/(d)genoeg"(af -genoe!),
JJfie-ti.i(d)genOf'~7 (of -genoef). 't Was ne Jantjrd)xenoeg, ' 17Z Jfze- tiJ"(d)genoef.
- Vgl. SCH. DB. J.

Tijdig,

bn. bw. Niet in gebruik.

T~~'gebrek, 0,

; tij'genoef, -genoeg, m.;
- tij'kurtenge, VI. Zie op 1'IJD (samenst.).
Tijger, nl. Zie 1'IEGERE(ook de aft. en sam en-

stellingen).

Tijke, VI. ~fv, -no Overtrek van een oorkllssen,
van een peul, of van een pluimen bed. De tlj'ke
's van 'n stiJ've, blauwt gestreepte stojJe ge1naakt.
jlfnl. Wdb: TIKE. KIL. : TJJCKE.
Tijlik (uitspr. ti/IJk), bn, bw. Trapp, v. verge
tiJ'leker(e) , tlj"lekst. lVInl. ti/liic (naast andere
varmen). Eig, t(ideZiik (dat niet tot het eig.
dialect behaort). Vraeg, tijdig, vroegtijdig. Ge
moet t(/lek opstaan. Den train es vertrokken : ge
moest tlj'leker k01nnzen. - TiJ'lek en late, altijd.
Dze tzme tsukkeleers werken tljiek en late, en toch
en k01nnzen ze deur de weereld nzet. Van's 1nor(g)ens tiflek tot's nave(n)s late. -- Beter 'n ure
te tlj'lek as ne minuut te late. DB. ~ Ifet es
tiilek dag-, de dag begint vraeg. DB. - SpI. Stzil~_kies gereen (gereden) es tlj'lek thuis. J.
.Tiflek goroot - t~i'lek aud, van kinderen die
graate menschen willen zijn.
- Afl. Tiflekte, vr., vraegte : in de ty'lekte, in
den vroegen margen.
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Tijloos, vr. ; - tijm, m.

Niet in gebruik. Zie

TUI1'ELOOZE, TH1JMOES.

Tijmoes, In. Zie 1'HIJMOES.
Tijne, vr. ; - tijns, m. Niet in

gebruik; oak

niet de samcnst.

Tijpen (uitspr.
Tijpie (klemt.

tijpze), m. Zie 1'IJPIE.

op tif-), m. Mv. -ts. londer
verkl. Daarnaast, gewaan, tip (zie ald.], SuI,
onnaozelaard. Nen tifpze uan ne jongene. De
uitspr. laat toe den vorm tljpen aan te nemen;
zie KI. - en Vorml,

Tijsendaas

(uitspr. met zovl. lange a), bw.

lie DIJSENDAG.

Ti,j'verdrijf, o.: - tij'verlet, 0,;
verlies, 0.; - tij'winste, vr, Zie

- tij'op 1'1JD

(samenst.).

Tik, ill. 1\1v. -ken. Verkl. -see ; mv, -skes,
-seies. Zelden T1EK. Wdb, - Den tik van '11,
lzarloodze, Ir. le tictac. - Stoot van een drinkglas
tegen een ander, Ner: har ten tik kan e glas breken. Hze en wilt mee 1nij geenen tik doen, niet
kIinken, niet aanstooten, Laat ons ne keer tik
doen, Fr. tic, onwillekeurig kenschetsend
gebaar. In dit geval veelal tiek (uitspr. met verkorte ie, als fro tzc). Zie T1EK. - Nen tik of nen
tiek weeghen (,veghebben), niet wel bij zijn zinnen zijn; ook een weinig dronken zijn.
Tik, two Daarnaast tzek (zie ald.], Raepwoord
voor hennen. tlk til, tlk doen, V gl. T1K hen, bij
SCH, CV,J.

==

Tikken, bedr. onz, zw, ww. Verve : tz'ktege,
getzkt. Met hen (hebben). \V db. - Onz. Klinken,
aanstooten (met de glazen). De boeren tz'kken 'ltd
vrz'endschip. 7i"k! lieuer ne keer isamen z" plootse
(in plaats) »an te klj"ven, Marbelspelterm:
10 hetz. als knz'tsen (zie ald.) : ' k hoore de morbeis
tz"kl?en tc(g)eneen,. aldus te Munkzwalm ; 20 in
het putje-rollen (zie hier PU1'1'E): met den omgebagen wijsvinger elken marbel dien men niet in het
putje rolde, eenmaal vaortstooten ten einde hem
in het putje te krijgen : te Zottegeln 11Zocht de
rolder tz'kken,. zie DE COCKen TE1RL1NCK, Kz"nderspel, V, 41, 131. DB. CV. J. - Getz'k(t)
zljn, niet weI bij zijn verstand zijn. DB.
Tiktak, m. ; two ; - tiktakken, wW. Zelden
vaor 1'1EKTAK, 1'1EK1'AKKEN; zie ald.
Til, m, VI.; - tillen, W'V. Niet in gebmik.
Tilbury (uitspI. op zijn fr. tz"elburz'e, haofdt.
ap tzel), m, (niet VI.). W db. Hze kocht henz nen
dzeren (duren) tz'elburz"e.

Timmeren,

ww. Zie TElVIMEREN (aok de ail

en sarnenst.).

Timp, m. Niet in gebruik.
Tin, 0, Niet in gebruik. Zie TEEN, vr.
Tingele, m,; - tingelen, W';V. SalliS gebruikt
vaor TENGELE, TENGELEN; zie ald. (aok de aft.
en samenst.) .

Tingelingelink, tingelink (uitspr., sarns,
teng"Jleng3Ienk, teng31enk), two Daarnaast TINK,
TINKTINK. 7i'ngelingeUnk doet de. belle. Tin-

TINI(
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Tipkes-trekken, tippen-trekken,

gelz'nk! hoorde J t klokske niet ? g1. VD: 'rrxGELINGELING.
- Ook als m. nw. J k Hoare den tz'ngelz"nk van
J111, belle.
- Afl. Tingelz'ngen (uitspr. zelden tengJlenC;Jn), ww. : de belle was an Jt tz'ngeHnge zonder
ophauwen (ophouden).

gebrulk.

Tink, tinktink (uitspr. S0111S tenk), two Geluid
van bel, klokje of aanbeeld. Tz'nktznk doet de
smed op zijnen 001117 1// / . J t Genk ttni: link tinl:
en de deure werdt opegestooten. In J t klooster
doen de nonnen link s' heel t(jlek in de 11'lOr(g)en.
- M. (als nw.). Den tinl: zian den 0011Z7)ijl
hoore J k geeren. 't R70kske gaf nen tz'nktink of
tiene.

niet de afl.},

Tinke (uitspr. gewoonlijk tenkJ), Yr. M v. -n,
Verkl. tenksee : my. -skes, -setes. Mnl. finke.
Zeelt. Fr. tanche ; lat. tinea (Tinea vulgaris
Cuv.). ' n T'enke, dat es goed teten, KIL. SCH.
DELFORTERIE. J.
Tinke

(uitspr. gewoonlijk teuk;J), yr. Mv. -n.
Verkl. tenesee : my. -skes, -skies. Scherpe ijzeren
tand (van eenen riek, eene vork, een forket, eenen
mesthaak en dergeIijke voorwerpen]. Ne riek hee'
geweuneli/k drt] tenkcn, Der es "n tenke uan da'
ferset gebroken. SCH. V g1. hgd. Zinke.

Tinkelen

(uitspr. soms tenk;Jl;Jn) ,

VVW.

lie

TINKEN.

Tinken (uitspr. soms tenkJn) , onz. zw, ww,
Daarnaast TINKELEN. De belle, 't klokske tinkel«,
op nen oomtnj! tenken. De wenkelbel en staat
hier nie stille: ' t es tz'nkelen enz bli/ven linkelen!
lie TINK.
Tinne, vr.: - tint, vr. Niet in gebruik.
Tintel, m. lie TINTELE.
Tintele, m. Mv. -Is. Daarnaast, zelden,

TENTELE. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
11n1. tentele, tintele (naast tente, tinte). Heelmeesterstuig : sonde, tentstaal, peilstift. V gl.
Mn]. FVdb. KIL (TENTELE naast ander vormen,
doch met de bet. tnondunel«, ook TINTEL-IJSER).
VD (TENTIJZFR). DB (TINTE).

Tintelen, W\V. Zie TENTELEN (ook
Tip, m. ~Iv. -pen.Verkl. -ke; 111V.

de afl.).

-kes, -k1~S.
VVdb. Den tip van de schoen, het voorste uiteinde. J.
- Aft. Tipachteg, bn., als een tip; J.

Tip, m. Mv. -pen. Verkl. -ke : lUV. -kes, -kies.
Daarnaast TIJPIE, TIPPIE. SuI, onnoozele jongen
(vent). Siese' en es 11l0r nen tz'p van e manneke,
Zwifgt, dornmen tz'p. - Als eigennaam in een
bekend kettingsprookje :
Tip en zif' moeder gengen haul ropen (rapen);
Tip en 7i.Jildf'ge nor hut's nie' gaan, of hie
1noes(t) gedre(g)e z(jn.
Wach(t), zai de 1JlOeder, 'k zal ont ne 'wolf gaan
dz'e ou (u) bz'fte zal.
De 1£10// en wi/dege Tip nz'e bz'/ten, Tip en 7.Rlz'ldege nor hUls nie' gaan of lue nwes(t) gedre(g)e zijn.
Enz. ; zie b. V. Is. TEIRLINCK, Contes jia1nands.

~·W.

lie

ROE en VIERE.

Tippelen, W'V.; -

tippen, ww. Niet in

Tippen (uitspr. tz'ppz'e) , m. lie TIPPIE.
Tippie (hoofdt. op tip), In. Mv. -ts. SuI.

G' en
zi/' mor nen tlppZe, ne senzpelen tiPPle. lie TIP.
- De uitspr. wijst op een vorm TIPPEN (zie
si- en "t70r 1n l.).

Tiran,

TIl. ; -

tiras, vr.

Niet in gebruik (ook

Titel [uitspr. tz'e-), TIl. lie TIETELE.
Tittel, In. Niet in gebruik. lie TIETELEN.
Tj-. lie de woorden op TS.
Tjaars (zovl. lange a), bw. Niet ge\voon.
's Jaars. j\lzchte eom: hier ne keer
tjaars. lie JAAR.

of tWlei/

Tjalk, vr.; - tjanken, ww.; - tjiftjaf, m.;
- tjilpen, ww.; - tjingelen, 'NW.; - tjotter,
vr. N let in gebruik.

Tnacht,

bw. Dezen nacht. lie TE en Mn].

T¥db (TNACHT).

'I'neenteg, telw. lie TNEGENTIG.

Tnegentig (uitspr. tne(g)cJJztJch), telw, N egentig (dat niet In gebruik is). ZJ es tnf'(g)enteg /aar
aud, Mnl. : TNEGENTICH. DR. IVI (i. V. TACHEN·
TIG).

Tnoene, tnoenen, tnoenent, bw. Dezen noen,
Ko-n: Iterer tnoene. Zie TE, NOENE.
'I'nuchtenk, bw. lie TNUCHTING.

Tnuchting (uitspr. tnuchtenk), bw, Dezen
ochtend. Zie TE, NUCHTING.
Toast, 111. Zie TOS'~'.
Tobbe, vr. ; - tobben, »r«. ; - tobiasvisch,
111.

Niet in gebruik (ook niet de afl.).

Tobias

(uitspr. tobl'r-'fas, klemt. op to), m,
Persoonsnaam. - SuI. Sit'S en es 1710r ne St'1JZpelen tobiefas, SCH (Bi/v.).

Tobiejas, In. Zie TOBIAS.
Toch, bw. Wdb. - Veel

gebezigd na nitroepen van verwondering, van verdriet : HeereGod toch ] We] Iieuer: ti/d toch .' Och mains(ch)en toch ! Deeemenies toch! Deeezes-Adaria
toch ! Enz. - N a vloekwoorden. Sarniefenter
tocli ! Patuerdeke toch ] Wei goedo'J1une toch!
Enz.

Tocht, m. \Veinig of niet in gebruik. W db.
Tochten, ww. Niet in gebruik.
Toe, bw. Wdb. - Dat es tot dor (daar) toe,
het mag zoo wezen, dat is eigenIijk niets, dat laat
mij onverschillig. Da' Pier 11zi/ l{eene goeln dag
en zt'gt, dat es tot dor toe / 1nor dat hze mz';'beliegt enz belastert, dat es te vele! J. - Tot aan
of over het te bereiken doel (in boispel, gaaischieten, pee-schieten, buken en ander dergeIijke
spelen). Ik ben toe. De bol en es niet toe. SChlet
g(;'e, 17zor toe, zille, en nlet te kurt. lie de Salllenstellingen TOEBOLLEN, TOESCHIETEN,TOESPELEN,
enz. - Er bij. Op den hoop toe~' zie HOOP. ---

TOEBAALDEN
Met een negatief en nog: ~og niet toe, niet ten
volle. ~ t En was nog geen dr~i uren toe. ' t Koest
vier ure gaans zi/n, nog niet toe. Die boter en
weegt nog geen drifpond toe. DB. SCH (Bi.fv.).
-:- Toe mar ! uitroep van verwondering, ongeloof.
Es ze dood? Toe 11/,Or! Man en wyj veehten dor
aile da(g)en'. Toe mor ?
- Toe vormt een groot aantal scheidbare ww.
De meeste zijn bedrijvend. De gebnlikelijkste
volgen hier.

Toebaalden [uitspr.

bouldJn), bedr. zw. W\\T.
lets wat open is, door balien sluiten. Die wee
(weide) en es nie' s' heel toegebould. lie BAALDEN.

Toebaffen, bedr. zw. ww, Toebonzen. Worom
die deur azoo toegebaft? lie BAFFEN.
Toebak [uitspr. met klemt, op toe), m. (niet
vr.}, Zonder my. ; zonder verkl. Ge rookt strautien toebae. - Wilden toebab, wolbladige toorts
(Verbaseum thapsus L.): naar den vorm en de
grootte der bladeren. Toebak snifen; kerven
(met mes of snijbank). - Dat es anderen toebak,
dat is iets anders, een ander paar' mouwen. Dat
es goei/n toebak, dat is een ~oede zaak, een aangenaam iets. - Vgl. DB. ev. J.
- AfL Toebakaehteg, bn. bw., naar tabak
smakende of riekende.
- Samenst. In den vorm toebae- (niet toebaks-).
Toebakblad, 0., gewoon toebakblare, vr., tabakblad; - toebakblaze, vr., tabaksblaas; - toebaedooze, vr., tabaksdoos; toebaedomp, m.,
tabaksdamp, -rook; - toebaefabrieee, vr., tabaksfabriek; - toebakfabriekant, m.; - toebakgeld,
0., eig. geld, beschikt om tabak aan te koopen;
toebakgeld vra(g)en, (iemand) langs de groote
baan aanranden en hem van zijn geld berooven;
halt! toebakgeld! riep de moordeneere / 'toebakgrond, m., grond waarop men goede tabak
wint; ook: grond waarop tabak heeft gestaan ;
daarnaast: toebakland / toebakk7fJepk, m.,
tabaksteelt; - toebakkweeken, 0., het telen van
tabak ; vanhier: toebakkweekere. m., toebakkweekerije, vr.; - toebaklueht, m. (niet vr.}, lucht die
naar tabak riekt; - toebaeluis, vr., okselloot
eener tabaksplant; - toebaeperd, 0., snijbank
om tabak te kerven ; - toebakplante, vr., tabaksplant; - toebaeplanten, o. : me zy'l1, an ' t toebakplanten; vanhier : toebakplantere, m., toebakplanter(je, vr., - toebabpot, m., tabakspot; toebakpruime, vr., tabakspruim; - toebakreuk,
m.; - toebakrook, m.; - toebakrooken, O. :
alkendeen es hier an ~ t toebaerooeen : - toebakrookere, m.; - toebaksap, 0.; --- toebaesause,
Yr., tabakssaus; - toebaksieee, vr., tabakspruim,
fro ehique de tabac / - toebaksieeen; 0.: zelfs de
kinders zy·n an ~t toebaesieken ; vanhier: toebaksiekere, m. ; - toebabsmoor, m., toebaksmooren,
0., toebaksmoordere, m., zie toebakrook, -rooken,
-rookere : - toebaksnijen, 0., het tabakkerven,
vanhier: toebaksnyere, m., toebaksnyer(je, vr.; toebakstank, m.; - toebakstekl;e, vr.; soms toebabstok, m., bladerlooze stengel eener volwassen
tabaksplant; - toebakstruz"k, m. : dat es nenl,
breeln toebakstruik; - toebakty'd, m., tijd van
het jaar dat de tabak rijp ,vordt of is; , - toebak-

TOEBURLEN
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tonne, vr., verkI., ge\voon, toebabtonneee, tonnetje waarin men gesneden tabak bewaart; toebakveld, 0., tabaksveld; -- toebakvronk, eig.
*toebakwrong, een ineengewrongen en -geviochten
tabaksblad, dat men, als men een pijpje wil rooken, met het mes, op een tafel of in de hand fijn
snijdt; toebakwatere, 0., tabakswater; toebakwenkele, m., tabakswinkel ; - toebakzak,
m., tabakszak.

Toebassen, onz. zw, ww. Toeblaffen. Den
hond bastege 111i.l toe, kwarn al bassend naar mij.
Toebauwen, \V\\T. lie TOEBOU\VEN.
Toebehooren (uitspr. -boorsn met seh. 0), ww.
\Vdb. Dat em b hoort henz niet toe.
J

Toebehoorte (uitspr. gevvoonlijk -boort» met
seh. 0), Yr. Veelal in 't mv. -no Mnl. toebehoo rte.
Wat tot iets behoort om het volledig te maken.
Fr. accessoires. Verkoopenge van 'n huzs mee
toeb' hoorten, I n Nouimaksieme (naaimachine)
mee al her toebehoorten. so.: Wdb. DB. CV. J.
CL (Bi/v.).
Toebenden, bedr. st. \\TW. Toebinden. Wdb,
Toeberdelen, bedr. zw. ww. Met berdels
sluiten. k Zal da' gat van de schure schoone
toeberdelen, lie BERD, BERDELEN.
J

Toebeunselen, bedr. zw. W\V. Toebakeren.
't Es kaud : beunselt 't keendse (kindje) mor
goed toe. Zie BEUNSELEN.
Toeb'hooren,

WV{.; -

toeb'hoorte,

vr. lie

TOEBEHOOR-.

Toeblijven,

ww. 'v\T db. De deure moet toe-

bly·ven.

Toebollen,onz. zw, ww.

Tot aan of over de

stekke bollen. J kEn ka J , verdekelenge! 'vanda(g)e

niet toebollen; DB.

J.

Toeboulden, ww. Zie TOEBAALDEN.
Toebouwen (uitspr, -bauwen), bedr.

51. ww,
VerI. dw. : toegebauwen. Door bouwen eene
opening toedoen. De rechte kant van de strate
bleif lang opelz'(gg)en / nuz' (nn) es ' t amaal
toegebauwen. VD.

Toebraien, \VW. Zie TOEBREIEN.
Toebranden, ww, 'Vdb. ' n Wonde

toebran-

(de)n.

Toebreien (uitspr. -brazJn), ww. Wdb. Die
kaus es 'ZJul gaten,. ge moet ze schoone toebrazen.
Toebrodden, toebroddelen, toebronselen,
bedr. zw. ww. Broddelende toedoen. Dat en es
niet toegenozdd, "t ren es, 1ny·n deielee ! mar
toegebroddeld. Zie BRODD(EL)EN, BRONSELEN.

Toebuisohen (uitspr. -buzs(ch)Jn), bedr. zw,
ww. Met een vuistslag (dus met geweld) toedoen.
As ze kaad (kwaad) es, kan ze deuren en vazsters
toebuzs(ch len. lie BUIS(CH)EN.
Toeburlen (uitspr. -bur(rJ)ldn), onz. zw. w·w.
Loeiende (iemand) te gemoet gaan. De koe, dz'e
lne goe kent, kontt lne toegeburreld. Zie BUR(RE)LEN.

TOEDADWEN

-

TOEG EVENTH1ED
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Toedauwen, bedr, zw. of st. ww. Verl. dw.: toegedauwd of -gedauwen. Toecluwen. Wdb, De
deure toedauwen. D oo(g)en toedauwen. - Spr.
Hie en es d' oo(g)e mor toe te dauwen, hij is zeer
slap of teer van gezondheid. - Zie DAU\VEN.

- Aft. Toifenge, toejjenge , vr., hetz. als toefelenge, zie ald.

J

J

Toedoefen, bedr. zw. ww. Met eenen doef
(dus met geweld of kracht] iets toedoen. Ge moet
de deure stilleeies toedoen en ze niet toedoefen,
Zie DOEFEN.
Toedoen, beclr. onz. onr. ww. Wdb. - Onz.
(In spel) tot aan (of over) het doel spelen. Tonie,
bolt gif ne keer: 1J1,Or ge moet toedoen, - Bedr.
, t Heu(z,) toedoen, het in de weide opengespreide
hooi op hoopen doen. CV (Aanh.). J.
Toedraaien (uitspr. -drouz"cJn), bedr. zw. ww.
W db. De vzj'ze toedrouien,

'Poedraen, ww. Zie

TOEDRAGEN.

Toedragen (uitspr. -dra(g)Jn met zovL lange
a), bedr. st, ww. Wdb, Verliezeri (in stee van
winnen], Vader kocht de koe over drif maand,
nui hee' z' hie verkocht en vz"jjteg frank toegedre(g)en. Veelal met an: An die koe en zilde
(zult ge) niet verdienen, mor toedra(g)en. Ge
zilt er an toedra(g)en. SeR. DB. J. -- De
schooven, die op den akker verspreid liggen, in
't bereik der stuiker~(zie STUIKEN) brengen.
Toedra(g)en es e lasteg werk.
- Aft. Toedra(g)ere, m., iemand (man of
vrouw) die de schooven bij de stuikers draagt.
Toedrouien, "'W. Zie TOEDRAAIEN.
Toedrummen, bedr. st. ww. Al drummende
toedoen. 't Volk drumdege (of drom) de poorte
toe. Zie DRUMMEN.
Toeduwen, ww, Zie

TOEDAUWEN.

Toeeegden, bedr. Z\v. "'W. Toeeggen. VVdb.
Zie EEGDEN.
Toef (uitspr. met verkorte oe), m. Daarnaast,
gewoon, OEF (zie ald.], In een paar geijkte uitdrukkingen. Toifgeen, aanzetten om iets te doen;
er toe moed of hoop geven. Ze 'lfJz"lde/{e l1tij zeit-

hoorken [uithooren], ze begoes(t) 1nif te flaien,
mor ' k en gaf heur geenen to if. G' em lneugt de
kinders geenen toef geen. Toef krif(g)en, aangemoedigd, ondersteund worden; (van kinderen)
gelijk krijgen. Da manneee zal slich(t) varen,
hie krz"jgt ttiuis te veel to if. - V gl. DB. en
Mnl. UTdb (TOEF, THOEF, TOUF).
J

Toefelen, toeffelen (uitspr. met cenigszins
verkorte oe), bedr. zw. ww. Daarnaast, niet zoo
gewoon, TOEFEN, TOEFFEN. Onomatopee? Slaan,
afranselen. Toefeit hent. 111,01'" ne keer goed.
Iemand op de strate toeffelen, "Terpen. Op de
deure toefen, - Ook: bekijven;- doen verliezen (in spel b. v.); - foppen, bedriegen. V gl.
AFTOEFELEN. Meer in Brab. dan in Oost-'!l. gebezigd.
- Toeje lenge , vr. :'n toifelenge krif(g)en of
hen (hebben), geslagen, bekeven, bedrogen worden; (in 't spe~ verliezen; iellzand'n ferlne toefelenge geen (geven) of drouien (draaien).
Toefen, toeffen (lnet eenigszins verkorte oe),
ww. Zie TOEFELEN.

Toeflansen, bedr. zw.rww. Slordig toenaaien
of -stoppen. De broee es gescheurd: tmlde ze '1n
beetse toefiansen ?
Toeflenken,

'V\V.

Zie

TOEFLINKEN.

Toeflinken (uitspr. :ftenk:Jn), bedr. zw. ww.
Met geraas toesmijten. lVie flenkt er die kasse
zoo foorseg toe? DB.
Toeflodderen,onz. zw. "'W. N aar iemand
floddcrcn (zie ald.]. As .11£arzf?ke 17Zz"j' eiet, konzt ze
mif toegejlodderd. Zie FLODDEREN.
Toeflotten,

"'W.

Zie

TOEVLOTTEN.

Toefoefelen, bedr. zw, ww. Foefelende (slecht)
toedoen. De zole 7.Jan de schoen es los, de lapper
zal ze '1JZ beetse toefoefelen, Zie FOEFELEN.
Toefribbelen, bedr, zw, ww. Daarnaast met
gelijkende bet. TOEFROMPELEN. E gat van e
kleed toefr tbbclen, toefrompeien, Zie FRIBBELEN,
FROMPELEN.

Toefrompelen, ww. lie

TOEFRIHBELEK.

Toefrotten, bedr. zw. W\\'. Toewrijven. Pakt
mastiei: en .frot die openenge toe.
Toefrnten, toefruutselen, toefruutsen, bedr.
Hetz. als TOEBRODDELEN. Dat en es
niet toeg-enouzd (-genaaid), 't en es 111,01'" toesefruut. Zie FRUTEN, FRUUTSEN, FRUUTSELEN.
Z\V. WW.

Toegaan (uitspr. met zovl. lange a), onz. .onr.
ww. \\1 db. - De da,/g)en en gaa' mor open en
toe, zij zijn zeer kort (b. V. omtrent Nieuwjaar).
- Tot aan het te bereiken doel gaan. 'k H7ildeg e
nor .11£ater gaan, 171,Or ' k en graaktege niet toe.
DB.
Toegaffelen, bedr. z», W'V. Hooi, dat in de
weide verspreid ligt, door de gaffel bijeendoen.
,t Gaa' zeker rainen : laat ons algauwe 't heu(z)
toegajfelen.
Toegeen (uitspr. geen eenlett. ·ryrepig en met
zachtl. e), bedr. st. ww. Toegeven. - ~ sommige
kaartspelen : een telkaart opleggen. De slag es
an de vifand, en ge geet (geeft) hem. 'n tiene toe.
J. - Toekennen, onderstellen. Wte zoter (zou er)
hem. zooveel »erstand toegegeen hen (hebben) ?
DB. J. st»: Wdb.
-.:- Aft. Toegeefsele, 0., het toegeven, het door
de vingers zien; DB.
Toegenegen (uitspr. toeg:Jne(g);nz), bn, Wdb,
Iemand toegene(g)e zifn.
- Aft. Toegene(gJenthied, yr. Tocgcnegcnheid.
Toegeraken, vr«. Zie

TOEGRAKEN.

Toegespen, bedr. zW. wW. De broek toegespen.
\Vdb.
Toegeuen, toegeuien, ww. Toegooien. Wdb.
- Tot aan of over het te bereiken doelgooien.
Hie 71Iil(t) noten afrwerpen, en hze en katz tselfs
niet toegeu(z)en. Zie GEu(r)EN.
Teegeven,

\VW.

Zie

TOEGEEN.

Toegeventhied, vr. Toegevendheid. W db.

TOEGIETEN

TOELOOP:EN

lSI

Toegieten,

toegaan door knoppen. Zijne fas en knopt nie
meer toe. - Zie KNOPPEN. CV. J. CL (Bi/v.).

Toegifte, Yr. Toegift. W db.
Toegraken (uitspr. met zovl.

Toekommen, onz. onr. ww. Mnl. toecommen
en -comen, Toekomen. \,V db. Aankomen.
Jt Volk begint al toe te k017unen. Ze kwa1np hter
gisteren toe mee her vijf kinders. DB. J. lJ£nl.
Wdo. - Er an toekommen, er aan niet verliezen.
}k He (heb) da' jerd nog al diere gekocht, 1JlOr
}k zal }t uereoopcn en er an toeeomme, paize ' k
tnel. - In spel : tot aan het doel gerakell. Laat
da' bolleke mor loopen, }t zal toei toeeommen,

Toegraven

Toekommend (klemt. op kOln), bn .. Aanstaande (dat men niet gebruikt). Toekommend faar.
Toeeommendc (of de toceommendci 'weke. Toekonz11zende Zondag of Zondag toeeommende, zelden den toeeommcnde Zondag.
- Zelfst. vr. Verloofde, fr. fiancee. lJ£ieke, dat
es 1nij'n toeeommende.

bedr. st. w w. Wdb. E gat mee'
ges1JzoLte loot toegieten,
lange a), onz. zw,
\VV/. V erl. dwo: toeg(e)raakt of toegegraakt.
Dicht geraken. De deur en kan nre meer toegraken. SCH, DB, T, R, J. - Tot het te bereiken
doe! geraken. De bolle zal wei toegraken. DB. Toekomen, juist genoeg hebben. Mee J de kolen
die in de kelder lz(gg)en, zal J k deze wenter wei
toegraken. DB. - Zie GRAKEN, GERAKEN.
(uitspr. met zovl. lange a), ww,

W db. -'n Vore toegoraven.

Toegrendelen, ww. 'V db.

Es alles toegegren-

deld?

Toegroeien, ww,
zal wet toegroeien.

w,n,

J

J

Da gat in d ha(g)e

Toegrollen, onz, ZW. \V\\T. N aar iemand grollend komen. Den hond kan temand toegrollen,
1JZOr hie e111- bi/t loch niet,
Toehauwen, ww. 'V db. De smoel toehauzaen,
Zie HAU'VEN.

Toekomste, vr, Toekomst. Wie kent er de
toeeomste ? \V db.

'I'oekorte, vr,
Toekrabben,

daarnaast toekrabbelen, toebedr. z~'. ww. Krabbende dicht doe~.
't 11.onlJn hee zlJn hoi weer toegekrabd. Zle
KRABBEN,KRAPPEN, KRAB~ELEN.

(uitspr. -kort;;), vr, Mv. -n. Kaartbrief; fr. carte-Iettre : soort van postkaart die
men als een brief kan sluiten. J t Vereende van J n
toekorte kost zooveel as J t verzende 'van nen:
brief. Loq. PITdb.

krappen,

Toekappen, bedr. zw. "TW. Kappende toedoen.
Pakt "n hausaeei«, en kapt da' gat toe.

'Vdb. -

Toekaarte

Toekeeren

(uitspr. met seh. e), \VW~ W db.

Ze keerdege lnij her achterste toe.

Toekeunen, ww, Toekunnen. Wdb, - In
spcl : tot aan het doe! kunnen (bollen, sehieten,
\verpen, enz.]. ' k En he (heb) geeln macht , J k en
kan n iet toe. Zie KEUNEN. DB.
Toeklabetteren

(uitspr. -kla met korte a, bet
111ct den bijtoon], bedr. onz. zw. ww, Bedr. De
wend es sterk : ' k hoore dat hie de blaffetuur
open- en toeklabettert. - Onz. De deur e klabettert toe, slaat toe. - Zie KLABETTEREN.

Toeklaitsen, onz. bedr. zw. w w. Bedr. Met'
o-eraas toecloen. Worom wilde de poorte zoo
~iwaas toeelaitsen? - Onz, Met geraas toegaan.
De deure stond zeker open? Hoort! ze klazlst
toe. - Zie KLAITSEN. VD: TOEKLETSEN.
Toeklakken, onz. bedr. zw. ",,;y. Nagenoeg
hetz. als TOEKLAITSEN. Ge klakt de deure toe.
De k(ifer klaktege toe. - lie KLAKKEN.
Toekletsen, \vw. Zie TOEKLAITSEN.
Toeklippelen, onz. zw. ww..Klippelende

tot
aan het doel geraken. Ge klippelt te kurt, ge
1JiOet toeklzipelcn. Zie KLIPPELEN.

Toekloppen, bedr. zw. \vw. Al kloppende
toedoen. Keunde da} gat in die plate niet }m
beetse toekloppen? SCH. J.
Toeknoopen (uitspr. met seh. 0), bedr. Z'w.
"yw. VVdb. Zie ook TOEKNOPPEN.
Toeknoppen, bedr. onz. zw. ww. Bedr. Door
knopsgaten en knoppen (zie ald.) toedoen. Hie
knopt ::sifn ka::;akkegoed toe. - Onz. Niet meer

Zie TOEKAARTE.

J

Toekrijen, "TW. Zie TOEKRIJGEN.
Toekrijgen (uitspr, -krz/(g);;n), bedr.

st.ww.
Tot aan het doel krijgen. Jk En kan die
bolle, de P(/l ntet toekrif(g)en.

Toekwakken, bedr. onz. zw. ww. Met eenen
kwak toeslaan. De morte [dienstmeid] kan de
deur achier her toeJ:wakken. De koferdeure
(deur van den koffer) kwakteg-e toe. Zie K\VAKKEN.
Toelappen, bedr. ZW. ww. Lappende stoppen.
Ge 1JZOet die scheure van' t kleed toelappen. Toeslaan Inet kracht en geraas. "n Deure toelappen. SCH. DB. J. Zie LAPPEN.
Toelaten

(uitspr. met zovl. lange a), bedr. st.

ww. Wdb.

Toeleggen (uitspr. -le(gg)Jn), "Y\Y. ,'V db. Ouzo Met an. Aan iets verliezen ; berispt, bekeyen zijn; bedrogen, gefopt zijn; verliezen in spel.
De koe die ge gekocht het (hebt), en zal ou (u)
geen toinste geen (geven), ge ztit er an toele (gg) en. As ze thrcis k01Jzt, zal z' er an toele(gg)en, ze zal berispt worden. 70nze hee gzstere
gekort (gekaart) en lzz'e heet er fernl an toegelaid.
SCH. DB. T. R. J. Loq. Wdb.
J

Toeliggen (uitspr. -Zi(gg);;n), onz. st. WW.
Ret tegenovergestelde van openliggc:n. De1Jz boek
lag toe. De vij'ver Zigt toe deur de vust (vorst).
Ligt de putte l1zee planken toe? De strate}s gege17zaakt: ze Zigt toe. Vgl. J. YD. - Naar iemand
gekeerd liggen. 11£ee J zijne ru(gg)e nor iel1zand
toeli(gg) en. Vgl. lJ£nl. Wdb.

h

Toeloopen (uitspr. met seh. 0 onz. bedr. st.
ww. Wdb. - Bedr. Dicht loopen, vast loopen.
De grond es hier toegeloopen. In de snee stonden
de voeten van den dader a..fgeteekend, 1nor }t
7)01k heet (heeft) }t dl toegeloopen. Jt Per(d) liep

TOElvfAAT
te~E[)en de poortc en 't Nep ze toe. - In 't bolspel : tot aan de s tekke geraken al loopende.
G' het (hebt) te stiile gespeeld,o OZl (uw) bolle' n
zal nie toeloopen,

Toemaat,

In. (niet vr.) Zonder mv. Tweede
snede gras. Wdb. SCR. DB. ev. T. IZ. J. Vgl. TOEMATE.
- Samenst. Toemaatheut i], 0., gedroogde toemaat.

Toemaitsen,

bedr. zw. ww, Toemetselen.
DB. ev. T. J. Der 7iJaS hier 'n uaistere : nui es ze toegenza its t. lie MAITSEN.

W db.

SCR.

Toemaken, »r«.

N oordndl. ioemaeen is gewoonlijk zovl. toedoen : de deure toedoen (nooit
toen'laken), nem brief toedoen, ne jas toedoen, de
fiessche toedoen, enz.

Toemastiekeeren (kee

met zachtl. e), bedr. zw.

wv«. Met mastik toemaken, E gat toemastteke-

reno Zie

MASTIEK.

Toemate

(uitspr. met zovl. lange a), VI'. Toegift. Mnl. toemate. ·Vgl. TOEMAAT.

Toemazen (uitspr. met zovl. lange a), bedr.
zw. ww. Door mazen dichtmaken. E gat in de
kause toemazen, CV [Aanh.),
Toeme, tusschenw. Eig. doeme. Vloekwoord.
Toeme toeme toch ! ev (Aanh.).
Toemessen,
VETTEN.

zelden toemesten, ww. lie TOE"n 7'oegemest verkie.

Toemeten, onz. st. ww. Tot het einde 'toe
meten. In het bolspel : pakt e sirood en meet ne
keer (om te ziene w£e er 't bifdst ligt), mor ge
moet toemeten (dat is juist meten, van de eene
bolie tot aan de andere).
Toemetsen, ww. lie TOEMAITSEN.
Toemeuen, W\V. Zie TOEMEUGEN.
Toemeugen (uitspr. toenzeu(g)tJn), onz. st. ww.
W db. - Tot aan het doe! mogen (komen, spelen,
bollen, enz.). Bolt gi/ ne keer, Tieste, mor g' em
meugt ntet toe, zz"lde. Zie MEUGEN.

Toemoeten, onz, onr. ww. \Vdb. - In spel :
tot aan het doel moeten (komen), Speeit, mor ou
(uw) boUe moet toe; niet te kurt, zille!
Toemompelen, bedr. zs», \VW. Toemurmelen.
Wa'1nompelt ze 1ny' toe?
Toemooschen (uitspr.

-moos/chlsn met sch. 0),
bedr. zW. ww. Dicht mooschen (zie ald.). Dat en
es niet toenouien, dat en es mor toemoos/chlen,

Toen, vw. Niet in gebruik. Men zegt as.
As ' k nog e kind, was. - Toen, bw. Zie TANS.
Toenaaien (uitspr. -nOUZJn), »r«, W db. ZJ en
koest de scheure nte meer toenouien,
Toenaam, m. Zie TOENAME.
'I'oenaelen, ww. lie TOENAGELEN.
Toenagelen (uitspr. -na(g){}l{}n met

zovl.
lange a), bw.Wdb. De deure staat altoos open,
J k zal ze nog moeten toena(g)elen.

Toename
NOOM.

(uitspr. -n01n{}), vr. Daarnaast TOEToenaam. Mnl. Iemand mee noom en toe-
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TOEPLAITSEN

noom kennell, hem zeer goed kennen. Zegt eest
den nOlne, dornor den toenome. V gl. NOME,
NOO:M.

Toenemen,
Toenijpen,

ww. Wdb. De zz'ekte neemt toe.

bedr. st. W\V. Toeduwen, toeknippen. De mond, d' oo(g)en toenijpen. Hie en was
mor d' 00([()en toe te nypen, hij was zeer zwak
van gezondheid, zeer tenger.

Toenome, toenoom, m.; Zie TOENAME, TOENAAIEN.

toenouien,

Toens, bw. Zelden voor ndl.
gebeurdege de 11200 rd. lie TANS.

toen.

ww,

Toens

Toep (uitspr. met korte oe), m, Mv. -n, Verkl,
-ke,o mv. -ke:s, -eies, Vgl. fro taupe, toupet : ndl.
top. Tros haar boven het voorhoofd. De jongen
hee ne fameuzen toep. Nen toep haar, - Tros van
pluimen. Ze draagt nen toep op herren hoed. Van vogels: kuif. ' n Hinne mee nen toep ; da'
veug-elk' heet (heeft) n toepee. - Kwispel. De
toepkies van e stoeieussen, 'van ne stor (fr. store).
-Vgl.J.
I

Toepaffen, W\V. Zie TOEPOEFEN.
Toepardaffen, toepardoefen [klemt.

op daj,
Daarnaast TOEPERDAFFEN, TOEPERDOEFEN. - Bedr. lets met een
geweldigen slag toedoen, "VVie kan der azoo de
deure toepardoefen ? - Onz. Met een slag toegaan. De poorte staa' zeker open? ze perdaft
gedureg- toe. lie PARDAFFEN, -DOEFEN;
doef) , bedr. onz. zw. ww.

PERDAFFEN, -DOEFEN.

Toepassen, bedr. zw. »r«. Wdb. Nieuwdialectisch: de wet toepassen.
- Aft. Toepassenge, vr., toepassing.
Toepe, Yr. :NIv. -n. Verkl. toepee : mv, -kes,
-bies. Dichter bij Oudenaarde (op Overschelde nl.)
TOPE. Puntvormig hoofddeksel voor mannen.
Soms voor slaapmuts, pinnemuts (pz'nnemuitse).
Vgl. DB. J (TOEPMUTS). Loq. Wdb.
Toepee, m. Zie

TOUPET.

Toepeensen

(zach tl. e), bedr. zw. ww. Toenijpen met de vingernagels. Hett' ou (hebt ge u)
gesneen? Peenst de zoonde toe. - Toeknijpen.
Ze kan heure mond va' koleere toepeensen,
D' oo(g)en toepeensen. Zie PEENSEN.

Toeperdaffen, toeperdoefen,

ww. lie TOE-

PARDAFFEN, -PARDOEFEN.

Toepie (uitspr. met hoofdt. op toe), m, Spotnaam : wellicht oorspronkelijk een persoon met
een fermen toep (zie ald.) haar boven 't voorhoofd.
Thans geeft men den naam aan de afstarnmelingen van zekere nog bestaande Zegelsemsche
familie. Es Toepie dood! Over den uitgang -ie,
zie .R7.- en Vormt.
Toeplaasteren (uitspr. met zovl.Iange a), bedr.
zv«. ww. Toepleisteren.'n Openenge toeplaasteren, lie PLAASTEREN.
Toeplaitsen, bedr. onz. zw. ww. Bedr. Met
geraas sluiten. De wilderzR kan de deure toeplaitsen. - Onz. lVlet geraas toegaan. De wend kwaJJt
1nee eene keer op en de deure plaitstege toe. Zie
PLAITSEN.

TOEPLAKKEN
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Toeplakken,

ww. W db. - Bedr, Met geweld
en lawaai toeslaan. Ge ' m meugt de kasdeure nict
toeplakken, 7'rz"ene.

Toeple(i)tsen

(uitspr. -plaits;JJl), ww. lie TOE-

PLAITSEN.

TOESCHIJTEN

Toeren,onz. zw. ww. Verv.: toerdege, getoerd.
Met hen [hebbcn]. De herbergen afloopen; zwiefen en zuipen. Dz'e keere/s en zoereen nil" velf',
mor ze keunen altemaits "n g'lzeele 7i.!eke toeren.].
- Aft. Toerdere, 111., zwierder, brasser.

Toepleuen,ww. lie TOEPLEUIEN.
Toepleuien (uitspr. -pleu(i)Jn), bedr, onz.

Toeriemen, bedr.zw. ww, Met eenen riem
sluiten. °lIz'e en draag/t) gee1n bretellen, hie
riemt zy'1/Z broek toe. Bins! den eurleu(g)e 'm
moesteme dern bzdk nie' vullen, me moesien hem
toericmen / vgl. fro serrer te ventre. J. CV
( Aanh.).

'I'oeploeen, ww. Zie TOEPLOEGEN.
Toeploegen (uitspr. -ploeiJJz), onz. zw.

Toeriest (klemt. op riest), m. Toerist. 't W oord
komt in zwang.

zw.
ww. Plooiende toedoen; toevouwen. De toouier
(waaier) em pleuit nie meer toe. Ze pleuz'dege
schoone de lakens toe en lai z' in de eassc, Zie
PLEU(I)EN. DB (TOEPLOOIEN). SClI (Bz"./v.).
ww. Tot
aan de stekke met de ploegboUe werpen. ' k En
lwes(t) , uerdomd, niet toeploeen. lie PLOEGEN.

Toeplooien,
Toepoefen,

ww. lie TOEPLEU(I)EN.

bedr. onz. zw. W"\\J'. Daamaast
TOEPAFFEN, Bedr. Met eenen geweldigen slag
sluiten. Worom de zolderdeur azoo toegepoefl?
- Onz. Met kracht toegaan. Te mirre [midden]
van den nac/it hoordege'k ne groote slag, 't was
ons poorte, die zeeer opestond en die toepaftege.
- lie POEFEN, PAFFEN.

Toeprossen, toepru(i)tsen, toepru(i)tselen,
bedr. zw. ,YW. Al prutsende toedoen. Z' en kan
nie' goe nouten : ki./kt hoe da' ze die scheure
van de broek hee' toegepru(z)tst /.lie PROSSEN,
PRU(I)TSEN, PRU(I)TSELEN.

Toer,

In. NIv. -en. Verkl. -ee : my. -kes, -kies,
VV db. - Kunststuk : bepaaldelijk tuimeltoer. De
kinders maeen toeren in 't ges (gers, gras). Luim, kuur. Ze doe' zotte (dwaze, domme,sempel,
ordege, aardige) ioeren, Ze kri./gt weer her toereno Dor en es geen htcis mee ' t hauwen (houden),
astra (als hij) zijn toeren heel (heeft). - Klucht.
Toontse was ne plezante vaint, hie kendege
toercn ! Dat es ne f(fnen toer, - Streek, kunstige fopperij. Zemand nen eesten, ne fifnen
(slz'nunen) toer spelen (lappen of drouien
draaien). - Ddt zifn toeren! dat is uiterst zonderling, dat zijn wondere zaken,dat zijn vossetoeren.
- OJ den toer zifn, .zwelgen en zwieren, op den
draai (zie ald.) zijn.
.
- Keer, beurt. Ieder op zifnen toer en es niet
te vele! ' t En zoas ziinen toer niet, zijnen keer
niet, het was niet aan hem zulks te doen of te
zeggen.
- OITIVang, om trek (van kleed, mouw, broekpijp, enz.). De71: toer van die mauwe ' s te groote
Del' es te veel toer in de toulde (fr. taille) van
da' Jdeed. - Vgl. DB. CV. J. CL (Bi.fv.).

==

Toerainen, wW. Zie TOEREGENEN.
Toerammelen, onz. zw. ww. Rammelende
toegaan. De T'aister ral1zmelt open en toe.

Toereeken (uitspr. met sch. e), bedr. zw. wW.
Hooi (dat in de weide b. V. opengespreid ligt)
met de reeke bijeendoen. }t Gaa' raz"nen,. reekt
't kelt algauwe toe. lie REEKEN.
Toereenen,

wW. lie TOEREGENEN.
Toeregenen(uitspr. -re(g)dn;Jlz), ww. Daarnaast, nag gewoon, TOERAINEN. vV db. De grond
es toegeraz"nd. Zie RAINEN.

Toerijden (uitspr. -rY'Jn), bedr. st. ww. Door
rijden toedoen. Ge moet die vorl' toerijen, V gl.
SCH. CV (Aanh.). J. DB.
Toerijen, »r«, lie TOERIJDEN.
Toerijgen, \VW. Wdb, - Onz. Kunnende toegeregen worden. J.lfy·n schoenen en ry'gen niet
toe : ze gaan toe mee knoppen.
- AfL Toerlj'gere, m., rijschoen : ' k dra(g)e
toer&irer s.
Toerist, In. lie TOERIEST.
Toernavies, m. lie TOURNAVIS.
Toeroeien, onz. zw, ww, Tot aan het bepaalde
doel roeien (werpen]. Her maclit es te klazne,o
z' en kan nie toerorien, Zie ROEIEN.
Toerokelen, bedr. zw. ww. Door rakelen
toemaken : toedekken met asch. Den herd (haard)
toerokelen. Vgl. DB. : TOEROKEN.
Toerollen, ww. Wdb. - Bedr. Met de landrol
toemaken. Jt Land lig(t) bezouid (bezaaid) en 't es
schoone toegerold.
Toerosten, wW. Toeroesten. Wdb.
Toerotelen, onz. zw. ww. Ratelende toegaan.
Deur de groote wend roteien de blaffeturen
open en toe. Zie ROTELEN.
Toescharten, bedr. zw. »r«. Al schartend toemaken. D' hz'nnen hen (hebben) de greppels toe.
geschart. Zie SCHARTEN.
Toeschaveelen (uitspr. -uee met sch. e : scha
met korte a en zonder klemt.), onz. zw. ww.
Toeijlen, Ze kommen ons toegeschaveeld. Zie
SClIAVEELEN.
Toeschieten, ww, lie Wdb. - Onz. Naar
iemand toesnellen (met vriendelijke of met vijandelijke bedoeling). As 1noeder mij ge7RJare wz'erd,
schoot ze mij' 1nee open orms (armen) toe. Den
hond school op l1ZY' toc en wildege 1ni./ bijten.
I'oegeschote k01nmen, bij VD : komen toeschieten. 't Volk kwamp van aUe kanten en zij'en
toegeschoten. -Onz. In spel. Tot aan het doel
schieten, niet te kort schieten. }k En ka' 1nee'
die bolle niet toeschieftn. (Van gaaischutters,
peeschieters, jagers). Munde (kunt ge) niet toeschittt!1Z de (dan) ? J. - Bedr. Schietende (met
spade b. v.) vullen, toemaken. Ne grach(t) mee
erde toeschieten. J. - Geld an iet toeschieten,
er aan verliezen. SClI (Bfjv.).
~roeschijten, onz. st. ww. Door inzakking.
toegaan. De kant zakt in, en de beke sch&'t toe.
- Zie SCHIJTEN.
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TOESCIIUIVEN

Toeschuiven,

ww. Wdb. - Onz. Schuivende
toegaan. J k En wete nie wat er an die la es
mar z' en schuift nie meer toe.

Toeschuppen, bedr. zw. ww. Schuppende
dichtmaken. Hie Schuptfge de deure toe. Zie
SCl1uPPEN.

Toeslaan, ww. W db. - Onz. Toegaan met
een slag. J.1Iee eene keer s!o('g de kelderdeure tor,
- Voorvallen (meestal van iets slechts). J k Zal
zeeer de naaste 7t'eke kontmen, aster (als er) niet
(niets) toe en slaat. CV (Aanh.) : TOESLAGEN.

TOETERTEN

Toespoelen,

onz. -Z\\'. ww. Daarnaast TOE..
Spoelende (stroomcnde) aankomen of
bijkomen. Beesten em meubels, haut en strood
en heu, ' t kOl1zt Iuer dl toegespoeld, toegestroonui.
STROOMEN.

Toespreken, ww. was.
Toesprengen, W\\'. lie TOESPRINGEN.
Toespringen (uitspr. -sprcng'Jn) , »r«.

\V db.
- Springend toegaan. 't Slot sproni: van tsclfs
toe.

Toeslepen,

Toestaan (uitspr. met zovl. lange a), ww.
W db. - Onz. Betamen, behooren. Dat en staat
hem niet toe. DB. Mill·. Wdb.

Toeslniten,

Toestampen, bedr. zw. ww. Stampende toedoen. J n Deure toestampen, E gat in de grond
toestalllpen.

bedr. zw. ww. Slepende (met
eenige zaak of werktuig] toedoen. J t Land Iz'gt
schoone toecgesleept. lie SLEPEN.

»r«, W db. Onz .. Overdekt
worden (van lucht). J t Zal rainen : de lucht sluit
toe.

Toesmakken,

beth. onz. zw. ww. Bedr. Met
eenen smak sluiten of toedoen. De _deur es bij'
kapoat, aleendee' sJ7zak(t) ze toe. Dicht en
vast maken. 't .lte(.g)ental n zoeee, en de grond
ll.'lf! toegesmakt. - Onz. Met eenen smak toegaan.
De koferdeure smabteoe toe en de kop van' t kind
was uerpletterd, - Zie SMAKKEN. YD. Loq. Wd»,
I

Toesmijten, ww. Wdb. - Onz. Toegaan met
eenen slag. TVa' poej! Jt es de poorte die toesnuft,
- In spel: tot aan het doel smijten. As ge peesch.iet; 'In lneugde ntet te kur(t) smijten, ge
moet toesmijten.
Toesnabben, toesnappen,

bedr. zw.· ww.
Toesnauwen. Ze kan iemand leelek toesnappe»
(of toesnabben). DB. '- Met haastige beweging
toedoen. Ze J(enk kaad deure, en ze snaptege de
deur e toe, zilde. - lie SNABBEN, SNAPPEN.

Toesnauwen,

ww. Wdb. - Iemand toegesnautod kOlnnzen, hem snauwende toeijlen.

'l'oesneeen (sch.

e),onz. zw. ww. Daarnaast, gewoon, TOESNOUEN. Door sneeuwen gevuld worden. At de graclzte' zi./n toegesnou d, V gl. SCR,

ev, T, J: TOESNEEU\VEN.
Toesnoeren,

ww, W db.

.LVe zak, schoencn

toesnoercn,

'I'oesnouen, ww. lie TOESNEEEN.
Toesnnkken, bedr. zw. ww. Snukkende

Toesteken, ww. Wdb. - Bedr. Toeduwen.
Steekt de lochtenkdeure goed toe. ' n Handse
toesteken, helpen. SeR. J. - Toegraven. Steekt
de l[racht toe. SCR. - Hooi aanbrengen om het
te heukelen of te opperen. Laat ons gauwe 't heu
toesteeen, J t zal ramen, Volt: en Taal, IV, 36.
Toestekken,

onz. st. ww. Stekkende (wer-

pendejIiet doel bereiken. ' k Greep ne steen en
,k wlerp nor de noten, mor ' k en kocs(t) niet
toestekken. lie STEKKEN.

Toestoormen

(zachtl. 0), ww.

Toestormen.

w.u, Zie STOORMEN.

Toestoppen, ww. W db. E gat tran de kause
toestoppen: As 't uriest, stoppen ze de keldergaten toe.
Toestrijken, ww. W db.
ntoet toegcstreke teertde]»,

Da

J

na(g)elgat

Toestroomen, wW. Wdb. Zie TOESPOELEN.
Toestroppen, bedr. onz. zw. ww. Bedr. Stroppende sluiten. lVe zak toestroppen. - Met cen
strop verworgen. Iemand de kele toestroppen, Slordig toenaaien. J t Nouisei (naaisel) es alwere
los; 't en ioas mor toegestropt. - De beke was
an den droui (draai) toegestropt; n1. door vuiligheid, takjes, blaren, cnz. Ook weI onz. : de beke
stropt h ter toe. - Onz. Met een strop of snoer
toegaan. De zak en strop(t) nie meer toe. - Zie
STROPPEN.

toedoen; toerukken. De deu.re toesnueken. E Slloer
toesnukken. Zie SNUKKEN. V gl. TOESNOKKEN bij

Toestniken, be dr. zw. ww. 1VIet een (hoofd)slag sllliten. 1Ilee' z(fne kop stuikt hz"e de deure
toe. lie STUIKEN.

DB, eV,J.

Toestniven, onz. st. ww. Toeijlen. l11az'ns(ch)en enz per(de)n, 't k01nt dl toegestoven.
Zie STUIVEN. Vgl. YD.

Toesoedeeren

(uitspr. dee met zachtl. e), bedr.
zw. ww. Toesoldeeren. Wdb. lie SOEDEEREN.

Toespelen, bedr. 011Z. Z\\;T. W\v. Wdb. - Tot
aan het te bereiken doel spelen (met de boUe b.
v.). IJat es toch spi/teg da' ge niet en keunt toespe1en. DB. J.
Toespeten, bedr. ZW. ww. Toespelden. cr _
zichtcg! ' t en es niet toegenozdd, ' t en es lJlOr
toegespeet! ev. J.

rr

-Toespijzen, bedr. st. ww. Met spijs retenvan
eenen muur toedoen. lie SPI] ZEN.
Toespodderen,

onz. zw. \vw. N aar iemand,

of naar iets taeijlen. Van aUe kante kOJ7l1nen de

kinders toegespodderd. Zie SPODDEREN.

Toestnrten, bedr. zw. "vW. Door stotten (van
aarde, steenen, afval, enz.) toedoen. "f70er t da'
steen,R'ruzs 11l0r b(j en sturt er 1nee de putte
toe. Zie STURTEN.
ww. W db. Op '12 kannebuz'ze toeten.
- Aft. 7'oeteng-e, vr., het toeten; - toetere,
In., toeter, VD : persoon die de kerkorgels stemt:
den oorgel es vals, den toeter n10e' kOml1ten .,.
oak: instrument waarop men toet": de kinders
llzaken toeters '/jam boo1Jtschusse (-schors).

Toeten,

Toeterten,
vast treden.

bedr. onz. st. w\\r. Bedr. Dicht,

De gro1~d es hier toegetorten .. -
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TOETRAPPEN
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Onz. Snel aanstappen. Laat ons ne keer ferln
toeterten, anderst kOJ1Une we te late. DB.. N aar iemand toetreden. Ki/k(t) ze mor toegetorte.komrnen . ...:- lie TERTEN.

Toetrappen, toetrappelen, toetrampelen,
bedr. zw. ww. Door trappelen of trampelen toe-.
doen. Der es hser veel volk gepasseerd: de grond
es toegetranipeld. Zie TRAPPELEN, TRAMPELEN.
Vgl. DB. SCH (Bi/v.) ..

Toetrekken, ww. \Vdb. - Bedr. Met eenen
draad los toedoen. Ge moet da' gat 'In beetse
toetrekken. ,- Onz. Boogschuttersterm. Den
boog zoo hard trekken dat de hoorn van den pijl
tot aan de booglat komt. Dem bo(g)en es te straf;
'k en kan niet toetrekken. Toe, trekt ne keer toe!
Toets (uitspr. met verkorte oe), m. ,¥db. --Kenschetsende smaak (van bier b. v.). Da J bier
hee nen anderen toets as ' t onze. ' tHee ne jijnen
toets.
Toeval, In.
Toevallen,

(niet 0.). \V db.

ev. J.

ww. Wdb. Onz. Gebeuren.
,k Zal zeker kOlnnzen, aster niet (niets) toe en
valt. V gl.
wu, 7.

u»:

Toevaren

(met zovl. lange a), ww. Wdb. Onz. Iemand toevaren, naar iemand snel loopen.
't Volk vaart hier toe, komt hier bijeen. Vgl.
Wdb.

.u»:

Toevauwen, ww, Toevouwen. \V db~
Toeven, ww. Niet of weinig in gebruik. Men
zegt sorns : toeft nog , 111, beetse, blijft een weinig.

Toeverlaat, m. Niet in gebruik.
Toeverven, bedr. zw. »r«, Door verf toedoen.
.De ueruer moet al die gootsies (gaatjes) van de
dcure go'ed toeueruen, Zie VERVEN.
Toevetten. bedr. zw. ww. Veelal in 't verl.
dw. : toe.g-evet zijn, buitengewoon vet zijn (van
menschen of dieren}, Zie VETTEN. DB.

Toeveunken, ww. Zie TOEVUNKl£N.
Toevijzen, bedr. st. ww. Toeschroeven.

De
vijze "n es niet toegevezen. SCR. DB. ev. J.
- De rem van een voertuig sluiten. In ' t dale'
moette tociufeen, Vijst de vi./ze toe. lie
VIJZEN.

Toevlechten, bedr. st. ww. Vlechtende toedoen. De stoele1J'tbz'ezer moet al die gaten toev lech ten.
Toevlieen, ,vw. Zie
Toevliegen (uitspr.

TOEVLIEGEN.

foevlt'e(g-)cnz) , ww. \Vdb.

Toegevlo~~)e kOl1unen, vliegende (of ijIende) aan-

komen. De kinders· kQlnnzcn ons toegevlo(g)en.
- Op iemand toevlie(g)en (om aan te randen).
Den hond vlz"egt op deln beteleer toe. - Tot aan
bet doe1 vliegen. De pijl en zal niet toevlie(g)en.

Toevloeien,

ww. 'Vdb. De Scheld' hee 't dl
meeges leu rd, en hier komt het dl toegevloez'd. Bedr. Door aangevloeide stoffen vullen. De 7iJaterjndte 7fJas deur de l1zore toegevloez'd.

Toevlotten,

onz. zw. ww. Daarnaast TOEFLOTTEN. looveel als toevloeien. 't Water sleept
alles mee, en 't k011tt hzer amaal toegeflot, Zie
FLOTTEN,

TOEZENDEN
Toevlucht,

(nict vr.). \Vdb, .il[i./n atcd
moederee, dat cs nog Ilzijnen toeulucht, ev. T.
ill.

R.J.

Toevluchten, onz. zw. ww. Vlnchtende toekomen. s t Volk kwantp in de kerke toegevlucht.
De saldate vluchten hier toe.
Toevoegen, ww. 'Niet in gebruik.
Toevoeren, ww, W db. - Bedr,

Door aangevoerde stoffen toemaken. fVillenze de gracht
111,te' da' steengrul~' tocooeren ?

Toevrengen, ww.
Toevriezen, ww,

Zie TOEVRINGEN.
Wdb. De 'lIz/vcr es toe-

ge·vrozen.

Toevrij ven, ww, Toewrijven. Wdb, "n Splete
van de muter ntee spijze toeurijuen, lie VRIJVEN.

Toevringen

(uitspr. '-vrengJn), ww. Toewrin-

gen. Wdb.·

Toevroeten, bedr. zw. ww. Door wroetcn
sluiten. Men zegt meer TOEFRUTEN (zie ald.]. De
mol hee 't hier al toegevroet. Zie VROETEN.
Toevunken (uitspr. -7H;tUlkc}/z), bedr. zw. ww.
Met gewetd toedoen. As llfie kaad es, ean ze de
deure toeueuneen, lie VUNKEN.
Toewaaien (uitspr. -WOUlJn), ww, \V db. De
'luend toouit de deure toe ; ook onz.: de deu re
toour! toe : de gracht zal toetoouien (met sneeuw
b. v.), hij zal (met sneeuw) door den wind gevuldworden.
Toewerpen, vr«. Wdb. - 011Z. Tot aan het
doel \verpcn; vel' genoeg "rerpen (met steen, kluppel, ploegbolle, buukstuiver, enz.]. DB.
~oewijten, bedr. ~t. wv«. !'oesc~1rijven',J k Ell
dat an h~?lll ruet toe. An '{Vie es da ma]»

'WlJte

heur toe te 7JJijten? SCR. DB.

J.

ToewilIen,

onz. bedr. zw. W\\'. Elliptische
uitdrukking: willen sluiten. D: deu.r en wilt nie
meer toe. DB. J. CV (d'-'nh.). -- Op iernand
willen (gaan, ijlen). Den hand wl'idege nzij toe.
-illlll. Wdb, Bedr. Iet toewiUen, iets rneer
willen (hebben) bij het reeds ontvangen. E'll astie
(als hij) de koe ,,-~ekre(g)en ha (had), wildeg' hie
nog de geete toe. DB.

Toewoelen, bedr. zw. ww. Toehalen. Iel1zand
de strote toewoelen. Heui op de 7£1a(g)e' llzee' de
'ZRJoelreep toewoelen. Zie \VOELEN. DB (rOEOELEN). J (-vVOELEN, -HOELEN). CV (TOE\VULEN).
Toewouien, \vw.
Toezakken, onz.

Zie TOE\VAAIEN.

zw. ww. Daarnaast TOEZENDoor inzakken t02gaan. G' heel de gracht
es toeg·ezakt~· hie zakt -toe. Zie ZAKKF~N.

KEN.

Toezeelen, ww. lie TOEZEGELJ~N.
Toezegelen (uitspr. -ze(g);Jl:J1z), W\v.
R~asse

W db. "n

toeze(g)elen.

Toezeggen (uitspr. -ze(gg)Jn) , ww. vVdb.
Ie/nand iet toeze(gg Jen.
Toezenden,ww.; -- toezien, ww. \Vdb.
Ie17land iet toezendelt. Ge l!toel altijd goed toezien.

lSI

TOEZEN:KEN

Toezenken, ·ww. Zie
Toezent, bw, Eig. t'

TOEZINKEN.

==

oezent
ndl. t' onzent.
Aldus te Schoorisse. Ze kwa17lp »ele toezent,
Sorns met th.uis : 't es toesen tth uis gebeurd. Zie
OES, TONZENT.

Toezentthuis,
Toezijn, ww.

bw. Zie

TOEZENT.

Ellipt. uitdrukking. Gesloten
zijn. De kofer (koffer) 11l0e! toezijn, 'k Zie da'
zi./n oo(g)en toezijn, - Tot een bepaalde plaats
gekomen zijn. As me toeztjn, zz'lle Ill' e glas bier
drenken. - Tot aan het te bereiken doel zijn (in
spel], Ge bolt altoos te kurt, ge moet toezifn, Vgl.DB.

Toezinken (uitspr. -zenkJn), 011Z. ZV{. ww.
Toezakken (zie ald.}, De putte zenkt gheeleg-ans
toe.
Toezwaaien (uitspr. -zwouzJn), onz.zw. ww.
Daarnaast TOEzvVIEREN. Al zwaaiende, zwierende
naar iemand toegaan. De zatteriks kOHlnzen ens
toeyezzoou id en toegez'Z£'ierd. 'Vgl. vn.
Toezwemmen, onz. st. ·W"'. Naar iemand of
iets zwemmen. D' eende eom men Ider toegczsoommen, De 'l'uileghied en de mare zioennnen
h ier toe.
Toezwieren, toezwouien,

W\Y.

Zie

TOE-

Z'VAAIEN.

Toffel, vr.; - toga, vr. Niet in gebrnik.
Toilette [uitspr. toi min of rneer op zijn

fr.,
klcmt. op let), vr. Toilet. Ze uerspeelt veel geld
an heur toilette. Ret woord komt in zwang.

Tokkelen, ww.: - tol,
tolk, m. Niet in gebruik

m. (douane; dop);(ook niet de afl. en

samenst.],

Tomate (uitspr. ina rnet ndl. lange a en den
klemt.), vr. Mv. -71.. Tomaat.
- Samenst. Tomatesause, vr.; tomatesoepe, vr.
0.; - tombe, Yr. Niet in gebnlik.
(uitspr. met klemt. op tom ; la met
korte a), In. (niet vr.], Mv, -ts, Der zii' veel
tombolats dees faar, CL (Biiv.).
'I'emme, vr. Niet mccr bekend. Is overgebleven in: Tomueld, naam van een veld te Zegelsem. Op 't Tom-acid staat er ne lneulene: de
lneulen t' TOlJl1. Ield. Zie TOMME in l1Inl. if/abo

Tombak,
Tombola

Ton, vr. Zie TONNE.
Tondel, tonder, o. Niet in gebruik.
Tonderdaas (nitspr. daas n1et zov1.
b,v. Des donderdags. lie

Tonen

lange a),

DONDERDAG, DAAGS.

(uitspr. tonie), m.

Zie

TONIE.

CV

(Aanh.).

Tong, Yr. Zie TONGE.
Tonge, vr. Mv. -no Verk1.

tonkske,. my. -skes.
-skies. Mnl. tonge. Tong. \V db. - 'n Lanj(t
tonge, een tong die lastert, kwaadspreekt. Z&'n
tong es te lank, hij spreekt kwaad, babbelt al te
veel. Of : z?j'n tong es te lank, zV'n tande zzllen
uitvallen! Aize heet 'n scherpe tonge, 'n tonJ{e
die snlj·dt,. z' heet 'n tonge gellj'k e 11leS, gellj'k e
VIZfIlZ. Sies heet (heeft) J 11, ji/ne tonge, hij

TONNEKE-PEK
spreekt fijn en slim. -- Dobbel tonge. Zie DaB·
Katonge, niet kai:' tonge. Zie ka(ad)tonge. - Vuiltonge, zie ald. 'n Vuile tonge is
eene tong die vuil (aangeladen) is. - Ook : persoon die spreekt. jl!ze de lange tonge, de jij'lle
tonye : Tveste de katonge, de tnaltong«:
- "n Tonge geli./k e serpent, een ·lasterende,
venijnige tong. Da' 71)&/ heet 'n tonge geli./k e
serpent.
Zz/n tonge uerloren hen (hebben}, niet
spreken, niet antwoorden. - Tot de kinderen die
niet spreken willen of durven : s' het (hebt) ou
(uw) tonge uerlorcn , ge z(/t ou tonge kwi./te,.
s' en het gee'll tonk ;ke nie meer : g' het Ott tonge
thurs (of in 't bedde) gelaten,. steekt ne keer ou
tong uit : enz,
- Zi/n tong intrekken, z(n)slikken.J z(n)zwelgel1, zijn woord intrekken, of platter: z(/n tonge
deur zi.f' goat trekken !
-- Ieman ds tonge pelten, hem uithooren.
- Z&'n tonge slaat ijzere, hij is zoo zat dat hij
niet goed spreken kan. Zoo ook: zi./n longe slaa'

BELE. -

staai.
-- Goed tel" (soins per) tonge zi/n,· vgl. VD.
- Iemand mee (of bi/) zifn tonge pakken, hem
bij zijn woord nemen of vatten (ten einde hem
voor 't gerecht te brengen).
- 't Word (woord dat iemand heeft gesproken) lag op lni/n tonge, of: da' lagop n'li/n
tonge, ik ook wilde juist hetzelfde zeggen.. Op de tonge nie' gevallen zifn,goed kunnen
antwoorden, wel ter sprake zijn.
- Ouer de tonge late ko1111nen, uitspreken,
zeggen, vertellen. Al zoa' da' 'k ou (u) over Sies
gezazd he (heb), en laat dat toch over ou (uw)
tonge nte eommen. - Ouer de tonge doen (of
kakken), overgeven.
-

Tonge, visch. Mnl. Wdb,

-

Vgl. SCH. DB. CV.

J. CL (BifvJ.

Tongel, vr.; - tonijn, m. Niet in gebruik.
Tonia (nitspr. tonieja, to met den hoofdt., fa
met korte a),

Tonie

VI.

Antonia. Zie

PERSOONSNAMEN.

(hoofdt. op 10-), In. Antoon. Zie
SOONSNAMEN en Kl.- en VOr1JlI.

PER-

Tonne, vr. Mv. -no Verkl. -ke ,. my. -kes, -kies.
Ton. Mnl. tonne. I n Tonne bzer. Steekt I n vessche
(versche) tonne. Zoo dik, zoorond as I n tonne, van
menschen. Pier hee ne1n buik gelijk 'n tonne. De
tonne's af, is afgetapt. In dat huis ester e slot
op de tonne, men is er gieri~. Oak: dor eten z' op
'n tonne, men kan er de beenen niet onder tafel
steken, zij ontvangen niemand ten eten.Lege
(ledige) tonne maken 't grootste lau!"ijt, ledige
(onverstandige) lnenschen spreken het meest.
- Samenst. Tonnezaad, 0., lijnzaad dat in
tOllnen nit Riga komt; ook: Riga-tonnezaad.
DB. ,J. CV (Aanh.).
Tonneke-pek, O. Volksfeest, gevierd te Geeraardsbergen. 't Es tonneke-pek op den tweerde
zondag van de Vasten. As '/ tonneke-pek es,
branden ze snavies, op den Auwen-berg, een of
meer tonnekies pek / en va' g'heel veryI' keunde

TONNEKE..PEKZONDAG
da' licht zien, Vgl. DE COCK en TEIRLINCK,
Kinderspe], VII, 66 en vgg.

Tonneke-pekzondag, m. Daarnaast Waimees
(of -kies)zondag. Tweede zondag van den Vasten.
Zie TONNEKE-PEK.
Tons, bw. Zie
Tonzent, bw.

TANS.

Eig. t(e) onzent. My" zuster en
heet (heeft) dat ionzeni va' z' leuen nie' gezien.
Daarnaast: toneenthtas. - Soms als nw, m.
Vievan (vivat) onzen tonzent .I Zie VIEVAN; vgl. J.

Tonzentthnis, bw, Hetz: als : tonzent, lie
aldaar. Pleonastische uitdrukking.
Tooen, ww. Zie TOOGEN.
Toog (scherpl. 0), m. Mv.

-en. Verkl. -sbe ;
mv. -sees, -skies. Toon; fro italage, exposition,
1\1n1. tooch, Iet ten too(g)e steilen of zetten. Da'
staat er ten too(g)e. fi'lee iet ten too(g)e ioopen,
het overal vertoonen, bekend maken, uitstallen.
Gebreken hee' ze mee hoopen, en ze loopt er mee
ten too(g)e. Vgl. DB. - Toonbank (in winkel of
herberg). 't Mazske stond achier den toog. KIL.
SCH. DB. CV. J. - Jaarmarkt te Geeraardsbergen. Er zq'll dri.f too(g) en : den eesten toog,
den tweerden toogen den derden toog. - Jasspelterm. Kaarten die men toogt iderdere, uierdere, enz.]. Der en es geenen toog.
- Samenst. Toogla, vr., toogscludve, vr., lade
in eenen toog: ' t geld van de toogla es gestolen.
CV (Aanh.).

Toogen

(uitspr. tou(g)Jn met sch. 0), bedr.
wed. zw. ww. Verv.: toogdege , getoogd. Met
hen (hebben). Toonen. Iet,ze1nand too(g)en. Ze
toogt her zoo as z' es. ' k Zal he»: too(g)en dat
/ue ongellj'k heet (heeft). Mnl. Wdb. SCH. DB.
- In het jasspel: nen derder too(g)en,. vier
azen too(g)en, enz., zulke kaarten op tafelleggen
en toonen, Ntel1zand en hee iet getoogd. -- Soms
onz. Schijnen, fro parait re. Dat toogt klaine va'
verre. Hoe aud zi.fde? Tsesteg. Ge toogt er veel
.fonger uit. DB.
- Toonen, dat in 't ndl. het oudere toogen
he eft verdrongen, wordt, ook in mijn dialect,
meer en meer gebruikt. Too(g)en is echter nog
altijd het gewone woord.

Tooi, m.; - toeien, ww. Niet in gebrnik.
Toom .(uitspr. met sch. 0), m. Mv. toomen,
Verkl. -be : mv. -kes, -kzcs. Wdb. Ner: toom, dat
en es den teu(glei niet (zie 't onderscheid bij
DB). Iemand Hue e zoet toomee leen (leiden),
met zoetheid. DB. - E perd zonder tOOI1Z. Ne
mains zonder tOOl1t\ zonder bedwang~ vrij en
woest.
- Aft Too11zen, WW. : e per(d) tOOllzen / bedwingen : ge 1110et hent to01nen. W db.

Toon (uitspr. met zachtl. 0), m. Antoon. lie
PERSOONSNAMEN.
Toon (uitspr. ll1et sch. 0), m.Mv. toonen.
Verkl., niet gewoon, tuuntse/ my. -tses, -tsz"es.
Toon; fro ton. W db.
Tooneel, O. Behoort niet tot het eig. dialect
(ook niet de samenst.).
Tnonen (uitspr. met sch. 0), WW. \Vdb. Ie1Jzan.4

top
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zijn tanden toonen (of too(g)en). In het jasspel :
,k toone ne 7Jf;fdere,. der en es niet (niets) getoond. J. CV (Aanh.). Zie' t gewoner TOOGEN.

Toons
Toor,

(sch. 0), bw. lie TANS.

In. Victor, !-Iector, Nestor. Zie PERSOONSNAMEN.

Toorf (zachtl. 0), m. Mv. tooruen, Verkl, -ke /
my. -kes, -kzes (zie ook TOORFELE, TOORVELE,
TOORFELENK, TOORVELENK). Hetz. V{. als ndl.
tarf, zie Jl11z1. Wdb. Kluit aarde, Alee nen ha.rten (harden) toorf nor ietnand 7Derpen. - De
uitspr. laat den vorm torf onderstellen.
Toorfel, m. Zie TOORFELE.
Toorfele (zachtl. 0), TIl. Mv.

~ls. Verkl. -Li:e ;
mv, -Ikes, -Leies, Van toorf met den verkleinings-

uitgang -ele. Daarnaast TOORVELE. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Kleine kluit
aarde. J k Paktege nen toorfel en "k smeet er mee
nor den hondo - Lie graphie torfele kan geInotiveerd worden.

'I'oorfelenk, m. lie
Toorfeling (nitspr.

TOORFELING~

-lenk) , m. M v. -leJlgen ..
Verkl. -lenkske; my. -skes, skies. V erldeiningsvonn van den verkleiningsvonn toorfe!e (zie ald.].
illee toorfeleneseies geur/n.

Toorn, 111.; - toorts, vr. Niet in gebruik
(ook niet de aft. en samenst.].
Toorvele

(zachtl. 0), m. Soms voor TOORFELE

(zie ald.).

Toorvelenk, toorveling

(zachtl. 0), m. lie

TOORFELING.

Toot, vr. lie TOTE.
Toots (zachtl. 0), m.

Zie TAATS.

Tooveren [uitspr. met sch. 0), ww. Wdb.
- AB. Toouereere, m., toovenaar (dat men
niet gebruikt); J1£nl. Wd», KIL., SCH, DB, CV,
J; - tooveresse [klemt op res), vr., tooveres; Jl£nl.
rVdb. / zoo zwart as 'n tooveresse, zwart en vuil,
J, C V (Aanh.j ,. vanhier : tooueressembesseme, m.,
bezern waarop een tooveres rijdt : mee tooveressembessems werdt 't ongeweerte bijee'ge'l'aagd, zegt't 7)0Ik,. tooueressembrood, 0., paddestoel; tooucressezaiue, vr., zalf door tooveressen
in hun tooverijen gebezigd; - toouerije, vr. : del'
was toouerijc mee' geu1Oezd.
- Samenst. Toouerboee, 111., boek waarmede
men toovert; J1£nl. lVdo.; - tooverdrank, m.,
VD; - tooverfluz'te, vr., tooverseltuifele, vr.,
tooverfluit; vee1al in 't verkl.: tooverflztz'tse, -seltza'..
felke,. - tooverkeunste, vr., tooverkunst; t007)erl1zete, vr., veelal in 't verkl. ""leetse, tooverheks; vgl. Loq. "fVdb,. zie hier METE; - t007Jer..
renlr:, m., tooverring; - tooversehole, vr.; tooverspel, 0.; - to07)erspie(g)ele, m.; - tooverstaj~ -stok, TIl., tooverroede; too'l'ertoer, 111.,
goochelknnstje; - tooverword, 0., toovenvoord.

Top, m. ~Iv. -pen. Verkl. -ke~' my . ..kes, -kz'es
(zie ook TOPPELE). Daarnaast, echt dialectisch,
TSOP. W db. De toppe(n) van de vengers. Spr. Geenen auwen top selteeren, eig. van eenen
boom, die jong sterft of uitgedaan wordt en
,vaarvan men dus geen ouden top kan snoeien of

'rOP
scheeren, .A.ltijd van menschen : Sics en zal
g-eenen au wen top scheeren, hij zal niet oud warden. J.
- Samenst. Topbooi, o., in tegenstelling met
onderbool : het deel van den boornstam waar de
takken groeien : "t iopboal es veel minder werd
(waard) as't onderbool; zie BOOL; - top,ende, 0.,
nagenaeg hetz. als topbool : vgl. DB en zre ENDE ;
- tophaut; o., het hout van den baomtop;.topscheute, vr., de eindscheut van den boom.

Top, m. Mv. -pen, Verkl. -ke : mv. -kes, -Eies,
Tal (dat men niet gebruikt). De kinders spele
mee' den top. Nen top drouten, hem op de draaibank maken; nen top doen drouien, hem doen
ronddraaien. Den top oppakken, hem al draaiende
van den grond ap de hand nemen. Den top
le (!f..g"j en, den tap op den grand leggen am de
ander medespelers er naar te laten kappen. Topke, o., knap met een pinnetje in 't midden,
fro toton. - Zoo zot as nen top, veelal van lichtzinnige meisjes. - Zie Kir.. Mn]. Wdb. SCH.
DB. CV. J. Vgl. fr. tou.pie (dat er misschien
van voortkomt}, Ret w. behoort tat het vorige
TOP.

Samenst. Topdzakke, vr., -dzakske, 0., topz71'eepe, vr., -z711eepke, 0., zweep waannede men
den ijstop (zie ald.) doet draaien; - tophatct;
o., hout van den top; hout, waarvan men toppen
maakt ; - topkoorde, vr., koord waarmede men
den werptol doet draaien; - topku, m., het houten uitstekende puntje van den top, dat tegenover
de pinne staat; zie KU; . - toppeze, vr., hetz. als
topeoor de : - toppinne, vr., de stalen (soms koperen) pin van eenen top: de toppinne 'n staa' nte
rechte, den top slaat : zie SLAAN; - topspe], 0.;
- toptijd, 111., tijd van het jaar dat de kinders
met den top spelen; - top toots, m., koperen
taats, dien men als sieraad op den ku van den top
slaat.

Topaas, m. o. Niet bekend in mijn dialect.
Tope, vr. lie TOEPE.
Toppel, m. Daarnaast tsoppel en, gewoner,
't verkL toppelke (oak tsoppelke) : top, topje.
, t Toppelke va' mijnen neuec was alb[;' vervrozen. 'n Eekster ioeurit op den toppel van de
popeNer. V gl. DB. Over den verkleiningsuitgang
-el(e), zie KI.- en ~,Torlnl.

Toppen, bedr. ZVl. W\V. Verv. : toptege,getopt.
Met hen (hebben). Daarnaast, gewaon, TSOPPEN.
Den top (van eene plant, eenen boom) afdoen,
afsnoe.ien, afkappen. W db.
Toppen,

onz. zw. ww. Very. : toptege, getopt.
hen (hebben). Tallen. De kinders 'Zifn an
't toppen. Ze toppen al g'heel den dag. Zie TOP.
- Aft Toppenge, vr., bet tappen; - toppere,
ill., ienland die topt.
~Iet

Toppenant, m. ; - tor, vr. Niet in gebruik.
Tore Toria (uitspr. torie/a, met korte a), vr.
Victari1. lie PERSOONSNAMEN.

Toren, m. Mv. -so Ret w. verdringt langzamerhand het nog gewane TORRE (zie ald.).
Torf,

m. (naait vr.). Daarnaast TOORF, sams

r65

TORVE
Turf. In Holland. branden ze veel torf(af
toorfv. V gl. hier TOORF.

TURF.

Torf, m.: - torfele, m.: - torfelenk, m.
Zelden voor TOORF, TOORFELE, TOORFELENK.
Zie die woorden.

Torment, a. 1'1v. -en, Pijn, groote kwelling.
De pifnen en de tormenten der helle. DB. CV. J.
Torn, m. vr.: - tornen, ww.; -- tornooi,
tornooien, ww. Niet in gebruik.
Torre, m. Mv. torrctn]s. Verkl. torreke : mv.

a.; -

-kes, -eies, Daarnaast soms TORREN, zeer zelden
Mnl. torre, turre (naast andere vormen],
Toren (dat men ook gebruikt en dat langzamerhand torre verdringt). Dat es nen hoo(gjen tarre.
Op da' kasteel zz'jn der virr tor re/rus. E klaz'n
torreke mee e klokske. KIL. SCH. DB. - Zoo
hoo(gj as nen tor re, zeer hoog. J. - "t Zal op
zifnen tor re luien (luiden), hij zal bekeven, berispt worden. "t Luidt op l1zifnen torre. SCH.
DB. J. - Den hane van den torre. Den hane
van den torre [mee' zi:fn hande') wille pakken,
iets onrnagelijks willen doen: iets dat onbereikbaa I' is, willen grijpen of bereiken. - Op iemand
(of op let) geenen torre (11leu(g)en) bausoen, er
niet (mogen) op rekenen. DB.
- 'Vat tarenvarmig is (walk, hoop, enz.}, Der
es dor in de lueht nen torre, die nte' veel goed
en veurzegt. Zie DONDERTORRE. Nen tor re zand,
DB. - Van bloemen die tarenvonnig graeien
of geschikt zijn. Ze draagt nen torre blommen
op herren hoed. Bepaaldelijk : torre uarn Babylonz//(n), roestkleung vingerhaedkruid (Digitalis
ferruginea L.), eene soms gekweekte hofplant:
de stengel is wel een meter haog en vormt, met
de dichtgeplaatste, aarvormende en roestgele bloemen, een soort van' tarre. Torreke van de
uust (dakvorst), ook veu(gjelke (zie ald.). Hoapje marbels. Nen torre va' 'vier morbels,
drie als basis en een er op; der zifn ook torre(n)s
»a' vi;f morbeis, vier als basis en een er ap. Zeker
marbelspel heet nor den torre werpen : een speTURRE.

ler tracht, van zekeren bepaalden afstand, den
bovensten marbel met een anderen marbel af te
werpen; dit werpspel wordt ook met noten (okkernoten, hazelnoten}, kastanjen en eikels uitgevoerd, Een ander spel heet nor den to rre sehieten:
de bovenste lnarbel 11loet rriet een anderen af.l{esehoten worden. .
- Afl. 7orachteg, bn. bw., tare.nachtig.
- Samenst. Torreg'at, 0., torengat; daarnaast
torreval~·tere, -vazsterke, a., torenvenster; - torrekruisen, -kruzsie, a., kruis van den toren; torreklokke, vr.; - torrenoulde, vr., torennaald;
- torrentak, 0., tarendak; zie TAK.

Torren, m. lie TORRE.
Torsen, ww. Niet in gebruik.
Tort (uitspr. op zijn fro tor),

In. (niet 0.),. fl'.
tort: ongelijk. G het (hebt) grooten tor.
J

Torte, vr. lie TAARTE (oak de afL en samenst.).
Tortelduive, vr. Tortelduif. W db.
Torve, vr.; - torvele, m.; - torvelenk,
In. Zie TAARVE,

TOORVEI~E, TOORVELENK.
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TOST
Tost, m. Eng.

toast/ ndl. toast. Nieuw in mijn

TRAKTEEREN

Touter,

m.; -

tonteren,

ww. Niet in ge-

dialect.

bruik.

Tot, voorz. W db. - Men zegt: bif of nor
(naar) iemand gaan, niet tot : - te(g)en iemand
spreeen, niet tot. - Men zegt soms: tot Gent,
tot Brusele, iplv, teo DB. J. -- 70t as, tot (rlat],
)k Zai toerken, tot as ge k017zt. DB. J.

Touw, o. (koord). Niet in gebruik (ook niet de
afl. en samenst.},

Tote, vr.

Mv. -n. Verkl, tootse : mv. -tses,
-tsies. lVInI. tote (naast toot). Buis. De tote van de
p01Jzpe. De moor heet (heeft) "n tote. "n Kanne
mee "n tote. DB. - Groefje in den rand van een
vat. De tote 'van' rn tnelktee le. De tote dient 017Z
111ee~ geJ1zaken zonder te sturten te gieten. DB.
Verach tende term : Mond of vmuil van
mensch of dier. Goed teten of slich] teten, goetTn
drank of slichten drank - hie smijt 'het al in
zifn tote. .Afie heet(heeft)'n ka tote, 'tis een babbelmuil, een lastermuil. Ze kan her tote roeren, Her
tote en staa' nie stilie. Tote toe! filenhond heet
(heeft) 'JJl. bree' tote. KIL. SeR. DB. ev. J. Mondgrimas. Ze kan 'n ineze tote trekken (of
zetten). -- Aangezicht. Iemand ne slag op zifn
tote geen (geven). Tonie hee' gervochten : g'lteel
zifn toot es kapoot. Triene ntcc her leeleke tote,
mee her scheeve tote, mee her gesproette tote,
enz. DB. ev. J. - Persoon (met verachting).
Jlfie de staute tote. Zwifgt, leeleke tote. Xa tote,
kwade, lasterende vrouw. Zie nog schrecmtote en
ander gelijkende samenstellingen, - Kus ; vee1al
als verkl. tootse (zonder verachting). Gee' n'tif'n
tootse, 1nifn dolleke. Sen. DB. cv. J.

Totebel, vr, Niet in ge bruik.
Tots, Ill. }\II v. -en, Verkl, -ee: mv.

-kes, -kies.
Bundeltje verwarde en ineengedraaide dingen.
Nen totswerk, vIas. ~faakt nen tots strood en
steeet hem in Jt keldergat. - Bundeltje bloemen
die dicht bij elkaar staan, De patr£otteplu.z'nun
dra(g")en de roo blomrnen in totsen, - V gl. DOD,
DOTS bij CV; DOT bij 1-1"RANCK-VAN WI]K.

Tottelen, onz. zw. ww. Very. : totteldege,
getotteld. Met hen (hebben). Stotteren. Ge 'In
lneu/{'(i) ze nie beki/ken of ze tottelt. V gl. fiEnl.
PVdb. ev~ (TOTTEREN).
- Afl. ToUeleere, m., iemand (man of vrouw)
die tottelt : Triene den totteleere / - tottelenge,
VL, stottering.
- Salnenst. Toitelkerte, -konte, vr., vrOllW die
tottelt ; - totlelkloot, m., man die tottelt.
Totterdood, bw. Tot der dood. Moe zi/n
totterdood, buitengewoon moe zijn. Mnl. Wdb,
kal. 607: toter doot, tote der doot.
Touders (uitspr.

met zovl. specialen ou-klank),
bw. 1~' ouders (== *1' olders, t' ulieder), te
tlwent. 't Es touders gebeurd. ' k Zal touders
k01Junen. Zie OUDER(E); en vgl. THOUDERS.

Toui,

bn. b\v.;

-

toulde,

vr. Zie TAAI,

TAALDE.

Toupet (uitspr. op zijn
Tournavis (uitspr. op

fr.),

TIl.

(niet vr.). \V db.

zijn fr. toernavies), m.
Mv. -zen. Verkl. -ke~' Inv. -kes, -kies. Fr. tournevis. Schroefdraaier. War es den toernavies ?

Touw,

o.

(getouw).

Niet in gebruik.

Zie

GETAuvVE.

Tovenier, m. Veelal in 't mv. «S; Soort van
appel : streping. Gehoord te Welden.
Traag, bn. Zie TRAGE.
Traalde (uitspr. trould» met speciale zovl.

ou),
Yr. Mv. -no Verkl. -Ee : -Eies, Tralie. De troulde(n) zian de uaistere. Mnl, traalge (naast
andere vormen],
- Samenst. Trouldewerk, 0., traliewerk.

Traan (uitspr. met zovl. lange a), m. W db. Ook in de bet. «\valvischolie» is het woord
m. (niet vr.},
Trachten,

"T\V. \~V db.

J

k Zal 't tracliten te

doen.

Tracteeren, W\V. Zie TRAKTEEREN.
Trae, bn.; - traine, m.; - traelen, ww.
Zie TRAGE, TRAGELE, TRAGELEN.

Traffiek (uitspr. met korte a en klemt. opfiek),
m. Zonder mv.; zonder verkl. W db. Handel.
In die stad, in diene wenkel ester 7'eel traffiek.
Ronse ' s n star! 'van traffiek.
J

Traffiekeeren (kee met zach tl. e), 011Z. zw.

ww.
Handel drijven. Binst den. eurleu(g)e toerdt er
»ee] getraf/iekeerd. KIL (TRAFFICKEREN).
- Aft. Tra;.f/iekeur, m., naar 't fr. tra;./icqueur/
de trajjiekeurs he (hebben) schoo' spe], Zeldener:
traffieeant, In. VD.

Trage (uitspr. tra(g)d), bn. b\\T. Traaq, Ge
ziit tra(g)e~' ge 7t1erk! tra(g)e.Zoo traa(g) as
"n slekke, zeer traag.
- Afl. 7'raaghied, V1'., traagheid; - tra(g)erik, m., traag mensch: ha; ge zi/t toch nen
tra (g) erz'k, Sies!
Tragel, m. Zie TRAGEL1£.
Tragele (llitspr. tra(g);diJ,

tra met zovl.
lange a), Ill. }\i[v. -Is. Verkl. -Ike; my. -lkes,
-lkies. Gaanpad langs de Schelde (of langs vaarten) vool' de schiptrekkers. Vgl. DB. ev. fifnl.
Tf'ab.

Tragelen (uitspr. tra(g):JlJn met zov1. lange a),
bedr. zW. ,,'\V. Voorttrekken (van schepen), tl'eilen. E schip tra(g)elen. V gl. ~fnl. f/Vdb (waar
het w. intransitief is).
'
Train, m. Zie TREIN (ook de afL en satnenst.).
Trainen, ww. Zie TREINEN.
Traite, vr.; - traithaak; m. Zie op TREIT-.
Traitre (uitspr. tretJr, met fr.e), m. Zie
TRETER.

Trakteeren (uitspr. tee met zachtl. e), bedr.
zw.·
Daarnaast TREKTEEREN. Voor iemand,
in eene herberg, bier, jenever, enz. betalen. Fr
regaler. Iio1Jzt nue 1nee 1Jli/ in de Z7.oane, }k zal~
au (u) trakteeren. As Peer geld heet (heeft), trek
teert hie, zilde. Vgl. VD (met ander beL).

'''''T.

TRAKTEMENT

TREOI-Il'ER

- ...\11. Traetcerdere, m., iemand die trakteert:
hij, ' m pinte betalen ? Toe de! ' t en es geenen
trakteerdere; trakterenge, vr., het trakteeren.

trede, nl.; fr. marche. Dat esnen hoo(g)en trap,
fr. escalier, ev. R. J. - Van haar, Zifn haar
es mee trapkies gesneen. J. - Trapke, o. Molenaarsterm. Getand stuk hout dat al weerskanten
van het klaiJn (klein) bakske (zie graanbak) Iigt
en dat dient om dat bakje te verhoogen of te
verlagen.
- Samenst, Trapdeure, vr., YD.

Traktement, O. Mv. -en. Verkl. -se : mv. -ses,
-sies. Daarnaast TREKTEMENT. W db. De sekretares heet (heeft) , n traetement van duus(t)
frank. - Tafelfeest, eetfeest; feestmaal. 't Es
bij de paster treetement vanda(g)e. SeH. J.
Tralala

(al de a's kort), two In vele volksdeuntjes. - Ook als m. nW.'t Was dar nen
tralala, een zingen en gefeest.

Tralaliere (de a's kort, klemt, op He), two
In vele volksdeuntjes. Ook zelfst. In. Op
zijnen tralaliere zijn (gaan of loopen), zingend
en zwierend de kroegen afloopen.
Tralie, vr.
Tram, m.

Zie TRAALDE.
(nooit vr.). Mv. -s (nooit -nun).
"\Vdb. Den tram pakken (of soms nemeru, met
den tram gaan of rijden, fro prendre le tram, Zoo
zegt men ook: den train, de post, don boo(t)
pakken.
- Samenst. Trambane, vr., tra,.mweg; tramgast, m., trambediende; - tramfeture,
vr., -wagen; - trameor ie, vr., gewoon, verkl,
-kourtse, tramkaart(j)e; - trammaksieme, sams
-masiene, of op zijn fr. -machine, vr.; - franzstasti)e, vr., tramstation.

Trammen, ww. Niet in gebruik.
Trampelen, onz. zv«. WW. Verv.: tranzpelde/re,
. getranipeld. Met hen (hebben). Trappelen. Jlfee'
de uoeten trampelen, 't Perd (paard) hee' s' heel
den nach.t in de stal getrampeld. De grond es
hier vaste getral1zpeld. Ze tra1Jzpeldege va' kolleere. SeR. DB. ev. J. OUDEM., Bijdr. ss»:
Wdb. : tram.peren. Hgd. tram.pein (KLUGE,
Wtb.).
- Afl. Tra m.peiachteg; bn. bw. : da' kind es
zoo trampelachteg; -- tranipele, m., het trampelen : 7R)a' tieur nen tranipe! hoore ' k dor ? tralnj>eleere, m., iemand (vrouw of man) die
trampelt: 'wilde stille staan, trampeteere ! tranzpelenge, vr., trappeling : de tranzpelenge
van 't volk.
- Samenst. Tram.peieerte, -konte, vr., vrouw
(of meisje) die trampelt : - tralnpelkloot, m.,
trampelaar; oak van paarden : den tralnpelkloo'
van e perd en kan nie' gerust staan,

Tranen, ww.; - trans, m. Niet in gtbruik.
Transpoort (klemt. op trans, of weI op poort /

zachtl. 0), m. (lliet 0.). Mv. en verkl. ongewoon.
Daarnaast transport (op zijn fransch : transpor).
Twie frank veur den transpoort. V gl. J.

Trant,

m. In de geijkte uitdr. : van den
auwen trant; van den nui:'n (nieuwen) trant.
Vgl. VD.J.

Trantelen, tranten, wW. Niet in gebruik.
Trap, m. Zonder my. Het trappen. ' k HDore
den trap van e perd (paard). Wdb.

Trap, rn. (nooit vr.). Mv. -pen. Verkl. -ke;
mv. -kes, -kies. Dem bovensten en den ondersten
tra.P zi./' versleten, de bovenste en de onderste

Trapganze, Yr. M v, -no De naam wordt gebruikt, maar de vogel is onbekend. Trapganze(n) van,fen, met.. eenen sukkelaar in een
bosch gaan (meestal des avonds) en er hem verloren spelen. Sieske, willelne ne keer gaan trapganze vangen ?
'I'rapop, m. Dorpel met een of meer treden.
hUl~' hee (heeft) nen tra.pop, In den
Trapop, verspreid uithangbord. De bazinne van

Dat

(of Ul't) den T'rapop es dood,

Trappelen, onz. bedr. Z\V. W\V. Wdb. Onz.
Al staande of al voortgaande beurtelings de voeten op den grond slaan. Van mcnschen en van
dieren (paarden). De per(d)e staan te trappelen.
Trappele van otnpaslfjenteghied (ongeduld). Bedr. De grond vaste trappelen. DB. - Zie
TRAMPELEN.

- AfL Trappele, m., bet trappelen. Den trappel van de ruin in de stal hee Jnif belet te sloper:
(slapen); - trappeleere, m., iemand (man of
vrouw) die (veel) trappelt : dienen trappeleere
van e kind maatk)t Jnif kaad (kwaad); - trappelenge, vr., trappeling.
- Samenst. Trappelkerte of -konte, vr.; trappelkloot, l1l.

Trappen, onz. bedr. zW. ww.\Vdb. In de
more trappen. De grond trappen, hem vaster
maken door trappen. - S tappen. Ze kan trappen,
snel gaan.
- Aft. Trapperc, m., iemand die trapt; oak:
voettrede, fr. pidale. J.
Tras, o.

Schier niet in gebruik (oak niet de aft.

en samenst.].

Trauw,

lll.;

Zie TROU\V,
en samenst.).

WW.

-

trauwe,

vr.; -

TROU\iVE, TROUWEN

trauwen,
(oak de afl.

Travaalde (uitspr. -uouid», tra met korte a
en zander den klemt.], vr. Mv. -no Verkl. -ke;
mv. -kes, -eies, Hoefstal, travalje. E perd in de
travoulde beslaan, in tegenstelling 11Iet : e perd
op 'l hand beslaan. Mnl, : travaalge.
Travaux (uitspr. travo op zijn fr.), m. enk.
:Nl v. travoots. Een fr. HIV. als enk. gebruikt.
, t Es verboon op den travo te gane. V gl. J.
Traven, W\v. Niet in gebruik.
Travo, m. Zie TRAVAUX.
Travoulde, In. Zie TRAVAALDE.
Trawant, m. Niet in gebruik.
Traweel (uitspr. tra met korte

a, weel met
sch. e en ~:\d,en klemt.), o. Mv. -en. Verkl. -ke~'
mv. -kes, ····-kies. Truweel. .In 't lraweel, verspreid uithangbord.

Trechter,

111.

Zie

TRECRTERE.
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Trechtere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke : my. -rkes,
-reies, De slot-s valt dikwijls in de uitspr. weg.
Trechter. \Vdb. \Tan iernand die veel drinkt:
Jt loopt l{el~ik deur nen trec/iterc.
Tred, 111.; -

treden, ww. Zie TERI~, TERTEN.

Tree, 111. (niet vr.], Niet gewoon. Verheven
plaats; fro cstrade. SCH. CV. T. R. J.
Treeft, vr. : - treek, m.; mel). Niet in gebruik.

triem, m. (tre-

Treemkerre,vr. Zie "rREME.
Treffelijk (uitspr. gewoonlijk met ~i), bn,
bw. Eerlijk, deftig, welopgevoed, welgemanierd.
I n
Treffellj'k man, Wat hie gedaan heet (heeft),
en es in Jt gJ heel niet treffelz'fk. ZJ· es van n
treifelz'/ke fanueid», Trauint iieuer mee Jn treffeh/k maisi:e. SCH. DB. CV. J. CL (Bi/v.).
- Aft. Z'reffelijkhied, vr.: zwijgt »a' zijn
treffelz'jklzz'ed.
I

Treffen, ww. "\V db. Very. : trof, getro[fen,.
ook soms : trefteg"e, getreft. Met hen (hebben].

w.n..

Treil, m.; - treilen, ww. Niet in gebruik.
Zie TRA(G)ELE, TRA(G)ELEN.
Trein (uitspr. train), m. J\1v. -s (zelden -en).
Verkl. -tse : n1V. -tses, -tsies. W db. Twie trains
zi/n opeeJgeloopen. Nen trai': ua' plezier,pleiziertrein. Den tral(n)nelnen (of, gewoon,pakken), fro prendre ie train. Tratt n} uoeren, ook:
(ne) grooten trai' uoeren, rijkelijk leven;
fr. mener grand train : bij VD : een grooten
staat voeren.
Treinen (uitspr. trainCJn), onz. zw, ww. (AI te)
rijkelijk Ieven. .lIie traint te vele: Jt en sal mee'
zif' fortuuntse nie lange duren. V gl. DB :
TREINDEN.

Treite (uitspr, traz'tJ), vr. Verkensgras (Polygonum auiczclare L). Iller groez't veel traite
tsuss(eh)en de steenen. \Tgl. fr. trainasse (een der
talrijke fro volksnamen dezer gelneene plant). Bij
PRITZ. n. JESS, ~/Tolksn.: Vvegetrette, Wegetrede.
Treithaak (uitspr. traz'taak, aak met zovI.
lange a), m. ~:Iv. -en. Haak, rechts en links, van
het harnas : de koorden of de ketens van het
hool1zseh?id (zie ald.) worden aan de traithaken
vastgehaakt. Vgl. TREITE in .i.7J;fnl. Wdb en bij
DB ; TREIT en TREITHAAK bij CV. Van ofr.
trait.
Trek, n1. Zie TRUK, dat meer in gebruik is.
Trekken, bedr. wed. onz. st. \VW. Verv.:
trok (SOlliS trak), getrokken. Met hen (hebben).
\Vdb. - Bedr. lVIet eene zaak aIs object. n
ICorte (kaart) trekken: 10 eene kaart nit de overgebleven kaarten (boek) nemen, b. v. als men
eene kaart te weinig heeft, of (in sommige speIen)
als n1en niet voIgen kan; 20 eene kaart nemen nit
de hand van den speIer die er e~ne te veel heeft ;
30 in sonlmige goocheltoeren: eene kaart nemen
nit de door den goochelaar aangeboden kaarten.
- Jn Dzakke trekken, eene koe'wachterszweep
met twee groepjes strengen op zekere nlanier
vlechten ; Jnen trekt achtervolgens en beurtelings
de buitenste streng van ieder groepje door het
J
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midden der strengen van het ander groepje. Jan
es bezJg mee ' n dzakke te trekken. Jn Dzakke die
goe' g"etrokken es, es sehoone 7Jlerkant. Zie de
uitvoerige beschrijving in Vole en Taal, V, 38;
en DE COCKen TEIRLINCK, I(i'nderspel, VI, 107.
- Plukken, aftrekken. Appels trekken. 't li'-z'ndhee
blomrncetes getrokken. Eerebezen (aardbessen)
trekken. DB. J. - Ben koorde {ee' zeel) trekken,
een lijntje trekken. Ook weI met an. Zie beneden.
- Jt Lankst endeke (of koordeke) trekken, al den
geschonken vrijen tijd waarnemen of benuttigen.
Ook: Jt kurst endeke of koordeke (niet) .trekken. As "t Zondag es, treet hze in d' herbergen
altoos Jt lankst endeke, of : en trekt hz'e va'
z' leven Jt kurst endeke niet. - Kolen trekken,
kolen nit den grond halen. In de Kempe' zz'llen
z' ook kolen trekken. - Lootse .trekken, strootje
trekken. Zie LOT. - De stal treeken, er de mest
uit trekken. En heet (he eft) de kneeht de stal nog
nie' g-etrokken? - De zonne trekt ioatere, van
een bIikkerende zon bij regenachtig weder, J
(Bi.il''). - Uittrekken. Jt 11Iazsz'e (meid] moe'
gaa' ioorteis, ropen (rapen), radifzen trekken.
Iemand nen tand trekken, eig. en fig. Zie TAND.
(Van koopwaren of levensmiddelen). Doen
komen. V ti' waar trekte (trekt ge) diene wijn?
'Ze trekken den harenk uit Holland. DB. J. Verdeelen (door meting, berekening). Trekt die
SOl1l in dri.Je, i' znere, enz. Jt Land van da'
paehthof zeierd in aehte getrokken. Boer Sits es
ri.J'ke,1nor hze hee tten kindel's: zaat es Jn fortune
die in ttene getrokken es ? - Iet op e la( eh Jen
trekken, iets (ernstigs) tot een lachen (of iets
belachelijks) maken. J1fee hen» en es niet te reze-,
neren (raisonneeren), hie trekt het dl op e la(eh)en.
- Het trekken, het rekken, slepende houden. Es
Jn zaak in d' hande van 't gereeht, tans keunen
ze Jt trekken. Den temmerman en es 1JlOr nen
treutseleere, hie kan ' t trekken.Ook: het lange
(soms het lank) trekken. As onze paster preekt,
kan hie ' t lange trekken. Rapper gewerkt en
Jt zoo lank nie' getrokken! DB. In tegenstelling
hiermee : het· kurt trekken. Ge werkt dor al Jn
g'heel week an, trekt het toeh ··In beetse kurt (of
kurtere). Hz'e llzaaktege veel vaJ zifnen neuze
gzsteren z"11 de .li~roone,. nzor ashe (aIs hij) 11Zi.J·
zag, trak hz.e Jt kurt, zilde. Ook: niet lang
leven. Szeska en zal Jt 1nor kurt trekken,. ze
trekt het nog lange. - Iet (e land, ne 11leulen,
enz.) trekken, iet photographeeren. Iemand zz'f'
portret trekken.
- Bedr. Met een levend wezen als obj. Ienzand
deur de 11lOre trekken, hem bezwadderen. Ook :
Iemand deur de gote trekken. lie GOTE. Iemand op jless(eh)en trekken. Zie FLESSCHE.Ie11zand trekken, iemand photographeeren.
- Wed. '.lIe11z (zich) laten (solns' doen) trekken: 10 zich laten pramen; toe toe, eet 1nee en
laat ou (u) azoo niet trekken~' 20 zich laten
photographeeren.
- Onz. l\JIet een persoon als onderwerp. An
cen koorde. (of ee J zeel trekken), aan een lijntje
trekken.Ook weI zonder an, zie boven. - In
zeker kinderspel. Op den grond wordt eene lijn
getrokken. Aan elk en kant staat een rote kinders,
die elkaar om de lenden vasthouden. De twee
voorste kinders nemen elkaars handen vast en de
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twee roten trekken om 't meest, ten einde de
tegcnstrevers over de lijn te krijgen. Dat heeten
ze trekken, 0.( ook ouer de schreue trekken.
](OJllt, laat ons ne keer trekken. In somrnepi«
speir;) werdt er getrokken, om te zten wie deur
de stomrneienge moet. V gl. DE COCK en TErRLIKCK, Rz'nderspel, 1,136, 137, 191,220,236,
24 2-44. - Er uanaeure (of er 7'an onder)
trekken, ,veggaan. - Trekken 01Jl te zien toie te
gare moe' speler: (b. v. in 't bolspel) : men neemt
zooveel kaarten als er spelers zijn, en evenveel
zwarte als roode kaarten, en ieder speler neemt
(trek!) eene kaart; de roode spelen tegen de
zwarte. .A~onzt, me gaan trekken. - 7'rekken op
(niet naar), gelijken op : ill/eke trekt op her vare
ell Siesk) oj zij' moedere. SCH. DB. C\T. J. Afkeurend of berispend, Dat en trekt er niet op,
dat en trek! nteuerst op, of: zoaarop trekt datte ?
Watten da' ge dor zegt, dat en trekt nieuerst oj,
het is belachelijk, ongerijmd. Ze loopt dor mee
nen tros biommen oj her muitse, toaarop trekt
dat nui i' Vgl. J.
-- Onz. Met een zaak als onderw. De klokke
trekt, zevt men als de klok driemaal drie slagen
laat hooren (b. v. voor en na het luiden voor een
doode, gedurende de consecratie, enz.). Gewoner,
het trekt: ' t trekt oj> de kerke ueur 'In berech·teu{re. Soms: hct trekt sla(g)en. - Van gezicht:
zich vertrekken. Ze gevoelt »ee! pijne : klikt hoe
dat her gez/chte trekt. Zij' /rczlcht es g) heel getrokken. - Van hout, planken, meubels : zich vervorrnen, verplaatsen (door drogen). Nat haut en
1Jzeugtle nil') verwerken, ' t trekt te stijf. Deur
)t trekke rian )t haut k7vanz de deur uit den
haak. - Van maag: verduwen. Sedert eenegten
tlid ell trekt de 1Jza(g)e nil' 1Jzcer. DB. J. - Van
. planten: (welig) groeien, gedijen. Popeliers trekke
goed lankst de beken. SCH. DB. CV. R. J. Van geld: rente of intrest doen opbrengen. En
laat da' geld in ou (uw) kasse nz'e lz(gg)en, ge
1noet het doen trekken. DB. - Van herberg,
winkel, bedrijf : veel klandizie hebben. .If,l"z'e hee .
ne sclzoen'ZR)enkel opegedaan, nlOr hz'e en trekt
nz'et. ' t Iianf1naken en trekt nie nzcer lenk veur
, fl tseste§{ iaar. Der en es geen een stokeriie die
nog trekt. SCH. DB. J. - Bloed trekt, de eene
bloedverwant voelt (heimelijke) aantrekking voor
den anderen. En as ze ' t 1naz'skebezag, 7.Joeldege
ze dat )t heur kind 7vas: bloed trekt. ~ Bloed
door pleister of eenig opgelegd geneesIniddel naar
zekere plaats van de huid trekken. jj,.fostord
(rl1ostaard) trekt fel. lI.loeder lai '~n plaaster op
l117/neln bUlk, nzor z) en 7vildege nut trekken. Van krulbol: vanzelf de rechte lijn verlaten. Die
bollc )n trekt niet,o 'k en kan der nie 11zee spelen,o
z' en hee) geenen truk (zie ald.). 'nz Bolle 'nz
nlag ook niet te '"veel trekken. DB. J..- }}.foeder
trekt llZoez"lijk (of genzallek), wordt (nlet) gemakkelijk gephotographeerd. CL (B(iv.).
- Raadsel. Hoe nleer da' g' er an trekt, hoe
kurter dat )t werdt, eene sigaar.
- Af!. Trekachteg, bn. bw., geneigd tot treklcen : loontse was zoo trekachteg gzsteren : hie en
koes(t)gee) 1Jzaiske gtrus(t) laten,o da) perd en es
nlet trekachteg,o - trekkenge, vr., 'Vdb.: 'k
cre7Joele trekkengen in denz buz'k,o - trekkere,
~1., iemand of iets dat trekt; W db; bolle die
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gocd trekt : J k spell' dor mee nen trekker van J nt
boUe,o trekker van de schoen, vgl. J. en VD;
trekker uan den ankere, hetz, als aneerslcutele
(zie ald.}: marbelspel: een der kleine putjes rond
den konl1Jlze (zie ald.); - treksele, 0., pleister
(geneesllliddel), die trekt : ' k zal "n trekselop de
uoete' le(gg)en~' SCH, DB, J.
- Samenst. Treebeen, 0., been dat korter is
dan "t ander en dus achteraan komt : ne main}
rnee "n trcebeen ; de persaon met zulk been:
j1.fle, dat trekbeen , vanhier .trekbeenen, ww.,
trekkebeenen, VD; SeH, CV, J; - trekbeeste, v.r.
(niet 0.), trekbeest, VI); - trekberd, 0., veelal in
't verkl. trekberdelke~' daarnaast trekplankske :
plankje vooraan den duivenkijker, d~.t men met
een koord kan trekken, en dat den kijker alsd~n
sluit ; J (trekbard).,o - trekbolle, v~., krulbol die
har.d trekt, d. i. die men met moer te kan doen
recht loopen; DB, J; - trekgat, 0 .., tochtgat;
ook: aIle plaats, waar het tocht : die straat. es
I n trekg-at,o vgl. VD; zoo ook trekkot, 0., wonlng
waar het erg tocht, CL (Bii'v.),o elk del' 6 of 8
gaten van den aarenboom : in een van die trekgate steekt de ~CJever den trekstok, as hze "t gare(n) 'linit spannen : Volk en Taat, V; ook de
trekhangel heeft trekgaten waann den trektap
wordt gestoken; J-rolk en Taal, V, 165; - trekhangele, m., weversterm : loodrecht s~uk h~ut
aan de rechte rame vastgemaakt en waann eenlge
openingen zijn die men trekgaten noemt; V~lk
en Taai, V, 165 ; - trekkoe, vr., koe als trekdier
gebezigd; - trekkoorde, vr., trekkoord; daa~
naast trekzeel; alle touw waaraan men trekt, zre
VD; bepaaldelijk : touw waarmede men het trek~
berdelke in beweging brengt; -- trekosse,. m., os
als tr ekdier gebezigd; - trekpaj, m .. (niet vr.),
pap (pleister) die trekt : legt op dent bUlk ne ste:ken trekpap; - trekperd, 0., trekpaard; In
tegenstelli11g met rljperd / - trekplaaster.e., vr.,
trekpleister; persoon die ienland ge~~akkeh]k ter
herberg trekt en zelf er veel v.erbh]ft,: 'If)OrOm
'/J!)z'Zde 1'nee' d/e trekplaaster uztgaan,2 ~ ~rek
stok, 111., weversterm : stok die, met een ultelnde,
in de trekgaten van den garenboom steekt; Volk
en Taal, V, 164; - trektange, vr., trektang,
VD; ge 1noet de 'Worde (woorde~) mee'n
trektang ud z/jne 1110nd halen, het IS een .hardnekkige zwijger: - trektap , ~:., ,,:ev.ersternl:
houten kegeltje, \vaarop het vn]e lutelnde van
den trekstok rust; Volk en Taal, V, 164; treku1ortele, n1., de Ineest ontwikkelde wortel van
eenen boom: de boonzkappers kappen 't lest den
trek700rtel af; fig.: beminde, geliefd~ (zooveel
als trekplelster bij VD): 't e~ kan nze ver'"wonderen dat hie dor veIl' gaat, zlJnen trekwortel es
(of Hert) dor; - trekzak, m., accordeon: da'
nzant~eke ka' schoon op zi/nen trekzak spelen.

Trekteeren,

ww. ; -

trektement,

o. Zie op

TRAK-

Trema, a. Weinig of niet in gebruik.
Treme yr. 11v. -no Verkl. Iree1nke / nlV.

-kes,
-kzes. Eeb dertwee berries van eene kar, van
eenen kruiwagen. De t'W.ze treme van ons kerr~
Zlj) gebroken. Zie TREME In Mni. Wdb. en fro trenne. - .In de treme(n) N(gg)en (of gespanne
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- Samenst. Tremeisto e, m., elk der twee stokken, die schuins liggen en den graanbak van den
molcn dragen; vgl. graanbak.

Trens, vr. Niet in gebruik.
Trentel, m. lie TRENTELE.
Trentele, In. Zonder mv.:

zonder verkl. De
slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het drentelen. Boer Tonie es ioeer op ziJnen trcntcte, bij
gaat langzaaIn in en rond boeve en land. Trant, manier, wijze; min of meer verachtende
term. Den ausoen irentele. - Dwaas en lichtzinnig gebabbel. Den t rcniel van dat d011l 7fJi;f
begint nti;' te(g)en tc steken. - lie TREKTELEN.

Trentelen, onz. zw. ww. N agenocg hetz. als
ndl. drentelen. D« boerinne trcntelt in en ltd
't htus. In de lochtenk trentelen, Ze trcntelt er
vandeure. - Talmcn, al te traag werkcn. Dat en
es nie werken dat hie doet : "t en es mo r irentelen. - Dwaas babbelen. Wat trentelt da' 7oi)f
dor were? - Trentelen zou ouder zijn clan dr entelen , zie FRANCK-VAN VVIJK : DRENTELEN;
vgl. hier TRGNTELE]';".
- Afl. Trentelach.teg; bn. bw., van iemand die
trentelt: trentelachteg zi)'n,. - trenteicere, In"
iernand (man of vrouw) die trentelt (traagjes gaat,
talrnt, veel en dwaas babbelt] : i11ie den trenleleere; - trentekleriie, vr., het trentelen : 7R)a'
beteekent die trentciderr]« l - trentelenge,vr.,
drenteling, getalm, dwaas gebabbel.
- Sarnenst. Trenteieerte, -konte, vr., vrouw
die trentelt; - trente/kloot, m., man die trcntelt.

Trenzen, ww. Niet in gebruik.
Tresse, vr. ~lv. -no Verkl. lreske ...

nlV. -kes,
-kz'es. Fr. tresse. J-Iaarvlecht. Ze draagt her haar
in tWle tressen. YD.

Tressen, bedr. zw. ww. Very. : trestC/[e, getrest. lVlet hen (hebben). De slot-e valt dikwijls
in de uitspr. ,veg. Fr. tresser. Vlechten (vooral
van haar). Da' Jllaisk' heur haar es altoos
schoone g-etrest. SCH. DB.
- Afl. Tressenge, vr., bet tresscn.
fransch), m. 1\;1v.

-terse Verkl., gewoon, -terke,. my. -kes, -Ides.
Fr. traitre. Reimelijke kwaaddoener. Enz betrauwt de keerel niet: 't es nen tretere. J·Ven
treter van ne val'nt. - Plager. Leeleken treter,
laat l1Zi)' gerust. Ook van vrouwelijke ,vezens :
Trz'entse was e klaz'n treterke. Zie TRETEREN.
Oak SCH, CV,

Treteren

(hebbcn). Iemand tri'teren; hem erg plagen,
kwellen; hem kwaad doen. Da' wiJ.! Ran herre
man iretercn, Worom treterde [tretert ge) da'
kind? lie TRETERE; ook Sen, CV, J; M (TRETTERN).
- Afl. Treterachteg, bn. bw., geneigd tot
trctercn : Triene kan toch zoo treterachteg doen ...
- treterderi/e, ireterije, vr., plagerij,· kwaad-

Tremel, In. Zie TREMELE.
Tremele, m. Tremel. Wdb,

Treter, m. Zie TRETERE.
Tretere (uitspr. tre ap zijn

TREZE

lSI

zifn), hard moctcn werken. ZiJ' wi;j Zigt [aar-uit
faar-in in de tremen.
- Samenst. Treemeerrc, vr.: de treemeerr'
hee twz'e tremen : der ziJn ook kerrekies die geen
tremen en hen (hebben).

J.

(uitspr. tre op zijn fransch), bedr.
zw. ww. Verv.: treterdege, getreterd. 1'Iet hen

J.
Treunselen, w «.

doenerij;

Zie TREUTSELE~ (het ge-

wone woord).

Treur, m. Zonder mv.; zonder verkl. Ret
treuren (van menschen, dieren, planten). .A n den
treur ziJn, treuren. Sichtend de doo' va' zi/' 71.Jijj
ligt er nen treur 07Jer hem, V gl. llinl. fVdb. i. Y.
TREUREN, kol. 689.
Treuren, onz. zw. ww. Wdb, Meestal in de
bet. van: kwijnen (doorverdriet, treurnis).
't Wordt gezegd van alle levende wezen. Den
hond t reu.rt sicntend da' zi)" meester gestoorven
es. 'k En wete nie wat er an den appelbool1z es,
hie treurt a! meer as t'Zoie Jaar (bij gebrek aan
voedsel, enz.) . .L1iieke treurt: zie' z' iemand
geeren? v gl. \V db.
- Afl. Treureg, bn. bw., \Vdb.: treurcghied,
vr., treurigheid.
- Samenst. Treu res (ch) , m., VD; - treurlcnde, VL, linde met neerhangende twijgen; treurolmc, m., treurende 01n1.

Treute, Yr. 1'1v. -n. Sukkelaarster.
van c wijf. yT gl. J: TREUT.

'ii

Trade

Treutse (uitspr. treulsJ) , o. Daarnaast rnt.rrrsz.
Verkl. van een niet gebezigd <treuue}, *truut
(of ·!etrute). Een weinig, een beetje. Gee' nu]
n t rctctse Inelk. IV/ide nu] nog "n trutctse kaffie
sc/icnbcn ?
J

Treutselen, onz. ZW. ww. V"erv. : treutseldege,
getreutseld. Met hen (hebben). Daarnaast soms
TREUNSELEN en TRUUTSELEN en, zelden, TRUTSELEN. Treuzelen, talm en, dralen ; beuzelen;
prutswerk verrichten. Deuruierken en niet treutsflen! l/Vat treutself da' kind in die kasse? Zie
FRANCK-VAN \VIJK op TREUZELEN, TREUREN.
SCH, DB, J: TREUTELEN. SCH, DB, CV, J:
TRUTSELEN. J : TRITSELEN.

- Ail. Treutselachteg, hn., bw. : treutselaclzteg 7fJcrken,..- treutselderi)'e, vr., treutselenge,
vr., het treutselen; - treutst:leere, In., man (of
vrouw) die treutselt: Trien en es l1zor nen treutscleere.
- Samenst. Treutselkerte, -konte, -kause, vr.,
vrouw die treutselt; - treutselkloot, m., man die
treutselt; - treutselpot, m., man of vrou\v die
treutselt.

Treuzelen,

,vw. Niet in gebruik (oak niet de

afl. en samenst.).

Treze, vr. V rouwenaam: Theresia. lie PERSOONSNAMEN. - :N1eisje, beminde, echtgenoote.
Trients' es e vies trezeke. Fiel trekt mee' ziJn
treze nor de keerenzesse. l/Vi'e ester ziJn treze nui?
Vgl. DB.J.
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Rijrnpje:

Trezeee.
JJli;'1JZ bezeke,
Wanneer zal "t zifn?
T auend in de maneschijn !
Trezet e zal zeng-en,
Trezei» zal spre1?<-I{C'Jt
En ICobeke zal speebna(n) zi;'n!
- Trezeke, 0., veelal in Jt mv, -kes, -kies. Plantnaarn. JO De eereprijssoorten (vooral Veronica
ch.amaedrtfs L); 20 de vergeet-mij-nietjes [vooral
Myosotts palustrzs L); men zegt ook voor deze
twee bloemen : blauw trezek(z)es / 30 kleine
suikerboontjes ; SCH.
J

'I'riakel, VI. Niet bekend.
'Prlangele [uitspr. trze;'angJ!;;) , m. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Triangel. "\V db.
Op den trie;'angel slaan,

Tribunaal

(uitspr. t ricou-, ge\voon triebs-,
naal met zovl. lange a), O. M v. -nalen, Verkl.
-ke / mv, -kes, -kzes. Wdb. Jt Zal ueur (of oP)
,. t triebenaal kOl1Z1JZen.

Tribunalen

(uitspr. triebu-, gewoon triebs-,

na met zovl. lange a en den klemt.], Procedeeren

(met een persoon of eene zaak als subject). Jlfe
zz'llen trtebenalen, 't Zal triebenalcn, Zie TRIBUNAAL.

Tricot (uitspr, trieko, op zijn fr.], m. (niet
noeh vr.}, ,V db. J. CV (Aanh.).

0.,

Triebenaal, triebunaal, o. ; - triebenalen,
trisbnnalen, ww. lie op TRIB-.
Triejangele, m. lie TRIANGELE.
Triejo (klemt. op trie), In. Zie TRIO.
Triejomf. m.; - triejomfantelijk, bw.; triejomferen, ww, lie op TRIOMF-.
Trieko (klemt. op ko), In.; - triemestere
[klemt. op nus), m. lie TRICOT, TRIMESTERE.

Trielje, vr, Niet in gebruik.
Triene, vr. Catharina. Zie PERSOoNSNAMEN. Vrouw in 't alg. I n F;jne triene. Jt En was mor

n senipe] t riene, n onnoozel triene. Z'wifg-t,
dzeaze triene. - Bepaaldelijk: beminde ; eehtucnoote. 1Vie ester zifn alderlz'efste trtene ?
J

J

Sedert dat Ernie] g-etrau'lJ!./d es, est:« aUi;'J mee'
zzfn trien op gank.
-- In de bet. vrouzv (of S0111S kind, bepaaldelijk 1nezs;'e) vormt triene, als 2e lid, een
aantal samenstellingen: bleettriene, sclzi;'ttrzcne,
sclzreeJ1ztriene, vudtriene, zeektriene. lie die
woorden.

Triepel, bn. lie TRIEPELE.
Triepele, bn. De eind-e valt

dikwijls in de
J
uitspr. weg. Tripe1. W db. Vauwt da g'oed triepele. Jet triepel doen. Ge zilt dat dobbel en triepel betalen, zeer duur.
- Zelfst. m. : triepelen, soort van sterk bier.
Da J bier, es da J triepelen l Jt en es nog geeneJ1z
dobbelen!

Triepelen, m. Zie
Triestig (uitspr.

TRIEPELE.

triestJch) , bn. bw. W db.
Nen triestege maz'ns.Trz'esteg 'were. I n Trz'esteg

TROEBELE
affeeren. Triesteg doen, triestig te werk gaan.
- Afl. Triesteg-hzcd, vr., triestigheid; ge moet
die triesteg-hied overwinnen.

Trijp, 0.; - trijs, m.; - trijzelen, WV{.;triktrak, 0.; - trillen, ww, Niet in gebruik.
Trimestere (uitspr. trie-, klemt. op 1Jles), m.
(niet 0.). Mv. -rs. Verkl. -rke : mv. -kes, -kit's.
De slot-s valt dikwijls in de uitspr. \veg. Trimester. W db. - Ook : wedde van een trimester.
JJlo1"(g) e l1zeug-(e)1Jz J (mogen we) onzen triemester g-aan halen, - Vgl. CV, R, J.

Trio (uitspr.

:M: v.

t riefo, klernt. op trie), rn. (niet
triefoots. Trio. Ze zeng-en nen trie;'o. J.

0.).

Triomf [uitspr. triefo11if, klemt. op f01nj), TIl.
't Woord k0111t in zwang. "\Vdb. Ons partife
71 Z''ll t : t es ne schoonen triefomf'.
f

J

Triomfantelijk

(uitspr. t riefom-, klemt. op
jant, li;'k met i./), bw. ,V db. Iemand triefomjantelz';'k inhalen,

Triomfeeren (uitspr. trie;'o1JzjerJn, klernt. op
je), ww. Wdb. Het w. k0111t in zwang.
Trip, rn. Mv. -pen. Verkl. -ke / verkl. -kes,
-kzes. HI. tripe. Darm. Veelal in 't mv. Iemand
de trippen uit zi;'ne1Jz buzR stanzpen. Sies kreeg
1oJ1zen
I n steke dat de trippen deur de 7110nde k71
(kwamen). - Gewoon. Soort van worst, die de
franschen boudin heeten. Der zi/n twie 'soorte
uar: trippen: de ieitten trip (gemaakt van een
weinig vleeseh, veel broodkruim en meer of min
krenten) en den bioc' trip (gemaakt met veel
bleed, kruim van brood en ajuin). De toitten trip
wordt gelnaakt van de dunne darmen, de bloe Jtrip van de dunne of de dikke darrnen: den dunnent bloe'trip van de du.nne dormen (of snarens,
den dikke1Jz bloeJtrip 7.' an de dikke darmen, De
eehte vleeschworst beet sas- of sosiedze (fr. sauczsse). - Voor de geschiedenis van 't woord, zie
TRIPE in ilfnl. Trab en TRIJP bij FRANCK-VAN
WIJK.
- De beteekenissen van trip, vr., bij VD, zijn
hier onkekend.
'I'ripel, o. Niet in gebruik.
Tripel, bn, Zie TRIEPELE.
Tripmadam, VI.; - trippelen, W\\'.; -triptrappen, \VW. Niet in gebruik.
Trits, In. (?); het geslaeht blijkt niet. Komt
voor in: beddetrz'ts (dat de notarissen nog in
hunne aankondigingen .gebruiken), trede onl in
het bed te gaan (?).
- Tr its, vr., niet in gebruik.

Tritsen, \vw. Niet in gebruik.
Troebel, m.; bn. Zie TROEBELE.
Troebele, m. Mv. -bels. Verkl. ongewoon.

De
slot-e valt dikwijls in de uitspr. \\Teg. Troebe!.
FI. trouble. W db. Onlusten, oploop, beroering;
twist. In dat hUlshauwen es Jt dikkels troebele.
Nor den eurleu(g)e 71Jaren del' in al de landen
troebels. ]/J7a J veur nen troebel es .'t in die strate?
- Ook : het oploopende, onlustverwekkende yolk.
Der komt ginter nen troebel va' volk. - V g1.
Mnl. TURBEL (naast ander vermen).

TROEBELE
- At1. Troebelc;~fc!, vr., hctz. als troebele. Dcr
seas troebeleng: in huis, op de strate, in }t land.
Troebelenge ua' volk.

Troebele, bn. bw.De slot-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Troebel. Fr. trouble. V gl. hier BLONT.
"t Water es troebele (gevvoon: blont); }t Bier es
troebele.. Troebelen drank en hee' geen 00 (g-)e,
bevalt met aan het oog.
~ AfL Troebelg' hied, vr., *troebeligheid, troeJ
belheid; daarnaast troebelte, vr. : de troebelg hied
(of de troebelte) van diene wijn es zoo groot, da'
gJ er niet deur en keunt kijken.
Troef, m. (niet vr.] . Daarnaast TERROEF,
TEROEF (uitspr. tJ-), gewoon ROEF. Mv. -uen,
Verkl. -ke / my. -kes, -eies. 'V db. (7')rotf uttspelen, uz'tgaan of uitkoJJunen. (T)roej volgen,
traef bekennen. (T)roef maeen of (t)roif keereno (7; roef(uz't) ! roepwoord van den speler die
troef speelt. Troef oP! roepwoorcl van den speler
die troef bekent. De. speler die geen troef heeft,
zegt dikwijls laehend : die /]'cenen en heet (heeft),
es droef ! Troef aas of }t aas troef; iroef achtc
of d' achte troef: troef zot of de zot iroef, enz,
- Spr. Zwz'j(g)en es (t)roef, zwijgen is 't beste
wat men do en kan, J (Bijv.). Zie ROEF (ook
voor de samenst.) en de
db.

'V

'I'roel, Yr. Niet in gebruik.

Troep, m. lVI V. -en. Verld. -ke / my. -kes, -eies.
W db.':"- Leger. Zz'jne eeune uias bz'j (of onder)
den troep, J. Bij VD enkel in 't mv.
Troetel, m.; - troetelen, ww. Niet in gebruik(ookniet de afl, en samenst.).
Troeven, ww. Daarnaast TERROEVEN, TEROEVEN en, gewoon, ROEVEN. Wdb. Zie ROEVEN.
-- Aft. Troeuere, m., iemand die (veel of gemakkelijk) troeft.
~ Salnenst. Zie ROEF-.
TroWel, m. Niet in gebruik.
Trog, m. Mv. -gen. Verkl.

-ske / my. -skes,
-skies. \Vdb. - Sleeht bed. Ze slopen (slapen)
in nen trog. }k Ga t 1nz'jnen trog kruipen, ik ga
slapen.
Troggelen, \vw. Niet in gebruik (ook niet de
afl. en samenst.).
Trok, m. Fr. troc. Ruiling. T;Vi'llenze nen trok
doen.

Trokkeeren (kee met zaehtl. e en den· klemt.),
onz. zW. ww. Troqueeren. YD.
Trom, Yr. Niet in gebruik.
Trombal (uitspr. rnet klelnt. op

bal), Ill. Mv. -so
Groote troIn, die door een persoon op den rug
wordt gedragen. Fr. grosse-caisse. Den trolJzbal
slaan. Pierke draa/it den trollzbal. SCH. DB.
T. R. J. - :i1fi.fn oore} slaan troJlzbal, er is een
(groot) geruiseh in mijne ooren.
- Samenst. Trol1lbald,:a(g)ere, ni.; - tronzbalsla(g)ere, ill.
Trommel~ m.

Zie TROMMELE.

Trommele, m. (niet vr.). Mv. -Is. Verkl. -Ike/
my. -Ikes, -lkies. De slot-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Trornmel. W db. Zoo dik as nen

TROOSTEN

lSI

trommeie, van menschenbuik. Hie hee nem bztz'k,
Keli/k nen irommele. - Buik. .lIle vult zi/nen
irommeie, hij eet en drinkt buitenmate veel.
Dikke buik. Dem brausoer hee ne fer men trotumeie. -,- Spr. .J:lfee }t tronimclbe gewonnen, mee
t }luitse (of) t scltztifelke) uerteerd; gelnakkelijk
gewonnen, genlakkelijk verteerd. J.
J

Trommelen, ww. Wdb. - Slaan, }k Was te
mirre (te midden) van de vijanden, mor J k tront1neldeg J er 11zi/ deure. Hie heel zz';'J 7.0z';f uit den
huiee getrol1zllzeld.
Afl. Trommeleere, m., trommelaar : trominciene», vr., het trommelen; het afranselen :
icmand }}z trollz11zelenge geen (geven) of drou ien
(draaien}; "n tronimelenee kr~i(g)en. SCH.
-- Samcnst. Trom melstoe, m., W db. : bt'e71r(n)
geli.fk tronzmelstoeecn, dunne becnen.
'I'rommen, ww. Niet in gebrllik.
Trompe, vr. lVI\'. -u. Verkl.: -pke / my. -pkes,
-pkies. Mondtrorn. Op de tro nipe spelen. Bosse (zie ald.] van een rad, .naafbus. Vooral
noordwaarts-Oudenaarde. lie T70 lk en Taa 1, rv,
164 (waar men evenwel een onderseheid maakt
tussehen bosse en tronlpe).
- Vrouwelijk sehaamdeel. - Ook : V~OU\v.
Dz'e auso trompe, dat oud wijf. Trtene, de leeleke trompe. }t Was I n vuil trompe.
- De ander bet., bij VD aangegeven, zijn hier
onbekend.
.

Trompen,

ww. Niet in gebruik.

'I'rompet (klemt. op pet), m. (niet vr.). Mv.
-ten, Verkl. -se / InY.
tro nipet spelen,

-SfS,

-sies. W db.

o» den

Trompetten (klemt. op pet), onz, zw; \VW.
VVdb. De einders tronipetten al de s' heelen dag.
- Aft. TroJlzpettenge, VI". : }t es /uer }n trompetteng oIII oorendul te 7i1 er(de)n}' - trol1zpettere, In.: kaken hen (hebben) gelz';'k nen
trol7zpettere, dikke kaken hebben; J.

Tronen, \:vw.; - tronie, Yr. Niet
Tronk, m. 1'1v. -en. Verkl. -ske /

in gebruik.

my. -skes,
-skies. \V db. en Jlfnl. l¥db. i. V. TRONC. - Ret
onderste van den booms tam nlet de wortels. Denz
b001l1 hee neJlz breee'n tronk / DB. - Afgeknotte
boom, zooveel als 't ge\voner BRANKE (zie ald.).
DB. - Familie, ras. Trau7i.lt er 1nor llzee, z} es
7.
ne goeln tronk. - Spr. Zuk nen tronk, zuk
'an
e jonk. J.

Troon (seh. 0), m. 1\1v. troonen. Verkl.
truuntse; my. -tses, -tsies. VVdb.
Troonen, \vw. Niet in gebruik.
Troost (uitspr. met seh. 0), m. l\-lv., ongewoon.
Zonder verkl. 'W db. Dat en es 1JlOr ne klainen
troost. Noo(d) zoekt troost.

Trooste.lbier, 0.; -wijn, m. Niet bekend.
Troosten (uitspr. met seh. 0), \vw. 'V db.
- Afl. 7'roostelz';'k (uitspr. met z';'), bn. b\\r.,
VD; ook van personen: T7ader en es niet troostelz';'k, troostbaar; vgI. TEUTH. (trozstlick) / troostere, m., iemand (man of vrouvv) die troost :
Tante .Jfele was ne goeln troostere,. Mnl. Wdb,.

TROP
- troosteresse, vr. : .ilfar/e;'a, troosteresse der
bedrueten,

Trop, In. Mv. -pen, Verkl. -ee : my. -kes, -Eies:
of troppele (zie ald.}, Mnl. trop. Hoop, troep.
Nen trop kinders. Iufkt ne keer, ne g'heelen
trop· 11Zuss (ch) en. Nen trop krouien (kraaien).
SCH. DB. - Ook van niet levende wezens. Nen
trop huzzen. De eeeze (kersen) kOlnnzen in
troppen, Gee' 11zi/ ' n tropke druiuen, Nen trop
noten, Ze draagt nen trop pluillzen op heuren
hoed. KIL.

'Proppel, m. Zie TROPPELE.

Troppele, m. Mv, -Is. Verkl, -lee : mv. -Iees,
-lkies. Diminutiefvorm van trop. De slot-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Nen troppe] kinders.
1)' huizekies stonden in (of oP) e schoon troppelke. D/e blonime/n} eomrnen in troppels.
"n Troj)pelt-e !,rz'eken, noten, Dor es nen tak
1JlCe' dri;' troppelkies 7i.'z'ttcbuzJ.:en. Zie TROP. \TD
((\ Zuidn. »).

Troppelen, onz, zw, ww. Daarnaast, soms,
TROPPEN. Van levende wezens : in een trop
komen : bijeenkomen, 't Tori' troppelt op de
mort [markt). DB. - Wed. De kiekies troppelen
houder (henlieder] onder de fleurikke (vlerken]
deklokhi1lne.
- AB. Troppelenge, vr., het bijeenkomen :
dar teas ' n groote troppelenge »a' volk.

7'a1l

Troppen, onz.

of wed. zw. ww. Hetgebruikelijke woord is troppelen (zie ald.], 't Volk

tropt »eur }t huis da' brandt. Ze troppen houder (henlieder]. Zie KIL. (die het als verouderd
aangeeft). V gl. 11f11.l. Wdb.
- AB. Troppenge, vr. : 'n troppe1lge va'
'volk.
- Samenst. Tropblomlne, vr., veelal in 't illV. :
aIle bloemen die in troppen bloeien (of die troppen); bepaaldelijk, de duizendschoonen (Dianthus
barbatus L.); - tropboone, Yr. ; enkd in 't my.
-n: boonen die in struiken groeien en hunne peulen in troppen hebben; tropkeerze (uitspr.
-keez.J) , eukel in 't Inv. : 500rt van groote, langwerpige, zoetsappige, roode kersen, die in troppen kOlnen; ~ troprooske, 0., enkel in 't mv.
-kes, .-kzes: klimmende soort van rozen, Illet kleine
roode bloernpjes in troppen / eng. red Cri1JlSon.
- Deze samenst. knnnen dus ook tot het bovenstaande trop gerekend worden.

Tros, m. Verkl. troske / my. -kes, -kzes. Zie
ook TROSSELE. W db. Nen tros druiven, blonz:..
1nell. 1Ven tros plzdl1zen.

Trossel, m. Zie TROSSELE.
Trossele, m. Mv. -Is. Verkl.

-Ike / my. -lkes,
-lkles. De slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Dilninutiefvonn van tros. Hoopje, bundeltje. 'n
7rosselke blol1Z11Zen. Nen trossel druiven, noten.
V gl. troppele, dat nagenoeg dezelfde bet. heeft.
Over den oorsprong, zie FRANCK-VAN VVIJK, i. V.
TROS.

Trosselen, onz. Z\V. w·w. In trossen of trossels groeien of bIoeien. De druiven trosselen. DIe
blo1711nen trossele schoone. Zie TROS, TROSSELE;
vgl. VD: TROSSEN.
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TROUWBN

Trot, In. Mv., 50n1S -ten. Verkl. troutse ] mv,
mv. -ses, -sies. Draf (van een paard), ' k Hoore den
trot uan e perd. - Gang (van mensch). Z' es al
de g'heelen dag op den trot. Ge 1110et ne goel/n
trot gaan, snel gaan. -- Eind weegs. ' t Es nog'
ne goec'JZ trot verre. J t En es mor J n troutse nie
meer, - Zie DB. T. R. J.

Trots, m. ; -- trots, bw. ; - trotsch, bn. ; trotsen, trotseeren, ww. Niet in gebruik (ook
niet de afl.),

Trotten, onz. zw. ww. Verv.: trottege, g-e·
trot. Met hen (hebben). Fr. trotter (waarvan de
oorspr. waarschijnlijk Germaansch is). Snel aanstappen; draven. Da' r~lPerd sa' goed trotten,

11fe zille moeten trotten 01n de baan op n ure.
te doene. Dat es loopen en trotten, de g' heelen
dag. SCH. DB. T. R. J. Vgl. J1:1nl. H7db. i. V.
I

TROTEN (TROTTEN).
~ AB. Trottere, m.: da' perd es ne
trottere , da' 7m)! es nen trottere /

goet~'n

Trottoir (uitspr. totr als zovl. taar en met den
klemt.), 111. (niet 0.). Het woord komt in gebruik.
Trouw (uitspr, trauw),m. (niet vr.) Mv. en
verkl. ongewoon. Het trouwen; huwelijk; Ir. mariage. Wanneer es 't den trauw? 't Was ne
schoonen trauw. ' t Es gebeurd op den traute
ua' l7uj'n dochtere, DB. CV. T. J. Vgl. YD.

Trouw, bn, bw. Niet in gebnlik. Zie GETRAU\\TE.
Trouwe (uitspr. trauwe), yr. Zonder my. en
zonder verkL W db. - V ooral nog in de uitdr. ter
trauwe, in volle trouw. J. - Ook: vertrouwen,
,k En lui (heb) in diene keerel geen trauwe. Zie
jJlnl. UTdb, koL 739, 8.

Trouwen (uitspr. trauwdn), bedr. zw. w\v.
Daarnaast, weI meer, BETRAU\VEN. Betrouwen.
,k En trauwe nie1nand. En trauwt de vaint
niet: hie zal ou (u) bedrze(g)en. V gL 11fnl. 'fVdb.

Trouwen (uitspr. trauwdn), ww. \\T db. De
paster zal ze 1JlOr(ge)n trauwen. 1Ilee iel1land
trauwen. Pier en Trzentse trauwen di/sendag.
- 1Ifee zel1zand nz't/ getrauw(d) zi.in, zich aan
ieluand niet' gelegen laten, ollldat men aan hem
niet verbonden is. J. - Spr. E perd da} stoorllzt

en e l1zazske da} wilt trauwen, en zi/n nze! !e(g)en
t' hauwen. J. - Azoo en zi/l1ze(zijn we) nie'
getrauwd, alzoo versta ik het niet, alzoo zijn we
niet overeengekomen. J. - Spr. 7'rauwen es
hauwen en dikkels berauwen.
- AB. Trauwachteg, bn. bw., geneigd tot
trouwen : de mazskies zi/n in ' t algemeen trau'U/achteg,. - trauwenge, vr., het trouwen: in'n
stad es 't aUe da(g)en trauwenge,. - trauwere,
m. : die veel achter ' t vravolk loopen, en zi;'n de
trauwers nzet,. der zi;" veel trauwers dees
1naand.
- Sall1enst. (Eenige .behooren misschien bij
TRAUW, m.). Trauwakt, m., huwelijksakt; R, CL
(Bi/v.),. - trauwbedde, 0., trouwbed; - trauwboek, m., veelal in 't verkL -boekske, boekje
waarin de burgerlijke overheid huwelijk, geboorten van kinderell en sterfgevallen aanteekent; fro
lh/ret de l1zariage.: - trau7i.Jbrzef, m., fro lettre
de faire part, brief, bericht, waardoor men een
huwelijk aankondigt; - trauwbroek, vr., bi'oek)

1ROtJ\VENS
die men op den huwelijksdag draagt; zoo ook:
trauwfrak, m.: trauwlzende, 0., trouwhemd;
trausehoed, m.: trauwfas, m.; trauwkleed, 0.,
ook trauaneiiedseie (== -kleedsele) , 0.; trauwmurtse, vr., trouwmuts : trauwkazakke, vr.;
trausoschoenen, m. mv.; trau 7fl7HS te, vr.; lrauwdag, m., VD; - lrauwdengen, 0., alles
wat de gehuwden op den trau'wdag dragen; zie
DINGEN; CV, J; - trauwfeeste, vr. (niet 0.),
huwelijksfeest; J; - trauwfaar, 0., jaar waarin
men trouwt of getrouwd is; zoo ook: trausozoeke,
vr., tratcunnaand of -l1lO1Zd, Yr. ; ook : jaar, waarin
vele paren trouwen of getrouwd zijn; - trausoknecht, m., jongeling die het huwelijk in de kerk
als getuige bijwoont ; het meisje (de getuige nl.)
heet : trauzomaisen of -maisie.. 0.; DB; trau7..opa(l1z)pieren , o. mv.: yTD; - trausokontrakt, a., huwelijkskantrakt; - trauzomessc,
vr., huwelijksmis ; J, CV (Aanh.),. - trausoraise, vr., verkl., ge\VOOll, trausoraisee, 0., huwelijksreis; - trauwrenk, m., trouwring.

Trouwens, bw. Niet in gehruik.
Trufel, m. Zie TR UFELE.
Trufele, m. (niet vr.], Mv. trufels.

Verkl.
ongewoon. De slot-e valt dikwijls in de uitspr,
"reg. Truffel. was, J.

Truffel, Yr. Niet in gebruik.
Truielinge [uitspr, -lengJ) ,

Zie TRUFELE.
vr.

Afranseling.

Op Overschelde. lie Volk en Taal, II,

Truk,

227.

m. M v. -ben, Verkl. -see : my. -skes,
-seies. Trek (dat men ook gebruikt, doch dat min
gewoan is). Wdb. - Het trekken van een paard;
manier van trekken : da' jerd hee ne schoonen
truk (daarnaast ook trek). DB. CV. J.- Toevoer
van lucht. Die schauto en hee' geenen truk (soms
trek). 011S stove zal ne goeln truk (soms trek)
kri'/(gjen. DB. J. - Aftrek; klandizie. Zi'/ne
wenkel en ka' geenen truk (of trek) hen (hebben).
Die herberg hee truk (of trek). Oak van waren :
die zoaar en hee geenen truk (of trek). Er en es
geenen truk (of trek) z'n de kafjie. DB. J. - Ret
eenmaal trekken aan pijp of sigaar. ' k Lal aIgau7.£1e
nen truk (soms trek) of t7f-,z'e(;' an de jn/pe doen.
Laat nu/ 'n trukske doen . ..I.\Ten truk doen, 1'00ken: ' k ga nen truk (soms trek) doen. V'gI, DB.
CV. J.- In (soms 11zee KIL, DB, J) tenen truk
(SOIT1S trek), in eenmaal. Hie dronk zij'l{las llzee
eenen truk (soms trek) ud. - OJ> zijnen truk
(zelden trek) zijn, van bier : geschikt OIll getapt
(getrokken) te ,varden. Laat da J bier nO/I JU l
beetse 17(gg)en, 't en es oj> zijnen truk nog nz'et.
- Geneigdheid, begeerte.. ' k Voele 'veel truk
(meer trek) 01n nor 1111/11l bedde te gaa'll. J. In de
geijkte uitdr.: den truk· (of nleer trek) van
Jt bloed, van den eenen bloedverwant tot den
anderen. Mnl. J{7[jb. - Van eene bolle : geneigdheid om naar zekere zijde te loopen. 'l1l Bolle
1noet truk (of trek) hen (hebben), 11701'" niet te
vele. De afgeronde kant vande krulbolle: die bol
en hee' geenen truk (of trek) genoif· DB. J.
- Loon of 'wedde; som die lllen jaarlijks
trekt. De sekretares hee ne schoonen truk(nooit
trek). SCH. DB. J.
- Slag (met stok, z"reep, enz.). Iemand nen
7'
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truk (ook trei) g-een (geven) of drouien (draaien),
Nen truk krif(g)en. V gl. DB. J (schop, stoot). Nen truk (zelden trek) 7lJeeghen (weghebben),
een weinig krankzinnig zijn. Ook : nen truk van
de meule/n} s' had hen (hebben). - Poos slapens. 'n Trukske doen nor den noene. DB. J.
- Treek, list, knnstgreep. In deze bet. nooit
trek/ soms truuk (zie ald.). Jlfee trukken 01ngaan.
Dat es ne siimmen truk. Z' hee trukken in herre
stert (staart) Hie heet (heeft) de trukh'e 7Ja' Z7j"'
vader in, Vul trukke zijn (of zitten). J. 11:lnl.
Tf7db.
- Weversterm. « Het eindje goed dat men
weven kan met den zwier der lade, zonder het
gewevene te moeten opwinden.» Volt: en Taal,
VI, I 16. - Den truk trekken, - het gewevene
goed zoo ver opwinden dat de lade wederom
haren ganschen zwier krijgt. » Id. - Truk hen:
« die met den regulateur weeft, moet geenen truk
hebben, daar het goed iedere scheut van zelfs opwindt. » Id. Vgl. DB. J.
- Vgl. DB (TREK, TROK, TRUK); J (TROK);
st»: JVdb (TREe).

Truken, onz. zw. ww, Veelal enkel in den
inf, Kansspel. Vroeger en misschien nu nog antmoette men venters met snoepdingen (mokken,
enz.) op de kermissen. Hij had bij zich een zakje
filet nummers (of apvolgende kaarten) en eenige
bordjes met dezelfde nummers (of kaarten};
deze bordjes deelde hij nit voor 5 of 10 centiemen. Als ze alle geplaatst waren, mocht een der
medespelers een nummer (of kaart) uit het zakje
nemen of eens t.rulzcn (d. i. trekken). 'Vie het
uitgetrokken numrner (of de kaart) op zijn plankje
had, was de winner en kreeg ~en vooraf bepaalde
hoeveelheid snoepdingetjes. ,/Villel1ze ne keer
truken?
- Afl. Trukere, m., venter die laat truken.
V gL toch ook treken in .ilfnl. Wdb.
Trunselen, ww. Zie 't gewoner TREUNSELEN.
Trunte, Yr. M v. -71. Verkl. truntcec , mv-kes, -kzes. Traag, vreesachtig, klagend vrouwmensch. ZiiJ "Lmjf en es 1nor 'n trunte. IJz'e
trunt en doe' nz"et (niets l as kuz'17zen en kla(g)cn.
Ook van kinderen: dat trunteke 'l'an e kind.
SKELL., Biidr. R~ortr. DB. SCH.
-- Salnenst. Trunteldap, m., truntepraat, 111.,
gepraat van een trunte.

Truntel, m. lie TRUNTELE.
Truntele, m. Ret truntelen (zie ald.). De slot-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Herren truntel
steekt 1717/ tc(g)en.

Truntelen,

onz. zw. ww. N agenoeg hetz. als
Dwaas babbelen. As de
'vrauwen tegare zi;"n, keunen ze klapj>az'en en
truntelen. Vgl. CV (Aanh.).
- Aft. Truntele, m., zie ald.; - truntelderiie, vr., truntelenge, vr., het truntelen : dze
truntelderife 'van da' wzjj' en es nz"e 011Z zdt te
stane / - trunteleere, m., iemand (veelal vrouw)
die truntelt.
- Samenst. Trl1ntelkerte, -konte, vr., vrouw
die tnlntelt; - truntelkloot, ro., man die truntelt.
TRUNTEN (zie ald.). -

TRUNTE1fARUNTE

'I'rnntemamnte (uitspr. uta met korte a, run
met den klem t.), yr. Hetz, als trunte (waarvan
het een rijmende dubbelvorm is). Jllie en es J1Z0r
"n tru.nremarunte. DB.
Trunten, onz. zw. vr», Very. : trunttege,
getrunt. Met hen (hebben). Vreesachtig en klagend (dus lastig) doen. Veelal van vrouwen. Leve
tnee ' n v rauiae die altoos trunt, en es nte' gemallei: (genlakkelijk). SeR. DB. J. Loq., Wdb.
- Afl. Truntachteg, bn. bw., geneigd tot
trunten: Triene, g' em 1neugt zoo truntachteg
nie' z(in / trunterije, truntenge, vr., het
trunten.
- Samenst. Tr untkertc, -konte, V1'. ; - truntkloot, m.
Trut, In. Zonder mv. ; zonder verkl. Van tredell. Shjk. JIe ioopen hier in den trut: 't B~\' al
moor en tr ut; - Moes van vruchten (vooral van
appels). Del" en es geenz ootere, mo r del" cs trut:
J. Zie ~\PPELTR UT. Sen : TROT. .
Trutselen, ww. Zie het gewoner TRU1.JTSELEN
(ook de aft en saInenst.). ~ gl. Loq., rVdb.
Truuk, In. Mv, truken. Verkl. -ske , mv. -skes,
-seies. Fr. true. Treek, list, kunstgreep. I-Iz'e
speeldege 17Uj' ne fiinen truuk. Zie TRUK.
Truuk (verkorte uu), In. Mv. truken, Verkl.
truukske,' mv. -sees, -skies. Soort van laag
wagentje, op zeer kleine wieltjes, voor trekkoeien.
Het w. staat in verband met trekken; vgl. fr.
truc(k) , eng. truck.
Truul, 111. Mv, -S; Verkl. -ke : my. -kes, -eies.
Tros, hoop kersen of krieken. ' k Kreeg'n truulke
eeezen,
Truutse

(uitspr. truutsJ), o. Diminutief van
het niet gebruikte truut (of trute)? Een weinig,
een beetje. Zie Tl\EUTSE.

Trnutselen, ww.

Hetz. als TREUTSELEN (zie
ald.). Wereen en niet te truutselen !
-

. Afl. en samenst, Zie op

TREUTSELEN.

Truweel, o. Zie TRA\VEEL.
Tsaars (zovl. lange a), bw.

's Jaars, des jaars,
jaar. l£oe-vcel wint ge tsaars? V gl. SJAARS;
en fnnl. TSAREN, TSAARMEER.

per

Tsachternoens,

bw. Daarnaast, niet zoo geWOOll, tsachternoene(n)s, tsachternoentes. (De)s
achternoens. ]JeJZ dokteur zal tsacltternoens
kOl1z.1Jl.en. Zie ACRTERNOENE.

Tsaffelen, onz. zW. ww. Very. : tsajfeldege,
getsajfeld. :Nlet hen (hebben). Talmen, dralen,
treuzelen. Z' en kan nief deurwerken,' tsal/elen,
da' kan ze! - Beuzelen, broddelen, knoeien.
Ge tsajfelt, 11zains,· au (uw) werk en es nz'ef
(niets) werd (waard). Vgl. TSOEFELEN.
- A:l. Tsajfelachteg, bn. bw. :. tsajfelaclzteg
doen,' - tsaffelderije, vr., tsajfelenge, vr .. het
tsaffelen; knoeiwerk; -- tsajfeleere, m., iemand
(man of vrouw) die tsafTelt.
- Samenst. l~'ajfelkerte, -konte, -kause, vr.,
vrouw die tsaffelt; - tsaffelkloot, nl., man die
taln1t ·of broddelt.
Tsamen (uitspr.

met zovl. lange a), bw. Te
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TSEGEN\VORDIG

.u«: ua:

zamen, sam.:n.
I<:'lL.
en de aldaar aangegeven samenst.

J. lie

Tsamfelen, tsanfelen, tsammelen,
TSAMPELEN

SA:\IEN

ww, Zie

(ook de aft. en samenst.).

Tsanderdaas idaas met zov1. lange a), bw,
[Dejs anderdaags. Tsanderdaas 'was ze dood,
Zie DAAGS.
Tsampelen, onz. zwvww. Very. : tsaJnpeldege,
getsanzpeld. Met hen (hebben). Daarnaast TSAMFELEN, TSANFELEN, TSAMMELEN, TSEUMPELEN,
TSOMMELEN, TSOMPELEN. Struikelen, strompe-

pelen. Ausu J7zains(ch)en tsanipeien, Ze tsamfelt (of tsanfelt ; 07Jerde strate. ",-4fgetsanzl1ul( d)
(of affj'etsonunel(d) kOJJllnen, al strompelende
aankomen. ' k lIe (heb) lange ziek /]'eweesl, 11lOr
nia kan ' k al uit den h uize tso nipclen, De Ereupelen tseulIzpelt cr »andeurr. - Sukkelcn. Dienen
orme (anne) mains es ian tso nipelen, V gl. DOM}JELEN, nell. SA~lMELEN.
- .A.fl. 7~'aJ1zpelachte/J' (tsomprl-, tsamfel-,
tsanfel-, tsommci-, tseu nipel-}, bn., als iemand die
tsampelt : sedert her zieete blijj(t) moeder tSOlJZpelachteg,. tsam.peleere (lsoJlzpel-, enz.],
iemand die tsampel t; sukkelaar, dompelaar : tsa17lpelenge (tsonzpel-, enz.], struikeling; sukkeling.
- Samenst. 7sallzpelkerte, -konte (tsompel-,
enz.), vr., vrouw, die struikelende gaat ; - tsampelkloot, 111., man die tsampelt.

Tsanter(e),

tusschenw. Vloekwoord. Zie hicr

DJANTER.

Tsarniefenter(e) [klemt. op fent), tusschenw,
Vloekwoord. We: tsarniefcntere ! Zie SARNIEFENTERE.

Tsaterdaas
lie

(uitspr, met zovl, lange a), bw.

TZATERIL\AS.

Tsavens (zov1. lange a), bw. Gewoon TSAVES,
zeldener TSAVIES. Zie TSNAVENS. Mnl. : TSAYONTS.

Tschoensdaas, bw.
Tseef (zachtl. e), In.

Zie

TGOEl\SDAAS.

Persoonsnaam : Joseph.
Gcwoner DZEEF [z ie ald.). - Schinlpnaaul : aanhanger der katholieke partij.

Tseekschotel, In. Zie TSEEKSCHOTELE.
Tseekschotele (nitspr. 111et sch. e), In.

NIv.
-Is. Verkl. -Ike / n1V. -lkes, -Ikies. De slot-e valt
chkwijls in de uitspr. ,veg. Zeekschotel: groote,
langstelige lepel, waarmede Blen de zeeke (zie
ald.) op het land sproeit.

Tseemenes (uitspr. -lJlJIlJS en n1ct sch. e),
tseemenies, tusschenw. lIetz. als DZEEMEN(I)ES;
zie ald. Tseenzenz'es-nzaz'ns(clz)en toch!

Tseeworrig, bn. b\\'. Zie TSEGENvYORDIG.
Tseffens, bw. Zie TSEFFES. Vgl. J. KIL.
Tseffes (uitspr. -IJs), bw. Daarna~st TSEFFIES,
zelden TSEFFENS. lVz'e zdtstellen en
tsejfes kOJ1ZJuen! lie SEFFENS.

TSEFFIETS,

Tseffies, tseffiets, bw. Zie TSEFFENS.
Tsegenwordig (nitspr. tse(g)J71)Or(d)Jch), bn.
bw. Tegenwoordig. Vgl. TEGEN\VORDIG.

TSELFS
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Tselfs,

bw, In de uitdr. : uantselfs, van zijn
eigen; fr. de sot-meme. Zukke dellge konzme van

tsclfs.

Tsestig (uitspr.

isestschs, tclw. lestig (dat niet
in gebruik is). SCH. DB. CV. J. Ook in 't mnl.

Tsenmpelen, ww.

Zie 1'SAMPELEN (ook de afl.

en samenst.).

Tseunkelen,

onz. zw. WW. \r erv. : tsetcnbeldeg-e,getseunkeld. Met hen (hebbenj. Met moeite,
gebrekkig gaan; strompelen. Pier hee ne scheeue
»oet en hie tseunkelt..Jfij'J rccht been doe' zeere,
en J k en ea' mar tscuneeien..
- Afl. Tseunkeleere, m., iemand (man of
vrouw) die tseunkelt; - tseunkelenge,. vr., het
tseunkelen.
- Sarnenst, Tseunkelvoet, m., eig. : misvormde
voet, die enkel toelaat te tseunkelen; (gewoon)
stompvoetig mensch : den tseuneeiuoe' kWa1Jlp
ons te(g)en / DB : tfonkelvoet.

Tsenntse, tseuntsoen,

o. Kruiskenskruid

i Senecio vulgaris L.); fr. senecon (== lat. senecios,
Treet 'sn oeetse tseuntsoe/n) tieu ronee kanareveu(f[)ele. Aldus te Asper (Overschelde), Volk
en Taal, I, 90; en te Eine (naar PA-QUE, Volksn.
Pl.). Vgl. TSUINTSU1N.

· Tsenntseun,

m. Kruiskenskruid. Gehoord te
Volesn. Pl. (i. v.

St. Denijs-Boekel. PAQUE,
TJEUN1JEUN).

Tseventig (uitspr. -tschs, telw. leventig (clat
niet in gebruik is). SCH. DB. CV. J. Ook in
't mnl.
Tsfenrnoens, tsfrijdaas,

bw, Zie 1'SVEUR-

NOENS, TSVRIJDAAS.

Tsgoensdaas (uitspr. tsclzoenzdaas, soms
tschoenstaas, met zovl.. lange a), bw. (De)s
woensda(a)gs. Zie DAAGS, GOENSDAG.

TSOR

de tsiepe spelen: trunten en tsiepen : vanhier :
tsiepenge, vr., het tsiepen.

Tsieptsap, tusschenw. Geluid van waterdruppels die nedervallen. Tsz'eptsap deed "t toatere. Raadsel van de eu.zie : J t Loopt rond tlzuz~' en
Jt ze,gi tsifptsap, en Jt en es 11lOr cene voetstap.
Tsierik (uitspr. tsierc)k) , tusschenw. Klanknaboatsing voor het musschengetjilp. 7szerek,
tsieree ! zeggen de kinders als zij een gevang~n
musch (of ook andere vagels) te eten geven. Tsierek, tsieree ! zegt de moeder, als zij het klcine
kind eten in den rnond geeft.
- M. Musch (in de kindertaal]. Es dat nen
tsierei: in die mtate ?
-- Afl. Tsiereben, W\\I., tjilpen (van musschen).
op J t tak zit er '1JZ niussche te tsiereeen. J.
Tsik, In. Klanknabootsing voor een korten,
luielen, schaterenden schreeuw in sommige vogelzangen. Jt Keunenksk J hee ne ltcien tsik. Onze
kanareveu(g)ele hee ne leeleken tszR. - Ook van
een korten slag met een stok op een anderen.
- Aft. Isz'kken,onz·. zw. ww., (van vogels) met
een of meer tsikken zingen : er z/fJ veu(g)els die
tszkken / ne .[{oei:' kanare7!eu(g-Jel em 1nag niet
tSl'kken / zeldener: met ele glazen tikken : mee
hem en tsik ek niet : tsikken uit vrzelldsclzij> /
oak : in het Eaitsen (zie ald.) met den eenen
kaitsstok op den anderen slaan; vg1. DB : tflkken / - vanhier: tsz'kkere, m., vogel die tsikt;
zie hier ge(r )stszkkere,' in de tsz'kkers zifn, speelphase in het kaz'tsen of kaits-slaan: de twee
kaitssla(g)ers moeten, als zij van put verwisselen,
op elkanders kaz'tsstok slaan of tsikken / naar de
tsikkers k011l1nen de bruisens / zie DE COCK en
TE1RL1NCK, I(i'nderspel, III, 51-2.
Tsjaars

(uitspr. met ZOy1. lange a), bw. Zie

JAAR.

Tsielp, tusschenw. Geluid voortgebracht door
sommige vogels (musschen, kiekens), Tsielj> doen.

Tsmaandaas (zovl. lange a), tsmondaas, bw,
(De)s maanda(a)gs. lie MAANDAG.

Tsielpen, onz. zw. ww. Verv.: tsielptege,
getsieljt. Met hen (hebben). Tjilpen. YD. De
tmcsschen tsielpen, Der eitte fonkskies in den
nest, J k hoore ze tsielpen, lie TS1ELP.

Tsmiddaas (zov1. lange a), soms
bw. (De)s lnidda(a)gs. lie M1DDAG.

Tsiep, tusschenw. Lokroep voor kiekens en
hennen. J t llfaz'ske dee' tsiep tsiep en al d' lzinne
kwollzen [kwamen] er bil·
t
- M. HeD, kieken, in de kindertaal. VerkL,
gewoon, tsiepke,. Inv. -kes, -kies. Roept ne keer op
de tsiepkies. Geet (geeft) de tsiep~n teten. Ook: (klein, tenger) kindje. Jt En es mor I n
tsiepke 'van e kind. Komt, oj l1zij'1le schoot,
1nifnen tsiep.'
- ' Aft Z'siepen, onz. zw. ww., piepend
schreeu\ven (b .. v. van kiekens en lTIuizen); vgl.
J: 1'SJ1EPEN.
Samenst. Tsiepenai, a., verkl., gewoon,
tSz'epenaike , hennenei: eet I n tsiepenaike.
Tsiepe, Yr. M v. -no VerkL ongewoon. Fletz.
als TRUNTE. Immel' klagend en zuchtend vrou\vmensch. J t En was lnor J n tsiepe van e wuf.
Jt En es nze plezzerig 1nee I n tsiepe nzoete le'Z)en.
- Aft. Tsiepen, ww. (tneestal van vrouwen),

tsmiddags,

Tsmiddernach(t)s, .bw. Zie MTDDERNACHT.
Tsmorrens, zelden tsmorgies, bw, (De)s
morgen( d)s. Zie MORGEND..

Tnachs, bw. (De)s nach(t)s. Zie Ni\.CHT.
Tsnavens, tsnaves, tsnavies (zovl. lange a),
bw. Zie KAVEND.

Tsnoenens, tsnoenies, tsnoeniets,

bw. Zie

NOENE.

Tsnnchtings

(uitspr. -tengs of ~tellks), hw.

Zie NUCHTENG.

Tsoe, m. Mv. -1:'11/ sams tsoets. Verk1. -lse,'
my. -tses, -tsies. ID de kindertaal: verken,. zwijn.
Past op, den tsoe zal ou (u) biJten..Der loopen
tzen tsoetszes.
- Tusschenw. Lokwocrc1 waarnlcde men zwijnen roept. 7'.soe tsoe tsoe!
- V gL hier TSOELIE, TSOE1'1E; DB : TJOE,
TJEUTE, TJEU1'EN, 1'J01'E, IJOO1'EN; J: TJUTEN,
SJUTEN.

TSOEFELEN
onz. zw. ww. Verv, : tsoejeldt!ge,
getsoejeld. Met hen (hebben). Broddelen, knoeien,
slecht werk verrichten. De knecht en 'werk(O
niet, hie en doe' niet (niets) as tsoefeien, Traag werken, Dcursoerken en niet tsoefe le,
zilde! Vgl. J: TSJOEFELEN.
--- AJl.Tsoifelae-'hteg, bn. bw., al tsoefelende:
tsofjelachtcg toer ecn " - tsoefelderije, tsoefelenKe', V1'., het tsoefelen ; knoeiwerk; - tsoefeIeerc, 111., iemand (man of vrouw] die tsoefelt:
da' 7f)ijf en heu.re man, 't ziin t70ie tsoefelecrs.
- Samenst. Tsoefelleerte, -konte, vr., vrouw
die tsoefelt; - tsoe}elkloot, m., man die tsoefelt.

Tsoelen
Tsoelie,

[uitspr. tsoeZie), m. Zie

TSOELIE.

m. Mv. -ts. Verkl. ongewoon. Daarnaast TSOETIE. De vormen TSOELEN, TSOETEN.
kunnen gemotiveerd worden. Onzen tsoelie J1l0e'
7Janda(g)e dood. Den tsoetie es uz'tgebroken.
Zie TSOE.

Tsoeten [uitspr, tsoetie) , m. lie TSOETIE.
Tsoetie, m. lie TSOELIE.
Tsoetses-, tsoetsiesbeze, vr. Veelal in 't m v.
-no Verkensbezie, vrucht van den hagedoorn. IJe
kinders trekken tsoetsiesbezen, lie TSOE, BEZE.

Tsok, m. J\!Iv. -ken. Verkl. -see : my. -skes,
-skies. Daarnaast TSUKKE. Onderste van den
boomstam dat in den grond steekt ; Ir. souche.
A~apt dienen tsok ltd. Groote, onregehnatige
blok hout. Ner: tsok in t7Cliec' za(g)en. -- Slope
(slapen) geliik nen tsok, dicp slapen. - 'n Auw
tsok,~e of tsukke, een oud vrauwtje. DB:
TJOK.

Tsol, m. Mv. ongewoon. Verkl., gewoon, tsolleke. Daarnaast TSOLLIE. Troetelnaam voor een
kind. Hett' (hebt ge) ou (u) zeere gedaa', 1Jzij'nen
tsol ? Jiij'ne zoeten tsoilie i Komt op nziine
schoot ; nzij'n fsoUeke. lie hier DOL, DJOL, DJOLLIE; SjOL bij CV.
Tsollen

(uitspr. tsoINe), m. lie TSOLLIE.
zw. \vw. Verv.: tsoldege, getsold.
l\Iet hen (hebben). Daarnaast SOllS DZOLLEN.
an zieken : sukkelen; ziekelijk zijn en blijven.
Ze tsolt lange 1Jzee' die zz"ekte. T7 ader es al eJaar
an 't fsoUen. - .Ellendig ronddolen, dompelen.
'f Es nen ornlem beteleere (arme bedelaar), en
hz'e tsolt aUe da(g)en rl)an 't een doorp nor
't andere. - Mee z"et (of z"eJnand) tsoUen, er mede
leuren en sleuren. j}ianneke, l1zee' die schoone
boeken azoo niet te tsoUen. Mee' de 11zazskies kan
Tieste tsoUen, 11101' 7}an traU7i)en en spreekt hie
va' z' leven nz"et. Loq., "f~Tdb. .- Van zakel1:
(laten) sleuren en ordeloos liggen. Ne goei/n
ambachtsnzan en laat ziin aloonz nz"et tsoUen. Vg1. DB: TJOLEN; Mnl. SOLLEN, TSOLLEN; ndl.
~rsollen, onz.

'7"

SOLLEN.

- Aft TsoUenge, vr., het tsollen : z"n dot huzs
ester altoos ie1Jzend ziek, 't ester altoos 'n tsollen/(e! sleepende ziekte : "k en grake 7Jan die
tsollenge nie af.
Tsollie, m. Zie TSOLLEN (vorm die kan gemotiveerd worden), TSOL.

Tsol-over-bol, bw.

TSUKKELEN
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Tsoefelen,

Overhoop. Ze vielen tsol-

ouer-boi. -

mor e

tna]

Verward ondercen, opcen. 't Ell es

huis, 't Zigt er il tsol-ouer-bol,

Tsomers, bw. lie TZOMERS.
Tsommelen, tsompelen, ww,
PELEN

lie TSAM(oak de aft. en samenst.], DJOMPELEN.

Tsomwijlen, tsomwijlent, bw. Somwijl.
1'SOHl7iJij"le( n} ete )k heni aUe ioeeen, en tSOl1Z7iJij"lc71 nog geen eene beer op e faar,
Tsondaas, bw. lie TZONDAAS.
Tsonken, onz. zw. W'\'. Slecht spelen

(op een
snaartuig). De 171uzzekant zat op "n tonne, en hie
was an )t tsonken! DB : TJONKEN.
- l-\fl. Tsoneenee, vr., het tsonken; - tsonkere, m., slechte vioolspeler.

Tsoonsklooten. lie HOND.
rrsop, m. Mv. -pen. Verkl. -kc ;

mv. -kes, -kles~'
zie ook : tsoppele. Top (dat men ook gebruikt).
In den tsop uan de popelier iceunt er 'IZ eekstere.
De tsoppe van de vengers tentelen. Op 't tsopke
tran dem berg. Geenen ausoen tsop schecrcn, niet
lang leven. J\!Inl : top, sop en tsop. J : 11oEP,
TSJOEP, SJOEP. lie hier TOP.
- Samenst. lsopbool, 0.; - tsophaut, O. ;
- tsopscheute, VI. lie bij TOP.

Tsoppel, m. lie TOPPEL. Verkl., gewoon.
tsoppell?e. Op 't tsoppelke van da' bergske stond
er 'n h.uizet:«.

Tsoppen, bedr. zw. ww, lie TOPPEN. 7'oebak
tsoppen. De popeNer k01nt 't hoo(g)e, ge moet
hen: tsoppen. - Tsoppende vul, meer dan vol,
vol met ecn hoopje, met een tsopbe. DB : toppende vol.
Tsot, bn. bw. lot (dat de gevvone uitspraak is).
Enkel gebruikt in de uitdr. tsotscheeren " zie ald.
Tsotscheeren (uitspr. met sch. e), onz. st.
ww. Scheidb, Gewoonlijk in inf. Gekscheren (dat
niet in gebruik is). Aiee iesnand tsotscheeren,
Ge scheert tsot mee Tieste. G' het (hebt) mee
7riene tsotgcschoren. 'k En late l1zee lnij' nzet
tsotscheeren.
- Aft. Tsotsclzeerdere, In., gekscheerder: de
tsotscheerders zijn an de gank / - tsotscheeren,
0.: dat tsotscheeren en staa'· mz/ nie an / tsotscheerenge, VI.: Va'll dle tsotscheerenge zal
der nO,-E;' rUlze .kOllunen.
Tsottenk, nl. lie TSOTTING.
Tsotting (uitspr. tsottenk) ,

m. Mv. -engen.
Verkl. -tenkske / mv. -skes, -skzes. Soort van zoeten, geribden, langwerpigen appel; bij de ooftkundigen Duchesse de Brabant. De tsottengen en
wer(de)n nze' vele meer gekweekt. - Tsotting==.
*zotting (?)
zoeting (zie ald.).

==

Tsukke, vr. Zie TSOKKE.
Tsukkelen, onz. zW. ww. Sukkelen. ZZ/l1Z been
es ziek, en hie tsukkelt er al e jaar 1nee. Sies
hee' g'heel zij" leven hart geuJerkt en ook g' heel
zij' leve g-etsukkeld. I'll den donkeren nor huzs
tsukkelen. lie SUKKELEN.
- Aft. Tsukkelachteg, bn. bw. : nen tsukkelachtege 1nains~' tsukkelachteg leven, gaan,. tsukkelderije, tsukkelenge, VI., sukkelarij : da'

23
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7£1erk es )n tSltkkelderife / sleepende ziekte: die
tsukkelen/[e duurt al e faar of t7£1iel/ - tsukkeleere, m., iemand (man of vrouw), die sukkelt :
zif' 7fJljj en es mar nen ormen (armen) tsukkeleerc : de meulen Tsu.eecleere, naarn van den
windmolen te Maarke-Kerkern : de rneulen Tsu ekeleere staa' nogal lee(g)e, en hie tsukkelt (hij
draait nog niet, als de wind al de andere molens
reeds in beweging heeft gezet); - tsukkelesse
(klemt op les), VI., sukkelaarster.

koorde' zij'rl inee/n) getuierd. De keerJJzes(gasten
tutere gz"nter bij'een. Zie TUIERE.
- Aft. 7ztieren,![e, vr., het tuieren : in die herberge 71JaS ' t ' n tUlerenge van 7Jolk,' het getuierde : op heuren hoed - wak )12 tUlerenge!

'I'suintsuin (hoofdt. op de t e lettergr.), TIl.
Zonder verkl. Fr. senecon, Gemeen kruiskruid
(Senecio 'vulgaris L.). Tsuintstcin, da' groez't
overal. De nzuit1!eu(g)els ete geeren tsuintsuin,

Tuil, 111. (jokkernij; ruiker). Niet in gebruik.
Tuimelen, wwvDaarnaast TUIMPELEN. W db.

Tsusschen (uitspr, tsuss(ch)cJJz), vz, Tusschen
(dat ook in gebruik is) . Da' blijft tsusschen
ons. Tsusse Gent en Anorde. Tsuss(ch)e vel en
vlees. Zie TUSSCHEN (ook de ald. volgende
samenst.).
Tsveurnoens (uitspr, t~f-), bw. Des voormiddags. ' t Was tsfeurnocns gebeurd. Zie VEURNOENE.

Tsvrijdaas

(uitspr. tsjr-), bw. Des vrijcla(a)gs.

Zie VRIJDAG.

Tswees (uitspr. met sch. e), bw. Zie D\VEERS.
Tswenters, bw. Des winters. Tstoenters
krifgt ne mains iichte 'n vallenge. lie WENTERE.

Tswijlen,

gewoon

tswijlent,

bw. vw. Zie

TERvVI]LEN(T).

Tuba (ba met korte a en zonder den klemt.],
m. (niet vr.], W db. Hie speelt (oP) den tuba. Ook : tubaspeler. Sies was ne goei:lz tuba.
Tuberoos, vr, N iet bekend.
Tncht, vr. Behoort niet tot mijn dialect (ook
niet de aft. en samenst.).

Tuchtekruid,

o. Daarnaast, soms, TUCHTEGEig. kruid dat (naar 't volksgeloof) de
koeien (en ander dieren) tuchteg (duchteg, zie
ald.) maakt. Bepaaldelijk : de gemeene wolfsmelksoorten (Euphorbia helioscopia L. en ook
E. peplus L.). Vgl. DB.
KRUID.

Tuchtig

(u~tspr. -tdch), bn. bw.

Soms voor
DUCHTlG (zie ald.]. Vanhier : tuchte(g).kruid.
TEUTH. I(IL. SCH. DB. VD\V.

Tuchtigkruid, o. lie TUCHTEKRUID.
Tuf, 0.; - tui, vr. Niet in gebruik (ook

Tuig, o. Niet in gebruik (ook niet de aft. eli
samenst.). Zie GETUIG.
Tuigen (uitspr. tuz(g),71Z) , ww, Zeer zelden
voor GETUI(G)EN; zie ald.

Oucr de grond tuz'Jnpelell. Van den trap tuimelen. Ouer zi./ne kop tuil1Z(PJelen.
- Aft. Tuimelecre, tzdnzpeleere, m., tuimelaar,
VD; soort van tuimelsprong op beide handen
(altijd methetww. l1zaken,en in 't enk. of in 't mv.):
da' manneee maaet nen tui1n(p)eleere (of maaet
tui1n(p)eleers); soort van duif, die al vliegende
tuimelt in de lucht (vgl. VD); weversterrn : lichte
hefboom van omtrent eenen i iz meter lengte;
elk uiteinde van den tztz'1n(p)eleere is aan eenen
schacht van den weverskam bevestigd, «maar
schranksgewijze, zoodat, als de eene (schacht)
neerkomt de andere naar omhoog wordt getrokken. » De tldnz(pjeleers heeten nog vle(g)ers of
kruz'slatten,' ueur plat toeri: bezegt de wever
altemaits tzdln(pjeleers en tieur kruiswerk altoos.
Volk en Taal, V, 99. Vgl. DB; - tutmclenge,
tUz"11zpelenge, vr., tuimeling.
- Samenst. Tuimeiperte, tuz'mpelperte, vr.,
tuimeling: dat es 'n schoon tuz'J1z(P)elperte / de
jongies maben tuz'nzelperten in de mees (rneersch) ;
aardig springtoertje (zelfs als het geen eigenlijke
tuimeling is) : in de sierl: (cirk) eunnen ze tuim(P)elperten doen : fig. tzd1n(p)elperte maeen,
beslag maken; vgl. J, DB; - tuz'1n(p )elploeg,
vr., dubbele ploeg, die men, op het einde der

getrokken voor, kan omsIaan of omtuimelen; zij
ploegt langs de twee kanten, want zij heeft twee
riesters.

Tuimpelen, v.'w. Zie TUIMELEN (ook de aft.
en samenst.]. En vgl. FRANCK-VAN vVIJCK:
TUIMELEN.

Tuin, m. Behoort niet tot het eig. dialect;
komt nog voor in dialectisch tuindesteie (zie ald.)
en in nieuwdiaL dierentu in,
'I'ulndestel, m. Zie

Tuindestele,
niet

de aft. en samenst.].
Tuien, ww. lie TUIGEN.

Tuier, m. lie TUIERE.
Tuiere, m. Mv. tztz'ers. Verkl.

-rke/ my. -rkes.
-rkies. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
(Eenigszins verwarde) tros, tuil of hoop. Van
zaken. Ze draagt nen tzder plzd1'!un op herren
hoed. Nen tzder bl011lJllen. _Die lente (linten)
111aken ne leeleken tzdere. - Van levende wezens.
JVen tuier lIzains(ch)en. Zie TUlL bij FRANCKVAN WI]K; ook nlnl. TUDER(E), ndl. TUlER.

Tuieren, bedr. zw. ww. Tot eenen tuzer
tnaken. Pluitnen op nen hoed tuieren. Die

TUINDESTELE.

In. 1\1v, -ls. Verkl. ongewoon.

De slot-e valt dikwijls in de uitspr, weg. Melkdis tel ; geslacht Sonchus L.; fro iaiteron, De
konijnen ete geeren tztz'ndesteZs. Da'maiske
trekt tzdndestels. Zie DESTELE.

Tuischen, ww. Niet gewoon; enkel, en zelden,
in de bet. : voor geld spelen.
Tuite, vr. Mv. -no Verkl. tuz'tse,' IllV. -tses,
-tsies. Tuit. \V db. De tuite van de 1JZoor, van de
kafjiekanne. - Weverstenn : klein houten voor\verp, dat op het eene uiteinde v.rat verheven is.
De tud es half hol. OJ de tuz"te wer(de)n de
spoeie g-enzaakt. J. - Klos, bobijn. 'n Tuite
katoen of garen. - Tuitvormige plooi. Sonz1Jlegte 'Z}rauwenluitsen hen (hebben) tuiten," ook e
sclzauwkleed. - lztitelZ, lilV., gewone tuinklokjes

TUITELOOZE

Tuitelooze

(klemt. op tui, 100 met seh. 0), yr.
Mv. -n. Verkl. -Iooskc , mv. -kes, -Ides. VervorTIling van TIJDELOOS (onder den invloed van
tude: het nectarium is tztzlvonnig). Gewone nareis
(.I..-~"larcissus Pseudo-narcissus L.). De tuitelooze(n) zi/' g-eleve (geel).

Tuiten, ww, VVdb. Op een blaasinstrument
blazen. De kinders tuiten al g'heel den dag. Jl1i/'
reclit oore tuit, ze zeggen goed van mij: 17zi/'
sleni: oore tuit, men spreckt kwaad van mij. Zie st»: Wdb (TUTEN). ~IL. J.- V g1. hier TOETEN.

- Aft. Tuitenge, VI"., het tuiten (op blaasinstrumenten; ook van ooren}: KIL, .lJInl. IVdt»;
- tuitere, m., iernand die tuit; man die bet
kerkorgel stemt.

Tuiterlooze, vr. Sleutelbloem (naar den tnitvorm der bloemkroon : volksetymologische vervorming van ti/delooze). Aldus te Asper (T7 01k en
Taal, I, 42).
Tuits, o. Niet bekend in mijn dialect.
Tuk, 111. ; - tuk, bn, Niet in gebruik.
Tuken (met eenigszins verkorte u), onz.

zw.
ww. TUUI~ roepen (op de paarden). ' k Hoare de
kartonk tuken. Tu.een en iifrte'll, tuken en dzouken: veel en herhaaldelijk op ingespannen trekdieren roepen. Zie TUUK, JIJRT, DZOUK.

Tul, vr.; gebrnik.
Tule, vr.

tul,

tulband,

111.; -

TIl. Niet in

Zie TUUL.

zii~

schoonc, gc!e'l'c luhepnl.

Tulp,

vr.; - tult, vr. Niet in gebruik (ook
niet de Sal11enst.).

Tunel (uitspr. met klelnt. op nel), 111. }vIv. -so
Verkl. -leke 111V. -l?es, -kit's. Tunnel. Den tuncl
te JlIarie- L07C1ieze.
J.

Tunnel, In.
Tureluren,

Zie TUNEL.
W\v.; -

tUl~elunt,

turelutuut,

tusschen\v. Zie TUURL- (ook de aft.).

Tureluur,m.

(vogel); -

turen, ,vvr.

Niet in

gebruik.

Turf,

TI1.; - turfelenk, 111.
Hier en daar. zelden, voor TOORF, TOORFELE,
TOORFELENK.' Zie die ,,·oorden.
111.; -

Zie R7.- en T7 0r nzl. ]\JInl. darren. Durven. Zz'lde
dat turren doen ? Z' hee' geturren. t Es
iemand die tur t, ' k En tost over de g-racht nie
sprengen. Turrcn es halfgewonnen. Turren en
es niet (niets), mar keune'll es 't dl.
- Aft. Turdere, m., iemand (man of vrouw)
die durft.
J

Tnrven, ww, Niet in gebruik.
Tusschen (uitspr. met of zonder ch),

vz. Daarnaast, gewoon, TSUSS(CH)EN. Wdb. Tuss(ch)e12
Anord' en Ronse.Hie hangt tuss(ch)e lev en en
dood. - Er tuss[ch)« (of tsuss(ch)e) zi.in (of
zitten) , in moeilijkheden, in ongemakken verkeeren. SCH. CV. R. J. C1. (B(/v.). - Er nie
tran tuss(ch)e (of tsussrch)e) keunen, gedwongen zijn het te doen. DB. J. - Tusstch.ten (of
tsuss( ch )en) dit en ... , binnen den tijd van.
T(s)uss(ch)en dit en dr-i.i da(g)e' moet da' werk
gedaa' zi.in. CV. R. J. C1. (Bi.iv.). - T(s) uss(ch;en "t hangen en 't: 7eJurgen. Zie HANGEN.
- T(s)uss(ch)en twz'ee', daarnaast t(S)us(sch)en
de twiee', tusschen beide, tamelijk, niet goed en
ook niet slecht. Es ' t koore gelukt? T(s)uss(ch)en de twz'el:'. 't En es mar t(s)uss(ch)en de
twz'ei:' 11Zee ons zieke tante. DB. R. J. CL (Bi/v.).
- T(s)uss(ch)e12 een, zie TUSSCHENEEN.

Tusscheneen (uitspr. tuss(ch)Jn-, een met
sch. e), bw. Daarnaast TSUSSCHENEEN. Tusschen
elkaar. 't Ligt hier al t(s)uss(ch)enee' gesmeten.
- T(s)uss(ch)eneen vormt vele koppelingen;
meestal de ww, die met deureen verbonden worden, kunnen het ook zijn met t(s)uss(ch)eneen.
10 Onz. ww. : t(s)uss(ch)eneendoen, tsusschenee'gaan, -kruipen, -loopen, -rifen, t(s)uss(clz)eneentrekken, t(s)uss(clz)enee'varen, -vlz"e(g) en,
-zseemsnen, enz.; 20 bedr. W"T~ : t(s) uss(ch)enee'/a(g)en, -elaitsen, -slaan, -smiften, -snukken,
-zouien (zaaien), enz., enz. Zie DEUREEN.
Tusschenkommen (uitspr. tuss(clz)Jk01n-), onz,
onr. \VW. Daarnaast tsuss(clz)e;l(onz1Jzen ge,Yoon,
er t(s)uss(ch)e k01Jl1nen. Fr. interoenir, Da' ze
17zor en 7Jech ten , ' k en k01Jl1ne 12z"et t(s}usschen.
Vgl. AInl. ~Vdb.
- Aft. T(s)uss(clz)eko17lstf, vr., tusschenkolnst.
J.

Tuliepe (1delnt. op he), vr. lVr v. -no Fr. tuhpe.
Tn!p. Dat

Tuuk
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(Cal1lpanula Mediu1JZ L.). Der zi/' tnitte tuiten
en blauw tuiten, - Vgl. lVI'll I. "fVdb (TUTE);
I(IL. SCH. nn. J. En zie hier TUUT.
- Minaehtende term: vrouw, meisje. Trese,
de domme (of d7vaze) tude. Z7£1lj'gt, i.f.g-el tuite !
Die senipe! tuite vertelt kz'nderklap.
- Samenst. Tuitemuitse, vr., muts met tuiten :
moeder droeg '12 tuitemtatsc. _

turfele,

Turk, m. Zie TUURK (ook de aft.).
Turmalijn, 111.; - turnen, w"r.

Niet in

gebruik.

Turre; m. Zelden voor TORRE; zie ald.
Turren, hulpbchoevendww. Verv. : ' k

turre,
,k tost (== torst) ; geturreii. Met hen (hebben).

Tusschensoorte (uitspr. tuss(clz)J-), vr. Daarnaast TSUSS(CH)ESOORTE. Soort (ras) n1et kenteekens die tot twee soorten behoorel1. Da' perd
es 7'an 'n t(s)uss(ch)esoorte. - Van waren:
middelsoort't En es geene Pine kaffie, 't en es
ook geene slzchten: 't es '12 t(~)uss(ch)esoorte.
Vgl.J. CV.
Tusschentwiee (uitspr. tuss(clz)Jn-), bw.
Daarnaast TSUSSCHENT\VIEE. Tusschenbeide. Zie
TUSSCHEN.

Tusschesoorte, vr. Zie TUSSCHENSOORTE.
Tut, vr. Niet in gcbnlik.
Tuten, W\\T. N agenoeg hetz. als TUITEN of TOE~
TEN (zie ald.) . .0P de keere1Jzesse keunen de kz'n~
ders tute'll op tr01npetsz'es.

Tuuk (uitspr. met verkorte uu), tusschenw.
Roepwoord 0111 de paarden rech ts te doen gaall.
SCH en J: TUUK; DB: TUIKHO; SCH (Bif-z'.):
TUK-HU.

rUUK

-

Tuuk,
Tuu!,
tulle.

~1JZ

m. (.vogel). Niet in gebruik.
m. (niet vr.], Zonder mv. Tule. Fr.
ilfu!'tse va' zwarten tuu!. ev, H.. en

J : TUL.

Tuuns, bw. Zie TANS.
Tuurk (uitspr. als fr. ture), m.

Mv. -en. Verkl.
ongewoon. Turk. De grooten Tuurk es dood.
- Naam van groote hofhonden. DB.

Tuurksoh (uitspr. met eh voor .;J), bn. Turksch.
W db. Tuurkschetn baiord (==Turksche beiaard),
muziektuig : soort van tuinlelie. Zie BElAARD.
- Tuurksehe torve (== *taarve, ndl. tarwe),
Tuurkseh kooren, mais. - Zelfst. o. Op zijn
Tuurkseh, naar Turksche mauier. Tuurks(eh) ,
de Turksche taal: spreektegif Tuurks?
Tuurkijen

TWEES
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Twalef, telw. Zie TWALEVE.
Twaleve (uitspr. met zovl. lange a), telw. Mnl,

Afl. Tuken, ww., zie ald.

-

(klemt. op kij), o, Turkije. Zie

PLAATSNAMEN.

Tuurlnren (klemt. op lu), onz. zw.rww. Daarnaast TURELUREN. Tierelieren, fluiten en zingen
(van mensehen en vogels). De koeiers tureluren
in de mees (meersch). In April hoarde de ueu(g)el~ sehoone tuurlurcn, Zingend den tijd
verspillen. Dat en kan deur de toeereid nie k017Zmen, dat en werkt niet, dat tuuriuur: altzjd. Talmen, slenteren. Deurwerken en niet te tureluren, zille !

Tuurluten, tnreluten, tuurlututen, turelututen [klemt op de voorlaatste lettergreep),
onz. zw. ww. Van vogels of menschen : zingen
en fluiten. De lijster tureluut ' s 17zor(g)ens t(;'lek
en snauens late. Onze koeier tuur lutuut de
g'hee!en ·dag. - Ook van draaiorgels. ev. J.
- Zie TUURLUUT.

tzoalef, twaleve (naast ander vormen}. Twaalf.
Zelfst. gebruikt: tuialeue ; bijvoeglijk: twalef.
Zie ACHTE. 't Slaat tzoaieue : 't es twale.! uren.
Twalef kz'nders,' der zifn der twaleve. - ill'
eten ten twa leven, te middag. 't Es rond den
twaleven, omtrent twaalf uur. Te(g)en den tzoaleuen, niet ver van twaalf uur. Veur den tuiaieucn / naar (== na) den ttealcuen, Over den
.tuiaieucn, meer dan twaalf uur, - Iet in ttoaleue
verdeelen, bij VD : in twaalven. Mee twaleve,
mee ons taealeue, zie GET\VALEVEN. lJ"fe ware'
mee ons twaleve of getlJ'.'aleven. - Half twaleve
(soms haiuer t7.R.Jale've) , zeer gewoon tuiale]: en
half. ~ , t Luzdt tw.ale7)e (of twalef uren): de
klok luidt opsomullge gemeenten te twaalf uur
om de werklieden van het veld naar 't middagmaal te roepen. '
- Spr. Aeoo en zifn der geen twalev' in '12
dozifne. Zie DOZlJNE. Twalef stielen , dert/en o,n,g-elukken: van iemand die gemakkelijk
van stiel verandert en bijgevolg niet slaagt; ook :
van iemand die verschillende zaken onderneemt
en niet kau slag en; vgl. J, CV (Aanh.). - Onthausoe (onthouden) »an den twaleven tot den
noene (of tot e'en urenv, geen of bijna geen geheugen hebben. V gl. J, ev (Aanlz.).
- J\!Iel~ zegt. niet : t7.c 1aalf Aprz'l, wel : twalefsten AprIl / niet tteaalf uur bz'j dag, bii naeht,
wcl twalef ure' van den dag, 'van den naeht.
- Afl.Twale.!ste, bn., twaalfde : den twalefsten Oetobere, V gl. ev. J.
- Samenst. T7.oalef-aposte15 (of -apostelen) ,
In. 111V., de tuin-zwaardbloem (Gladiolus gandaucnsis VAN HOUTTE) : in onee loelztenk olocien
de t7oalif-apostels / der zij' ge71.
twalif
blo nunen ojJ een« stcel : J: t7.oaa{f-apostelkens
en t7.Daa(f-aposte!b!o17l / - twa lef-ureb101J17Jle,
vr., de bruine daglelie(Henuroeallzs ful'z'a L.) :
de t7.R.Ja!e.f-urebloJJZ7Jle 'l1Z bloeit mo r t7.Da1if u ren
of eenen dag / aldus te Asper (T~olk en Taal,
I, 19).
leuneli/k

Tuurlutunt, tusschenw. Zie TUURLUlIT.
Tuurluut (luut met den klemt. en met

verDaarnaast TURELUUT,
TUURLUTUUT, TURELUTUUT. Klanknabootsend
woord voor den zang of een deel van den zang
van sommige zingvogels (b. v. van de lijster).
Tuurluui ] tuurlutuut! "t es de lijster die
zengt. Turelu u; doen. - Ontkennend tussehenwerpsel; zooveel als tettettet. Turelutuut!
korte uu), tusschenw.

't

z~"n

al leu (g) ens dat hie vertelt!

M. Draaiorgel. Deln blenden es dor were
1Jzee' zijnen tureluut,o eVen J : TURLUT.
-

.Tuus, bw.
lIe

Zooveel als tuuns (met assimilatie).

TANS.

Tuut (verkorte uu),

m. Mv. tuten (u niet of
weinig verkort). Verkl. tuutse,o IllV. -ses, -szes.
Punt, uitsteeksel, uiteinde. Nen hoed 1nee dri.i

tuten gelijk den diene van de pasters..Die latte
steekt dor 1nee nen tuut uit. Pakt de stok 7)aste
bij zijn tuutse. Tuten, Inv., rutabaga's.
Aldus te Michelbeke. - V gl. TUlT (TUUT), nl.,
bij DB ; TUTE, vr. in lJInl. T¥db,

Tuut-tuut (verkorte uu),

tusschenw. Hetz. als
TETTET. 7'uut-tuut! ' t z'ffn klodden! Zie TETTEl'. SCH, ev, J : TUTUTTUT.

Tveurnoens
ifr-), b\v. Zie

(uitspr. if-),

tvrijdaas

VEURNOENE, VRlJDAG.

(uitspr.

Twee, tweede,
TWIEit

telw. Niet in gebruik. Zie
(ook de aft. en salnenst.), T\VEERDE.

. Tweerde (uitspr. met seh. e), telw. Tweede.
Den t7R)eerden April (of : den t'ZcJeerde 7)an
April). Wdb. Tweerde koorene, koren gek\veekt op land, ,vaar 't vorige jaar ook karen heeft
gestaan.. Zi/n t'Weerdere, lnet zijn beiden.
J.1£nl. If db. i. v. T\VEEDE.
- Zelfst. In.: Jan den tUJeerden (niet tU.Jeerde);
vr.: zJ es de tweerde van her klasse / o. : Ide
lJ'.'eunt op 't tweerde (nl. '2e verdiep).

Tweerdelenk, o. Zie
Tweerdeling (uitspr.

T'WEERDELlNG.

met seh. e,' -lenk), o.

De tweede bijenzwernl.
~weern, n1. ; -

tweernen,

'v'v. Niet in ge-

bnuk.

Tweers (uitspr. t'ZR.Jees met seh. e), bw. Hetz.
als D"\VEE(R)S (zie ald.). De koe lie} tUJees deur
de klavere. SCR. DB.
Twees,

b,v. Zie

T'VEERS.

TUITELOOZE

Twenters,

TWiST

lSI --

bw. Sorns vaal': tsioenters, des

winters.

Twest,m. Mv. -en. Weversterm. Verzameling
van draden (gewaanlijk omtrent twintig). Nen
twest es as '11, ongevlochte koorde. De s' heel
keten es ' n vereenegenge van twesten. Mnl.
twest naast twist. lie Jlfnl. wu«, kol, 833.
KIL., CV, J: TWIST. Volk en Taal, V, 68,82.
Twie, telw, lie T\VIEE.
Twiee, telw. Twee. lelfst.

gebruikt.: twiel;
bijv. : twie. Mnl. twie (naast ander varmen). Twie
frank. ' t Slaat al ttoiei: 't Es over den. tznieen;
rand den ttoieen, veur [of naar) den tuneen, lie .
ACHTE. Twie en twiee', twee aan twee. J11nl.
Wdb. - Ze(gg)en en doen es (niet ziJn) tunee.
- Geen twiei:' keunen tellen, zeer dam zijn. ,t Zijn twie hoofden [of koppen) onder een
klakke (af eem muitse, of eener: hoed), zij zijn
het altijd eens. - Zoo zeker as twie en twiei:'
7.JZer es, zeer zeker. - Geen twie messen doe/.n)
veur fern) geld. lie MESSE. Twie!:' veur
eene(n) zien, scheel zien ; ook : zat zijn. - Ne
ma/n] ntee twie gezzchten, een valschaard. Oak: ne mains mee tioie 7lJOr(de)n, iemand die
zijn woord niet houdt. - Hie zoo (zau) ne cens
in twiei:'nz bijten, hij is zeer gierig. - V gl. J.
CV (Aanh.) . .
- Ret raadsel van 't wafelijzere en van de
zoafele :
'k He (heb) 't gezien, en 'k 1nag 't ou (u)
[ze(gg)en:
'k He der twie opee' zie' le(gg)en,
En uit de tune en k71
mor een ;
Keunde 't graan, 'k gee! er oti (u) een.
1amp

- Men zegt : twie keers (niet tweemaal);
ttoeerden April (niet twee April); Wiileni den
tzecerden (niet Willem twee).
- Samenst. Twieiiar, a., karenhahn met twee
aren; CV (Aanh.),. - t71liebeen, a., mensch in
salnmige raadsels : twiebeen (mensch) lai eembeen
(een been, af aak een verkenspaot) oj; drijbeen
(vleeschblok, driepikkeI); vierbee(n) (kat of
hand) kwa'nl en nanz eenzbee(n) van dri.ibeen,o
twiebee(n) 1naakteg' henz grant, onzda(t) vierbeen eembee(n) van dri.ibeen naln:1' iplv. twiebeen, eonbeen, dri.ibeen en vierbeen zegt men
oak twiepoot, t'Zoievoet, enz.; vgl. hier dri.ibeen.1·
en CV (Aanh.),o - t7£nebok, In., bak van hvee
noten; zie hier ROK; DB; - lwzedobbele, bn.,
tweedubbel; - twiedok, m., dok (stoat met de
kolve) die in eens twee boonlen nlet· den bal
raakt; zie DOK, DRIJDOK; twze(d)erhande,
bn., tweederhande: 'k ver/~oope kafjie van twzederlzande soorte / Mnl. J/Vdb: twierhande naast
andere vormen ; - twiejaar, m., paard dat twee
jaar oud is : dat es ne schoonen twiejaar.1· CV
(Aanh.) / - twieloop, m., tweelaap ; - twz'epz'kkele, m., man in een raadsel: twzepz'kkel zat op
driipz'kkele (drievoetige stael), vzerpz'kkel (hand)
kwa1J'Z geloopen en hie beet twzepz'kkele, en twz'epz'kkel naJn drijpz'kkele, en hie sloeg vierpz'kkel
dood. V gl. J : tweepoot / - twzerzestere, deeI van
een ploeg: den twieriester es om zoo te ze(gg)en
nen tweerde, klaindere rzestere:1' zie VEURLOOPERE; twzeslag, m., een del' deelel1 van de

koezersdzakke : den twzeslag es uz't twt'e Jdaz'n
koordekzes gevlochten / het regelmatig en beurtelings slaan van twee persanen (op aanbeeld met
hamers, op dorschvloer met vlegels, of met dzakken) ; der en zfj' mar ttoie desschers in de schure :
'k hoore 't an den twzeslag:1' die twze koezers
keune goed dzakken en den twzeslag hauwen
(houden] : vgl. DRIJSLAG; DB, CV, T, J; tuuestotcdee, vr., *tweestaadje, *tweestagie, huis
van twee stoudeen : zi.in h.uis, dat es "n schoon
ttoiestoudze / DB; tuneuoct, m., zie ttoiebeen / tuneuoetcn, ww., zijn woord intrekken,
van woard veranderen: en: brtrazctot hent ntet,
h ie kan ttoieuoeten , vgl. .ndl, tweetongig.,. tuncieeunste, vr., huis, waarin twee families
wanen; SeH, DB, CV, J; - twzewielkerre, vr.,
kar met twee wielen ; vgl. DRIJ\\TIELKERRE
mee' de twzewiel.kerre rijen, te voet gaan ; J.

Twielenk, m. Zie T\VIELING.
Twieling (uitspr. -lenk), m. Mv.

-lengen.
Verkl. -lenkske / my. -skes, -seies. Mnl. twihnc
(naast t'loeelinc). Tweeling. Van nen t10ielcnk
zifn, tot een tweeling behooren. Trientse was
van nen t7KJlelenk en zk ook.

Twijfele, m. Zonder my. ; zonder verkl. Twijfel. Der en es geenen twijfe te. Zonder twijfele.
\Vdb.
Twijfelen, ww, \V db. An iet tWz';Jelen. T7eu r
wze goje (gaat ge) kzezen! ~ k en weet het ntet :
'k twijfele.
- Aft. 7'wz';felachteg, bu. bw., van personen
en zaken: dat es '11, tWz';felachtege zake / s' en
zz';' mar nen t7Dz';felachtege matns : vgl. .Jfnl.
Wdo : twi'ZJelachtzch/ - twzjJelenge, vr., t7£)ijfelderz';'e, vr., het twijfelen; - t71!ijJeleere, Ill.,
twijfelaar; oak: kiezer, van wien men niet zeker
weet voor wie hij stemmen zal : der zijn honderd
klezers veur ons, tnegenteg tt!gen ons, en eUef
tWz';feleers,. (in lating, tombala): numnler,
\vaarbij het twijfelachtig is of de trekker er in of
er uz't is, wint of niet \vint; , k ben der lie'ver
zeker. z'n, as a,soo nen twi;feleere te trckkcn.

TWijg, Yr. Niet in gebruik.
Twijlen, twijlent, b-w. vw.

Terwijl. T"wijlen(t) da' ze mee' dle zake bezeg 'luaren. DB.
Zie TERvVIJLEN(T).

Twijn, nl. Zander nlV.; zonder verkl. \V db.
Sterken twi.in.
Twijnen, bedr. zw.

wW. Wdb. Garen t7£!ijnel1.
- Aft. Twij'ndere, m., ieluand die (garen)
twijnt: Sent- Urzela es de patrooness~ 'van de
(garen)t'Zoz';'nders van Aalst.

Twil, m. Niet in gebruik.
Twintig (uitspr. -t(}ch), telw.

Welb. 11en zegt
niet: t'ZfJintig Mei, weI : twintegste Jl;fai,o niet:
in twintigen verdeelen, weI: in twinteg.

Twintigtorre (nitspr. twint(}ch-), m. Marbelspelterm: torre (zie ald.) van twintig marbels.
Twist, o. Zie T\YEST, nl.
Twist, m. (oneenigheid). 'Niet gewoon (oak
niet de afl. en samenst.).
Twist, m.

(zekere drank). Niet bekencl.

TYPE
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(niet o.] evenals fro type.
lVI v. tzfpen. Verkl. ongevvoon. KereI, mensch.
Den doeteur es ne uiczen tiep. S17zijt den ordegC71 (aardigen) tiep an de deure. De bett., bij VD
aangegeven, zijn hier onbekend,

Typhus

(uitspr. tiefuus, klemt ap tie),

UIT

,Vdb.

Type (uitspr. tiep), In.

Z' es doo' 'van (niet aan) den ilffu1ls.

Tzaterdaas, tzomers, tzondaas
bw. Zie ZATERDAG, ZOMER(E),

(uitspr. -ts),

ZOND~G.

Tzestig [uitspr. tsesbch) , tzeventig (uitspr.
tsevJntJclz) , telw, Zie TSESTIG, TSEVENTIG.

111.

u
U, VI. Mv. uuts.,'n Groot u. 'n Kl~z'n u:
llfaakt ' n -uutse. Ge moet muur schriive mee
t7.vie uuts. Wdb. - Dobbel ti (soms dobbe! uve),
[certijds) naam van de letterw in 't alphabet.
Uchtend, m.
Ui, m. Niet

Niet in gebruik. Zie NUCHTING.

in gebruik (ook niet ,de afl. en
samenst.). Zie ANDZUIN.

Uier, m.

Niet in gebruik. Zie EUR, NEUR.

Uil, m. M v. -en. Verkl. -ke / mv. -kes, -eies,
"\V db. - Zoo dam, zoo stom as nen uii, zeer
dorn, Gope (gap en ), kijke geUjk nen uil, dwaas

toekijken, Hie stond te kijke geUjk nen uJlop "n
schilderije. - Dam mensch. YD. Zwijgt, d07Jzmen istommen, leeleken, sempele1i, enz.] uii! Den ui] van' t spe! zijn, het slachtoffer zijn, fr.
etre Ie dindon de la farce. J. ev (Aanh.).
- Spr. In ' t jaar een as d' uz'le preektegen,
eig. het jaar 180 I : de kerken waren geslaten, de
priesters mochten er niet preeken noeh diensten
doen, de uilen bleven er wonen en krasten (preekten) er. - In lang vervlogen tijd. Ja, ja, dat es
gebeurd in ' t faar len as d' uile preektegen . .-In ' t jaar ien as d' tcile preken, nooit. ' t Zal gebeuren in ' t jaar een as d' uz'le preken /
- "n Ullke vangen, een slaapje (gedurende
den dag) doen. J. ev (Aanh.). YD.
- Mannelijk teellid.
- Mes met houten hecht. Aldus te Asper, op
de noordelijke dialectgrens: Volk en Taal, I, 35.
- Samenst. In den vorm uz'l(e).:: uilebek, m.,
bek van eenen nil; ook : kamerplant behoorende
tot de falnilie der Araeeae : Arzsae11zaringens / de
bloeischeede (spatha) is bekvormig; - uz'loo(g) e,
vr., oag van eenen uil; oak: groot, dwaas starend
oog van n1ensch: Sies hee uiloo (f[) en / - meestal
in 't mv. : uiloo(g)en, bilsenkruid (I-lJloscyal1zus
niger L.): vorm en klenr der blaemen deden
dezen volksnaaln ontstaan; lh'lespiegel en
lzj'llh'lespz'egel, de bekende valkssnaak; vgl. YD.
- In den vorm uils-: uJlsnest, m. (niet a.), uilennest: in die holle branke vond ' k nen zdlsnest
1Jue twz'ejonkskies.

Uis, vr. lIetz. als KARUZE. Zie hier HUlS.

Uit, vz. bw. Wdb. - Vz. In sammige uitdmkkingen kamt nag de datief vaor na ttll. Uz'teroo(g)en, 2dterherte(n). Iet uz'terhand verkoopen.
Doet dat ud de(n) (uitspr. ude) we(g)e. Hz'e es
udenhzdze. Zie Ri. en Vorml. - Er ud zz';"n
(n1. nit den nood, de moeilijkheid, het lot, het
gevaar, enz.). Z' hen (hebben) ;nog al vele g'erfd,
ze zz/n der weer ne keer uz't. ' k Ben der uz't (ik

heb in de loting een goed nummer getrokken).
'Nunuro tune honderd ester uit, Vader hee stl)f
zzek geweest, mor nu: ester hz'e weer uit, V gl.
SeH. DB. ev. J. Oak weI met ander werkwoorden, Sics heet (heeft) er hem uit getrokken,
hij is goed gevaren. De slz'nz17zerzR zal der henz
tee! uit speien. Er goed (of sUcht) uit kOJ1l1nen.
Er nie uit keunen, gedwongen of verplieht zijn
iets te doen. ev. Cr. (Bi;"v.). J (Bifv.). - Pee
uit de Vier Eemers es dood (nl. Peer, de baas
van de herberg de Vier Eemers). De mulder uz't
, t llfeuleke te Boembeee k011zt ginter af. Wie
zoerdt er berecnt ? Mze ut: den 7'rapop. - Uit
de tseventeg zifn, meer dan zeventig jaar oud
zijn. Meeder es uit her tachenteg. - Uit (naast
van) voor den naam van de stof waarvan iets
gemaakt is. Da' bedde was uit (of van) okere.
fifaakt dat uit staal, ' t es beter as u.it z'fzere. Den eenen uit den anderen nie kennen, ze niet
kunnen onderscheiden. Die t'Zoie broers trekke
stijj" opeen / ' k en kan den eenen uit den anderen nie scheen. Gee'll a ud ' m. b kennen, de a en
b niet kunnen onderseheiden; dus: niet kunnen
lezen.
- Bw.Uz't en in, daarnaast in en uz't, vrijelijk,
ongegeneerd. In de kerke l1zag alkendeen uit
en in. Zie jlfnl. Wdb : ut e ende in, i. v. UTE,
Uit en in, ook
kol. 866-67. DB. ev. J. in en uit, dwaas, onzinnig. Zie hier IN. - Jaar
uit en faar in, het heele jaar. In dat /ucishauinen
en ester gee'll r uste : dat es ki/'ven en ruiee maeer:
jaar uit en jaar in. Veuren uit. Zie
VEURENUIT. - Gedaan, ten einde. De school es
ud. De lnesse was ud. ' k En 'It'erke nze uzeer,
't es zdt. In sprookjes: en der kLf/anZp e verkze
1nee ne lange snud en 't vertelselk' es ud / Van spel. ' t Spel es a1 uz't. J/l/anneer es ' t ud,
ten achten of ten tienen (d. i. in 8 of 10 punten)?
Ze boldegen ten twale7)en uz't. - Dor11zee ud,
daarmee gedaan, daar niet verdeI' over gespraken,
nagedaeht, getwist, enz" allewoord of daad is
verder overbadig. En kijft nz'e langere : gee
(geeft) 1nallekanders 'n hand - en dornzce ltd.
,k G'eif ou (u) gelijl.>, en dorlnee ud / Ze zaz' 1Jzij'
nog ne keer goel'lz dag, en dorl1zee zdt! - Anun
en ud, 't is TIU gedaan, geen "7oord lneer, DB:
uz't en alnen. 't Es nuz' a77zen en ud 1nee' zij" l[eld
en zij'nen hoogtlzoed. Laat ons dOr01Jl nz'e nzeer
k(jven, 't l1zag anzen en uz'tzijn. En as ge doo'
zij't, es ' t toonsanun en uz't? - Ten enden zdt,
tendenuz't, gansch, ten valle. Ge 17zoet de 1nuur
ten enden uz't meten. G' het (hebt) tendenuz't
gelijk. - In elliptische uitdmkkingen : de stoof es
uit (gebrand). 't Es pijken ud (gespeeld). (T)roej'

UITASEfitIEN

lSI

uit ! Dent boek es uit (gelezen). ' t LIcht es uit
(gegaan); ook ': de dag is ten einde. De pato(dd)ers zifn uit (gedaan). Z~7'n de koeien uit
(geleid naar de wei)?
- Zelfst. m. Ieder del' twee uiteinden van de
mete (aanvangslijn in S0111111ige werp- en marbelspelen). Daarnaast uiterc. Over den ltd speten,
G' em Jneu,l!l ouer den uit nte schieten (of ioerpen). De morbel die over eene van de twz'e
uite(n) Zigt, en telt niet, Ziet da' s' over den
uiter nie en rolt, DB. J (Bl:/v.). - Einde, paal
en perk. (;e moct an da' gekijj nen tcit maeer:
er een einde aan maken, DB.
-- Uitvormt ecn groot ge,tal scheidbare sarnengestelde werkwoorden, De gebruikel~kste zijn
hier aangegeven.

Uitasemen

(uitspr. met zov1. lange a), ww.
Uitadernen, De zieken en koest noch in- noch
zcitasemen : hie was percies »ersmacnt, Zie ASEMEN. Mnl, uitasemen,

Uitbaaien (uitspr.-boU1Jn), bedr. zw. ww.
Met een vochtig doekj e of sponsj e (een wonde)
zuiveren. Die toond es vul materie, ge moet ze
ne keel' schoon uitbouien: Zie BAAIEN.
Uitbaalden (uitspr. -bouldon met speciale
zov1. ou), bedr. zw. ww. Gansch met boulden
(zie ald.) omringen, De 1nees(rneersch) es goed
ul'tgebould. Ge moet die wee icitoou tden.
- Aft. Udbouldenge, vr., daad van uitooulden,
het bou1den-werk zelf. V gl. 11£n1. Wdb: ute-,
utctbaaige.
Uitbabbelen, bedr. zw. ww. Alom bekendmaken. De urausoe moeten "t amaal seffiest
uitbabbelen, SCR.
J. - Enkel in 't verl.
dw. en met zij'n. Vrauwen en zij"n nooit niet
zdtgebabbeld. SCR.
J.

ev.
ev.

Uitbaffen, bedr., zw. ww. Met geweld uitslaan,
uitsmijten. Ze sloten hcnz op in "n eomcre
[kamer] , mor Ide baftege de deur uit, Zie BAFFEN.

Uitbakken, bedr. st. ww. Wdb. - Onder het
bakken al zijn vocht verliezen en daardoor te
droog worden. Van brood : onzem bakker 7Vz'lt
zij'llZ brood te veel udbakken. SCH.
J. Enkel in verI. dw. : uitgebakke zij"n, niet meer
kunnen bakken omdat al het meel verbakken is.
Binst den eurleui:' 7varen de ntaz"ns(ch)en dz"kkels uz"tgebakken. V gI. jJInl. T¥db: utegebacken
hebben (niet si./n).

ev.

Uitbauwen, ww. Zie UITBOU\VEN.
Uitbekken, bedr. zw. ww. Ten volle,

gansch
met bekjes snijden of naaien. Es de rok nog nz'et
uz'tgebekt? J. Loq., T¥db.

Uitbellen, vvw. W db. Dem belleman heet
(heeft) ui~rebe1d dat er J1tor(g)e vz's te koope
zal zi./n. Vis udbellen. V gl. ook J.
Uitbersten (uitspr. -best:Jn), onz. st. ww. Uitbarsten. W db. J1In1. TVd'b : uut-, utebersten.
Loq., Wdb.
Uitbesteen (steen rnet zachtl. e en eenlettergrepig), bedr. zw. ww. Uitbesteden. E kind uitbesteen. \V db. Zie BESTEEN.

UITBOETEN

Uitbesten,
Uitbetalen

ww. Zie UITBERSTEN.

(zov1. lange a), ww. Wdb. De koeponks van die aestes (actien) 7ver(de)n uitbetaald. - Meestal in verl. dw. Uitoetaal/d} zi./n,
zooveel betaald hebben dat men niets meer betalen
kana Oak wed.; met hen (hebben). Jk He (heb)
veel onkosten s' had dees faar, k he mz'./ uz"tbetaald.
J

Uitbiechten, wed. ZW. ww. Aan pastoor of
rechter of eenig ander persoon alles biechten of
bekendmaken. De tnoordeneere zal hen: 7£Je1 ne
keer uitoiech.ten; ecr dat hie sterft, VD (niet als
wed. aangegeven). -- Ook in verl. dw. : uitgebz'ech(t) zij'n, niets meer te biechten hebben.
Uitbijten, bedr. st. ww, "'!D. Nen tand uitbij'ten, door te bijten doen uitvallen.
Uitblazen, bedr. st. ww. W db. -- Dekees(e)
(keerse) uito/azen, het schaap zijn, den uil v~n
't spel zijn, Doelt op een oud gezelschapsspel [zie
Dzzlleke 1eeft nog, i. v. DJILLEN) : de speler die
het brandend kaarsje (of een ander brandend
dingetje) uitblaast of dood in de hand heeft, verliest. Past op dat g' in die affeeren de keese nie
uit em. blaast, DB. - Iemand uitbiazen, zich
aan hem nietgelegen laten. Veur dat hz'e spreekt
of zwijgt, ' t es n1,z"'/ s' heelegans geli./k: ' k blaas
hem vierkanteg ltd.
Uitbleeten, zeldener uitbleeteren (sch. e),
onz. zw. ww. Veelal in 't verl. dw. : uz'tgeb1eet,
uitgebleeter(d) zijn, uitgeweend zijn.
(Aanh.). Zie BLEETEN, BLEETEREN.

ev

Uitblijven, onz. st. wW. Wdb. - Van arbeidel's: op 't veld blijven eten, Da' veld lag uerre
van J t hof en's noentes bicuem' utt, J.
Uitbloeien, onz. zs»: ww. Altijd met zijn.
Daarnaast, gewoon, UITBLOMMEN. De pcerelcers
zij'n allang uitgebloeid (of uz'tgeb1olnd).
Uitbloen (uitspr. bloen eenlettergrepig), ww.
Uitbloeden. \V db. Zie BLOEN.
Uitblommen, ww. Zie UITBLOEIEN. SCR. ev.
J. Vgl. hier BLOMMEN.
Uitbobbelen, onz. zw. ww, Daarnaast UITVan kokende vochten : uit het vat met bobbels komen, De l1zelk
bobbelt al de tote van de kan ud. De schuz"me
k'waJnp ud zij"ne lnond gebobbeld. - Van menschen of dieren die in dicht gedrorn uit· iets
komen. ' t Vo1k kontt de kerk uz"tgebrobbeld. De
schope (schapen) broebe1en den stal ud. Zie BOB-

BROBBELEN, UITBROEBELEN.

BELEN, BRORBELEN, BROEBELEN.

Uitboeren, onz. zW. W'V. Enkel in 't verI. dw.:
uz'tgeboer(d) zij'n, zoodanig geboer~ hebben dat
men te niet is. ZJ en kendege nz"et (nlets) van dent
boerestiel, ook was ze gaztw udgeboerd. - Ook
van andere stielen. Zij'ne wenke1 eln paktege nz'et,
en nuz' estie uzlgeboerd. - V gl. SCR. DB. VD
(n1et andere bet.).
- Zoodanig en lang lawaainlaken dat nlen niet
langeI' kana Zij'n die keerels no/[ nz'e uzl/[eboerd?
Enkel in 't verI. dw. Zie BOEREN.
Uitboeten bedr. zW. ww. Bezuren. Ge zilt dat
nog uz'tboete,' 1nz'/ 1nanneke! SCR. DB. CV. J.

UITBOKKEN
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Uitbokken, bedr. zw, ww, Door bokken nitslaan, uitsmijten. Ons geete zal her staldeure nog
udbokken. 't Schoop (schaap) hee 1JZ7inen hond "n
oog uz'tgebokt.
Uitbooren (sch. 0), bedr, zw. ww. Uitboren.
'\V db. - _I.Jforbels uitbooren, Kinderspel = men
zet of beter stampt de marbels in den grand; men
kapt er naar met den top en men tracht zemet
den draaienden top nit de aarde te booren, Zie
BOOREN.

Uitbotsan (uitspr. -bouts.in met spcciale zovl.
ou), bedr. zw. ww. Door botsen nit iets doen.
jl[ee neJJZ bal ' n ruit uitboutsen, De geete zal
her hoorens nog uitboutsen. Zie BOUTSEN.
Uitbotten, onz.
leers zi./n uzlgebot.
Uitbonien,

ZW. \\TW.

'\7"db. Al de rooze-

uitboulden, ww.

Zie

UITBAAIEX,

UITBAALDEN.

Uitbontsen, ww, Zie

UITBOTSEN.

Uitbonwen (uitspr. -bauw;Jn), bedr. st. ww.
Omringen door gebouwen. Es g-'heel de mort
(rnarkt] al uz"tgebauwen? Zie BOU\VEN en vgl.
VD.
Uitbraan ibraan met zovl. lange a en eenlettergrepig), bedr. zw, ww. Uitbraden. Uitgebraad (niet uz"tgebraden) »iees. Zie BRAAN.
Uitbrabbelen, bedr. zw. ww. Onverstaanbare
taal spreken, De zatterib kan iet uitbrabbelen,
Zie BRABBELEN. SeR. ev. J.
Uitbranden [uitspr. -brall(d;J)n), bedr. zw.
Uitbrande' geli./k e keeske
ww. Wdb. (kaarsje), langzaam sterven. Zi./' keesk' es
uz"tgebrand, hij is dood,ook = hij is ten onder,
geru'ineerd. - 't Vier hec (heeft) de stecne van
den herd (haard) uitgebrand, opgevreten, verteerd. J. - Fluiteniers zdtbran(de)n, een wespennest door er in stroo of hout te verbranden
vernietigen. - Ten einde branden. t Ho..f brandt
al s' heel den nacht, en ' t en es nog niet uitgebrand.
- Afl. Uitbrandenge, vr., het uitbranden :
uz"tbrandenge van ne flu iteniersnest,

UITDANSEN

brieschen. Meestal in 't verl. dw, En zifn die
zatteries nog nie uitgebriest?
Uitbrieven, bedr. zw. ww, Bij brieve overal
bekend maken : ook : bij monde overal vcrtellen.
As .J.1fz'e e slicht ntcus (nieuws) tncei, moe' ze
"t seffiest uzlbrz'even. ,TD (<< Zuidn. »).
Uitbrobbelen, nitbroebelen, ww. lie
BOBBELEN.

Sell.

ev. J.

UIT-

Uitbroelen, ww, Enkel in verl. dw. Uitgebroel(d) zijn, uitgetiercl zijn (van menschcn).
De zatteriks k01JZJJlen ' t kabberdoesk' uz't/-/ebroeld, komen al broelende nit het kabberdoeske,
Zie BROELEN.
Uitbroen (hroen eenlettergrepig), bedr. zw.
ww. VVdb. Aiers uitoroen. De kiekies ziin uitgebroed. lie BROEN.
Uitbrokkelen, onz. zw. ww. YD. ..:'it 17llin
tandc/n ) eillen tatbroeeelen,
Uitbniken, onz. zw. w w. N aar buiten gebogen
zijn als een buik. De ketel ern bUlkt nie genoeg
uit, DB.

Uitbnilen, bedr. zw. ww. Ten einde builen
(van meel), Es al 't meel uitgebuild? Vgl. VD.
Uitbuischen (uitspr. met of zonder c/z), bedr.
zw. ww. Door buischen uitslaan. Laat er hem
uit ; anderst gaat luc de deur uitbiaschen. Ten einde slaan. Enkel in verl. dw, Ze vechten
al ' n ure, en z' en zifn nog nie uitgeouist, Zie
BUISCHEN; 111111.: uut-, utebuuschen,
Uitbuiten, ww,

w.n.

Ongewoon.

Uitbnizen, bedr. zw. ww. Uitdrinken. Tsondaas ozast Pier zij'n derteg potten tat, SCH. ev.
R. J. Zie BUlZEN.
Uitbuizen, bedr. zw. ww. Een land gansch
beleggen en omringen met draineerbuizen. Vochteg land moe goed uitgebuls(d) wer(de)n. lie
BUlZE. Loq., wu,

J

Uitbreen (uitspr. -breen eenlettergrepig en met
sch. e), bedr. zw, ww. Uitbreiden. Ge nzoet't lJUS
(mest) beter op 't land uitbreen. Zie BREEN.
Vgl. J.
Uitbreken, bedr.onz. st. ww. Wdb. - Van
zweren, gezwellen: openbreken. Ze kreeg e gezwel in h!!rrel1Z buz'k en nui es dat uitgebroken.

DB.
- Afl. Uitbrekere, m., hoorn eener koe (in
een raadscl) ; zie GANGERE; - uitbrekenge, vr.,
het uitbreken: d' uitbrekenge van ne nluur.

Uitbrengen, bedr. onr. ww. vVdb. VerI. dw.:
uitgebrocht of uz'tbrocht. Zi./' 'Zvijj hee t uitbrocht. - lie hier KRAAIE.
- Afl. Uitbrengenge, vr.; uitbrengere,
m. = Sieska was den uzlbrengere.
J

Uitbrieschen(uitspr. met ch), onz. zw. \V\V.
Al brieschende nit iets komen. Dze z'lvzerders
kOHl-nt-en d' herberg uz'tgeorzest. - Ten einde

Uitbnndig, bu. bw, Niet in gebruik.
Uitbnr(re)len, bedr. onz. zw, ww. Uitbrullen.
Ze keunen euia' vloeken uitourreien, En es dze
koe nog nie tdtgeburreld? Kan ze nog loeien?
De koeie k011zmen de mees (meersch) uz'tgeburld,
komen alloeiende nit den meersch. SeH. DB. JUitburstelen (uitspr. -bustJldn), bedr. zw.
ww. Uitborstelen. W db. Ienzand (ferm, leelek,
enz.) zdtbustelen, hem afranselen, erg berispen;
hem foppen; veel (inspel b. v.) doen verliezen.
Ook = zC1Jzand zij'ne frak, zi./n kazakke ne keer
uz'tbustelen. J.
Uitbustelen,

\V\v.

lie UITBURSTELEN.

Uitcijferen, bedr. zw. ww. Wdb. - Berekenen. Hie en es nlet dom, en hze kan 't al1zaal
goed udcijferen.
Uitda(g)en (met zovl. lange a), ww. Wdb.
Onge\\Toon.

Uitdansen (uitspr. uillaIlS;Jll), bedr. zw. ww.
Al dansende uitstoaten. De kz'nders gaan de
1nuur nog uitdansen. - Ten einde dansen. Dem
bal es uit, al de danse(n) zij'n uitgedanst. 'Uz'tgedans(t) zij'n, door het vele dans en niet meer

UITD1LUWEN
kunnen danscn. En ziJn die maisines no/! nie uitget/anst? -- Uitgedans(t) kOl1Z1nen, al dansende
uit icts komen. 't Es keerelllesse, en 't jonk 'l'olk
konzt /n- en uz"tgeqanst.

Uitdauwen (uitspr. uz"ttau'W(}n) , bedr. zw. (of
st.] w w. Uitduwen. '"Vdb. Dauso! dat 'Ill oeetse
»tce' den durnt tat: ZieDAu"\vEN.
Uitdeelen

(uitspr. udteel,7n met seh. e), ww.
Enkel in verl. dw.: uitg'edeel(d) ziJn,
door gebrek aan nit te deelen dingen moeten
ophouden. Jloeder hee' zooveel appels gegeen
(gegc\'en), da' ze ntc: uitgedeeld es. Oak. wed. :
g' en: Ilzeug,-t zoo milde nie' zijn, ge silt otc (u)
uitdcclen,
- 1\f1. Uitdee I, m., uitdeelenge, vr., uitdeeling: den uitdeel van 't brood es gedaan,. DB;
- uitdecldere, m.. iemand (man of vrouw) die
uitdeelt : luj ell zijll tirauao«, "' t en zifn nocti
geendc'rs (gevers) noc/z uitdeeiders,

\Vdb. -

Uitdenken (uitspr. uittenkJ7Z) , bedr. onr. ww.
\"\7" db. let tiitdeneen,
- Aft. Uitdeneere, 111., daarnaast gewoner uitpaizcre, zie ald.
Uitdersehen (uitspr. uittess(ch)Jn) , bedr. st.
ww. Uitclorsehen. Es de schure (of't kooren) nog
nte uitgedoss(ch)en ? Enkel in verl, dw. en
met kOJ7uJlen. [ldgedoss(ch)e kommen, met geweld loopende nit iets komen. - Zie DESSCHEN ;
MnI. utct-, utedcrschen.
Aft. Uddt's (uitspr. udtes), n1., hct ten cinde
dorsehen: Ille Zzjll an den uitd~s.
Uitdess(ehlen, ww. Zie l71TDERSCHEN.
Uitdien (uitspr. udllen, 111et klelnt. op

tien),
vw. Naardien; vennits. Altijd Inet date Uitdien
dat lit' paster al g'ezazd heet (heeft), dat 't verboon (vcrboden) es. DB. 3Inl. ~Vdb (uut-, utedien).

Uitdienen

(uitspr. uittiell(}n) , ,vw. W db. Udgcd/en(d) zifn, niet llleer kunnen of willen
dienen (bij ielnand in dienst blijven). - ' k He
(heb) d('rleg ;'aCtr bi;' ri;'ke lnains(c/z)e knec/zt
g'e7lJCes! / nul ben' k uzlgediend.

Uitdijken (uitspr. uitti;'k(}n) , bedr. zW. ww.
Met eenen dijk omringen. Da' land es g~'heeZe
gans ui~f[edi./kt. SCR. J.
Uitdobberen

(uitspr. uittobb(}rJn) , \VW. In
't verI. dw. : uitgedobber(d) k017l17zen, al dobberende (zie ald.) nit iets komen. Sz'es es zeker ' 17Z
beetsf sat, ki./kt hoedat hie uitgedobber(d) komt.

Uitdoefen (uitspr. uittoifJn) , bedr~ zW. ww.
lets uitslaan. l?uzlen ztz'tdoifen. Zie DOEFEN.
Uitdoen (uitspl'. uittoen), W\Y. \Vdb. -- Bedr.
lets .nit iets doen. Boonen, erten uzldoen, de
zaden uit de peul doen. DB. - Pato (dd) ers,
'if/oriels, beetera7)en, schussenelen, pestenakels,
enz. uzldoen, ze met een werktuig nit den grand
doen; ze inoagsten. 't Es t7;j"d 0111 de pato(dd)ers
ud te doene. Doe ne pestenakel of twie ud veur
de soepe. 'tBegint al te 7'riezen,en de beetera7)en
en zi./n nog nie uzlgedaan. .LIfe tlloeten haut hen
(hebben), me zz'lZen ne popeher zdtdoen. --:".pe
koeien. uz'tdoen, ze van uit den stal naar de \velde
doen. Toe illieke, doet de koeien ud. - Van let-
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tel'S of woorden : ze schrappen, uitvegen. Da'
'word es er te uele : ge moet "t uitdoen, Ge ziet
dat die letter uzlgedaan es. V gl. l1£nl. Wdb.
kol. 888. - Ten cinde doen, voltooien.liie sloopt
(slaapt); laat hem Zlj' sloopk' tcitdoen, De paster
'iuierd tnec eene keer o171passel(/k oinst dat hie
mcsse dee / hre en koest zeifs de 11leSSe nte uttdoen, De school uitdoen, ' k En lu; nog mor ne
keer of twiee' getrokken,o laat l11i/ da' pi/pke
toch uitdoen ? 't . .~pel es begot'st en ge moet
't uitdoen ....-ls ge toe! bolt, keunde 't stel gemallek uttdoen, ge kunt uitspelen, d. i. het spel einJ. - Van tijd:
digen, winnen. Vgl. DB.
eindigen, voltrekken. De knecht en wz'ldege
zi/nen til' (diensttijd) nie uitdoen, Ge moet de
begcnne 'If'eek uitdoen, Z' en koest er nie bli/ven,
z' en koest zeifs 't Jaar nie s' heelegans uitdoen,
310eder en zal de teenier nie uitdoen, V gl. DB.
R. J. CL lBi/v.). - Geld uitdoen, geld op
intrest uitzetten. - E kind uitdoen, bet uitbesteden. SCR. DB.
- Aft. Uitdoendere, m., iemand die uitdoet
(b. V. aardappelen) : hoeueei uitdoenders zijn der
op de eautere ? enkel in 't mv. : uitdoenders,
doperwten ; - zdtdoenli/k, bn. bw.,wat niet kan
uitgedaan worden :dze pato(dd)ers en z(fn abt]
nie uitdoenli/k, de grond es te uaste,

ev.

ev.

Uitdompelen (uitspr. uz"ttomp(}l(}n), ww. Enkel
in verl. dw. : uzlgedol1zpel(d) kom1nen, ·als een
dompelaar (sukkelaar) naar buiten komen. Meetse
teer],dt) sti;j aud, ki/kt hoeda' z' heur huttek'
ui~f[edo77zpel(d) konzt. Zie DOMPELEN.
Uitdompen (ilitspr. uitto17lp(}n), W\V. Enkel in
de uitdr. uitgedonzp(t) zijn, genoeg gerookt bebben. En zi/n dze keerels nog nze uitgedompt?
,k en kan hier l1zi/nen asenz nie hafen. Zie DOMPEN.

Uitdonderen(uitspr. udtond;;r(}n) , ww. In
't verI. dw. Met zi/n. ~ t Es uitgedonderd, het is
gedaan Inet donderen. -- Udgedonder(d) kont1nen, met geraas nit iets kommen. Astle (als hij)
nzi/ op strate zie passeren, komt hIe zz'/n huzs
uitgedonderd Offl nzi.f zotteghz"e' te ze( gg)en. Door den dander uitge\vorpen worden. Van den
nac/zt es de groote popelier udgedonderd. J. V gl.
oak VD.·

Uitdooven (uitspr. uittoov(}n met 5ch. 0), ww.
VVdb. Ciet er asschen op 07n ' t vier uit te dooven. De stove dooft ud.
Uitdoppen. (uitspr. uz'ttopp(}n), be dr. zw. ww.
(l\1et eenen kaarsendopper) uitdooven. As de
messe gedaan es, dopt de 1nessendz'ender de keesen ud. DB.
- 'n ~~ond uz'tdoppen, el' uit het bloed en de
vuiligheid doppen (met doekje of sponsje). SeR.
DB. eV.J.

lJitdraaien (nitspr. uz'ttroU1Jn), w\v. Wdb.
-- Van een Inakraangast die bij gebrek aan
waar niet meer kan (laten) draaien. Enke1 in
't verI. dw. 't En was nog geen avend, as 't makraa'Jl71)i;j at ui~i[edroUld7f.'as. ~ IIoe zal dat
ztddrouien ? waarop zal datuitdraaien.
Uitdraen, wW. Zie UITDRAGEN.
Uitdragen (:Iitspr. ztittra(}ll met zov1. lange a),

-

UITDRAITSEN

ww. Wdb. - Naar de huizen dragen, fro porter
a domicile, Den» bakkcr draagt zi.jln brood uit
bif de kalanten. J. - Van vruehtdragende planten. Uitgedre(g)~ zifn, zooveel vruehten hebben
gegeven dat zij er geene mecr kunnen voortbrengen.

Uitdraitsen [uitspr. uittra/ts;nz), zelden nit-

dretsen,

bedr. zw. ww. Dretsend uitgieten. Dat
en es nie uitg-ieten da' ge doet, 't es uitdraitsen I
- Alleen in 't verl, dw. en met kOlnmen. De
dtoaze keerels kOlnmen d' herberg uitgedraitst,
komen wild dretsend uit de herberg. Zie DRETSEN, DRAITSEN.

Uitdrengen (uitspr. zdttren(~()n), ww. Uitdringen.\Vdb. - lets door dringen naar buiten
doen vallen. 't Volk 'was opgesloten, mar
't dron.srr de deur uit,
°

Uitdrenken

(uitspr, uittrenkJn) , ww. Uit-

drinken. \V db.

Uitdrentelen (uitspr. uittrentJ!cJll) , onz. zw.
ww. Uit iets drcntelen. .Moeder kwafllp de lochteni: za'tgedrenteld. Ze drenteit ne keer of tiene
per dag de sial in en ltd.
Uitdretsen,

w w. Zie UITDRAITSEN.

Ilitdrevelen (uitspr, tdttrevJI()n), onz. zw.
ww. Al drevelende nit iets gaan. De marnschcn
dreueien de kcrk uit, Ze kom men uitgedreveld.

Uitdrijven .(uitspr. ttittri:fv;}}t) , ww. VV db.
De kocien uitlb-ij'ven, naar de weide b. v,
Uitdrillen

(uitspr. zdttrilltJn) , onz. zw, ww.

Wild en woest uitgaan. As 't Zondag es, dr iit z'
ltd, zildc. -- Ten einde drillen. Z' en es ua' z'
leuen nie udgedrild.- Zie DRILLEN.

Uitdrenen,

w w. Zie

UITDROOGEN.

Uitdroogen (nitspr. uittroo(g"):Jn met seh. 0),

w w. Uitdrogen. CV. J. - Van menschen, Zoo
1na(g)er as nell uJtgedroogden hareni: (of stok),
. zcer Inager. U.Jk : uitdroo(g)e gelijk lle stok.

Uitdrollien, \vw. Zie
Uitdrummen (uitspr.

UITDRAAIEN.

uitlrztln1Jun), bedr. st.
ww. Uitdringen. jTerzzchtig! ge zzlt dedeure
nog uitdrUIJlIIlf'n. Zie DRUMMEN.

Uitdruppen

(uitspr. uittruppCJn) , onz. Z\V.
Uit.druipen .. Del' en es nze.' veel bzer 11zeer
in de tonne, z' es b(/ g' heelegans uitgedrupt.
Zie DR UPPEN.
W\Y.

Uitduvelen (uitspr. uittuvCJlJn) , bedr. OUZo
zw. W\\'. Bedr. l\'Iet den duvele (zie ald.) iets nit
den grond halcn. J.lfe zzllf!J'Z dze pecln en da' kaa'
kruid uitdU7Jelell. - Onz. Udgedu7Jel(d) zi/n,
ten einde geraasd zijn. En zi/n ze nog nze zdtgeduveld, die zatte beesten? Uitgeduvel(d) k011ZIneu, al duveiende buiten komen. -- Zie DUVELEN.
Uitdwailen (uitspr. uittwailCJn) , bedr. zw.
ww. Ten einde dweilen. Es 't huzs al uzlgedwaild?
Uitdzakken (uitspr. uittzakkJn) , bedr. zw.
vv'w. (Met de dzakke) uit lets slaan. Dzakt de
koeien ud dle klavere! Baaske kan de zatteriks
de dettr zdtdzakken. Iemand uitdzakken;
hetz. als SC1Ul111ellkelen (zie ald.). Van den a'vend
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gaan ze da' stzcht maiske ne keer uitdzakken.
- Zie DZAKKEN.
- Aft. Uitdzakkenge. vr., het sehamenkelen;
- uitdzakkere, nl., iemand die uitdzakt.

Uitdzokken, onz. bedr. zw. wow. Onz. Enkel
in veri. dw. Uugedzol.:(t) eommen, al schokkende
nit iets komen, De dreneebroers eommen al zengen d' herberg uitgedzokt. - Bedr. Iemand de
deur uddzokken, hem nit het huis slaan. - Zie
DZOKKEN.

Uiteegden, bedr. zw, ww. Eggende uithalen,
uiteggen. De enech : heet (hecft) nter veel ~Iuz"/eg
hied uitg'eegd. lie EEGDEN.
Uiteen

(klemt. op een), bw.

Uit elkander,

VVdb. De n valt. \veg voor een medeklinker,
uitgenomen voor h, d, t " voor b wordt zij 111- door
gedeeltelijke assimilatie. -- Uiteen vormt, 111et
een groot getal werkwoorden, seheidbare verbindingen, waarvan de gebruikelijkste hier volgen.
a. BEDRIJvENDE \VERKWOORDEN: Very. met
hen (hebben). Meestal 111et den ace. der zaak :
SOlTIS (wed.) met den ace. van den persoon (of van
het dier).
j c Type: uiteendoen. Iet uiteendocn, icts c1at
een geheel vonnt, nit elkander docn, de declen
er van scheiden : doe! de maksicnre mor 11e keel'
uitceu ; iets verklaren, uitleggen : ica' da' ,{(e dor
3f'/[I, en !.:'an l1ll'lJland uiteenaoen " vgl. VD, SCH,
I)B, CV, J. - Soortgelijke verbindingen zijn :
uiteembrengen; uitee'cijferen, eijferend klaarmaken ; ook : verklaren, uitleggen : de J7zoezli./kste
zake kall h ie urtce' cif.feren " uiteendrijven :
koe£ol tcttrendrijuen ; uiteendrouien, draaiende
uiteendoen ; uitee'fribbelen, -vribbelen : frz'bbelt die draen CJl1Z beets' urteen ; nitee'gaffelen :
iuui u itre'gajfelf'11" uitee'kennen, van personen : ze onderscheiden ; "t es nen tLilie[nzk f'1Z
~ ken kan ze no;: n ict uitee'eennen : uitee'krij(g)en : ilu'e"/{t'klluopte koordt'll uitce~krij{g)cu;
uitee'kreunkelen, wed. : dt! slange krcunke/deg' Izeur- uiteen ". uitee'le(gg)en : legt de korte
(kaarten) schoo1l uiteen,. fig. lut1eggen, verklaren ;
uitee'pleu( i len , uitee'vauwen, ui t ell~aar
plooien· of vouwen; uitee'scheen, verschillende
zaken nit elkander scheiden, of ook ondcrscheiden: dell t7.fJielenk en es niet ztiteen te sclzeen,.
scheedt d~ goe en de shc/z.t uJteen,. oak nitleggen,
verklaren: 'Wi/de 11llj die zrzke ne keer gOf"d uitee' scluen? uitee'snokken, gewoner -snnkken,
met snukken uit eH\:aar doea : ,ge lllOet dat hier
al1laal uiteendoell ell nif"t uzlee'sl1ukken,. uiteentrekken, nit of van elkaar trekken : dc killdt'/'s
Irtld,ell ~ t Izier dl uzleen". uitee'vijzen, uiteenschroeven ; uitee'vrengen, nitee'vrijven, door
wringcn of \vrijven uiteendoen; uitee'werken :
die 7t1ulle 1Jwet uitee'ge71.1erk(t) 'le'er(de)n,. nitee'zetten, nagenoeg hetz. als uiteendoen,. uitee'zoeken : zoe!..-t de schoon apptls en de leelck
uiteell.
- Sleeht, ordeloos, slordig nit elkander doen.
Type : uitee':O.ansen. Dergelijke verbindingen
zijn: niteembrodden, -broddelen, -bronselen :
't en es gt!ene werkJJZal'l, 't en es 11Zor ne pruitsere, al wa' da' l[' hpm geet (geeft), broddelt,
brollsclt !tie ulleen,. uiteendnvelen: da' 1Jzall-

UITEEN
nebe zal gauwe da' spl'eldengen tdtee'geduveld
hen (hebben) ; uitee':ftikken; uitee'frompelen,
al frompelende de deelen van iets uit elkander
doen; uitee'foefelen, uitee'foeteren, uitee'fruntsen, -fruutselen, -fruten : )t 01 es nil"
gepermeteerd dat azoo tateen te j"rutf'u / nit-

ee'kneutselen, uitee'knoefelen; uitee'moos(eh)en, ge"woon, mooschende uiteendoen; uitee'peuteren: de ;"ongen en kan niet (niets)
gerus(t) [at.en, hie pcutrr: hct d l uitee n : nitee'prossen, nitee'pru{i)tsen, uitee'pru{i tselen: dat en heet ek nie uiteendoen, ' t en es
1770r uitee'prossen ,. uitee'seharten: de kiekcll S
hen (hebben) hier s' heel de lUCS/LOOP uitee'geschart / uitee'stooten, zorgeloos uit elkander
do en ; uiteentsaffelen, -tsoefelen, al tsoefelende
uiteendoen,
ze Type: uitee'stampen, verschillende voorwerpen (soms personen) of verschillende deelen
van cen voonverp uit elkancler stampen, dus ook :
aan stukken stampen : de deure 'was uitee'»
gestalnpt,. de tafc! lag- dor op de 7'101'1' uttee'>
gestanzpt,. laat ons 't'Zwlk uitec'stampen. Hiertoc
behooren: uiteendauwen, uit elkaar duwen :
uiteendess(ehjen, met geweld uiteenslaan : uit-

eendzakken, -dzokken, -doefen; uiteendonderen, -duvelen : de stoof uiteendonderen,
-dtcreien, de deelen wild uit elkander (kapot)
slaan; uitee'ja(g)en : koez'en uz'tee';"a(g)en,.
uitee'kloppen, uiteennijpen, door kloppen,
door nijpen uiteendoen : uitee'paffen, -pardaf-

fen, -pardoefen, -perdaffen, -perdoefen, -poefen, rnet groot geraas en geweld uiteenslaan;
uitee'sehuppen: sehllpt die honden uiteen :
uitee'smakken, met eenen smak uiteendoen;
uitee'smijten, uit elkaar, smijtend, scheiden:

roopt (raapt) de pato(dd)ers 'lid rut slll~it de
got' en de sltclu' uiteen : nitee'slaan, slaande
uiteendoen : kOllzt, lne zillen de krerels uz'tee'slaan; uitee'stooten, door stootcn uiteendoen :
de 7iJt'nd hee' van den naclzt g'ht'el on5 poort
tdtee'gestooten,. vgl. boven; uitee'werpen:
der waren der wel tz'ene die udj 7.ozldegen tegenhauwen,

1'lOr

'k 7.m'erp z' uz'teen.

b. ONZIJDIGE \VERK'VOORDEN : Met zzj'n.
11eestal met eene zaak, soms Inet eenen persoon
of een dier als subject.

Uiteendaveren, daverend uiteenvallen : kfjkt,
de 'wa(g)en es g'hecl tdtee'gedaverd,. uitee'flodderen: as de 1Jzussehe1111J'nen hond za(g)en,
flodderdrgcn z' uitct'1t,. uitee'gaan, uit elkander
gaan: 'n harloodze gaa' 1Jzoezbjk tateen,. uitee'g(e)raken : die koorde zifn zoodaneg z'lleen, da'
ze nfel1zcer uiteen en zz'lle geraken,. uitee'groeien, VD; uitee'kommen: kan die nzaksie111- uitre'kOl1l1ncn? Zonder ;reweld en kOl1zt die
kasse nitt uiteen,. uitee'kruipen : die siangI"
kruipt'l1 ineen en uzleen,. uitee'li{gg)en: op dat
lz~l en ester goeen oordere,. 't lfgt 1'1' al opeel1 en
uitt'tn,. uitee'loopen: as de la'lJaz'ers de bos7f'aelzters ge7.RJare 7fJer(de)n, lz'rpen z' al aliI' kanten zdteen,. uitee'paffen, -poefen, 11let een paf
uiteenvalleri: de kOl1znzode viel eln po~fte~' zdteen,. uitee'sehuiven: schzdven dfe planken uz'tern? uitee'sehokken, hetz, als uz"teendaveren,.
uitee'sprengen : 1nee ne schrz'kkel(jke porf
spronk ' t schip uiteen,o uitee'vallen, VD; nit-

tJITFLODDEREN
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ee'vijzen: al de stikke (stukken) ,(.JY'zen uiteen ;
uitee'vlie{g)en: de duiue' 7)10(g)en uiteen en
tneen , uitee'wouien, waaiende uiteengaan: de
blare 7.f'OUz'Ol urteen ; uitee'zakken, langzaam
uiteenvallen : uitee'zwemmen, nit elkaar zwernmen.

Uiten,

W\V,

Enkel wed.

Hie en kan hern

(== zich) nil" goed uiten, hij kan niet goed spre-'
ken, kan
drukken,

niet behoorlijk zijne ~edachten uit-

Uitende, o. Uiteinde. 't Es gebeurd op 't uitende uan 't doorp,
Uitenhuize, bw. Uit den huize. lie UIT.
Uitentreuren, bw. Niet in ,gebruik.
Uitepatuit (uitspr. pa met korte a, uit en

tuit
met den klemt.), Ill. Mv, -en. Domkop. Zwygt,
giee'n (gij) uitepatuit ! Fiel en zy" »are, 't zfjn
t7.fJle uu epatuiten. Vgl. CV (HIETEPATIET).

Uiter, uitere, m. Mv, -rs. lie UIT.
Uiterhand, uiterherte(n), bw. lie UIT. Mnl.
TYdb: uterhant,

Uiterlijk, bw. Ten uiterste. Iemand uz'ferly'k
danebaar zi./n. Ze was uiterlzj'k kontent. DB.
Vgl. YD. lie ook st»: wa . °uterlike, 3.
Uiteroogen (uitspr.

tdt:Jroo(g)J11 met sch. 0),

bw. lie UIT.

Uitersta, o. Mv. ·n. W db. - De vier uiterste
(niet uitersten) : de dood, 't lest eurdeel, d' helle,
d' hemelsche gloriI'. Hoe es 't mee' de zieken?
Slz'cht: 't es ee(n) uan de vier uiterste (nl. de
dood ; dus : de zieke ligt op 't sterven). - Er zijn
ook, naar den kant van Wetteren, vier kleine
gemeenten die door 't yolk de vier uiterste worden genoemd. ' k Wete toel da' Uitbergen re(n)
van die vier uiterst' cs ,. 11l0r ' k he den 1l011le
(naam) 'l'an de dr(j ander 7.Jerg eten . Ten
'uz'terste, in de hoogste lnate. YD. Ook: uiterlijk~
ten laatste. ' k Zal ten uiterste zondag ou (u)
k01Jzme ven(de)n. J.
Uiteten, bedr. st. WV\T. \~V db. De kat herre
ru(gg') udeten. Zie KATTE. Vgl. J. Enkel in
't verI. dw. : uz'tgete zy'n, gedaan hebben met
eten. Pier 11lee' zy'nen dz'kkem balg en es va' z'
le'llcn nil' udgeten.
Uitewe(g)e,
Uitfezelen,

b\v. Zie UIT.

ww. Enkel in 't verI. dw.: ten
einde fluisteren, gedaan lnaken nlet fluisteren.
Die 'If.JY'ven en zy'n nog nie uitgifezeld? Zie
FEZELEN o

Uitfichelen, ·ww. lie UITFIGGELRNo
Uitfiggelen, bedr. zw \vw. Daarnaast,

min
gewoon, UITFICHELEN, UITFIKKELENo Al figge.
lencle iets uitdoen. DB. lie FIGGRLEN
0

0

Uit:ftansen,

bedr. zw. ww. Slordig uitgieten.
G' e1J'Z nzeugt da' water azoo nz'e uzljlansen op
de vloer, CV (Aanho),

Uit:ftodderen, onz, zw. w,,' Van vogels : nit
het nest flodderen. De jonkskies 'lJan da' keunenkske zy'n a! vlu(gg)pnde, en ze begz'nnen ttit
ie jlodderen, - Van menschen Uitgejlodderd
komme11, al flodderende uit iets komen. De11l bal
0

o
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UITFLOTTEN
es l:edaan, en de Jongit!s ell de 11lLu:sk/eskolJllllell
nu: uitgejlodderd. - Zie FLODDEREN.

Uitflotten,
Uitfluiten,

v;w. Zie UITVLOTTEN.

ww, W db. Iemand. uz'~jluz'ten. Uitgejlote zq·n, ten einde gefloten zijn, nietmeer
kunnen fluiten. Ne meerlaan ien es ua' z' leuen
nie uitgefloten / onze koeier ook niet.

Uitfoefelen, bedr. zw. ww. Iemand nit iets
foefelen (met sluiksche manieren], De scnijnhaz"legord heet (heeft) de seeretarvs ' t gemeentenhuz"s uitgifoifeld. Zie FOEFELEN.
Uitfretten, zw. ww. Hetz. als UITETEN (zie
ald.], doch gemeener. Wie heet (heeft) er die
eomme rq·spap uitgefret? Zq·n ze nog nie ltdgefret, hebben ze nog niet gedaan met fretten ?
Zie FRETTEN. Vgl. J.
Uitfrotten, bedr. zw. ww. Frottende reinigen.
Ze pa~tege ne sch uurbessem en frottege de keerene (karn) ne keer ferm uii, Zie FROTTEN.
Uitfruten, bedr. zw, ww. Wroetend iets uit
iets doen. Der zitten hier mollen : de grond es
s' heel uitg-ifruut. Zie FRUTEN.
Uitgaan (zovl. lange a), onz. onr. ww. W db.
- Spr. Die mee e perd (of mee e geweer of e roer,
of mee e nus) uz'tgaat, gaa' mee' zij·' meester uit,
het paard, het geweer, het mes blijken al te dikwijls zijn meesters te zijn. - (Schijnbaar) bedr.
Kaartspelterm. Uitspelen. Wie moet er uitgaan?
Toe, Tieste, gaat uit, ' k Ben 't aas kOf'kens ttitgegaan. ' k Moest roef uitgaan, DB. J. - Van
pacht : eindigen. Te Mazt! gaat de pacht uti.
DB. -- Uitdooven (van iets dat brandt). Fig.: uitgaa(n) gelijk e keeske, langzaarn, zacht sterven
gelijk een kaarsje. - Veur iet (poe/b. v.) ztz'tgaan, iets gaarne hebben of doen. Hie laat geere
veur he1Jz beta len, hie gaat er veuren uit. Er op uitgaan, naar een bepaald doel aftrekken..
,k Zoo (zou) 11lOeten e vi(gg)en hen, en van den
achternoene ga ' k er op ud. G"ewoon : te vrijen
gaan. Ge ziJ·' zoo schoone gekleed : gader (gaat
gij er) op u£t-? J.
Uitgaande Maie, einde J\!Iei. V gI. jlfnl.
Wdb, kol. 908. DB.
- Afl. Uitgank, nl., uitgangsdag van dienstboden;,eV (Aanh.), VD (<<ong. »). - Kaartspelterm, het uitspelen : den uitgank es a' 17Z&';
't es nz(;"nen uitgank.

UITHAASTEN
afrnaken. ' k Kenne ne man, die r&·ke goewor(de)n

es mee toanten uit te geen.
- Afl, Uitge~f, m., mnl. ute-, ltldgef'f, nitgave: den uz"tgeef es groot en de zuinste klaz'ne ;
ook: uitgestrooid nieuwsje (gewoonlijk onwaar] ;
, ten es de tnaarhied niet, ' t en es mor nen uitgeef,. daarnaast, gewoner, uitgeefsele / - u it..
gcrndcn" m., uitgever; persoon die handschoenen
te maken geeft.

Uitgeleed (uitspr. met sch. eJ, o. Zonder mv.
Uitgelei(de). Ienzanduztgelced doen, 'k Ga '17Z
beetse mee au (u) tnee, 'Z'eur' n uitgelced. V gl.
UITLEEN.

Uitgeleerd (sch. e), bn. Uitgeleerd of uz"tKestudeerd zq'l1, niet meer weten wat te leeren.

was.

Uitgenomen,

bn.

Uitgelezen.

Hoe smaaet

dat te f 't E)' uz'tgeno7nen. ----: In de bet. behalt:«

zegt men uzigeweerd (zie ald.). -

Vgl. Mnl. :

uut-, utegenonun.

Uitgeraken (uitspr. -gJrak;J11, gcwoort -graken). Uitraken, uit iets geraken. Es de staideure
goed toe en kan )t perd nie ui(E{raken? Il/e zit
veur zy') lepen in ' t .eot, hie en za l ' t kat nie
merr uitgraken. CV. J. - Van cen vat. Ledig
komen. 't Es "n g'roote .fless(ch)e, z' en /teraakt
nie nit. - Gedaan raken.De messc dunri lange,
zal ze 'lopl uitgraken? Da' spe! en g'eraald nie
ui], Zie G{E)RAKEN.
Uitgestudeerd,

bn. Hetz. als UITGELEERD;

zie ald.

Uitgeuen, uitgenien, bedr. zw. ww. Uitslaan, uitgooien. Alee stecnen de ruiten uitgeu(i)en. De schoenen uitgoeu(z)en, snel uitdoen.
Iellzand ) t Iuds uitgeu(z"Jen. Zie GEU(I)EN.
Uitgeven, vvw. Zie UITGEEN.

Uitgeweerd (sell. e), vz. Uitgenonlen, behalve.
Iederee' kzoaJ7l, uitgeweerd hV·. 1£Z'e /fa.! a lkendeen 7U'1l appele, uitge7f.!eerd a' 17Z(/. DB. J. Zie
hier lHT\VEEREN.
Uitgieten, bedr. st. w"r. \V db. E glas zdtgieten. V'i"er (vuur) uz"tgieten.
Uitgraven (uitspr. Inet zovI. 'lange a), ww.
VVdb. Uitg'cg'ra've Zy·7Z, gedaan hebben Inet
graven. lIfe gaan nor huis, 7lte zV·n uitgegraven.
Enkel in verI. dw.

Uitgalmen, bedr. zw. ww. Nieuwdialectisch.
Opzeggen, voordragen; fro diclal1zer. op 't konser (concert) 'lvierd er gezongen en zd~!!eg·altnd.

Uitgroeien, onz. z",r. ",rw. Door groeien verdwijnen. Da' lefteeken en zal zeker nie meer
uit;:roez'en. SCH. DB. J. CV (Aanlz.).

SCR.

Uitgrollen, uitgrommelen; VVW. Enkel in
't verI. dw. : uitgegroL(d), uZlgegro71lJJlel(d) konz11U7l, al grollende of grommelendc nitkornen (van
nlenschen, van honden).

- Aft Uitgal1nenge, vr., fro dicla1natiol1,' uitgalmere, ill., declarnator.

Uitgeen (geen eenlettergrepig en met zJ.chtl. e),
bedr. st. ,vw. Uitgeven. W db. - Geld 'ldtgeen,
geld uitleenen. De notares gee' geld zdt. SCR.
DB. - Vertellen, rondstrooien. Ze gaven uit
dat dem bankier op 't sprenge stond.
R. J.
- Te kennen geven, aanwijzen. Z' es ziek : heur
bleek gezichte g'eet (geeft) het uit. SCR. DB. J. Handschoenen (of wanten ) uz"tgeen, gesneden
handschoenen in de huizen van, de handschoenmaaksters dragen, die ze voor een bepaalde som

ev.

Uitglirzelen (uitspr. -guzzJ!;;n), opZ. zw. wW.
Gurzelende nit iets kOlnen. 't lea/nl j;'rnu :
,k hoore ' t water de goot uitguzzelc:n. 't Ke17tt
de buzz/ uitgeguzzeld. Zie GU{R)ZELEN.
Uitguzzelen, ww. Zie UITGURZELEN .
Uithaasten (uitspr. nlet zovl. lange a),

wed.
zW. "r",T. ' k lI£oete 77Uj· dat uithaasten, 'k lnoet
het verlorelle door haastig werken terugwinnen.

Ilithaelen, uithaen,

UITI{A1TSEN
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UITIIAELEN
ww. Zie UITHAG?£LEN,

Ten einde hekelen. Es at J t 'l'tas uz'tg'lzekeld?
Vgl. VD (met ander bet.] en DB.

(uitspr. uita(g)JlJn met zovl.
lange a), onz. zw. ww. UTa' toere, uia' zoerc! de
pato(dd)ers zillen uitha(g)efen. Ai de rrate van
de serre zy'n uzlg'ha(g)eld. SCH. DB, J. - Enkel
in 't verl. dw. : uitg'ha(g)eld zy'n, eindigen met
hagelen. 't Ha(g)elt at meer as 'n ha/v' ure,
't zal zeker gaan uz'tg' ha(g)eld zy'n.

Uithen (uitspr. -cn met gerekte korte f), bedr.
onr. w w. Elliptisch. Uithcbbcn. VD. - AI' Iun
ons pato(dd)ers (boonen, oeeterauen, toortels,
b0017Zell of eenig ander gewas) uz't (nl. gedaan).
J. - Geld uithen, op intrest geplaatst hebben. DB. - Kinders uithen, ze buiten huis geplaatst hebben (als dienstboden, als kostschoolgangers, enz.]. DB. - Uitgespeeld hebben, gewonnen hebben. iIfaakt diene kara1nbol e' me
ziilcn uith.en, lIfee nog'l'q''lle zij1JZ' (zijn we) uit:

UITHAGEN.

_ Uithagelen

Uithagen (uitspr. uzla(g)cJ1z .met zovl. lange a),
bedr. zw. ww. Gansch met een haag omringen,
Ze kOJJznun ~t groensel i' 1Jzy·nen hof stelen, 1JZor
,k zal he»: doen uitha(g)en.
Uithalen

(nitspr. -alen met zovl. lange a),
bedr. zw, ww. - E lijk uithalen, het nit het
sterfhuis halen met priesters en kerkzang. DB. J.
- Iemand uithalen; hem te zijnen huize gaan
roepen am ergens naartoe te gaan. 'k Ga nwr(ge)n
nor de mart (markt) t' Anorde (Oudenaarde], en
'k zal ou (u) konzllzen uithalen, - Bier uz'thalen,
bier naar eene herberg halen am het te zijnen
huize te drinken. SeR. DB. ev. R. J. i11nl. l/f7db,
kol, 938. - Fig. Iet uithalen, iet bij monde
aanhalen. Den ovekaat (advokaat) hee' 'van alles
zu"tg'haald 01n da' maisee ie doe' vrY'spreken.
G' em meugt die auw (oude) dengen nie sneer
zdthalen.
- Aft. Uithaal, m., het uithalen van bier;
ook : het uitgehaalde bier. Den uithaal brengt
dent baas meer as tien frank daas (daags) op;
bier b~i' den uithaal koopen of verkoopen; DB.
- Samenst. Uithaalbier, 0., bier dat wordt
uitgehaald; SCH.

Uithangen,

bedr. onz, st. ww. Wed, - Bedr.
De zot uithangen, zich aanstellen als een zot.
Zoo ook: den onnoozelen uithangen; de felle
Jan uithangen. Onz. Dat h uis, da' land
hangt uit, de verkooping ervan is bij affiche
aangekondigd ; in 't kaske van ' t ge17zcentenhuzs
lzangt het zdt dat de saldate maandag binne
1Jtoeten. Ja ja, ze gaan traZt1f.Je11: z' hang-en al
uit. Hoelanf[e moeten de kz'ezersllj~'ten u£tlzanl{en? DB.
Jt Zonnek' hangt uz't vanda(g)e, de zon schijnt. - Den hond zv'n tonge
hangt uit, laat de beeste ruslen, zijne tong hangt
uit zijnen mond. DB. J.
- Samenst. Uithangberd, 0., uithangbord;

ev. -

SCH,

ev, Ji

Uithauwen

(uitspr. -azt7ven), bedr. onr. ww.
Uithouden. Wdb. - Het u itlzau'wen, blijven
leven, niet sterven. Moeder es sty/ zz'ek, z~ en
zal ~t nie lange meer uz'tlzauwen. J.
(Aanlz,).
- Wed. In het jasspel : niet meer voortspelen en
de nog in handen hebbende kaarten op tafel neerleggen, 0111dat men 100 of meer telt en bijgevolg uz'tis. 'k HauuJe 112V· uz't: tseventeg da' 'k
op he (op heb), en die tiene dlt Jk 11lee 1Jzy"ne zot
trekke, dat es lzonderd! eL (Bq·v.). ev (Aanlz.).
-Afl. Udlzauwely·k (lnet y.), bn. bw., wat men
kan verduren, onderstaan: de py'n en 'was nz'e
uz'thauwelijk.

ev

Uithebben, ·W\v. Zie
Uithekelen (nitspr.

UITHEN.

-e!.:,)/tnz), bedr. zw.

\\TW.

ev.

DB.

Uithoek (uitspr. -oek), ill. M v. -en. Verkl.
ongewoon. Daarnaast, gewoner, UITKANT (zie
ald.], Xc: taeunt op ne uerren uithoei: 'van de
genzeente.
Uithoeksten (uitspr. -oek-), bedr. zw. ww.
Door hoesten uit het lichaam doen, Z' en koest
da' grootse (graatje) rue uithoeksten. lie HOEKSTEN. ilfnl. Urab: uut-, uiehoesten, Oak bij
KIL. en VD.
Uithongeren (uitspr. -ongJrJn) , ww. Wdb,
'n Gemeent uithongeren. Iemand Uz'tl101lg-eren.
Uithoorken (uitspr. -oorkJn), bedr. Z\\T, W\\T.
Ientarui uithooreen, hem vragend uithooren, fr.
iu: firer les tiers du nez, Laat ons henz slinimekz"es u ithoorlee», Zie HOORKEN.
Uithouden, ww. Zie UITHAU'VEN.
Uithuilen (uitspr. -uz'lJn), ww. Wdb.

-

Uz't-

go' Izuzl(d) k01Jl1nen, al huilende buiten komen.

Uitjaen, ww, Zie UITJAGEN.
Uitjagen (nitspr. -;"a(g)J11 met

zovl. lange a),
bedr. st. of zw. ww. Wdb..- Van vee: naar de
weide jagen. Jaagt de koei(e)n ud nor dem Biesmees (-nleersch). -- Uzlge;"aag(d) zy'n, zoodanig
gejaagd hebben dat men niet meer jagen kana
'k Ja(g)e van deze lrtor(ge)n t&'lck, 't es auend en
'k ben uz"t/.?"t;"aagd.
- Aft. Uit;"a(g-)el~j'k (uitspr. met V'), bn. bw.,
kunnende uitgejaagd worden: zy'ne zeune zit
altV"d z'ndie herberge, hie en ester nie uzl;"a(g)elY'k.

Uitjanken, ww. Wdb. Z&·n die kinders nog
nie uztg-e;"ankt? Udge;"ank(t) kOl~Z11len, al jankende nit iets komen. 't A:fazske k'Wal1zp de komer
(kamer) uz'tge;"ankt.
Uitjassen, bedr. zw. ww. Uitjagen, uitdrijvcn.
Jast de katte de keuken uit. ev. J.
Uitkaarten (uitspr. -kortJll), 011Z. zw. wW.
Al kaartende het spel winnen, tot het bepaald
getal punten geraken. Deze keer he 'k al deli
troq, 'k zal zeker zdtkorten. lie KAARTEN.
Uitkaatsen (nitspr. -kootsJll met zachtl. 0),
bedr. zw. ,,'\v. Uitdrijven. Ge 1noet den hond
't ltUIS uz'tkootsen. Zie KAATSEN. ·Vgl. YD.
Uitkakken, ,vw. ,V db, - Ienzand uitkakken,
uitlachen, erg beschilnpen en bespotten. V gl.
UITSCHIJTEN.

Uitkaitsen, 011Z. zw. ww. lelden UITKETSEN.
lTitloopen. Alle zonda(g)e kaitst Poliet ttz't, van
't een doorp 1701' ~t andere. - Naar buitcn slaan.

UITKAMMEN
Baasee, ka/tst dze la7f.JV't1Jlakers de deur uit, Zie
KAlTSEN, KETSEN.

Uitkammen, ww. Wdb, - Door kammen
breken. 17 er zich tig ! ge ziit de tan{d)e 'van de
kanl uitkal1l1J1en.
Uitkant,

m. 1\1 v. -en. Verkl. niet in gebruik.
Grenswijk eener genleente; al wat diehter bij de
grens dan bij de kuipt! (zie ald.] ligt. Zifn hut's
staat op nen uz'tkanf van de ge1JZPente. De saldate
k7fJonuJl al de i'wie uitkantt'l'an 't doorp binnen,
'k lVeu ne tell uitkante »an de gel1uente. Die van
den uzlkante kommcn in de kiezenge op tt(g)en
die ua n lit! kuipe. - Ook van boomen : einde van
eenen der zijtakken van eenen boom: ne gauzf.'~(eu(g)el iorunt a!toos ten uiteante 'van dem
boom, DB. ev. J. Vgl. VD, u»: rFab
(UUTCANT).

Uitkappen, bedr. zw. ww. Uithouwen. Da'
gat van de muur en es nie' groot genoeg, ge
moet he! 'lIZ beets' uitkappt'n. Ze kappen in
d' lza(g)e t ioie branken uit 7.'eur 'n hekkie.
R~ruipt op die Iende, en kapt de ;;rootsten tak
uit, Ne»: boo m 2dtkappen. Ze zi./1J2 bezeg mee
de g' hcelem bos utt te kappen. - Kinderspel,
J1;£orbels (of cens) ut'tkappen. De spelers zetten
eenen morbcl (of eencent) in den grond en trachten ze met den top uit te kappen. Soms kappen
ze de morbels (of de cens) uit een O. Wiiiente
ne keer cens udkappen? v gl. YD. ev. J.
Uitkavelen (uitspr. met zovl. lange a), bedrzw. ww. In kavels verdeelen (om aan de erfgenamen toe te kennen, of am te verkoopen). Naar
de doo' 7!{{1l onz' aU7£JerS 7.£!Z'erd het dl schoon
ui~fcka7.'eld~· en denz beste ka7'el 7.!lel a' III if.
Vgl. YD.

UitkeiUen, ww. Zie UlTKEGELEN.
Uitkeer(e)men (seh. e), ww. Uitkermen. En
zi/n ze no/}" nzet ui~fekeer1nd, ten einde gekernld?
As heur 1JlOeder doo' was,kwanzp ze de konzer
(kamer) u7(g-ekeerJ1ld. Zie KEER{E)MEN.
Uitkeer(e)nen (seh. e), ww. Uitkarnen. \\!db.

!g()-

UITI{LA UTE1(EN

iet tdtkeunen, toekomen, genoeg hebben, er aan
niet verliezen. En koopt die koe niet, g' en zilt er
nie an udkeunen. Vgl. VD, SCH,
J. Zie
hier KEUNEN.

ev,

Uitkeuteren, \Y\Y. Zic

ev

't gewone UITKOTEREN.

[Aann.}.

Uitkiezen, bedr. st. ww. W db. - Door kiezing nit een ambt of bediening verdrijven, Blzjjt
de schepenen azoo de 1Jlains(clz)en den dus-e!
andoen, zoo zillen de kleZerS hetn ru'el ne keer
udkiezen.

Uitkijken, onz. st. ww. Wdb. - .ATor iet of
temand uzlkij'ken, naar iets of iemand uitzien.
Nor ' n lzuis uitkij'ken. Hie begint al nor e
'Zwau7£Jk' uit te kzj'ken. ' t Es meer as tijd dat
zijne jongen nor '11Z ploots' (plaats) uz'tkijkt. Da'
maisee k'ij'kt, ltrifn dzielee, al uit [nl. naar de
Udgekeke zij'n, vermoeid zijn door
jongens). het vele kijken. ll£e zij'n ldtgekeken op de foore.
- Aft. []itki./k, m., \V db. : op den uitkzjlc.' z'ij·Jl
of staan : - uitkij'kere, m., meestal in 't 111\'.
-rs : soort van grove wortels (peenen) die een
\veinig hoven den grand uitsteken (nitkijken) ;
DB,

J.

Uitkijven,

bedr. st. ww. Kijvende verjagen
nit iets, Da' kaa' 'i.£Ji;j kan iemand 't huis uitkij'7Jen. - Uzlgekeve z'ij'n, geeindigd hebben met
kij ven. llfoedcr 'was nu: udgekeoz'cn.

Uitklabetteren (klemt. op bet), bedr. zw. 'V"T.
Met geraas uitslaan of uitwerpen. r k Hoare dan
ze (dat ze) de r uttcn al uitklabetteren. - [Titgeklabetter(d) k071l1nen, met lawijt en geraas nitkOlllen. Da' 1Jzanneke k01nt op zi./nz blokken
,t hUls uz'tgeklabetterd. - Zie KLABETTEREX.
Uitklaen, ww. Zie UlTKLAGEN.
Uitklagen (uitspr. -kla(g)tJn met zovl.lange a),
ww. lie UITKLAGEN. Wdb. - [Tdgeklaag(d)
zij'n, ten einde geklaagd zijn. Die lanzij'ne van e
wi;j en es va' z' le7.'en nil' uzlgeklaagd, zij
klaagt gedurig door.

(seh. e), onz. zw. V1W. Uitkiemen
(van hoppe, pataten b. v.). D· hoppe staat al
lli~!fekeest. Zie KEESTEN.

Uitklaitsen, bedr. zw. \V\v. Zeldener UITKLETSEN; gewoon UITKLAKKEN. Kletsend uitgieten. Klaitst da' 'l'uil water op dc strate 1Jzor
uit. vVi'e heet (heeft) er da' bzer op de 'l,loer
uitgeklakt? Zie KLAlTSEN, KLAKKEN.

Uitkegelen (uitspr. -ke(g)tJldn), bedr. zw.
w\v. Kegelendeuitslaan. De ke(ge)leers hen dor
'uz plank uit/!eke(g)eld. - Verdrijven, verjagen.

Uitklakken, \vw. Zie UlTKLAlTSEN.
Uitklappaien (uitspr. met bijtoon op pai),

Zie KEER(E)NEN.

Uitkeesten

Astle zat es, I?e(g)elt hie w'ijj en kinders 't hUIS
ud.

Uitkelderen,

bedr. sams onz. zw. ww. Bedr.
HoI maken (als een kelder),ondermijnen. 't rVater
'i)an de belle keldert hier denz borrn (barnl) uz't.
- Onz. HoI worden. De kant van de gracht
keldert ud. - SCH. DB. J.

Uitketsen, ww. lie UlTKAITSEN.
Uitkeunen, W\v. Uitkunnen. vVdb. fi£'ij" 'w'ijj
es ziek en 7.!andaa(g) en kan ' k nie l.dt. 't Raint
zoo .itij/ dat de pato(dd)ers nie en zillen uit-·
keunen, kunnen uitgedaan worden. Die olme ka'
1JZoeilij'k ud, L)e broek spant zoo stijj da' ze nie
uit en kane - In spel: kunnen eindigen. Amme
(als we) weI spelen, keuneme schoon uft. - An

bedr. zw. ww. lets rondbabbelen. Ze zal 't o7.Jeral

gaan

uz'tklappaz'en.

-

Uitgeklappaid z'ij'n,

gedaan gemaakt hebben met klappeien. Die vuz'l-

tonge 'n es van her le7)en nil' uitgeklappaid. lie KLAPPAlEN•

Uitklappen, bedr. onz. zw. \v\v. Ten einde
klappen (spreken). Laat 1J~i.j toch uitklappen!
Uitgeklap(t) zi./n, niets meer te zeggen hebben.
J.lfie was op den duur toch udgeklapt. ev. T.
R, J. - In- en uitklappen,o zie lNKLAPPEN.

Uitklaren (uitspr. met zavl. lange a), onz. zw.
\vw. Van wedel' of lueht : opklaren, heIder \vorden. 't Were klaart 'lid. Zal de lucht nog uz'tklaren ? SCR. J (UITKLEREN).
Uitklanteren,

onz. zw. ww. Daarnaast UIT-

U1TKL,EEDEN
KLEF'FEREN, UITKLESSEREN. De katte klautert
(kleffert, klessert) de zolderuaister uit,

Uitkleeden, ww. lie UITKLEEN.
Uitkleen (uitspr. kleen eenlettergrepig

en met
sch. e), bedr. zw. ww. Uitkleeden. Wdb. Jt Es
gevaarlifk hem. (zich) uit te kleen, »euraieer
slopen (slap en) te gaan / vgLVD, J. - Iemand
uiteleen, hem aan anderen in zijn leelijke naaktheid (boosheid, slechtheid) bekend maken.

Uitklefferen, uitklesseren,

ww.

lie UIT-

KLAUTEREN, KLEF'FEREN, KLESSEREN.

Uitkletsen, ww. lie
Uitklippelen, bedr.

UITKUlSCIIEN

19 1

UITKLAITSEN;

ook

Vl),

zw. ww. Met klippels
uitslaan. n Vaister uitklippelen. - Met klippels
verjagen. Iemand t doorp uitklippelen. - Eindigen met klippelen. Uitgeklippel(d) zifn, niet
meer (knnnen ) voortklippelen. En zifn die
deu(.r;)enieten nog nie uitgeklippeld? Ze klippeien al mcer as J n uur in de noten,
I

t

Uitkloppen, bedr. zw. ww. Wdb, - Ientand
zifne frak, zifn kazak udkloppen, hem afranselen; hem vermanen, berispen; hem foppen,
bedriegen; hem veel doen verliezen (in spel b. v.).
Vgl.J.
Uitknabbelen, uitkna(g)en (zovl. lange a),
uitknainsen, uitknainzen, uitnainsen, nitnainzen, uitknainselen, uitknainzelen, uitnainselen, uitnainselen; bedr. zw. ww, Deze
ww. hebben nagenoeg de bet. van tatenaobeien,
uitknagen zie W db., en hier die woorden zander
uit. .i.Ven appel uitenainzelen of uitknainzen.
De ratten hen de zoiderplanken uitgenainzeld.
Enz.
J'

Uitkoken, WVl. Wdb.

Vlees uitkoken, het zoolang koken dat rnen door verder koken er niets
meer kan uithalen. - J t Es uitgekookt, al wat
kan gekookt worden, is gekookt; er valt niets
lueer te koken.

Uitkolven, ww. Wdb, - Udgekolf(d) zifn,
gedaan gemaakt hebben met kolven (b. v. door
vermoeienis) De kolvers en keunen nie meer, ze
zifn uitgekoifd.
Uitkom, m. Zonder mv. Daarnaast udkolnste.
Uitkomst, einde. J kEn zie der geenen uiteon» an.
- In (kaart)spel : het uitspelen. Den uitko»:
es an Tieste.
Uitkommeeren

(uitspr. mee met zachtl. e en
den klemt.), bedr. zw. ww. Overal vertellen gelijk
kOlllmeeren doen. Da J wijf en kan n£e zwij'(g)en,·
al wat da ze 'loeet, JJzoe J zJ uz"tkol1ZJneren. Zie
J

KOMMEEREN.

Uitkommen, onz. onr. w\v. VerI. dw.: zdtgekommen en u£tkoml1zen. 'V db. Met een persoon als subject. Er niet aan verliezen. .As ge da
J
ka?f geen honder(d) frank en verkoopt, en zzld
er niet an uitkoJnmen. DB. ev. J. - Gevonden
J
J
worden (van iets dat verloren is). Da klai kind
es nui al t7-vie da(g)e verloren en Jt en es nog
nie zdtkolnnten. Ook lllet een zaak als subject:
Jfij'ne stok es weeg on blijft 7.RJeeg, hie en zal nie
lneer uitkolnmen. DB. J. Kaartspelterm.
Eerst spelen, uitspelen. f/F'i"e JJloet er udkol1lJlZCn?
J

Met een zaak als subject. UitkomllleJl oj,
neerkomen op. Da J komt op J t zelfst uit, Dat
zal op ne grooten niet u/tko1Junen. Al (flatten
dat hie zegt of doet, k01Jlt op beesterif uit, CV
(Aanh.). J.
- Aft. Uitkom, zdtko1Jzste,. zie UITKOM; uitko1Junende(n), m., lente, fro renozcueau : "t es
dees faar ne schoonen uiteommenden. Mec' den
uiteommeruic zal J k ze ne keer bezoeken. "t Es
den uiteomrnende van "t faar, V gl. UITKOMMEN
bij DB. SCH. ev. J.

Uitkoopen (uitspr. met sch, 0), bedr. onr. W\\T.
Wdb. - Icmand uitkoopen, hem omkoopen. J.
ev (Aanh.). VD (<< gew. »). - Uitgekoclz(t)
zifn, ten einde gekocht zijn, niet meer kunnen
koopen bij gebrek aan geld. Vader heet (heeft) te
veel op de verkoopenge gekocJzt, Ide es uzlgekocht.
Oak wed. : hie heet hem uitgekocht.
- At1. Udk0openge, uzlkooperij'e, omkooping :
dat en teas geen kiezenge, Jt 7.RJas I n schandaleg"
omkooperije , uiteoopere, m., iemand die
ornkoopt: d' uitkoopers ziiJ gekozen.
Uitkootseu, uitkorten, ww.

Zie UITKAATSEN,

UITKAARTEN.

Uitkoteren,

bedr. Z\V. W\\T. Zelden UITKEG\Vdb. De stoof uitkoteren, de stoof blusschen door het vele koteren. J. - Verjagcn.
Iemand 'I h.urs uttisoteren, Kotert de eoeicn de
mees (rnecrsch] uit, DB. J.

TEREN.

Uitkrabben, uitkrabbelen, uitkrappen,
bedr. Z\'·. ww. lie UITKRABBEN bij VD. Iemand
d' oo(g)en uitkrappen. De muizen hen hier
J t amaal uitgekrabbeld en
uitgeknaagd.

Uitkrijen, W\\T. Zie UITKRIJGEN.
Uitkrij(g)en, bedr. st. ww. lets of iernand uit
iets krijgen. '.IVdb. - Teenemaal uiteten of uitdrinken. ZJ en eoest her talloore nie zdtkrij(g)nz.
Zilde da' glas mee eene keer zdtkr(j(g)en? SCH.
DB. ev. R. J. - Uitgewischt krijgen. ilIee zeep
en keunde die plekke nie uitkrijgen.. J.
Aft. rJitkrij{g)elijk, bn., kunnende uitgehaald worden: de In boom en es nie uitkrij(g)eli/k.
Uitkruipen, onz. st. ww. W db. Den hond
k7.RJaUlp zij·~ kot uitgekropen.

Uitkuischen (uitspr. SalUS met ch, gewoonlijk
-kuzsJn), bedr. zW. ww. Gansch zuiveren (van
binnen naar buiten). De vloer uitkul~fclz)ell.
Ge moet onze lochtenk ne keer goed uitkuis(ch)en. Iizdst de wonde goed ud. De gote 7.RJas
verstopt, ze lnoest uitgekuzs(t) 7.R)er,"de)n. Uiteten, uitdrinken. Da J JJlanneke ka J '"weI zifne
schotel uitkuls(ch)en. llIe zitlen die flessche 7iJcl
uitkuzs(ch)en. - Ten einde kuischen, reinigen.
iIdij'J 'linjf en es van her leven nie zdtgekul~'t.
- Ferm opschikken. Ge kOl1zt 'ldtgekulst: ge
gaat .er zeker op uit?
- Uitjagen. Bjdst de zatteriks J t lutzs uit.
- lie SCH. DB. ev. J. Rier KUISCHEN.
Afl. Uzlkuls(ch)elij"k, kunnende uitgekuischt worden: 01lS huzs es geli/k ne sta 1, 't CIl
es nie uzlkuls(ch)eli/k.
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UITKURZELEN

Uitkurzelen (uitspr. -kuZZcJl;Jlz), bcdr. zw. ww.
Uit iets slaan. Denz baas h.ee' de ruizemaeers
d' Itcrber/: udgekuzzeld. Zie Kl:RZELEN.
Uitkuzzelen, ww. Zie t: ITKrRZELEN.
Uitkwispelen, 011Z·. zw. WV{. Veelal in 't

verl.

dw. [Jitgekwispel(d) kOlJllJlCn, £11 kwispelende
uit iets komen. As den hond 17zi./ geware ieerdt,
konzt /zie zij' kot uitl{eklflispeld.

Uitlachen (uitspr. -la(ch)::l1l), ww. w.n,
Iemand uz'tla(ch)en. Die maiseies en zi/n nog
nie udgela(ch) en, ze zijn nag niet moede te
lachen, zij lachen nog voort.
- All. Uitlach, m., het uit1achen : ge zzlt
bedro(l[)e zijn" en dorbi.f .no<.!! den uitlach hen
(hebben); - udla(ch)enge, vr., uitlaching: as
hie geware unerd dat ..t teas »eur '12 uitla /ch.}enge, zuierd hie du'vels kaad (kwaad}; udla([Oh)ere, 111., uitlacher, uitlachster : 07lS Trten
ell es mar nen udla(ch) ere.
Uitlaen, ww. Zie UITLACHEN.
Uitlamijnen

(klemt. op 17zij) , ww. Enkel in

't verl. dw.: uitgelamz/n(d) komrnen, nit icts al
lamijnende komen : aijaijail ze bom: Iteur kOl1zer
(kamer) toeeral uitgelalnifnd. Da J If.n)! en es nog
nte zdtgela11zijnd, ze lamijnt nag altijd voort. lie
LAMI]NEN.

Uitlampetten (klemt. op pet), bedr. zw. ww,
Uitdrinken. Ze zillen die kanne zoe] u.itiampetten. lie LAMPETTEN.
Uitlappen, bedr. zw , wwvUitslaan, Jlfee ne
steen de rtciten uitlappen. Iemand Jt huis uz'tlappen. ~ Fig. leggen (nit den mond s1aan). Ze
kan ordege (aardige) dengen uJtlappen. Die beeste
van ne vai'nt zal weer ewa~ vloeken uz'tlappen.
Hie kan z'et uztlappen.l - Van vochten. Snel
uitgieten. IVie heet (heeft) er dienen eenter op
de vloer ui(srelapt? - Uitdrinken met haast.
.l-lie greep zijJ gla\ en hie laptege J t nue cene
keer ltd. - SCH. DB. CV. R. J. CL (Bi.iv.). Zie
LAPPEN. V gl. VD.
Uitlaten (uitspr. Inet zovl. lange a), W'L V\r db.
- Laat de' koez'en ldt, n1. uit den stal naar de
weide. A1 de duvels zz'jn uitgelaten, zegt
Iuen als het zeer slecht weder is. J.
Uitleeden (uitspr. -leen met sch. e en eenlettergrepig), bedr. zw. ww. Uitleiden. W db . .lemand
zdtleen. - De koeien uitleen, van nit den stal
naar de ,veide, naar het gras leiden. - lie LEEDEN.

- Onz. Met zijn. Uitvliegen, nit het nest vliegen (sprekende van jonge vogels).De nachtergaal zal gaan uitleen. De zwartekop eszdtgeleed. SCH. DB. J. - Fig. Van menschen·: (te)
vroeg het ouderlijke hnis verlaten. Da J 17zalsk J es
al uzlgeleed.
Uitleen; ww. lie UITLEEDEN.

Uitleeren (sch. e), w,v. W db . .•.-Vetll boek udleeren. - Enkel in 't verI. dw. en met zijn (niet
Inet hebboz) : uz'!geleer(d) zijn, volleerd zijn,
ten einde geleerd zijn. lVe mains en eS va J zJ
leven nie zdtgeleerd.
Uitleggen (uitspr. -le(gg)Jn) , bedr. zw. ww.
vVdb. :- Geld bijeenbrengen onl tot zekere 50111

UITLOOPEN
te geraken, die tot een bepaald doel moet gebruikt worden. T-Vi'lle71z J icder ne .frank uitlc(gg)en om "n eroone ueur heur graf te koopcll.?
Sen. DB. CV. J..vTgI. VD en . Jfnl. J/T~ib,
ko1. 966, 5. - E stik land uitle(c;g)en, hct
tcenemaal draineeren. Boer Tiest es bezJg mee'
dicne natte mees (mcersch) tat te le(:~Yg)CJl.
Loq., TYdb.
- Ail. Uzllel(, m., \V db; aandccl in zckere
bijeengebrachte som : hoeueel es den udleg z.cur
iedere man ? iunefranls , - uzllc(g;/f)enge, vr.,
uitlegging; - uitle(gg)ere, ill., verklaarder; uzlle(gg)elijk, bn., bw., uitlegbaar: Jt en es nie
uitle(gg)elijk, toorotn hie dat gedaan heet (heeft).

Uitlekken, bedr. zw. ww. Uitlikken. Den
hond lekt de schotel u.it, SCH. J.
Uitlengen, bec1r. zw. ww. Langer maken.
E kleed zdtleng·en. - Verdunnen (sprekende van
vochten). Die soep cs te dzkke, ge moet ze Jin
beets' uitlengen. DB (UITLANGEN).
Uitleuren, bedr. of onz. zw. ww, Waren rondventen. Ze ieurt frud uit, Of: ze leur(t) mce
frud uit, CV. J. - Uzlgeleur(d) zijn, al het
uitgeleurde verkocht hebben.
-Ail. [litleurenge, vr., het uitleuren; -uitleurdere, m., iemand (man of vrouw) die nitleurt.
Uitleven, onz zw. ww. JVIet zijn. Verkwijncn
en lanozaam wegteren en sterven. l Va' zi;i vader
heet (heeft), en wee' niemand : mar dat llie uitleeft, dat es zeeere. - Oak: uitteren. Do' maisee
leift rat 7.Ja' 7.Jerdriet. - V gl. DB. YD.
- . .i \il. Uitle7.N;nge, vr., bet uitleven; - uzllevere, m., iemancl (man of vrouw) die uitleeft;
vanhier, u z"tlevers.fcuJ1JeIde, -ras, -soorte, farrlilie,
enz. van uitlevers : en laat ou (nw) dochter l1ue
Tieste nie~ vrzjen, hie es van zdtle'lJersras.
Uitlezen, ww. W db. Es denz boek a1 udgelezen? - lVlet een persoon als subject. Uitgeleze zijn, bij gebrek aan boeken niets meer te
lezen hebben. J k En vende niet (niets) l1zcer te
lezen,'k ben udgelezen.
- Van lezen
bidden. Ne ku'ezeleer en es
noozl nie uitgelezen, hij bidt maar altijd voort.
Zie LEZEN.
Uitlichten, ww. lie UITLUCHTEN.
Uitliggen (uitspr. -lz(gg)Jn) , ·onz. st. ww.
Wdb.
Uitlooen, ww. Zie UITLOOGEN.

==

Uitloogen (uitspr. -loo(g)Jll, met sch. 0), bedr.
zw. ww.\Vdb. Ge ?JZoet d' asschen uz'tloo(g)en.
Vgl. DB.J.
.
Uitloopen (uitspr. met sch. 0), 011Z. st. W'iV.
W db. -- Van een vat: zijn inhoud verliezen.
De l1zoor loopt zdt, dor llzoet zeverst J n splete
zijn. De tonne J s gJheel {/fele.' zJ es uzlgeloopen.
- Enkel in verI. dw. : uzlgeloope zijn, ten einde
geloopen en vermoeid zijn door 't vele loopen.
llYinders en hon(dc)Jl elt 2~1·' 7.'a' zJ leven niet
uz'tgeloopen.
Uitloop, m., Wdb.; - uz'tloopere, m.,
iemand (man of vrouw) dieveel uitloopt: zijJ
nza/sk J en es l1zor nen uitloopere.

UITLOl'EN
bedr. zw. ww. Wdb. - Bedr. door
uitloting verspelen. In de Zwane werdt er Zondal{ J n hesp uz'tl{eloot. "YVi'llel1ze die panduul (fr.
pendule) uitloten ? - Wed. Een goed nummer
trekkcn in de militieloting.Al(jne zeune heet
[hccftj he1Jz uitl{eloot.

Uitloteren, bedr. of onz. zw. ww. Door geloter
nit iets doen komen. De toend heet (he eft) de
l{re71del udl{eloterd. DB. - Door loteren loskomcn, uitkomen, De na(g)el lotert uit, --- Zie
LOTEREN.

Uitluchten,
UITLICRTEN.

bedr. zw. ww. Daarnaast, zelden,
Iemand uitiuchten, hem in 't ster-

vensuur bijstaan, hem de brandende gewijde
kaars in de hand geven (zoo 'fmogelijk is; anders
wordt zij naast het bed geplaatst). SCR. DB. ev.
R. J. HFFT. Cr. (Bi/v.).
- Aft. Uitluchtenge, vr., het uitluchten.

Ilitluiden, ww. lie UITLUIEN.
Uitluien,onz. zw. ww. De luidende

klok niet
meer trekkendoor middel van het klokzeel, maar
ze vanzelf laten voortluiden, tot zij uitscheidt.
De klokke luidt uit, En trekt nie meer, laat ze
nui mor uitiuten, V gI. YD. J.

Uitluimen,

ww. Enkel in 't verI. dw. en met
een persoon als subject. Uz"tgeluz'm(d) komnzen,
al luimende (zie ald.) uit iets komen. De sclujnhailegord kOl1Zt ginter zi/n huis uz"tgeluil1zd.

Uitlutten, bedr, zw. ww.. Al luttende ledigen.
l)a J kind heeJ s' heel heur jlesch udgelut. De
keerel zal al den dzenuiuer 'wei uitlutten, lie
LUTTEN.

Uitmaaien (uitspr. -11l0uz';nl), ww. - lets uit
iets anders maaien. G~ moet dienen hoek kla'ver
uitmouien, - Enkel in verl. dw. en met een persoon als subject. Ui~fel1zoui(d) zi;'n, niets meer
te maaien hebben . .,ale llleu(l{)en nor .huz's gaan,
me z1jn uitgel1zould.
Uitmaken (zovl.lange a), bedr. zw, ww. Wdb.
- Dieper maken en tevens reinigen. Ge moet die
7JOren urt nraeen, Pakt n spa ern maaet de
l!racht schoo n u it, DB. T. R. J.- Uitschelden.
As dienen deu(g)enie J '}Jzi;' stet, maaet hie 1nif
I

uit,

- Afl. Uitmaaksele, 0., uitschelding; - uitmaeere, m., iemand (man of vrouw) die uitscheldt.

Uitmalen (zovl. lange a), bedr. st. ww, Enkel
in ver}. dw. lVIetcen zaak als subject. De 1tleulen
es uitge111aald, er valt niets meer te Inalen, er is
geen graan meer op den molen. - }\fet een persoon als subject. J k Ben uitgenzaald, ik heb niets
meer te malen.
Uitmelken, ww. vVdb. Es de koe uz'tgemolken? -Iemand uit1Jzelken, hem alles ontnemen
door slimheid of bedrog.
Uitmergelen, \V\v. Enkel in 't verI. dw. en
lllet een persoon of dier als subject. Uitmageren,
mager worden. Deur de ziekte uitge1nergel( d)
zz/n. - .Bedr. Uitmageren, mager maken. De
ziekt' heet (heeft) heln uitge1Jzergeld. V gl. \'D.
Uitmeten,

bedr. onz. st. \vw. \V db. -

UITNOODEN
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Uitloten,

Ouzo

Met eeu persoon als onderwerp. Varen. Ge silt'
er kalek mee uitrneten, Hoe estie (is hij) dormee
uitge1neten?SCR.eV. T. R.J(B~iv.).-lVlet eene
zaak als onderwerp. Uitkomen. Hoe zal dat uttmeten? Die zake zal siiclit uitmeten, Dat em
meet niet uit; dat komt niet (juist, .zooals 't zijn
moet) uit. J t Zal vies of ordeg (aardig) uitmeten,
uitdraaien.

Uitmeuen, ww, Zie
Uitmeugen (uitspr.

UITMEUGEN.

uitmeu(g)Jn) , ww. Uitmogen. W db. Jl1eu(g)en de koeien uit (nl. uit
den stal naar de weide)? lVIag de stool uit ? De
talloore nzag uit (gegeten), enz.

'V

Uitmoeten, ww.
db. Moeten de schopen
(schapen) utt (nl, om te grazen) ? - Moeten uitspelen (in 't kaartspel}, WZt: moet er uit ? Moest
ek troef uit ?
Uitmonken, ww. Enkel in 't verl, dw. en met
een persoon als subject. Wac/it ne keer, manneke,
ge zilt g'au71) udl{enlOnk(t) zifn, as J k konl1ne.
lie MONKEN.
'Uitmoorden

(uitspr. -l1zoor(dJ)n), bedr. zw.
J t land uitgebrand

ww, W db. De saldaten hen

en udgenzoord.

Uitmooschen (uitspr.met sch. o: en met of
zonder ch), bedr. zw. ww. Mooschende doen uitkomen. Wte heet (heeft) er die kra111 uitgemoost ?
- Door mooschen uitdooven. Laat de stove gerust, ge ztlt zenol{ u.iimooschen, - Veelal in
't verl. dw, De kinders zi./n uitgemoost, ze zijn
vermoeid door mooschen. Boerke PIer hee' zoolan(fe ['"e;noos[, dat hIe uitgenlOost es, dat hij te
niet is. - Zie MOOSCHEN.
Uitmoren, bedr, zw. ,,{W. De modder uit iets
doen. De beek es stijj »ui], we moeten z' uttmoren. Zie MORE.
Uitmouien, ww. lie uITMAAIEN.
Uitmunten, »r«. Niet in gebruik.
Uitmuren, bedr. zw, ww. Door eenen of

meer
muren gansch omringen. Nett- hof uttmuren,
J t I~erkho.f es udl{elnuurd.

Uitnaaien (uitspr. -nouzJn), bedr. zw. ww.
Ten einde naaien, gedaan maken met naaien.
Laat ons uitnouien, - Zij'n oo(g)en uitnouien,
de oagen door overmatig naaien bederven. Ze
110Uz't van J s lluclztenl{s tij'lek tot snauies late:
ze zal her oo(g)el1 uttnouien,
Uitnainselen, uitnainsen, uitnainzelen,
uitnainzelen, ww. Zie UITKNABBELEN.
Uitnemen, bedr. onz. st. ww. Wdb. - Uitmunten. Met een persoon of eene zaak als subject.
Da J 1nanneke leert goed, hie nee1nt uz't. Es de
kaffie goed? hze neemt uz't. Da J neemt uit. SeR.
,DB. ev. J. VD (<< gew.).
- Afl. Uitl1emend(e) , teg. d,,'., bn., bw. :
buitengewoon goed, ongemeen. Jt Bs uz'tnenzende
were/ hze leert uz'tnemende weI. SCH. DB. eV.J.

Uitnijpen,

bedr. st. ww. W db. 1'ie citroen

udnifpen.

Uitnooden (uitspr. -noon eenlettergrepig en
met sch. 0; soms -nooJn), bedr. z'v. ,vw. Hetz.

zs

UITNOON
.als 't meer gebruikte NOON (zie ald.}, Iemand of
'tn begrafenes uitnoon, Vgl. VD: UITNOODIGEN.

Uitnoon, uitnooen, ww. Zie UITNOODEN.
Uitnouien, ww. Zie UITNAAIEN.
Uitoefenen, ww. Niet in gebruik.
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UITPLEITEN

Uitpersen (uitspr. uitpersJn),

ww. Uitloopen,
uitstormen. Veelal enkel in 't verI. dw, Uz'tgepers(t) kom1nen, snel Ioopende nit iets komen.
Es dor iet gebeurd.? 'k Zag dar ne man ' t hUls
uitgepers(t) kommen. Zie PERSEN (2).

Uitpaohten, bedr. zw. ww. In pacht geven.

Uitpeuteren, bedr. zw. ww. Wdb. Laat ouen
(uwen) tand gerust,ge ziit hen: nog uitpeuteren.
Mee' zif' mespeutert hie't mork (lnerg) van da'
been uti,

Uitpa:ffen,

Uitpeuzelen, bedr. zw. WVl. Peuzelende uit
iets doen. Hie nee' g'heel zifn talloore fifn uitgepeuzeld. YD.

Tonie pacht at zi/' land tat, V gl. J.
- Afl. Uz'tpaclzt, m., het uitpachten : z' hee'
veelland in uz'tpacht.

bedr. zw. ww. Daarnaast UITPOEFEN. Met gepaf (geweld) uitslaan, Past op, ge
ziit de ruiten uitpaffen (of uitpoefen). - (Met
een geweer) uitschieten. Ze poeftegen de deuren
uit mee er op te schieten, - Met een persoon als
object. Iemand de uaister uitpaffen (of uitpor:fen). - Uitgieten (van vochten) met geraas,
geklets. Ze paktege nen eemer vul water, en ze
Pafteg, hen: ouer heure main) zi/ne kop uit, Zie PAFFEN, POEFEN.

Uitpaizen, ww. Zie UITPEIZEN.
Uitpakken, bedr. zw. ww. Uitnemen, iets

(of
iemand) uit iets nemen. 't Kind viel in 't ioatere,
mor 'k pakiege 't de vi/ver uit, Die kofer
(koffer) steekt uu] kleeren, pak(t) z' amaal uit,

DB.

J.

.

Uitpalen, bedr. zw. ww. Door palen (merksteenen) omgrenzen. Al tni/' land wil ' k uitgepaald hen [hebben),

Uitpardaffen, uitpardoefen, uitperda:ffen,
uitperdoefen, bedr. zw. ww. lets of iemand uit
iets slaan. De koeier perdoeft de koeien de mees
(meersch) uit, Perdaft die zatte beesten ou (uw)
herberge mor uit, - Uitsmijten. Ruden uitpardoefen. - Enkel in verI. dw, en met een
persoon (of dier) als subject. De keerels komlnen
al vloeken d~herberguitgepardoeft.- Zie PAR-,

Uitpieketten (klemt. op ket), bedr. zw. ww.
Met staken heeIemaal omringen. lVe mees
(meersch) uitpzeketten. Zie PIEKETTEN.
Uitpiesen, ww. Uitpissen. Wdb. Zie PIESEN.
Uitpikkelen, ww. Al pikkelende uit iets
komen. Enkel in 't verI. dw. en met kOJnnzen.
De maneepoot k7fJamp 't ganksk' uz'tgepikkeld.
Zie PIKKELEN; oak: ev. T. R. J.

Uitpikken, bedr. zw. ww~ Wdb. De steekveu(g)el hee' de fonge' zifn oo(g)en uitgepikt. Met een persoon als subject. Zwijgt, s' en zij'
nog mor uzlgepikt, gc zif' nog te /onk 011Z mee
te praten,
Uitpikken, be dr. zw. »r«, Met de pikke uit
iets pikken. In da' koore staat ' n g'heel plekke
slich: graan en v u!'leghied, 'k zal ze doen uitpikken. Vgl. SCR. J. Zie PIKKEN.
Uitplaiten, uitplaitsen, ww. Zie

UITPLEI·

TEN, UITPLEITSEN.

Uitpatsakken (uitspr. met klemt. op tsak),
ww, Enkel in verl. dw. en met een persoon als
subject. Als een patsak (zie ald.] uit iets komen,
De maneepoot k01Jz(t) zi/ne lochtenk uitgepatsakt.

Uitplakken, bedr. zw . ww. Aankondigen,
bekendmaken door een pIakbrief of eene affiche.
Dat hUls es uitgeplakt, eene affiche meldt dat
het verkocht wordt. Ge moet de ttoie trauwers
uzlplakken, officieel melden aan den muur van
't gemeentehuis of in 't kasken dat ze gaan trouwen. Zijn z' al uzlgeplakt.? Zie PLAKKEN.
- Afl.Uitplak, m., iets dat ambtelijk uitgeplakt is: £n ~ t kask' hangt den uitplak va( n)
zi/n hauwelijk / - uitplakkere, m., iemand die
op de muren affiches uitplakt.

Uitpeensen (uitspr. met zachtl. e), bedr. zw.
ww. Met de nagels uitnijpen, uitknijpen. Ge moet
de tsoppe~ van den toebak uitpeensen. Den hovenier peenst de druiuen uit, as ze te dikke staan.
Ze fruut altoos an die 'warte, ze wz'l(t) z' uitpeensen. -Ten einde peensen. Ge peenst mi/ al
lange genoef: zi/de nog nie uitgepcenst.? - Zie

Uitplant, m. Zander 111V. Wat men niet op
eigen grond plant, weI op een andennans eigendom (of ap dien van eene gemeente). Veur zijn
hUlS staan der lenden op ge1Jl,eentegrond~' die
lenden heeten ze nen uitplant. As 'tbestier van
de ge1Jzeente wilt, 17l,al: ze dienen tdtplant doen
uzlkappen. Vgl. SCR. J.

PEENSEN.

Uitplanten, bedr. zw. ww. Van nit eenen bak
of pot in vallen grond verplanten. 7'oe, plant die
toebakplanten vanda(g)e nzor uit, .,t es 1neer as
tifd. SCR. J. ev (Aanh.). - Uitgeplan(t) zifn,
alles gepIant hebben wat kan geplant \vorden.
Den hovenier en hee' gee' plantsel nie 1neer:
Omplanten, plantende
hie es uitgep Ian t. omringen. Die wee es schoon uz'tgeplant nzee
popelz'ers. - Ontaarden (van plantrassen). Dz'e
soorte pato(dd)ers zi/n uz'tgeplant / ge nzoet ~n
nu (nieuwe) soorte in de plootse (plaatse) zetten.

PERDAFFEN, PAR-, PERDOEFEN.

Uitpeizen

(uitspr. -paiZ;J7l), bedr. zw. \vw.
Uitdenken, ten einde peinzen. VeeIal in 't verI.
dw. ' k Ben uz'tgepazsd en ' k en he niet (niets)
gevonden. - Uitvinden, verzinnen. Afe 1noeten
toch ne 1!dddel uz'tpazzen. De s1ned hee~ dat
gevonden en uitgepaisd. - Zie PEIZEN. Ook:
SCR.

DB.

ev. T.

R.

J.

-- AfL Uitpazzere, ill., iemand die iets uitpeinst, uitvindt.

Uitpersen (uitspr. -jJessJn), bedr. zw. ww.
Uitpersen. W db. Ne citroen uitpessen. - Zie
PERSEN (3).

Uitpleiten (uitspr. -plait;Jlz), bedr. Z\v. ww.
Ten elude pleiten. .E's die zake nui uitgeplait?

UITPLETSEN

tJITRI]DEN

- Veelal in 't verl, dw. en met zifn : uitgeplait
zi/n, gedaan hebben met pleiten. En zi/n d' ovekaten (advokaten) nog nie udgeplait? - V gl.

men, al rumoerende uitkomen. ~ Gedaan
maken met lawij t maken. En zij'n die zatte keerels nog nie uztgeraboe.ld? -- lie RABOELEN,

YD.

RAMOELEN.

Uitpletsen

(uitspr. -plets-. gewoner plaits-) ,
bedr. onz. zw. WVl. Bedr. Pletsend uitgieten. Ze
plaitsen de zeek' over 't land uit, - Onz, Pletsend uit een vat komen. Ze »oere' zeeee, en ze
plaitst al over dem board van de kuip uit.

Uitplooschen

(uitspr. met seh. 0 en met ch),
bedr, onz. ZW. »r«, Bedr. Uitdoppen (van erwten).
.Moeder es bezeg mee erten uit te plooschen. DB.
- Onz. Uitgedopt worden. Die erte ploosche
lnoeielifk uit, DB. J (UITPLUIZEN) SCH (UITPLOOSCHEN naast UITPLOSSEN).
- Aft. Udplooschelifk, bn. bw., kunnende
uitgeplooseht 'worden: ' k en wete nie wa' veur
erten dan 't zi/n, z' en zi/n nie uitplooscheli/k.

Uitplnnteren,

ww. Uitplunderen. G' heel de
stad es uitgeplunterd. Zie PLUNTEREN.

Uitpoefen, ww. lie UITPAFFEN.
Uitpolken, bedr. Z\v. ww. Polkende

uithalen.
Afee heur hande' polktege ze de pato(dd)ers uit
de grond. lie POLKEN en vgL DB.

Uitpompelen, ww. Van voehten : met hol
gerueht nit iets komen. Hoort hoe 't water al de
buzz' zdtpo1npelt. 't Water kwalnp de goot uitgepo l1zpeld. Zie POMPELEN.

Ilitpompen, »r«. 'Vdb. - Ten einde pompen.
Enkel in verl. dw. en met zifn. De pompiers zifn
uzlgeponzpt, ze hebben zoolang gepompt, dat ze
niet meer kunnen pompen.
Uitpraten
W db. praten.

(uitspr. met zovl. lange a), ww.
In- en uitpraten, dwaas, onzinnig

Uitpreken, ww.

In- en uitpreken,. zie INPREGedaan .maken met prediken. De paster
en ha (had) den tif' nie' van uit te preken. Uitgepreekt zifn, ten einde gepreekt (of vermaand) hebben. Da' wi;f en es nooit uitgepreekt. - Door prediken verdrijven. Diene pater
preekt de nzaz'ns(ch)en de kerk uit, - Zie PREKEN. -

KEN.

Uitprentelen,

onz, bedr, zw, ww. Onz. Ten
einde preutelen. Laat da' 'ZR.!Z}j mor uitprcuteien,
Es ze nog niet udgepreuteld? - In- en uitpreutelen, dwaas, onzinnig preutelen. - Bedr.
Uit iets door gepreutel verdrijven. Zi/' wijj kan
henz 't huzs uitpreutelen.

Uitprossan,

bedr. zv«. ww. Daarnaast UITOnbehendig uitdoen. Neln ooom zdtprossen. J. Zie PROSSEN,

PRU(I)TSEN, UITPRU(I)TSELEN.
PRU(I)TSEN, PRU(I)TSELEN.

Uitpruitselen, nitprnitsen, nitprutselen,
nitprutsen, 'v\v. lie UITPROSSEN. op den duur
koest de zatterik toch zi/nt broek uitprutsen.
Nen tand udprudselen. El1l pruitst toch azoo
dze schoone blolnlnen nze zdt!

Uitpuilen, ww. Niet in gebruik.
Uitraboelen, ww. Daarnaast UITRAMOELEN.
Met rUIDoer uitkomen. Ze raboelen d' een herberg in en d' ander uit. Uitgera1noel{d) kOln-

Uitrainen, ww,
Uitraken, ww.

lie UITREGENEN.
Niet in gebruik. lie UITG(E)-

RAKEN.

Uitrammelen, bedr. onz. z,v. ww. Wdb. Bedr. Door rammelen uitdoen of losmaken. De
toend zal die deure nog uitrammelen, - Uitsmij ten. Ze rammeldescn ons ' t hz,lis uit, Uz'tgeraJJl1nel(d) zifn, gedaan hebben filet rarnmelen (kijven, grollllllen). Zz/degii nog nie uttgera17znzeld? Uzlgeranz1nel(d) kommen, al
rammelende uit iets komen. - lie RAMMELEN.
Uitramoelen, wv«.
Uitrapen (uitspr.

lie UITRABOELEN.

-ropcnz), ww. Wdb. Pato(dd)ers uitropen, de goede van de sleehte
seheiden.

Uitravotsen (uitspr. -7JOutSJn met speciale
zovl. ou), ww. Enkel in 't verl. dw. Uzlgeravouts(t) eommen, dwaas en wild uit iets geloopen
komen. lie RAVOTSEN.
Uitravontsen, WW. Zie
Uitrazen (uitspr. met

UITRAVOTSEN.

zovl. lange a), ww.
W db. Uz'tgeraas(d) ziin, gedaan hebben met
razen. Da' wi;j en kan nte uz'tgeraas(d) ziin.
Uitgeraas(d) kommen, al razende uitkomen.

Uitrechten, bedr. zw. ww. Uitriehten. ev. J.
Uitreeken (seh. e), bedr. Z'V. W\V. Al reekende
uit den grond halen. G' eni nzeugt de blommen
nie uitreeeen: Ka kruz'd uitreeeen. Vereichtekles reeke', manneke ; anderst zilde de tande'
van de reeke nog uitreeken, lie REEKEN. V gl. J
(UITRAKEN).

Uitreenen, »r«, lie UITREGENEN.
Uitregenen (uitspr. -re(g)JnJn), ww. Daarnaast, gewoon, UITRAINEN. Enkel met zi/n. Laat
het maar uttrainen, ' t Es ntct zeker toch goed
uitgere(g)end? Vgl. YD.

Uitreiken, ww. Niet in gebruik.
Uitrekenen, ww. Wdb, - Udgereken(d)
zij'n, gedaan hebben met rekenen (met het bijdenkbeeld van vermoeinis). Hie rekent meer as
,n ure : estie nog nie uzlgerekend?
Uitrekken, bedr. zw. ww. \V db. Iet uitrekken. - Wed. Hem uitrekken, zieh uitstrekken. lie ook de aft.
- Aft. Uitrekkers! uitroep in het marbelspel,
als de sehieter van de plaats waar zijn marbelligt,
niet sehieten kan, als hij zieh niet pooten (zie ald.)
kane vVie uitrekkers! roept, mag van een nabijgelegen gunstiger plaats sehieten. De tegenstrever
kan dit uitrekken verbieden met eerst te roepen:
verbze uitrekkers !

Uitrijden (uitspr. -rij8n), ww. Wdb. - Al
rijdende (met den ploeg b. v.) uit den grond doen.
Boerke Szes es bezeg mee J zij'n pato(dd)ers zdt
te rij·en. De knecht hee' da' eeksk' 'ldtgereen. SCR.
DB. CV. T. R. J. - Al rijdende uithollen.

U~TRI]EN
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{;'heel de rechte kant tian de strate was uitgereen. - lie RIJDEN.

Uitrijen, ww. Zie UITRI]DEN.
Uitrijzen, onz. st. ww. Uitvallen

(van graan,
zaad, enz.]. De torve was te ri.ipe: 't graan rees
uit, Al d' are zi.in half uz'tgerezen. CV. CL
(Bi.iv.). lie RIJZEN.

Uitritsen, ww, Enkel in 't verI. dw. Udgerits(t) k01nmen, al loopende snel nit iets
kOlnen.De ruin kwantp de wee uz'tgeritst ? Zie
RITSEN.

Uitroefelen,

bedr. Z"T. ww. Daarnaast UITRUIFELEN. Al slaande uitdoen. Ruz'ten uitroefelen. Iemand d' herberg uitruifele», - Snel
uiteten. Op ne parlafluut was de talloor uitgeroefeld.- lie ROEFELEN, RUIFELEN.

Uitroeien, bedr. zw. ww. Uitsmijten. De kinders siller: al de ruiten uitroeien, J n Deur uttroe/en, Hie roeit de meubeis al devaister uit,
Iemand "t huzs uitroeien. VgL J (UITROOIEN).
lie' hier ROElEN.
Uitroepen, ww. Wdb. - Gedaan maken met
roepen. Alleen in 't verl, dw, en met zi.in. TVanneer zillen die koeiers ne keer uz'tgeroepe zi.in?
- Iemand uitroepen, hem in 't voorbijgaan nit
zijn huis roepen om mee te gaan. k Passere bi.i
zi.in h uis, J k zal hem uitroepen. SCH. CV. R. J.
CL (Bi.fv.) . .
J

Uitrokelen,

bedr, zw. ww. Uitrakelen, al
rakelende uitdoen, reinigen. Rokelt den oven uit,

Uitrollen, ww. Wdb. - Uitgerol(d) kOJJunen,
al rollende uit iets komen. De kinders kOl1Z1JZen
de deur uitgerold.
Uitronken, onz, zw. ww, Ten einde ronken
(kijven). Laat ze mor tcitroneen, Z' es uJtgeronkt. Uitgeronk(t) kol1unen, al ronkende uitkomen : moeder kwa1n de kOl1zer (kamer) uttgeronkt. Zie RONKEN.

Uitrooken (sch. 0), ww. lie UITSMOOREN.
Uitropen; ww. lie UlTRAPEN.
Uitrotelen, bedr. onz, zw. ww. Bedr, Door
ratelen do en vallen. De tnend hee' de grendel van
'de poor t udgeroteld. - Onz, Ratelend uitvallen.
De grendel zaldeur de wend uitrotelen; DB. lie RATELEN.

Uitrotsen (uitspr. -routssn met speciale zovI.
au), onz. ww. Wild en woest uit iets loopen.
Deschope(schapen) routsen de stal uit. - Uz'tgerouts(t) komnzen. De koeie(n) kommen de 1nees
(meersch) uz'tgeroutst. - Enkel in 't verI. d\v.
Met zi.fn. Uz'tgerouts( t) zz'in, ten einde wild en
woest geloopen hebben. Kin ders , dat en es 'llaJ
z' lev en nie uz'tgeroutst. - lie ROTSEN.
Uitroutsen, W\v. lie UITROTSEN.
Uitruifelen, ww. Zie UlTROEFELEN.
Uitsavelen (zovl. lange a), w",~. Veelal

in
't verI. dw. en Inet kommen. Uz'tgesavel(d) konzmen, op zonderlinge \vijze uitkomen. Rzj'kt hoe
dat die' zatte trz'ene d' herberg zdtgesavel(d)
komt. Zie SAVELEN.

UITSCIIEEREN

Uitschamenkelen, bedr. z-«. ww. Iemand
uttschameneelen, hem schamenkelend uitlachen,
bespotten. Zie SCHAMENKELEN.

Uitschamfelen, ww. lie UITSCHAMPELEN.
Uitschampelen, onz. zw, ww. Hetz. als UITSCHAMPEN (dat men ook gebruikt); zie YD.
Daarnaast nog UITSCHAMFELEN. De piil zal op
de spille van de sprang uitschampelen, Hie es
uz'tgeschamfeld. lie SCHAMFELEN, SCHAMPELEN,
SCHAMPEN.

Uitschampen, ww. lie UITSCHAMPELEN.
Uitscharten, bedr. onz. ZW. ww, Bedr. Uitkrabben. Den hond schart 1JZifnen toebak uit,
De musschen hen d' erten uitgeschart en opgeten. -Ouzo Ten einde scharten; gedaan maken
met scharten. Laat d' hinne mor ne keer goed
uitscharten, Ge J m nzeugt ou (uw) lijj azoo nte
i' stikke krappen: zij'de nut' nag nie uitgeschart? - lie SCHARTEN.

Uitschauwen, bedr. Z\V. ww. Met heet water
reinigen, uitschuren. Ge moet die ttoie baterpotten uatschausoen, Zie SCHAU'VEN.
Uitschaveelen (uitspr, scha met korte a, vee
met sch. e en den klemt.], ww. (v'" eelal) in 't verI.
dw. en metkol1unen. Wild uit iets loopen. A:fz'e
schaueeldeg' al de poort uit, Ze konzt J t ganksk'
ui~f.{eschaveeld. lie SCHAVEELEN.
Uitschaven (uitspr. met zovl. lange a), bedr.
zw. ww. Wdb, - Enkel in verl, dw, en met een
persoon als subject. Jlfe zij'n uitgeschaafd, we
zijnzoo vermoeid door het vele schaven dat we
nu moeten ophouden.
Uitscheeden (uitspr. -scheen met sch, e en
eenlettergrepig), onz. bedr, zw, ww. Uitscheiden.
W db. - Schijnb. onz. Den handel, 't bedrijf, den
stiel laten varen. Boer Janssens scheedt uit,
Toontse dent baas es riike genoef; hie gaat uitscheen. Daarnaast : er uit scheen (met drie woorden). - Ophouden, eindigen (met een werk}.
En sla nie meer, scheedt uit, Veelal met er (dus
geen eenheid met scheeden) : zoiid' er uit scheen ?
DB. ev. J. YD. Bedr. Weversterm : de
keten uitscheen, de lasschen van de door den
scheerder ineengelaschte keten die van den scheermolen komt, bij het opboornen uiteenschudden,
uiteenscheiden, uiteendoen. "t Es geUJeunelij'k e
kz'nd dat de keten uitscheedt; Volk en Taal, V, 84.
Afl. Uitschee/:'nge, vr., uitscheiding, -het
laten varen van een handel of bedrij f : J t es verkoopenge deur uitscheetYnge van/, bedrljj (zdtscheiding'l'an bedrijf, schrijft de notaris in zijn
affiches).
Uitsoheen, ww. Zie UITSCHEEDEN.
Uitscheeren (sch. e), bedr. st. ww. Met

eene
scheer of het scheermes uit iets scheren. Ge 1noet
Jt haar van den nek ook u£tscheeren. DB. J.
- Uitgeschore zlj·n, allen geschoren hebben.
Tsaterdaas es dent barbier kontent, astie uitgeschoren es. ...:.- lie SCHEEREN.

Uitscheeren (sch. ~), bedr. Z\v. ww. Uitscharren, uiteten, etende ledigen. De pot, de talloore, de pan uitscheeren. - Zie SCHEEREN.

UITSCHE!\1PEN

DITSCI-IUTTE:N

Uitschempen, bedr. zw. ww. Iemand utische1npen, hem schimpende uitlachen. lie SCHEM-

kOlnmen, al schokkende uitkomen. Met een persoon als subject. Tteste 's weer zat : ki/kt hoe
dat hie den Trapop uz't.:>Ol!schok(t) kontt. - lie

PEN.

Uitschenken, bedr. zw. ww. \Vdb. - Enkel
in 't verl. dw. en met zi./n, en met een persoon
als subject. Udgeschonke zi/n, zooveel uitgeschonken hebben dat er niets meer te schenken
valt. Boerke gal'n tonne bier tem oesten : mar
der ware zooveel drenkers dat de bazinne gauw
uitgeschonke was.

Uitscheppen, bedr. Z\v. ww. VVdb. - Uitgeschep(t) zi/n, niets meer te scheppen hebben.
Moeder, gee' 1ni./nog 'n talloorke soepe. 'k En
kan nie, kind, 'k ben uitgeschept.
Uitscheuren, bedr. onz. zw, ww, Bedr.
Scheurende uit iets doen. Scneurt 'm blare panzpier uit, - Onz. Scheurende vaneengaan. De
kant van de broeemale was u itgescheurd.

Vgl. YD.

Uitschieten, bedr. onz. st. ww. W db. .
Bedr. Met een spade de aarde uit iets (gracht, put,
voor, enz.) steken en wegwerpen. Der es te uee]
moor in de gracht, sch.iet hern. uit, SCH. CV. T.
R. J. - Schietende dooven. 0p defoore schieten
z' e keesk' (keersje) uit, CV. J. - Kinderspel.
Schietende uithalen (uit den grond, uit een cirkel),
JVe morbei uitsclueten (uit d'o). 'k He (heb] al
tuue cens uitgeschoten (uit den grand, waarin ze
loodrecht geplaatst waren). V gl. J.Ook in mannenspelen. Hie schoot de stekke mee' zi./1n bol tcit, Gaaischuttersterm. Een bepaalden gaai uit de
ander schieten. Hie schoot den tweerde goui neffest de sprange schoon uzl.
- Onz. Toeschieten al komende uit iets, Den
hond schoot zi./' kot tcit ern beet 111,i./. DB. Uitvallen, uitvaren. Te(g)en iemand uitsch.ieten,
hem aanvallen, aanranden (met woorden). SCH.
DB. CV. J. - Uitglijden, uitglippen. 'k Schoot
op 't i./s uit en 'k brak 'm been. -- YD. J, Spelterm. Schietende een spel eindigen. Toe, Pier,
let ne keer fi./n oj : ge keunt uitschseten,

Uitschijten,

bedr. onz. st. ww. Bedr. Met
hen (hebben]. Uitkakken, Met eene zaak als
object. Da' kind hee ne cens opgeten en heJJ1,
weer uzlgescheten. Keezesteenen (kersesteenen)
uzlschi./ten. Met een persoon als object. Iemand
uzlschi./ten, hem uitlachen en erg beschimpen.

Diene leeleke vaint kan le1nand uzlschi./ten.
'k Schi./t hem vzerkant uit, ik lach met hem,
ik laat mij aan hem niet gelegen. SCH. CV. T. R.
Gedaan maken met kakken. Laat nzi./ toch
uitschi./ten. Zi./de nog nie uzlgescheten ? Hebt gij
nog niet gedaan met kakken ? - Onz. Met zi./n.
Glijdende uitvallen of invallen, inzijgen of in-

SCHOKKEN.

Uitschreemen (sch. e), bedr. onz. zw .. \V\V.
Uitschreien, uitweenen. Der en es geen troosten
an: laat ze mor ne keer goed uitsch.reemen, Z(/n
oo(g)en uitschreemen, Es ze nog ntet uz'tgeschreemd, niet ten einde geweend? Udgeschreenu,d) kOl1unen, al weenende uit iets komen :
vader es zeker dood, want de docliter komt de
kOlner [kamer] uitgeschree1nd. Zie SCHREEMEN.

Uitschrepen, bedr. zw. ww. Schrepende (zie
ald.) uitdoen, uitschrappen. Afe zille zi./nen nome
[naam) mo»: uitschrepen. - [Jitgeschreep(t) zi./n,
gedaan hebben metjwortels] te schrepen. - Zie
SCHREPEN.

Vgl.

SCH.

DB.

J.

Uitschrijven,

bedr. st. ww, Wdb. - Uitgeschreve zi./n, gedaan hebben met schrijven ;
zoolang en zooveel geschreven hebben dat men
gedwongen is op te houden. Ka»: ne schrif-aer

uz'tgeschreve zij'n? - '11Z Bolleng.e, '1Z gouz'schietenge (of eenig ander spel of prijskamp voor
spelers) uitschrij'ven, zulk wedspel inrichten en
bij omzendbrief. of affiche aan de liefhebbers
bekendmaken.
- Aft. Uitschrij'venge, vr., uitschrijving:

renkstekenge bij' uz'tschri/venge,' - uitschrij'uere, m., iemand die uitschrijft: 't es gouibolleng
in den Hert, mor d' ztitschrij'vers siiien er
houder (hunlieder) broek a' scheuren,

Uitschudden, ww. Zie UITSCHUTTEN.
Uitschuifelen, bedr. onz.zw. ww, Ten

einde

De koezer schuifelt
schoone, laat hen: ne keer zdtschuifelen. - Uz'tgeschuifel(d) zij'n, gedaan hebben met schuifelen:
al wat hz'ekent, heet (he eft) hle geschuifeld, hie
es uz'tgeschuifeld, weet niets meer te schuifelen.
- Iemand tdtschuifelen, hem uitfluiten. Hie
wz"ldege spreken, mar hze toerdt uitgeschuifeld.
schuifelen (d. i. fiuiten).

Uz"tgeschuifel(d) kOltt711en, al fluitende nitkornen. De knecht kwanzp de schuur uz'tgelie SCHUIFELEN. Vgl. OUD.~
schuifeld. Bi/dr.,o J.
-

Uitschuiven, bedr. onz. zw. ww, Wdb. Ouzo Met een persoon als subject. Uitglijden. Ze
schoof oj> 't ijs uit en 7)zel. CV. J. _. Met eene
zaak .als subject. De leere (ladder) schoof uit,
Uitschuppen,

bedr. zw. ww. Uitschoppen.

J. -

't Hekkie (hek) uJtschuppen. Ien1,and de deur
uitschuppen. CV. J. Zie SCHUPPEN.

zakk~n.

Hze zoo (zou) veur nen dreupel d' hel uz'tschuren, hij zou 't moeilijkste en 't gevaarlijkste werk
doen voor een barrel. J. - Uz'tges..· huur(d) zij·n,

Da' voer heu en es nle' goe' gelaad:
't zal uz'tschi/ten. Dem borJn (barm) es udgescheten. SCH. DB. CV. T. R. J. Loq., Wdb.
- Aft. Uitscki/tenge, vr., uitlaching, bespotting; - uitschi/tere, m., iemand (man of vrouw)
die uitschijt : da' wijj es 1leleeleken uzlschi./tere /
- 'ldtschij'tere, vr., erge schimp of spotternij.

Uitschilderen,

ww. Wdb. Iemand of let

uz'tschz'lderen, afbeelden.

Uitschok1len,

\vw. \"'\ld1.J, -

[litgeschok (t)

Uitschuren,

bedr. zw. ww. \Vdb. -

Spr.

gedaan hebben met schuren, ten einde geschuurd
hebben. Da' l11,azsk' en es van her leven nie uitgeschuttrd, zij schuurt maar altoos door.

Uitschutten,

bedr. zw. ww. Uitschudden. Ge

11l0et de zak ne keer goed uz'tschutten. Strood
uz'tschutten, stroo door herhaald schudden scheiden van de korte pijltjes en aren. Dekstrood (stroo
waarmede men de daken dekt) es uitgeschut
strood. -- l\fet een persoon als object. Ie1nand

UITSEEZEN
uitscluctten, hem van alles berooven, hem op
straat zetten en zijn eigendom laten verkoopen
tot betaling zijner schulden. Uitgesehut zi/n,
teenemaal gerulneerd zijn. - SCH. DB. ev. J.
Vgl. ook YD. Zie hier SCHUTTEN.
- Aft Udsehuttenge, vr., uitschudding (eigen fig.); - uitsch.uttelene, m., wat door uit.
schudden verkregen wordt; b. v, de kortere hooiof stroopijltjes, die door uitschudden uitvallen en
aldus van 't beste hooi of stroo worden gescheiden: SJ71i/t die uitsehuttelengen amaal ueur de
koe; vgl. Loq., T/f7db. : uitsehuddelz'ng.

198

UITSMIJTEN

Uitsletsen, ww. Zie UITSLAITSEN.
Uitsleuren, bedr. zw. ww. Iemand of

iets uit
iets sleuren, Hie was zoo zat "da' z' hen: ' t hscis
moesten uitsieuren, Sleurt da' nus (mest) de
stal uit, ev (Aanh.).

" Uitslibberen,

onz. zw. ww. Wdb, - Uitgeslz'bber(d) komrncn, al slibberende uit iets
komen. As ze 1ni/ geware unerd, slz'bberdege ze
de schtcur uit.

Uitsliepen,

bedr. zw. »r«. W db. Iemand zdt-

sliepen,

Uitseezen (uitspr. met sch. e), onz. ZV.l. WW.
Snel uit iets loopen. De zandarms (gendarmen)
kWOlnen al de »eurdeure binnen, terunflent dat
hie al d' achterdeur uitseesdes», Ze komt 't lutis
zdtgeseesd. Vgl. o. (Bi/v.). lie SEEZEN.

Uitslijpen, bedr, st. ww. 'V db. In die spa
ester ' n f'aute, ge moet z' uitslz'/pen. - Ten
einde slijpen, gedaan maken met slijpen. Laat
ons 1JZor alles uitslz'.jpen. lldgeslepe zij'n, gedaan hebben met slijpen en er door vermoeid zijn.

Uitslaan [uitspr. met zovl.lange a), ww. W db.
-- Bedr. Door slaan uit iets jagen of verdrijven.
Slaat de verkies de stal mor uit, Dem baas sloeg
henz 't huzs uit, - Uit een vat smijten. 't Wzjj
sloeg herre ka/fte over de uloer uit, - Door
slaan uitdooven. Ze sloeg mee heure zakdoek de
kees' (kaars) uit, Slaande effen maken. De
slued moet die buz'le 'van de moor uitsiaan, Slaande verbreeden of verdunnen. Piklemmers,
spael1 uitslaan, mee' den homere [hamer}. ev
( Aanh.). - Zeggen, vertellen. Astie e glas opheet
(opheeft), kantie iet uitslaan, Vuiie praat uitslaan. De koetsz'er kan eioa' vloeken uitslaan,
Vgl. YD.
- Onz. Met woorden uitvallen. Hie zag zi/ne
vi/and gzsteren, en hie sloeg uit, zilde ! - Van
metalen: zich oxydeeren. Da' koper es s' heelegans uitgesle(g)en. DB. ev. R. J.
Afl. Uz'tslag, m., Wdb. : uitslag van
z"slag.,' zie INSLAG.

Uitslodderen,onz. zw. ww. Slodderende uitkomen (van kleeren). Zij'n kause sloddere van
onder de broek uit, Zie SLODDEREN. J. ev.

Uitslaitsen, onz. zw. ww. Zelden UITSLETSEN.
Van schoeisels: van den voet loskomen. Die pantoefels zif' veel te groot: ze slaitsen altoos uit, J
(UITSLETSEN). Loq., Wdb. Udgeslaits(t)
konunen, uit iets op sletsen komen.
Uitslapen (uitspr. -slopCJn), ,vw. W db. Onz, Niet thuis, op een ander slapen. ' k En zal
nor huzs nie konzmen, ' k zal ne keer uitslopen,
SCH. DB. ev. J. - Wed. Genoeg slapen, 't Es
al tune naehten da' ,k bi/ de zieke ge'waakt he
(heb) , nui zal r k mil ne keer uitslopen, J.
Uitslappen, bedr. zw. ww. Uitslabben. Laat
den hond die tasse melk mar udslappen. lie
SLAPPEN.
Uitslengeren, ww. Uitslingeren. W db.
Uitslepen (zachtl. e), bedr. onz. zw. ww. W db.
- Bedr. Uitsleepen. Wilde die buz'dzen ' t kaitsek'
uitslepen? Ze sleeptegen 't lz'/k de graeht uit. Onz. Uit iets slepen. Heur hen de sleept 7.Jan
onder heure rok ud. - Zie SLEPEN.

Uitsleren, onz~ zw. wvv. Uitglijden. De grond
es stijj gelak : ziet da' ge niet uz't en sleert. DB.
- Ten einde sleren (op 't ijs glijden). Laat de
kinders uitsleren. De fonges trekken nor huzs:
ze zifn alnaal uitgfsleerd. - Zie SLEREN. VD
(UITSLIEREN).

Uitsloeberen, bedr. zw. ww. Uitslobberen.
Dat en es zi/n talloore nie uiteten, dat es z'
uitsloeberen, J.
Uitslooven (uitspr. met sch. 0), bedr. zw. ww.
Door om te slooven (zie ald.) uitdoen (van kleeren).
Zij'111- broek spandege zoo stijj, dat hie ze moest
uitslooven. J.
Uitslopen, ww. lie UITSLAPEN.
Uitsluieren, onz. zw. WVl. Met eene zaak

als
subject. Uitgesteld 'worden, op de lange baan
geschoven worden. Da' werk sluiert uit, Die
zake zal weer ne keer uitsluieren, - Met een
persoon als subject. Iet laten uitsluieren, het
uitstellen en verschuiven. D' ovekate (advokaten)
laten tet genzallek uitsiutcren, Vgl. J. Zie hier
SLUIEREN.
- Aft Uitsluiereng», vr., het uitsluieren; uitsluiereere, m., iemand die laat uitsluieren.

Uitsmakken, bedr. onz. zw. ww. Bedr. Met
eenen smak (slag) iets of iemand uitslaan. Iemand
de uaister uttsmakeen, .Mee ne steen de ruiten
uz'tslllakken. - Onz. Met eenen smak uitgesmeten
worden. Deur de groote wend snzaktege de veurpoort tat: - Zie SMAKKEN.
Uitsmeen (uitspr. smeen met zachtl. e en eenlettergrepig), bedr. zw. ww. Uitsmeden. Ge moet
die spa ' 11Z beets' uitsmeen, \V db.
Uitsmeeren (uitspr. met sch. e), ww. Uitsmereno W db. Boter op , t brood uitsmeeren - Uitges1neer(d) zij'n, zoolang en zooveel gesmeerd
(goede cier gemaakt) hebben dat er niets meer te
smeren overschiet, - lie SMEEREN.
Uitsmijten, bedr. st. ww. W db. - Slnijtende
uitdooven. E Zieht uitsl1zij·ten. - Uitgooien. De
zatter£k s1nij't al de ruden uz't. J. - Van planten:
uitdoen (met het bijdenkbeeld van geweld en
snelheid). Snzij"t de 'vZierboom mor uit. SCH. DB.
ev. T. R. - Uitspreiden, uitwerpen. Hie smeet
zij'n orms (armen) uit en stzcrf. Ook wed.: Ze
smeet her van aUe kanten in J t bed ult. - Overgeven (ingenomen spijs). Hie smeet de meedsij'ne
weer uit. DB.
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UITSMOELEN

Uitsmoelen, onz. ZW. ww. Ten einde smoelen
(d. i. pruilen). Laat ze dar mo r staan en uitsmoelen, Uzlgeslnoel(d) zi.fn, gedaan hebben of
maken met smoelen. - lie SMOELEN,
Uitsmokkelen,

Veelal in 't verl, dw. en
met zifn. Ten einde mistregenen. "t Es al twie
da(g)en dat )t smokeett, Jt zoo (zou) 1neu(g)en
uifgesllzokkel(d) zifn. Zie SMOKKELEN.
V1W.

Uitsmooren

(uitspr. met sch. 0), bedr. WW.
Daarnaast UITROOKEN (zie VD). Uitrooken. jl1ag
Jk mi]' pi/pk' uitsmooren ? - Udgesmoor(d)
zifn, gedaan hebben gemaakt met rooken. Vader
hee altoos de PllP in de mond, hie en es va' z'
leven nie uz'tgesnword. - lie SMOOREN.

Uitsmuiken, ww. Ten einde nevelen. Veelal
in )t veri. d \v. en met zi.fn. Wanneer zal )t ne
keer uitgesl1zuz'kt zi.fn ? lie SMUIKEN.
Uitsmullen, bedr, zw. ww. Met genoegen
uiteten. Do' maise' hee' g' heel de pot dzulai
uzlgesmuld. J. CL (Bz/v,).

Uitsnappen, bedr. zw. ww. Haastig uit iets
nemen. Ze deed de kasse wifd open en snapteg)
er "n doosk' uit, lie SNAPPEN.

UITSPUITSEN

Uitspartelen, onz. zw. ww. Spartelende nit
iets komen. Past op, 't kind eal zifn 7fJieg uz'tspartelen,
Uitspauwen, bedr.· zw. (st.) ww. Uitspuwen,
Fluimen tatspausoen: Zie SPAU\VEN.
Uitspeeten [sch. e), onz. zw. »rv«, Snel nit iets
loopen. Den haze speettege de lochtenk uit. lie
SPEETEN.

J.

Uitspelen,

beclr. zw. ww. W db. - Uitdoen
met haast (van kleeren). Hie speeldege de broek
uit, SeR. J. VD (<< Zuidn. »). C1. (Bij·v.). Schijnb. onz. Spelende het spel eindigen. Past op,
Tonte : )t spe! ligt schoone, ge keunt uitspelen,
- Spelende uithalen. De fongies hen h.ier al
Jt ges (gras) udgespeeld. Al schiete mee' de bolle
keunde de stek uitspelen, Ook wel wed. Ge keunt
otc (u) uitspelen, nl, het spel winnen. Onz.
Varen, Gewoonlijkmet 't voorzetsel mee. Hoe
eal )k do rmec uitspelcn ? ' k Wete 7vel dat er
7Jerlec' /aar tet l1zee~ hen: gebeurd es: mor ' k en
wete nie hoe dat er hie mee uitgespeeld es. J. Uitgespeel(d) zifn, ten einde gespeeld zijn, moe
gespeeld zijn. Kinders, dat en es va' z' leven
nie uitgespeeld!

Ilitsneeen (sch. e), ww. lie UITSNOUEN.
Uitsnijden (uitspr.zdtsnijJn) w «, Wdb.

Uitspetsen, bedr. onz. zw. ww. Daarnaast
gewoon UITSPAITSEN. Bedr. Uitspatten. Da'
matsie kan her water uitspaitsen. .- Onz. Uitgespat worden. De re(g)e' spadsteg) al de goot
uit, - lie SPETSEN, SP ArrSEN.

Uitsnijen, ww. Zie UITSNIJDEN.
Uitsnoeien, »r«. W db. c. moet al dat droog

Uitspinnen, ww , \¥ db. - Uitgeponne zijn,
niets meer te spinnen hebben. - Onz. Snel nit
iets loopen. De koeie spinnen de mees (meersch)
uit, - Zie SPINNEN.

Udgesnee(n) zij'n, zoolang gesneclen hebben, dat
men niets meer te snijden heeft. .Moeder zai:
"t teste brood es op, ·'k ben udgesneen.

haut schocn uitsnoeien,
- AfL Uitsnoeisele, 0., het uitgesnoeide.

Uitsnoeven, ww.

N aar buiten ijlen. Kz/kt, hoe
da' ze de deter uitsnoeft. Ze k01nt de stal uitgesnoefd. lie SNOEVEN.

Ilitsnousn (met

zovl. speciale ou), ww. Soms
UITSNEEB:N. Veelal in 't verI. dw. en met zij'n
(niet met hebben), Ten einde sneeuwen. Jt Snout
al ne g'lzee1en dag, 't zoo (zou) tneu(g)en uitgcsnoud zifn. Zie SNOUEN.

Uitsnuisteren, bedr. zw. ww. Doorsnuffelen.
Laat ons g' heel)t huzs uzlsnuzsteren. SCR. DB.
Uitsnuiten, ww. vVdb. Jk En kan den neuze
nie' goed uJtsnuzlen.
Uitsnuiven, ww. W db. - Uitgesnove zifn,
al de snuIftabak uitgesnoven hebben, ten einde
gesnoven hebben: moeder snuif(t) vele, z' en es
nooit niet uz'tgesnoven.
Uitsnukken,

bedr. zw. VlW. lVlet eenen snnk
(schok, ruk) uittrekken. 'n Haar uftsnukken.
Worotn snukt ze die schoone bl01nmen ud?
SCR, DB, J : UITSNOKKEN. lie hier SNUKKEN.

Uitsoeven,

onz. zw. wvv. Daarnaast UITZOEAl soevend (snel) nitkomen. De wend k01nt
a1 da' gat uz'tgesoefd. Hie zoeft d' herbergen in
en ud. lie SOEVEN, ZOEVEN.

VEN.

Uitspaitsen, ww. lie UITSPETSEN.
Uitspannen, bedr. zw. ww. vVdb. uitspannen, hem gerechtelijk alles
SCR.

CV.

J.

Iemand
ontnemen.

Uitspodderen, onz. zw. ww, Driftig en snel
nit iets loop en. Al de kinders spodderdegen de
school uit, Ze eommen uitgespodderd. lie SPODDEREN.

Uitspoelen, ww. W db. - Onz. Spoelende
uit iets komen. Hoor t hoe dat )t uiater al de buzz'
uitspoelt, J t Kom; ge7iJeldeg de goot uitg-espoeld.
Uitspreken, ww. VVdb. -Uzlgesproke zijn
(niet I'ubben), ten einde gesproken hebben, niets
nleer te spreken of te zeggen hebben. l)rrauwen
en zif' va' z' leven nie uzlgesproken.
~ A.fl, llitsprake, vr., uitspraak, \V db.: hz'e
heet (heeft) "n leelek uitsprake / - uitsprekel(jk
(Inet ij"), bn. bw., kunnende uitgesproken worden:
J t enes nie uit::>prekelij'k wa' da' )k afgezien lu2
(heb).
Uitsprengen, ww. Uitspringen. \Vdb. Uitgespronge zifn, ten einde gesprongen hebben.
De ;'onkhied, dat en es nooz't niet udgedanst of
uitgesprongen. Uitgespronge konzmeu, al
springende nit iets komen. Hz'e zal zeker ne goel
nzunero hen (hebben), 7fJant hie k011zt de zaal
uitgespron(g-en. - lie SPRENGEN.
- Afl. Uzlspronl~, m., uitsprong: zij'n huzs
k01nt l1zee nen uitspronk an de beke.
Uitspruiten, bedr. st. ww. Uitspuiten. Water
uz'tspruiten. !'venz brand uit:Jpruiten, spuitende
dooven. lie SPRUITEN .
Uitspuitsen, onz. ZVV. wvv. Van fruit (vooral
van appels) : kleine vlekjes op de buitenhuid

UITSTAAN
krijgen. Den appel begz'nt uit te spuitsen, 't es
ti/d dat hie opgete toerdt, Ook van mnren : de
vochtege rntcur spudst dikkels uit. Zie SPUITSEN.

Uitstaan (uitspr. met zovl. lange a), ww. VVdb.
- Van kiemende planten : boven of uit den
grond staan. De pataten en staan nog nie uit,
D' erte' staa' schocn u.it. SCR. DB. ev. J. - Van heilige zaken : in de kerk uitgestald zijn.
Ons-lieurausoee staa(t) g'heel de maand l1Iaz'
uit: DB.

- Uitstaans, genitief van het zelfstandig gcbezigde uitstaan, Geen uttstaans mee zel1zand hen,
geene betrekking. ' k En kenne de keerel niet,
,k en he der geen uitstaans mee g'had. C\T. J.
CL (Bi/v.). - lIIee let (soms ook mee lemand)
uitstaans hen [hebben), er zich mede te bemoeien .
hebben Veelal met een ontkenning. Wa' kan
he»: dat scheelen wor da' 'It ga, dor en heet
(heeft) hle geen uitstaans mee. J.

-- AB. [lz'tstaallli/k, bn. bw., kunnendo uitgestaan (verdnurd) worden: die pz'/n en teas tile
uz'tstaanli/k / SCH. DB, J (uz'tstaandeli/k).

Uitstampen, ww. Wdb. -

UITSTELLEN
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ziet, steekt het hie uit, zil]«. Steekt het uit, loop
heen, laat mij met vrede,
- Onz. Uithangen. De mat (feesttak) steekt
uit, V gl. boven. Den drapo (fr. drapeau) steekt
al ' n week zeit, - N aar buiten gaan of steken.

Den arduinstee' steekt ne voet te veel. uti, J.
CV (Aanh.). - Uitzondering maken. Met eenen
persoon of eene zaak als subject. ' k ZaZ ook nor
de begravenge gaan, ' k en 7jJz'lle nie uitsteeen,
Die torte (taart) was s' heel goed : ze stak uit,
Da' steekt uit, dat gaat al het ander te boven.
DB. CV. J. - Bolspelersterm. De bolle uit de
hand laten rollen. Ge steekt goed uit. Dat es
slzcht uitgeste.ken. DB.
- AB. Uitsteee, m., uitgestokene : den uitsteek ueur 't nuut (nieuw) Iuds es gedaan,. Sics
bolt goed, hie hee ne schoonen uitsteee / - uitsteeksele, 0., het rondgestrooide: 't en es de
toaarhte' niet, 't en es mor 'n uitsteeeseie : --uitstee, m., uitschot; SCH, DB, J; - uitsteeelenk, m., iets of iemand die afgezonderd wordt ;
meestal in minachtende bet. : die peeren en z(/'
mor uitstekelengen,. - zdtstekeli./k (met if),
(van planten) kunnende uitgestoken worden: die

Stampende uit iets

doen. De deur uitstantpen, Iemand de deur
tcitstampen, Da' perd heet (heeft) de steenen uitgestalnpt. En stampt toch die blommcn nie uit I,
-- Uz'tgestal1zpt zi/n, ten einde gestampt hebben,
vermoeid zijn door het vele stampen. Zi/n die
kinders nog tile udgestanzpt .?

Uitstaken (uitspr. met zovl. lange a), bedr.
zw. ww, Met staken omringen. De wee es zoe!
uitgestaakt.

Uitsteken, bedr. onz. st. ww. Wdb. - Bedr.
De mai uz'tsteken, een grootcn twijg op kerktoren, nieuwgebouwd huis, enz. uitsteken. 't Es
h.ier zeker keerelnesse, z' hen de mai op den toren
uz'tgesteken. - "n I-Iul~' uitsteeen, met de spade,
in den grond waarop men bouwen wil, de plaats
der muren aanwijzen, stekcn. De grond uitsteken,
met de spade den grand waar het huis zal staan,
uitsteken, uitnemen. - Van veldvruchten: met
spade of riek ze uitdoen. Steekt ' l1Z beetse pa..
tordd)ers uz't. Wortels udsteken. Ook weI van
ander planten: mag ,k diene struzA? blo1JZJnen
uitsteken.? Uitweren, afzondercn (uit een
groep, hoop, enz.). D' appels zi/n al gesorteerd :

de beste ziJn uitgestoken. ' k Zal de schoonste van
dIe dahliats uz'tsteken. DB. - Da' steekt zi/n
oo(g)en ud, dat vindt hij goed, schoon en de lust
om het te hebben ontstaat bij hem; dat verblindt
hem, fr. cela I' ib 10u z't. Trz'entsz'es klee(d) stak

llElekes oo~[{)en zdt. Onze -lzeven - EIeere
d'oo(g)en udsteken,klagen zonder reden of zonder
nood. Dat lzee' gel(d) ge7.vonnen mee hoopen, en
da' steekt Onze-lz'even-IIeere zi/n oo(g)en uit.
CV (Aanh.). -- Iet uitsteken, iets doen dat min
of meer laakbaar is. Den deu(g)enlet heet (heeft)
dor weeralzet (ook van 't zi/n) uitgesteken. 't Es
ewa~ schoons da' ge dor uitsteekt! I-Ize stak
deu(g)enleteri./ uit. Beesteri./ udsteken. SCR.
DB. CV. J. - Iet (slecht of valsch nieuws) udsteken, het rondstrooien. Wze heet (heeft) dat
udgestoken da' 'k vul schultd) zitte.? - Het
zdtsteken, zich snel wegmaken. As de keerelnzij

wortels en zljn nie u its tekeli.fk, de grond es
t' hart.
- Samenst, Uitsteekberd, 0., uithangbord
(-eig. datgene dat men loodrecht op den gevel
uitsteekt); SCH, DB.

Uitstekken, bedr. zw, ww. Met stekken omringen. ' t En es mar e eia: lochtenkske, mor
't es schoon uitgestekt. Zie STEKKE.
Uitstekken, . bedr. st. WVl. Uitwerpen met
steenen, aardklompen, enz. DIe schurken he
(hebben) 11ufn ruiten uitgestokken. Sies hee mee
ne kai da' maise' heur oo(g) udgestokken.Zie STEKKEN.

Uitstekken, bedr. zw. ww. Met eenen stoot
(van lues, bek of iets scherps) uitsteken. De veu(g)el hee' Toontse zi/n een oo(g) uitgestekt.
Den: boer stek(t) mee' zi./n' destelschupke de
destels ud. DB. - Met eenen marbel, dien men
schietend vooruitwerpt zonder den grond te raken,
uitschieten (nl. uit d'o, uit het putteke, uit den
grond). Da' manneke ka' goed de cens (of JJlorbels) uitstekken. - Zie STEKK.EN.
Uitstellen, bedr. zw. ww. vVdb. - Uz'tstellen
es verliezen,. uitgesteld es verZoren. - Ten toon
stellen. 't JIaileg Sakrament uitstellen. Z' en
hee 11lOr ne klaz'ne 7.venkel, lnor ze kan lzer dengs
schoon uitstellen. DB. CV. J. - lJitrichten,
doen. Veelal nlet nlinachtende beteekcnis. f/Vatten stelde dor weeral ud.? DB.--~Van soldaten: voor zekeren tijd (gewoonlijk ccn jaar) vrijmaken van krijgsdienst. I£ze es Ie leurt, ze zz"lZen
hem weZ veur e /aar zdtstellen. Vanhier de bo1dersterm : ge zz'/t uitgestel(a~) 7JeUr e /aar, gij
hebt te kort gebold. -- E~ kz"nd uzlstellen, het
zijn eerste kommunie niet Jaten doen~ omdat het
onwetend is of zich slecht gedraagt. CV. J.
-- AfL Uz"tstel, In., \\:'"db: u/Istel en es geene
kwijtschel (voor kwijtscheld) ; - uzlsteldere, m.,
iemand (man ofvrouw) die uitstelt : ons Mz'e en

es nzor nen udsteldere / 1Zotaresen zi.fn dikkels
Ul·tstelders.

UITSTEMMEN

Uitstemmen,

ww. Hetz. als
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zie

ald.

Uitstenkeren, onz. zw. ww. Stil en beschaamd
uit icts gaan. De ualschord kotnt toere zi/n hUIS
tti~~restenkerd. Zie STENKEREN.
Uitsterven, onz. zw, ww. \Vdb. Van alle
levcnd wezen, ' k lit? schoon tuNepe' J(' had, 11l0r
zc -Stin amaal uitgestooruen, G' heel diene struil:
(die .fanlielde) sterft utt,

Uitstoormen (uitspr. met zaehtl. 0), onz. zw.
ww. Stormend nit iets komen. De rUl(n) stoormt
de stal uit, 't Be,E;oest te bran(de)n en de
mains/ch )« stoormdeeen de kerk uit, Udgestoor nt./d} Lonimen, Zie STOORMEN.
Uitstooten

(uitspr, met seh. 0), bedr. st. ww.
\Vdb. - Uz'~E[estoote k01JIJJlen, op min of meer
zonderlinge marrier (met stooten) uit iets komen.
Ze l'OlJll71en al zen/Jen d'lzerberg tc z'tgestoo ten.

Uitstreu(i)en, bedr. zw. ww, Uitstrooien.
J]!Oillmen u itstreuen, Vals nuus [nieuws) uitsireuien. lie STREU(I)EN.
-- Afl. Uitstreuiilere, m., iemand [man of
vrouw) die (valsehe) maren rondstrooit : - uitstreu(ljsele, o., valseh nieuws, uitstrooisel.
Uitstrijen, ww. Uitstrijden. Wdb. - Uz't.!(estree' zz'/n, ten einde (moede) getwist zijn. Die
twie '"wz'jve zi/' geburinnen, da' k~~yt de g' heele
7oeke, dat en es ua' z' leucn nie udgestreen. lie
STRIJ(D)EN.

Uitstrijken,

bedr. st. \V"T. Wdb, Ten
einde strijken, alles strijken. Laat moeder toch
uitstriieen. En es ze nog nie uitgestreken ? - Al
de verf van den borstel uitwrijven. Ge laat te veel
71e1"7/ in dent bus tel, ge moet hen: beter uitstrijeen, J. CV (Aanh},

Uitstroomen (sch. 0), W\v. 'V db. - Onz. Uit
iets stroomen. 't l/Vater strOO1Jlt de [(oot ud.
,t It"Ol1zt ' t huzs u/~!.[estrooll11l. - Bedr. 'Ui thol1en
(door stroomend water). Denl bOrlJl van de beke
7i'GS hier uz'~festrOOJlld.
Uilstroopen (sell. 0), bedr. zw. ww. "\Vdb. lenzand udstroopen, henl vanalles berooven.
Uitstuiken,

bedr. onz. ZW. \\TW. Bcdr. l\1:et
~~eweld iets nitslaan. l£ie greep , t bool van nenl
bOOllt en hie stuiktege dor1nee depoort uit. 011Z. JVTet geweld, plots naar buiten vallen. ~ t I(ind
stuikt de vaister uit. SCH. J. CV (Aanh.). Zie STUIKEN.

Uitstuiven, ww. W db. - Udgestove k01Jll1len, snel uit iets kOlnen. Ze kOlnt de komer
(kalner) al tie:en zdtg'estoven.
Uitsturten,
uitslurlen op

ww. Bedr. Uitstorten. ~Vater
de 7)loer. Onz. Uitgestort
\vorden. Past oj, 't water van den eenler zal
1fzlslur/en. - lie STURTEN.

Uitsnkkelen,
Uittainzelen,

\vw. Zie UITTSUKKELEN.

bedr. zw. \vw. lYIet een persoon
als obieet. Tainzelend bespotten, uitlachen.
Ie1nand zl1'ttainzeZen es sti;! leelek. Zie TAINZELEK.

Uittakken,

ww.Meestal in 't verI. dw. : den

UITTOPPEN
appeleer es schoon ui~!(etakt, heeft mooi uituebreicle takken. SCH. J. V gl. VD (met ander
bet.).

UittamboereJi (uitspr. met klemt, op boe),
bedr. zw. ww. Ten einde tamboeren (d. i. geraas
maken). Zijn die zatte beesten nO,E[ nie uitgetanlboerd ? - remand met geweld en gerueht buiten
slaan, Tamooert ze l1ZOY amaal de deter uit, lie

TAMBOEREN.

ww. '\T db. Ui~l!etap(t) zi/n,
niets meer te tappen hebben. All~'j. /0 l1,!(ies,
amaal nor Iiuis ! ' k ben uz't,-l[etapt.l V gl. 1Ifnl.

Uittappen,

wu:

'V

Uitteekenen (seh. e), ww. db. Iemand of
tct uitteceenen, teekenend verbcelden.
Uitteemsten, bedr. zw, \V\V. Ten einde teemsen. Ge moet de zal: s' heelegans uitteemsten,
Zie TEEMSTEN.
Uitteeren (seh. e), W\\T. Uitteren. G' heel die
jaJnzelde teert ltd. lie TEEREN.
- Afl. Uitteer, m., daarnaast uitteerenge, vr.,
uittering : heur ziekte zal op nen uit.teer uitk01Jzmen,. - uittcerdere, m., iemand (man of
vrouw] die uitteert: broers en zusters, 't zi.in
amaal uitteerders ,. vanhier de samenst. : uitteerdersfamielde, vr., uitteerderssoorte, vr., uitteerdersras, 0.; en trauwt er nie mee, z' es »an
uitteerdersras.
Uittellen,

ww.

'V db. -

Samentellen. Tel(t)

ne keer goed uii zoa' da' ,k ou (u) moet,

Uittemmeren, bedr. zw, ww, Uitslaan. T7er zzcltteg, /re zz'lt de deure nog uittenzmeren. Zie
TEMMEREN.

Uitterten,

bedr. onz. st. \V"T. Bedr, Uittreden.
Stroo' schoot trn brand, mor ' k tort het u it,
G' ent 11leU.!(t die blol1zmen nle uittertell. Onz. Uit iets treden. Ze k7£Ialnp de stal uitgetorten. -- lie TERTEN.
~t

Uittoeten,
TEN,

bedr. zw.

UITTUTEN.

W"'.

Daarnaast UITTUIhem met

Iel1Zalld uz'ttoetell,

getoet uitjouwen. Zie TOETEN.

Uittooen, ww. lie UITTOOGEN.
Uittoogen (uitspr. -too(g):Jll Inet

seh. 0), onz.
wed. zw. ww. Daarnaast soms UITTOONEN, en
gewoner UIT\VIJZEN. Onz. Met kaarten van tel te
vertoonen uitspelen (in het jasspel). Me zilZen
Ook weI wed. Toontse U/1/st
uz'ttoo(g)en. (of toogt) henl ud. Zie TOOGEN. J.

Uittoonen, \vw. lie
Uittooveren (uitspr.

UITTOOGEN.

met seh. 0), bedr. zw.
ww. Tooverende uit iets verdrijven. Hie kan
zellland ~ t huzs uittooveren. '11, Ziekte de stal
uittoo'l'eren. - Onz. In spel. Door tooverij uitspelen. Dat en es nze ldtspelen, dat es uittoo7)eren. - Vgl. YD.

Uittoppen, onz. bedr. zw. ww. Onz. Ten einde
tOPI)en. Laat dle kz'nders 1nor uittoppen. Zi.in ze
nut' udgetopt? - Bedr. Met den uitgeworpen
of draaienden top uithalen. Wz'lleme 11lOrbels uittoppen (uit eene 0, uit een putje of kuiltje)?
De keercls toppe cens uit. - lie TOPPEN.

zC

UITTOTTELEN

Uittottelen, .ouz. Z\\" \VW, Udl{clu!lcZ(d)
kOlJunen, al liakkelende uit iets kommen. Zie
TOTTELEN.
Uittrampelen, uittrappelen, uittrappen,
bedr. zw. ww. Uittrappen. Wdb. De per(de)n
trampelen al 't l{es (gras) uit, De moordeneer
ha' zeker kloppers an, mor 't voZk hee' de voetstappen uz"~[{etrapt. Uitgetra1Jlpel(d) eommen,
trampelend uit iets komen. Es den ezel nog niet
uz'tgetrappeld? Heeft hij nog niet gedaan met
trappelen ? - Zie TRAMPELEN.

Uittrauwen, ww. lie UITTROuvVEN.
Uittrekken, ww. Wdb. - Bedr. De stal uittrekken, den stalmest met den mesthaak naar
buiten trekken. Veu(g)eZs uittreeeen, hun
nest en eieren rooven, fr. denicher, SCH. ev. R.
J. CL (Bijv.). - Een goed nummer voor iemand
(die afwezig is) trekken, ' k Zal veur hem. loten
en herr: uzltrekken. Ook wed.: hie trekt hent
u.it, Doch meestal met er (dus niet eene eenheid) :
hie zai er hen: uz't trekken. - Photographeeren.
.llie zljn amaa! schoon uitgetrokken deur de
fotegraaf. - Uitrekenen. Ge zilt veur 1nor(ge)n
udtrekken at tea' da' , k ou (u) schuldeg ben.
SCH. DB. T. R. J. - Onz, Er op uzltrekken,
met een bepaald dod uitgaan. Stes trekt oj e lz'ef
uit..AUe zondaig)en trekt hie er op uit,
Ail. Uitt ree, m., daarnaast uzltrekkenge,
VI., uitrekening: maaet algauwe den u.ittree :
DB ; - uittrekkere, m .• iemand die uittrekt; udtrekkelz'jk (met ij), , bn. bw., kunnencle uitgetrokken worden: die toorteis en zijn nie uittrekketijk.

Uittrokkeeren

(uitspr. -kee 111et zachtl. e),
bedr. zw. ww. Uitwisselen. Koeten en kat-vel'S
uz"ttrokkeren. Zie TROKKEEREN.

Uittrommelen, ww. W db. - Met gcweld en
geraas uit icts jagen. Wacht; ' k zal die la zv{itlIlakers lle keel' 't Iuds uzltrolnl1ulen. - UitgetroJJune/d zloj'n, gedaan hebben met tromlnelen,
vernloeid zijn door tronlnlelen. UzlgetrollzIllel(d) kOJJllJlen, al tronlmelende uit iets korDen.
De sa/date konzl1un de kazeern udg"efroJJz1Juld.

Ufttrompetten

(klclnt. op pet), \Vw. \tV db. Ui(g-etroJ1zpf't 2&,n, ten einde getrornpet zijn, verlnoeid zijn door trornpetten. ' k En 7Jersta niet
hoe dat Izz'e nog nie uitgetrolnpet en es. - Uz'tgftrol1lpet konunen, al trolnpettend nit icts kcnnen.
Ziedeze (ziet ge ze) ginter )t /zuis uitgetro1Jzpet
konzmen .c

Uittl'ouwen (tutspr.

-trau7Runl, onz. Z'V. \VW.
J-Iet tegengestelde van INTROUWEN (zie ald.).
lIet huis, \vaar men woont (als aangenoruen kind,
knecht of lueid, enz.) verlaten, omdat rnen trouwt.
j}Iiek' es bij ons uitgetrauwd. SCR. ev. J. CL

(B?/v.).

Uittsamfelen, uittsammelen, uittsampelen, uittseumpelen, uittsennkelen, uitsommelan, ww. Zie UITTSOlVIPELEN.
Uittsompelen, onz. zW.ww. Daarnaast UITTSAMFELEN, -TSAMMELEN, -TSAMPELEN, -TSEUMPELEN, -TSEUNKELEN, -TSOMMELEN. Al stnlikelencle nit iets komen. Dem blende komt de

UITVERKOOPEN
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koiner [kamcr) ultg-etsollzpeld. I£ie tSCltJUpclt de
kerk uit, lie TSAMFELEN, TSAMMELEN, TSAMPELEN,TSEUMPELEN, TSEUNKELEN, TSOMMELEN,
TSOMPELEN.

Uittsoppen, bedr. zw. ww. Den tsop (top) uitdoen of uitknippen. Worom hette (hebt ge) da'
booml:' ullJretsopt? "t Es ty'd da'l{e den toebak
uittsop], Zie TSOPPEN. Bij J: uitsfoepen, uittjocpell en uiisoepen,
Uittsukkelen, onz. zw. »r«. Daarnaast SOlTIS
UITSUKKELEN. Als een sukkel uit iets komen.
Jlloeder ean toctt nog mee moeite 't hsds uittsukkelen, lie (T)SUKKELEN. Vgl. eVen eL (Bij~'.):
UITSUKKELEN.
Uittuimelen, uittuimpelen, onz. ZW. ww.
Tuimelend uit iets komen. Hie kreeg ne stal1lp
onder de broek, en hie tzdtnpeldege de deur uit,
Zie TUIM(P)ELEN.
Uittuiten, uittuten, ww. Hctz. als UITTOETEN; zie ald.; ook Loq., Wdb : UITTUITEN.
Uitvaard (uitspr. -fort), vr. Mv, -vor(de)n
(niet -uorten ; zie llinl. Wdb, en vgl. sport, my.
-ten). Plechtige lijkdienst; Ir. obscques. D' uit»ord en es de begravenge niet ; d' uituord es
nem bijzonderen dienst die genuenelz"jk eenegte
weken naar de begra7.!enge gedaa' werdt. Naar
d' uittiord es ' t maaltif' veur de famiclde , de
gebure krij'(g)en 'l1t pierij'ne (of 11lastellen), en
ze nleu(g)en in "n herberg een of mcer tonnem
bier afdrenken. - Uituor d op , t lijl?, uitvaard
die op den dag der begrafenis plaats heeft. Vgl. SCR. DB. ev. J. VD.
Uitvaen, ww. lie UITVAGEN.
Uitvagen (uitspr. -fa(g);nl) , bedr.

zw. ww.
Vaal{t de schotel uit, )k Zal da' teord
(woord) u/t'va(gJen . .1.l/foeder 'llaagt alle da(g)en
de uloer uit, - Fig. Laat ons dat ztz'tva(g)cn,
laat ons dat vergeten, laat ons daaraan niet denken noch er van spreken. -- Uitdrijven. De zatterik 7R.'lerd schoone ' t huz's ui~!Je~'aagd.
- .i\tl.. Udvaagsele, 0" uitvaagsel. Snzijt dat
zdtvaagsel in de vuilbak.
Uitvegen~

Uitvallen, \vw. "V db. -- J\1et een persoon als
subject. Uitvaren. I-lie viel leelek ud gzster
a'vend in de Sterre. l'e(g)en (ook, gewoon, oP)
ieJJzand uit~!allen. Op , t goe' valle )t ud,
op goed gelnk af. lie GOED.
- AfL Uit7)al, 111., 'V db. ; uitslag : de zake
zalne slllJzten (of ne goec'n) uitval hen (hebben);
SCH,

I)B, C\1, R,

J.

, Uitvasten,

ww. \V db. - Uitl{evas(t) zi/n,
lllet ecn persoon als subject: zoolang gevast
hebben, dat Tnen niet rneer vasten kan (of wil).
Da' nonneke' en es van her leven nz'e 'ldtgevast.

UitvauVien, ww. Uitvoll\ven. W db.
Uitvechten, ww. \\1 db. - Ten einde vechten.
Laat dze jongzes 1nor
gevochten .c

'ltit~'eclzten.

Zij'n z' at uz't-

Uitvenden, 'v 'v. lie UITVINDEN.
Uitverkoopen (uitspr. met sch. 0), ww.

Wdb.
- Bepaaldelijk : 'n koe uitverkoopen, ze door
oorzaak van ziekte (meestal kipziekte) slachten en

lJITVER~fANGELEN
ze, in huis, aan de inwoners der gemeente verkoopen. - Uitverkoch(t) zifn (niet hen, hebben),
niets meer te verkoopen hebben (met een pers. als
subject): de malsraangast es uituereocht, Ook
wel met een zaak als subject: al d' appels zifn
uitverkocht.
- Afl. Uz"tverkoop, m., W db., daarnaast zdtverkoopenge.,' - ' uituereoopere, m., man· of
vrouw die uitverkoopt.

Uitvermangelen, bedr. zw. \V\V. Uitwisselen.
Z' hen (hebben) de tune per(de)n uit-ocrmangeld. lie VERMANGELEN. CV [Aanh.},
Uitverslijten, bedr. st. \v\v. Door verslijten
uithollen of doen verdwijnen; uitslijten. De trappern) van de zolder zifn amaal uituersieten.
De letters van de zerk zifn u.ituersleten. I)B.
Uitvertellen, bedr. zw. »r«, Wdb. - Uitvertel(d) zifn, niets meer te vertellen hebben.
.Moeder zai an 't kl'nd da' ze g'heelegans uttvertel(d) was.
Uitverven, bedr, zw. ww. Al de verf van vat
of borstel gebruiken. Ge moet dem oustel beter
uiineruen, G' heel de pot es uitgeverfd. - Door
verven doen verdwijnen, Verj't die zwarte plekke
schoon uit, Letters uiiueruen. - SCH. J. CL
(Bifv.). Zie VERVEN.
Uitveunken, bedr. zw. ww, Uitgooien, nit\verpen. Veunet hem mor de deur uit, Van
zaken : hie 7Jeunktege de meubeis de »aister uit,
De deure mee ne stamp uitueunken, Zie VEUNKEN.

Uitvennzen, onz. zw. ww. Smeulende uitgaan. 't Vier veunst uit, DB. Zie VEUNZEN.
Uitvieren, bedr. zw. ww. Ten einde vieren.
De keere1nes uitvieren, ze vieren zoolang ze
duurt. DB. - Uitgevier(d) zijn, niets meer te
vieren hebben en daardoor ophouden. De keer1JleS7£Jeek es gedaan, en de keerels en zifn nog
nle zdtgevierd.
Uitvijzen, bedr. st. ww. Al schroevende de
vijs do en uitkomen. De kartonk (wagenmenner)
en1- 17Zag de vifze nie gedureg uit- en z(n)vifzen.
Zie INVIJZEN. V gl. J. CV. CL (Bifv.).
Uitvinden (uitspr. -fen(dd)n), W\v. Wdb.
't Poer (buskruit) nie uitge~'onden hen (hebben).
- lets onwaars verzinnen; liegen. Ze kan iet zdtven(de)n.
- Aft Udvend, nl., uitven(d)sele, 0., leugen;
Wdb; uitvendenge, vr., uitvinding; ook:
verzinsel, leugen; - uz'tvendere, m., uitvinder ;
ook leugenaar, leugenaarster.
Uitvlaen, ww. Zie UITVLAGEN.
Uitvlagen (uitspr. -fla(g)dn met zovl.

lange a),
onp. zw. ww. Uitgev laag(d) zifn, opgehouden
hebben lnet vlagen of buien. SCH. DB. J.

UitvleEHen, \vw. Zie
Uitvlegelen (uitspr.

UITVLEGELEN.

-fle(g)Jldn), bedr. onz.
Bedr. Uitslaan, nitdrijven. Hie 7)le(g)elt z'a7nale zifn herberg uz't. Deuren en
vazsters uitvle(g)elen. - Onz. Uitgevle(g)eld
k01nmen, dwaas en op zonderlinge manier naar
bUlten komen. Zie INVLE(G)ELEN.
ZW. ·WW. -

2°3 . . . ~

UIT\VAAIEN

Uitvleuen, uitvlenien, bedr. zw, w w, Met
ge\veld lutslaan.l?uiten uituleuen, - Met geweld
uitjagen. Vleuit ze de deur uit, - Zie VLEU(I)EN.

Ilitvlieen, »r«, Zie UITVLIEGEN.
Uitvliegen (uitspr. -flie(g)J71), ww. Wdb. Uz'tge~ILo(g)e zif71; (door vermoeienis gedwongen)
ophouden met vhegen. Kan ' n ztnalern uitvevlo(g)e zifn? Van jongens en meisjes :6 te
vrijen gaan. HIe en hee' nog nte geloot en hie
vlz'egt al uit, Trientse begint al uit te vlze(g)en.
- Van den top: zonder te draaien recht voor zich
vliegen als men hem uitwerpt. As ge de koorde
nie goed op en zoendt, 7JHegt den top uit,

Uitvloeien, ww. Wdb. - Onz. door regenvlocd uit den grond gehaald worden, Al de pator.ddtcrs uioeien ltd deur de stroom. Dtene
pope her es a1bi.i ui~I{e'llloeid.
Uitvloeken, ww, Wdb, [ldge~'loek(t) zifn
(niet hen, hebben}, ophouden met vloeken,

Uitvlotten,

onz. Z"vv. ww. Daarnaast UITFLOTUitkomen (als iets dat "lot).· D lzoogJJles es
uit, J t 7'01k eotnt de kerk ullgeJlot. Zie VLOTTEN,
J

TEN.

FLOT'J'EN.

Uitvluchten, ww, \V db. Uitgetvluch(t) k01Jt17ZeJl, vluchtende uit iets komen. "t Begoest te
bran/.de)n in de zale, en al de 11zains(ch)e'
kwoJJzcn (kwarnen) uitge7.,luclzt.
- A'L Uitsiiuch.t; In. (niet vr.), daarnaast uit'Z}luch(t)sele, 0., \V db : dat en was mor 'n uitvluch(t)sele, fr. un faux-j'u"vant / SCH, DB,
CV, J.

. Uitvoeren; bedr. zW', ww _ VVdb. - lets uit
lets voeren. llfor(g)e zllleJJze de messenk uitvoeren. Jl1e zij'J mes an J t uituoeren, wij voeren
den mest uit de hoeve, den stal, enz. naar den
akker. Dem bakker voert zi/nz brood uit en
eenegte boeren de meli: V gl. T. R. J.
- Afl. Uz'tvoer, m.: lne zi/n an den uz'h'oer
van ons I1zes, van ons zeeke (of ale).
Uitvord, vr. Zie

UITVAARD.

Uitvorten,

ww. Uitrotten. Die branke 'lflas
g'heel uz'tgevort. De na(.g)els 7Jan de teene zi/n
al (reeds) deur de kanker zdtge'lJort. DB. Zie
VORTEN.

Uitvraen, ww. Zie
Uitvragen (uitspr.

UITVRAGEN.

-fra(g);)1'l n1et zovl. lange
a), ww. Wdb. Ienzand zdtvra(g)en.

Uitvriezen, ww. Wdb. - Uz'tgevroze zi/n,
ophouden met vriezen. Jt T/riest aZ zes weken,
J t I1zag uz'tgevroze zij·n.
Uitvrijven, ww. Uitwrijven. \Vdb.
Uitvrengen, w\v. Uitwringen. \\T db.
Uitvroeten, \vw. lJitwroeten. De 1rlol 'ZJroet
al de planten uz't. VVdb.

Uitwaaien (uitspr. -71)01£Z;;11), \V,Y. \Vdb. -Uz'tgeuJouzd zi./n, ophouden nlet waaien. - Onz.
Door ,vaaien uitgerukt worden. De bOOI1ZC zz'lZen
uit7£JOuz'en. - Bedr. De 7f1end 7f'ouft bOOJJlen en
struz'ken ltd. Hie heet (heeft) dezen naclzt 072$.
iJOort uzlgeu'ollzd. "Vg1. ev. T, HI.. J.

Ul1WAINScHEN

tJITZEEKEN

Uitwainschen

(uitspr. -7i)aiIlS(~ll)JJl), bedr,
ZW. ww. Afzonderen door wenschen. Van al de
maiskies en koest hie geem beter uitkiezen noch
uit'lRJains(ch) en. Loq., Wdb. Zie \VAINSCHEN.

Uitwaken (zovl.lange a), ww. Wdb. 'k Ben
ldtgewaakt, afgemat door 't vele waken.

Uitwandelen, ww. Wdb. - Uitgewandel(d)
zi/n, ophouden met wandelen (met het bijdenkbeeld van vermoeienis]. - Uitgewandel(d) kOHZnun, wandelend uit iets komen. Ze k011z11un
amaal ginter dent bos uitgewandeld.
Uitwarmen (uitspr. -soor/rs] JnJll), bedr. of
wed. zw. ww. Door en door verwarmen.
'k Iiri/(g)e 'tflesifn i' 1Jzifnhand, ' k zal 't t' auend
ne keer goed uittoormen, G' heel 1Jzij"' lijf hee
kauwe : ' kga 1nij' ne keer ferm uituiorremen,
eer da' ,k slope (slap en) gao
Uitwas, m. (nict 0.). Den olm hee'

ne leeleken

uituias. Wdb.

Uitwasschen (uitspr. gewoonlijk met ch), w·w.
VVdb. - Uitgewass(ch)e zij'n, ophouden met
wasschen (met het bijdenkbeeld van vermoeinis],
En zifn die maiskies nog nie uzlgewass(ch)en?
Uitweeden (uitspr, -ween eenlettergrepig en
met sch, e), bedr, zw. ww. Grazend uit iets
nemen. Rzj'kt, de schopen (schap.en) hen (hebben)
hier al ' t schoonste ges (gras) van de mees
(meersch) uitgeweed. Zie vVEE(DE)N. V gl. J.
Uitween, wW. Zie UITvVEEDEN.
Uitweeren (uitspr. met sch. e), bedr. zv«.

ww.
Uitnemen en verwijderen. Ge moet dievorte
pato('ddlers uitweeren. DB. Uitzonderen.
Veelal in 't verl, dw. uitgeweerd (zie ald.). DB.

Uitwenden

(uitspr. 'Zven(dJ)n), bedr. zw. WW.
Uitwinden. W db. - Het uittoenden, zich \vegpakken. Astie mij' zag, wond het hie uit, zilde !
- Zie WENDEN.

ophouden rnet vverpen. Stekken zc nog" in de
noten, en zij'n ze nog nie uzlgewoorpen?

Uitwerts (uitspr. -'Zoer(t)s), bw. Uitwaarts. Uzltoers uan dent boom toeunt er ne gaudveu(g)ele.
V gl. J1£nl. T17db : UTK\VAERT, daarnaast UTE'VERT en ander vormen.
Uitwien (wien eenlettergrepig), \\T\V. Uitwieden. Es de loclztenk uzlgewied? \;Vdb.
Uitwiepelen, uitwiepen, bedr. onz. zw, ww.
Onz. Schommelend breken of uitvallen. Deur
't /[edaver es de plank uitgewiepeld. Del" was
schrl'kkelij'k veel wend en dem boom es uitg-e'lEliept. - Bedr. Schommelend do en uitvallen. De
kinders eiiien de popelier nOl{ uitsoiepen, In
't schommelspel : en stoot azoo niet, ge zilt 17Uj'
uzlwiepen. - lie 'VIEPEN, 'VIEPELEN.
Uitwijzen, ·ww. Wdb. - Onz, Jasspelterm.
Door het toonen van kaarten uitspelen. Me tellen
ta(ch)enteg, me keune genzallek uitwij'zen. Ook
wed. : mee ne semfielen derder wij'ze1Jz' ons uit,
lie 'VIJZEN.
- Af1. Uz'twzjs, m., bewijs : den uitwijs es
dor, de man es plichteg~' het uitwijzen (in kaartenspel].
Uitwillen, onz. zw. ww. Uit iets willen (gaan,
loopen, enz.}, Ze'lEn"ldege de kOl1ur (kamer) uti,
17201" z' en koes(t) niet,
Uitwinteren,

W\V.

lie

UIT\VENTEREN.

Uitwisselen, bedr. zw. ww . Van geld, fr.
changer.'k Zal da' otelet van honder(d) frank
uitioisselen, []dgewlssel(d) zij'n, geen geld meer
kunnen wisselen bij gebrek aan klein geld. Vgl.

YD.

Uitwor(re)men,

ww.;

uitwouien,

wrijven, ww.; uitwringen,
lie UIT\VARMEN,
-VRENGEN, -VROETEN.

ww.

W'V.;

ww.;

nit-

uitwroeten,

-\VAAIEN,

-VRIJVEN,

(uitspr, -'ZvendJch), bn. W db. Uitwendeg gebruz"k.

Uitwutelen, onz. zw. ww. Al wutelende (zie
ald.]. uitkomen. As ge mee de spa in de gron(dj
stal1zpt, k01JuJZen de teeken uz'tgewuteld.

Uitwentelen, bedr. onz. zs«. W\V. Bedr. lets
uit iets wentelen. Wor es de rolle? In de gracht.
Wentelt z' er uit, - Onz. Da' manneke toenteit
al de deur u it, Uitgewentel(d) kOJ7unen.

Uitzaaien (uitspr. -soztl~n), ww. Wdb. Ge
moet de s' heele zak uitzouien; alles zaaien wat in
den zak is. l.li~g-ezoul(dj zifn, ophouden met
zaaien door gebrek aan zaaisel.

Uitwenteren, »r«. Uitwinteren, ophouden
met winteren. ' t Wentert al drij' mond (maand),
't 1Jzaguitge'Zventer(d) zij·n. - Den ·winter doorbrengen. 'n Nuut (nieuw) huzs moe' goed uitgewenter(dj zij"n. NeJn boonz die verplant es,
1JZoet uitgewenter(d) zij'n eel" da' ge weet of dat
hie niet en zal vergaan. SCR. DB. J. - lie

bedr. zw. ww. Daarnaast UITZabberende uiteten of
-drinken. Ze kan tsoie talloore soep tatzabberen,
lie ZABBEREN, ZIBBEREN. ZOEBEREN.

Uitwendig

vVENTEREN.

Uitwerken, VVW. Wdb. - De boter uitwerken, ze, na 't kernen, goed bewerken (vooral er
't vocht nit kneden en slaan). V gI. J. - Zij'ne
kop (ook zif' gedacht) uitwerken, zijn opzet
uitvoeren. .A n de keerel en es niet (niets) te
zeg(gjen, hie 1J2Oet altoos zij'ne kop uz"twerken.
ev. T. R. J. - Op iemand (of op iet) zij'n
koleer uitwerken, zijne gramschap er op koelen.

ev. T. R.J.

Uitwerpen, w·\v.

Wdb. -

u,z'tge-woorpe zijn,

Uitzabberen,

ZIBBEREN, UITZOEBEREN,

Uitzagen (uitspr. -sa(gjJn rnet zovl. lange a),
ww. Wdb. - Uitgezaag(d) zij'n, ophouden met
zagen omdat niets meer te zagen valt, of omdat
men vennoeid is. Eig. en fig.
Uitzakken, \vw. Wdb. - Uz'tgezak(t) kOl1Z1Jun, langzaam \vaggelend nit iets komen. De
zatterz"k kwamp den Trapop ldtgezakt en viel in
de graclzt. lie ZAKKEN.
Uitzeeken (uitspr. met seh. e), bedr. OUZo ww.
Bedr. Uitpissen. W db. 't Vier uitzeeken, uitdooven. Hie heet (heeft) , n nierziekte, en hie
zeekt stientsies (steentjes) ltz't. V gl. ll£nl. TVdb :
UTESEIKEN en Ge11una, 67r. Onz. Uitgezeek(t) zifn, ophouden filet pissen. Va' wor dat

UITZEEVEREN

,t kOHlt, en uieet ek niet, mor da' kind en es tia'

UITiwAINSELEN

z' leuen niet zdtgezeekt. lie ZEEKEN.

er moet
zIJPEN.

Uitzeeveren (uitspr, met seh. e), bedr. zw.
leeverende zeggen; dwazen praat vertellen. Da'
tiaintse kan iet tcitzeeuercn, lie ZEEVEREN.

W db. -

Uitzenden, ww. \Vdb. Iemand uitecru de]«,
Uitaengen, ww. lie UITZINGEN.
Uitzetten, ww. Wdb, - Iemand met menbels en al op straat zetten. Hie en 'Zvzldege nie'
»erhsueen en 'k moest hetn 'Inz'/n huzs uiteetten,
DB. - E kind uitzetten, het buiten bij de boeren, mits betaling, doen opbrengen. - Den top
tatzetten, het eerst met den top kappen (b. v, in
het rondeke-kappen). - Verriehten, aanvangen,
ilfee l1ujne zetcn en kan ek niet (niets) uitzetten,
Veelal in ongunstigen zin : Wa' zet Ide dor
zoeeral ne keer uit ? Diene wildvaz'nt hee weer
van ' t zi/n uz"tgezet. R. CL (Blj'V.). HFFT. lie
UITSTEKEN.
- Afl. Uiteet, m., soort van sterk, goed bier:
enkelen uiteet : dobbelen uttzet (ook: DOBBELEN);
triepelen, uiteet (ook : TRIEPELEN); Gentschen
uiteet , Anor(d)schen (Oudenaardsehen) uitzet: vgl. SCH, DB, CV, T; vn (<< luidn. »).

Uitzeuen, uitseuien, bedr.

st. ww. Uitzieden.
Don boelz'e es s' hcetegans udgezeui'n. lie
ZEU(I)EN.

Uitzibberen,

ww. lie UITZABBEREN.

Ilitaienyww. Wdb. -

Zi/n oo(g)en uiteien,
door het vele zien der oogen bederven. De
nouiesse (naaierse) zal her oO(I{)en uitzien,
blzjf(t) ze g'heele nachte' zitten nouien (naaien).

Uitzijen, ww.

Uitzijgen (van melk b. v.], De
melk niet direkt in den grooten lnelkkol1z, maar ze
eerstin een ander vat zijgen. Zegt an 't maisen
da' .ze de melk van den aker moei uzlzlj'en. lie
ZIJEN.

Uitzijn, ww.Uit iets zijn:
ea! zeker uz"tziin,. -

uit het huis : vader
uit den stal : zzj'n de koez'en

uit naar de wee? - Geeindigd zijn : de school
es u.it : de messe was ten ttenen uit : 't spe] zal
gauw uitzi.fn~· da' gelach moet uitzi/n; denz
bock es uit; z(fnen tzid (b. v. van soldaat te zijn)
es dees.faar ud. - Uitgedronken, uitgegeten zijn,
De kanne was uit; es z(;'n talloore schoon ud ?
DB. - Uitgedoofd zijn. De stove zal gaan uz'tzi.fn; de keese (kaars) 70as al ud. - Van kinderen: uitgezet zijn. Heur kind es ud, t' Hvorebeke
bi.f boerke Sies. lie UITZETTEN. - OJ> iet udzl/n, er lust naar hebben. De kinders z.zj'n oj>
't.frud ltd. De plekke va' sanzpetter valt open:
Pierke zal der 'ZRJel op uitzi/n. Hie zoekt e rz'.fk
boere1naiske: want hiees op 't Keld ztz't. Er op
udzijn ont iel'nand te bedrie(g)en. Ge zzj't altoos
op leu(S{)ens uzl. - V gl. SCH. DB.
Men zou in al die uitdr. ud kunnende
besehouwen als vormende geene eenheidmet
zlj'n en sehrijven : ud zz".fn.

C

.sn"ootse (gaatje) zzj'n. lie ZIJPELEN,

Uitzingen

(uitspr. -zenLS{:Jn) , ww. Uitzingen.
Bedr. De li.fster hee heur deuntse meer
as ne keer uzlgezon/{en. - Fig.Es da' lz'ekske
nui (nu) uitg'ezongen, is dat spel (met ongunstige
bet.) ~edaan? - Uitgezonge zzj'n, ophouden met
zingen, omdat de deuntjes alle gezongen zijn.
Tonie kan zooveel lz'ekskies dat hie tva' z' leven
nie uz"tgezon/{en en es. - Uzlgezon/{e k01JZ1nen,
al zingende nit iets komen. De processz'e gaat
uit, en 'k hoore de zangers die de kerk uz'tgezongoe
kOtnnzen.

Uitzitten, ww. 'iTdb. - Onz. Lang in den
kroeg blijven. Tsondaas bliJ..ft hie u.ueitten, J.
VD, - Bedr. Zijnen tijd uitdoen al zittende
(b. v. in de gevangenis). Hie es gekondeneerd
ueur t'Zole faar, en hie zal z' alle twiel moeten
uiteitte», V gl. VD.
- Aft. Uitzittere, m., iemand die lang in de
herbergen zit.
Uitaoeberen, ww. lie UITZABBEREN.
Uitzoeken, ww. Wdb. - Bedr. Uitvinden.
)t Es ne fline smed : hie zoekt aile soorte sian
dengen uit, N avorsehen. Hie zoekt auw
(oude) zaken uit, De prokureur heet (heeft) 't fit
uz'tg·ezocht.
- Aft. Uiteoeeere, m., iemand die uitzoekt,
uitvindt, navorseht; fig. slim, verstandig mensch.

Uitzoeven,

vr«, lie UITSOEVEN.

Uitaouien, ww. lie UITZAAIEN.

Uitzuien, WW. lie UITZUIGEN.
Uitzuigen (uitspr. -suz(g):Jn), bedr.

zw. »r«.
,Vdb. - Udgezo(g)e zzj'n (niet hen, hebben) :
ophouden met zuigen (omdat er niets meer te
zuigen valt, of omdat men vermoeid is). 't Ralf
es uit/{ezo(g)en.

Uitzuipen, ww,

Wdb. "n A: (ei) uitzuijen,

zuipende ledigen.

Uitzwaaien (uitspr. -SWOU1Jn), bedr. zw. ww,
lwaaiende uitspreiden. Ze ZZR}ouzi her orlns
(armen) zdt. As den tr{d~ 7Jertrok, zU1ouzaeg'
alkendee(n) zzj'ne zakdoek ud. DB. - lwaaiend
doen uitvallen of uitgaan, Hie z7vouzdege 17'zee'
zzj'ne stok 'n groote ruzl ztz't. DB. - Gnz. Al
zwaaiende (met het lijf) uit iets komen. Die
slonse .zwouit d' herbergen uit en in. Ze k01nt
de Zwaan udgezwoztid, - lie ZWAAIEN.

Uitzijn, o. \Vdb. Zzj'n uitzzj'n duurt al te
lange. Het uitzzj'-' van de koeien.

Uitzwadderen, bedr. onz. zw. ww. Onz. AI,
zwadderende nit iets komen. Z' es zat : kzj'kt, hoe
da' ze d' herberg uitzwaddert. Uitgezwadder(d)
konunen. Uz'tgezwadder(d) zzj'n, ophouden met
z,vadderen: zi/n ze nzd (nu)nog nie uz'tgezwadderd? - Bedr. Slordig iets uitdrinken of niteten. Da' vuil wzjf kan her talloore, her glas
uz'tzwadderen. - Snel eenige malen door het
water slaan. Zwaddert de schoteldoek ne keer
uz't. Nen dwaz'l uz'tz7£!adderen. SCH. CV (Aanh.).
J (Bzj·v.). - lie ZWADDEREN.

Uitzijpelen, uitzijpen, onz. zw. ww. Uit iets
dnlppen. De ka..ffie z(jpt (of zzjpelt) de kan uz't :

Uitzwainselen, onz. z'v. w,v. Al zwainselend
(zie ald.) llitkomen. Es vader ziek? Kij'kt, hie

~o6

'OITZvVEEREN
ztoainselt de stai uit, Hie kom: de schuur zdtgezwainseld.

Uitzweeren (uitspr. met seh. e), onz. st. ww.
Uitvloeken. Laat hem mor uitzineeren. Uitgezwore ziJn, ophouden met zweren of vloeken.
En es die beeste van ne 7-Jaint nog nte uitgezworen? Uitgezwore konznzen, al vloekende naar
buiten komen, lie Z\tVEEREN.
Uitzweeren

(uitspr, met sch, e), ww. Uitzweren. W db. Al de bientstes (beentjes) ua' z(/ne
voet ziJn uz'tgezworen. lie Z\VEEREN.

Uitzweeten (uitspr. met seh. e), ww. \V db. Bedr, Iet (het) uitzsaeeten, het bekoopen, bezureno Hie hee' zij" fortuunt. dwaas verteerd, en
nui moet hze 't uiteteeeten: SeR. DB. ev. T.
R. J. st»: Wdb (UTES\VETEN).
Uitzwemmen, onz. st. \VW. Wdb. - Door
vloeiend water nit den grond komen, 't Water
lz"ep ouer ons veld en al de pato(dd)ers z(Jn
uitgezwol1Z1nen.
Uitzwieren, bedr. onz. zr«, W\V. Bedr. Z wierende uitslaan. illee ne stok de ruiten uiteuneren,
- Zwierende uitspreiden, Ze etoiert her arms
[armen) uit, - Zwierende het voeht nit iets doen.
Sala uitzwieren, natte sla in eenen handdoek of
een getralied korfje doen en door zwieren het
water verwijderen. V gl. J. - Onz, lets dat
zwiert, laten voortzwieren tot het ophondt. Laat
de ,zviepe 1JZor uitztoieren, ev (Aanh.) . - Van
drinkebroers. Uz'tgezwler(d) ziJn, ophonden met
zwieren: ze drenken en euipen al g'heel den £lag;
ze ziJ' zeker toch aluitgezwzerd? - Uitgezwzer(d) kOJ1l1Jlen, al zwierende nit iets komen :
ze k01nlnen d' een herberg uti- en d' ander
i'gezwierd. - Zie ZWIEREN.
Uitzwijmelen,

onz. zW. W\V. Zwijmelend nit
iets komen: I£ie was in de mees (meerseh) bezeg
mee molhoopen te breen, en der es hern iet overk01nnzen, en dor zwijlnelthie de mees uit: Uitgezwz/nzel(d) kommen, al zwijmelende nit iets
[een huis b. v.] komen,

Uitzwouien,

W\V.

lie

Ultimatum (uitspr. uulticmatom;

ma met ndl.
lange a en den klemt.], ill. (niet 0.). Nieuwdialeetiseh. Den uultiematom 'van Duitsiand an
ons land.

Uniefoorm [klemt. op foorm en met zaehtl. 0),
m. (niet vr.}. Den uniefoorm van ons saldaten
es oleekbruine. Vgl. ev. J. Cr, (Bl/v.).
Unieversietait,

Yr. Universiteit. Prof'esser in

d'unl~versz'etazl.

Uniform,

ffi.;

universiteit,

vr. lie

UNIE-

FOORM, UNIEVERSIETAIT.

Unjer, vr. Niet in gebruik.
Unsele (uitspr. eunsJIJ), m. lie EUNSELE.
Unster, m. Niet in gebnlik. lie EUNSELE.
Upper-. V oorvoegsel; ndl.. opper-. Mnl. upper(naast opper-).

Upperbaas (uitspr. met zovl. lange a), m. Mv.
-zen. Verkl. -ke; my. -kes, -kies. Opperste,
hoogste baas; opperbaas (Wdb. i'Tdl. Taal). Ge
moet nor Jnij' hoorken: ZR ben Iuer den up.L'gerbaas.
Upperbazinne, vr. Opperste bazin, meesteres.
Zij" wi;j es upperbazz'nne thtas. V gl. UPPERBAAS.

Upperbest, bn. bw. Opperbest. Dat es upperbesten toebak. 't Es nen aiioetere, hz'e weet 't al
upperbest.
Upperbestier,
Upperbiskop,

O.

Opperbestuur. ,\7"db.

m. Opperste bissehop, aarts-

bissehop.

Upperboer, 111. Opperste boer. Van al de
boere van de ge1JZeellt es dent beur(g)enzeester
den upperboer.
Upperboerinne, vr. Opperste boerin. I£ie
trauset mee' d' upperboerz'nne va' s' heel ' t kantonk.
Upperdekene, 111. De slot-s valt dikwijls in de
uitspr, weg. Opperste deken, hoofddeken.
Upperdokteur (klemt. op teur),111. Opperarts.
Den upperdokteur tran ' t hospietaal,
Upperduvele, m. De slot-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Opperste duivel. Lusefer, den upperdusiel, kwanzp zeiue bij' Smeeee-smee.
Upperdzeneraal (raal
den klemt.), m.
Hoofdgeneraal.

met zovl. lange a en
Daarnaast FPPERZENERAAL.

Upperenspekteur,

111.

lie

UPPERINSPEK-

TEUR.

Uppergaai (uitspr. -<-[[oui), m. (niet vr., zie
VD). Oppergaai. Joe, sc/uet den uppergoui af:
- Spr. Den uppergoui afschieten, eene groote,
onherstelbare dwaasheid begaan (b. V. een meisje
zwanger maken).

Uppergoni, m. Zie UPPERGAAI.
Upperhoofd (uitspr. met seh. 0).

o. Opper-

hoofd, Wdb.

UITZ\VAAIEN.

Illevel, vr. Niet in gebruik.

(niet aan)

tTPPERLA

Upperinspekteur (nitspr. -z"n- of -enspeeteur
met klemt. op teur) , m. Hoofdtschooljopziener.
Den upperenspekteur hee in de schole g-eweest.
Upperkappietain, m. lie UPPERKAPTAIN.
Upperkaptain (klemt. op tain), m. Daarnaast,
zelden, UPPERKAPPIETAIN. Hoofdkapitein. Ilz'e es
zoe] kaptain, mor boven hem zij'n der toch
upperkaptains. Zie KAPTAIN.

Upperklerk, m. Opperklerk. \V db.
Upperknecht, In. Opperkneeht. ,V db.
Upperkok, m. Opperkok. 'Vdb.
Upperkostere, In. De slot-e valt dikwijls

in de
uitspr. weg. De opperste koster. Der zi./n /'wz'e
kosters in die kerke, l1zor her broer es er upperkostere.

Upperla (uitspr. met zovl. lange a), vr. vVeversterm.: bovenste stuk del' la (zie ald.), dat de
bavenste schene (zie ald.) van het riet vasthoudt

UPPERLUTENANT
en in de twce lap(/Icn (zie ald.) gevestigd is.
D' uppcr ia kan in de twie lapi.Jlen op- en neersch.uiuen, lie Volk en Taal, V, 133· Vgl. J
(OPPERLADE). Loq., lflib.

Upperlutenant,

111.

Opperste lui tenant. lie

LUTENANT.

Uppermaarte (uitspr. -mortos, vr. Hetz. ais
ZIppermaisen ; zie ald.
Uppermaisen, -maisie, o. Hoofdmeid. JIi.Jn
dochicr was uppertnazsie op , t kasteel.
Uppermeestere (uitspr. met sch. c), ill. De
slot-e valt dikwijls in de uitspr. \veg. Hoofd eener
school. - Oak: opperste meester in huis of
hoeve. Zi/degii /uer op 't hof upper17zeester of
ben ' t ekikke .2
Uppermeestesse (uitspr. met sch.
op tesi, vr. Vrouwelijk schoolhoofd.
lIppernzeestesse te Gent. - Oak
meesteres in huis of hoeve. Zi/'
up10erllzeestessc. - lie lVIEESTESSE.

e en klemt.
Ons ll.fze es

: opperste
wijj bliJ.ft

Uppermieniestere (ldemt. op nics), In. De
slot-« valt dikwijls in de uitspr. \veg. Hoofdminister, hoofd van 't kabinet.
Uppermorte, Yr. lie UPPERMAARTE.
Upperofficier (uitspr. -offie-, -offJsier, klemt.
op cicr), In. Opperofficier. W db.
Upperpastere, m. De slot-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. De opperste pastoor (in tegenstelling
met onderpasterei. Den upperpaster es gestooruen dezen nacht, lie PASTERE.
Upperpriestere, m. De slot-e valt dikwijis in
de uitspr, weg. Opperpriester. \V db.
Upperscholier (klemt.

op lz'er), m, lie

BOVEN-

SCHOLlER.

Uppersmed, m. Opperste smid. Vraagt het
an den uppersnud. lie SMED.
Upperste, bn. Opperste. \V db. Upperste lao
J)en uppersten offesz'er.
- lelfst. nl. enk., uppersten : den uppersten
(d. i. oppergaai) afschietel1, eig. en fig.; ~ k zal er
den uppersten af spre.1;en (n1. den oppersten
lllcestcr), enz.; - vr. enk. uppcrste: l1zoederupperste, ge\\"oner lnoeder euverste (van een klooster, van eene hoeve, enz.); - onz. enk. upperste:
.se 7iJeunt op , t upperste (het bovenste, hoogste
van een huis); - Inv. der 3 gesIachten; upperste:
dol' kOl1lJllen d'upperste van 't le(g)erc.
Upperveugele,
Upperveugele

m. Zie

U\V

2°7

UPPERVEUGELE.

(uitspr. -veu(g)Jld), In. De
slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Hetz. als
1;PPERGAAl (zie ald.). Den upper7)eu(g)el afsclzz'eten, eig. en fig.

Upperzeneraal, m. lie UPPERDZENERAAL.
Ure, Yr. lVI V. uren. Verkl. uurke,. Inv. -kes,
-k/cs.\V db. Ure alleen (nooit uur) is in
gebrnik. V60r een klinker en h valt de e weg door
clisie, doch dat is een algemeen verschijnsel in
rnij n dialect. lie toch de hier volgende samenstc;llingen.
.- IJ' ure 7Ja' mifn dood. 5pr. ' k vVeet er
zoo'veel af as van d' ure va' 1lZijn dood, ik weet

er hocgcnaamd niets van. ' k Paize dar zooueel oj
as op d' u re ua' 1lZifn dood, ik denk daar niet op.
J. Ook : ' k weet er zooveel af as ua' 1nz'/n Zest
ure. - AZ ure (eig. al(le) met elisie; vgl. aile drif
uren), alle uur. Ge moet aZ uren ne ZepeZ van da'
fleske pakken. - Hoeueel uren (niet lzoeveel uur)
es dat »erre? Zooveel uren [niet uur). V gl. VD.
- 't Es vier uren (niet uur noch ure). Zelfs :
't es eer: uren, - .iJIij·n (zi.Jn, her of een ander
bezittelijk voornaamwoord) ure, het voor of door
mij vastgestelde, bepaalde uur. ··t Slaat al tiene :
't es 111i./n tcur om nor htcis te gane. Gaat
Trients' al Lieure? Jaas, her uur es dor. 't Es
onz' uur om t' eten. Ook weI met een voorzetsel.
Ge moet oj ou (uw) ure th zcis zz'/n, ge moogt
niet te laat komen.Ze zi/n al ouiten houder
(hunIieder) ure. vgfJ. CV (.Aanh.). - Wete/n}
toat ure dat 't es, gestraft, bekeven worden ; gefopt worden; veel verloren hebben (in spel b. v.).
Vgl. (L (I]i/v). - De k!ain uurees (of uurkies), de uren na middernacht. De klain uur eies
zz'in dor al. Vee1eel 111et in: in de klaz'n uurkes
nor huzs Eomrnen of ,!!aan. - Spr. D' uur es
ueur de zotten, de wz'ize ioeten of kennen houderen (hunlieder) tij·d. DB, J. - Ti/d nocn ure,
of, omgekeerd, ure noch. tiid, geen tijd, geen uur.
As ze spreeet, en kent ze tij'd noch ure. Dikwijls
met een voorzetsel: van hid noch ure tueten,
Zoo ook tiid en ure, of uur en tijd : ge moet
uur en ti.J' goe' gebruiken,. alles op uur en tijil
doen. Vgl. J.
- V oorafgegaan van een voorzetsel. ' t Es bi.J
(of albi.f) dri./ uren, bijna; - binst de vier uren,
gedurende; -- buiten ure, buiten het gewone uur,
dus, op een buitengewoon tijdstip : ge kOlnt alti./'
Inciter: ure; g' en zi./' nog buiten ur e niei, buiten het vastgesteld uur; vgl. ook boven; - in,
gewoner op uter uren, gedurende den tijd van
vier uren : op vijj ure keunde nor Gent gaan ;
op zij'n ure zij'n, op het bepaalde (stipte) uur, zie
boven; ook \vel zonder het bezitteIijk voornaamwoord : den traz(n) vertrok op d' ure / op
dezelfst ure, terzelfder ure; op 'n goe (of slzcht)
ure k01Jl1nen, te goeder (of kwader) ure; - naar
(ndl. na) zes uren; - Oln drij uren, claarnaast
ten dri;' uren, juist te drie uur; vgl. VD ; over
de 7)ier uren, over vier uur; men zegt ook : deur
de vier uren; - te(g)en (de) zes uren' dichtbij
zes uur; - ten een uren, te een uur; ten twie,
dri;', acht, tien, elf, t7i)aalj uren; doch, nlet
wegIating der -n van ten: te vier, Vl/j', zes,
zeven, ne(g)en uren,. in 't \rVdb. : te een uur,
te twee uur, enz.; - van ure tot ure, fl'. d' heure
en heure: de zieke verbetert van ure tot ure,
ook \vel : nue' d' ure; vgl. J, CV (Aanh.).
- Samenst. In den vonn uur- : uurgebed, 0.,
het gebed van een uur dat men doet als 't Gedurige Aanbidding is : ' k moete nog 1Jzij'n uurgebed
doen ; - uurwerk, 0., nieuwdialectisch : horloge
(uitspr. arloodzJ).

Uren, ww.;

-

Uur, vr. lie

URE.

urmen, wW.

Niet in gebruik.

Uus, uust, tusschenw. 1vlen gebruikt het on1
stilte of rust aan te bevelen. J.

Uw, u,

vn. lie au,,

v
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VADERE

v
V (uitspr. 'vee met zaehtI. e, of VlJ), Yr. :11:v.
veets. ' n Klaine vee. Zet dor ' n groote VJ.
,n Dobbel vee, gewoner dobbel zt (zie u), de letter 7t'.
Vaag, bn. bw. Zie
Vaak (uitspr. met

VAGE.

zovl. lange a), m. Zander
mv.; zonder verkI. Wdb. Dat es klap (of
praat) te(g)en (niet voor) de vaak. V gl. J. Vaak t('\)uss(ch)en de tanden hen (hebben},
honger hebben. SCR. J.
.
- 1\£1. Vaakachteg, bu. bw., vakerig: moeder
zocrdt toch zoo vaakachteg.
- Samenst. Vaakluls, VI.; mv. -zen ; verkl.
gewoon, -luzzekes, -kies. In de uitdr. : de tiaaelurze kOJJlJ1Zen of s' het (hebt) vaaklzdzekies, (tot
kinderen) gij hebt vaak: wie vaak heeft, krabt
herhaaldelijk in 't haar. SCR. ev. T. J.

Vaak, bw, Niet in gebruik.
Vaal (uitspr. met zovl. lange a), bn.
VEEL

Daarnaast

(zie ald.]. Wdb. 'n Vale duiue.

Vaalt, vr.; vaam, vr. Niet in gebruik.
Vaan, vr.; vaandel, o. Zie VANE, VENDELE.
Vaar (uitspr. met zovl. lange a), vr. N og bewaard in de uitdr. zonder uaar of vreeze, zonder
vaal' noch vrees. SeR. DB. VD (<< veroud. »).

Vaar,
Vaar,

ITL

Zie VARE, VADERE.

bn. (gust);

vaardig, bn. bw. Niet in

gebruik.

Vaars, VI. Niet in gebruik; zie
Vaart (uitspr. met zovl. lange

VEERZE.

a), vr. ,V db.
Enkel in de bet. van kanaal. Al ons kanten en
ester geen traart;

VaarweI
is 't w.

TIL

(klemt. op weI), bw. Zelfst. gebruikt
(niet 0.). En es dat zijne va{lY'wel.~

Vaas. (uitspr. met ndl. lange a, aIs fro vase),
m. (niet vr.). Mv. tiazen, Wdb. 111fe heet (heeft]
oneen diere »aas gebroken.
Vaatsch (uitspr. voots met zaehtl. 0, doch met
ch voor z], bn. bw. Wdb. Da' bier smaae/t]
»oots. -- Vootsche kafjieboone, slechte koffieboon die aan de koffie een vuilen smaak geeft.
Ail Vootscheghied, vr., *vaatsehigheid,
vaatschheid.
Vacantie (uitspr. 'Ziakansie, -SlJ, va met korte a,
ldemt. op kan), vr, Mv. -sies (of -siets) , -ses.
Verkl. -ke,' mv, -kes, -bies. W db. De groote
vakansz'e va" Septellzbere / de klaine vakanse
'Zla' Pas (ch)en.
-- Sanlenst. 77akansz'e (- se) dag,
-lJlaand
(-1nond), ~spel, -tijd, -weke, -werk, enz.; -were, 0.,
"reder (goed of sleeht) in de vakantie : ' t raint
en ' t bliJ.ft rainen, dat en es nui gee' vakanse'Zvere. Vgl. ·VD.

Vaccineeren [uitspr, uaesienersn, ne met
.zachtl. e en den klemt.), ww. Wdb. Nieuwdialectisch. Es ' t kind· al gevaksieneerd?
Vacht, vr.; vadem, In. Niet in gebrnik (oak
niet de afl. en samenst.).
Vader, m. Zie VADERE.
Vadera (uitspr. met zovl.

lange a), m. Mv. -rs.
Verkl. -rke : my. -rkes, -rkies. De eind-e valt
dikwijls in de uitspr. weg; als slotwoord altijd
t.adere. Mnl. vad(e )re. Daarnaast VARE. Vader.
\\T db. Vaders' kind, mijn eigen zelf. Vaders
kind 'Ina/{ dat (sprekende van drank of voedsel)
ooe, ' k illoet eest (eerst) zcurge rieur' »aders kind.
Zie MOEDERE.
- In uitroepen. Och ·Vader ltd den (hoogen)
Hemele ! WeI (lz'even) Hemelsche »ader toch!
- Vader lz'ef, vaderke zoete met het bn, na bet
zelfst. nw. Vader lz'ef, 17zag ,k lneegaan? Zegt
ne keer: vaderke zoete.
Vadere, »are. In 't algemeen is uadcre
deftiger dan vare. Men zegt lnlj" uadere of 1nij'
vare; zoo ook: ou (uw) vadere of ou uarc, zij'}
uadere of Zlj" vare, her (of hettr) vadere of vare,
ons uadere of ons vare, ouder (ulieder) »adere of
ouder vare, houder (hunlieder) vadere of houder
vare - zonder 't bijdenkbeeld van minachting of
oneerbiedigheid. - Doeh een kind zal nooit zijn
vader aanspreken met vare, 't. zou oneerbiedig
klinken : kOlnt, vadere (niet vare, tenzij vanwege
een slecht opgevoed kind). - 't Verkl. is vaderke
(in de kindertaal oaadse. uitspr. voofsJ), doch
gewoner(niet minachtend) uaarec , aIs apostrophe
gelneenlijk vaderke: hoe gaat 't, »aderee ? Ons
vaark' es dood. j-lie heet (he eft) "n haarke »a'
zij' vaarke. In 't Vaarke, naam eerier (thans
niet meer bestaande) herberg op den Ileereweeg
te Zegelsem. - In samenst. altijd vader-, uitgenomen in »aareeee. Zie beneden. - V gl. CV. J.
Jl£nl. Wdb. : «in de I 6e eeuw samentrekking
van vader. »
- AfL Vaderachteg, bn. bw.: hie en handel(t)
nie' vaderachteg te(g)e' zijn kinders,' - vaderen, ww.,veel het ·W. vader gebruiken : ze
vader(t) weer zoo vriendelzj'k, ze moe' zeker
'weer iet krij(g)en/ 'k zal ou (u) gaa' uadereri,
zegt de vader tot zijn kind dat veel en herhaaIdelijk 't woord vader gebruikt en aldus door zijn
gevraag lastig wordt; 't wil zeggen : 'k zal u gaan
hebben, u gaan straffen, enz.; DB, CV, J ; vgl.
MOEDEREN (s. v. MOEDERE); vaderli/k, bn.
bw.; -- vaderloos., bn.
- Samenst. In den vorm 'ZJader- : vaderherte,
0., vaderhart; vader/and, n.; vanhier : 7)aderlandere, ro., vVdb.; aardappel, als zijnde de bij
uitstek vaderlandsche kost : nen harenk nzee lle
vaderlandere, dat es jijn teten
vadernzoord,
vr .. ; vanhier : vadermoordeneere, m.; 'l'aderons, In. (niet 0.); my. 'l'aderonzen: lees(t)
J'

-

VAE
ne ta.icrons »eur zi./ J zielke; iet vam butte keune
J{eZijk zi./ne »aderons , oogenblik: "t en duurdege
IJlOY ne uaderons , teach; ne »aderons ; - vaderzeztr//e, vr., de zorg van den vader voor zijn kinderen. - In den vorm uaar- (een enkele maal] :
»aareeke, vr., soort (liever verscheidenheid) van
den eik met zeer vast en hard hout : de vaareek en
uerliest her blaren ntet in de zaentere : vgl.
MOEREEKE.

Vae, bn. bw.; vaebond, m.; vaen, ww. ;
vaevier, o. Zie op VAGE, VAGE-.
Vage (uitspr. 7)a(g):J met zovl. lange a), bn.
bw. Zonder trapp. v. verg. Mnl. vage. Van land:
weest, onbebouwd, onvruchtbaar. Da J slich(t)
land ligt den heift van den ti./J 'Zla (g) e. Va(g)e
land (misschien aaneen te schrijven : va(g)eland),
land dat va(g)e ligt. SCH. DB. CV. J.

Vagabond (uitspr. va(g):J-, klemt. op va en
met zovl. lange a), In. Mv. -en, Verkl. ongewoon.
VVdb. Loopen of doe' (doen) geli./k ne va(g)ebond.
Vageland, o. lie VAGE.
Vagen (uitspr. va(g):Jn

met zovl. lange a),
bedr. zw. ww. Verv. : vaa(g)dege, gevaagd.
Met hen (hebben). Vegen (dat men niet gebruikt).
W db. - As tederee' ueur zi./n deure vaagt (of
kuzst), zi./n al de deure schoone, als ieder zich
enkel met zijn zaken bemoeit, dan is alles opperbest. - Nu (nieuwe) bessems 'Z!a(g)e (of keere)
goed. YD. - De schoene' va(g)fn, met den zakdoek lichtjes de schoenen van iemand afvegen met
het doel eenig drinkgeld te bekomen. De werkmainstch)« va(g)en de schoene van de meester
(of uan vner: andere persoon) die nor Jt werk
konzt ki./ken. De m essendienders va(g)en de
schoene van de nugetrauwde (nieuwgetrouwden).
·Vgl. DB. - In jasspel. Een of meer schreven
van den boom (zie ald.) uitvegen. Ge lneugt len
schreue va(g)en. Ge 'vaagt tzoie«. Dem boom
s' heelegans 'Z!a~t[jen. Ook schijnb. onz. : me zille
zeker 7'a(g)en. Vanhier de ironische uitdr, : da'
'7)aagt t'Zf'let;~ wat ge daar zegt, is belachelijk, of
erg overdreven, of onwaar; ook : zwijgt, ge vaagt
twiei:'! of: da' 'l'aagt de s' heelen: boonz uit ]
- Iemand de mausoe 'Z'a(gjen (of strijken),
iernand vleien. - Zijn hielen, zijn solen, Zi./l1l
botten, zi./ln broek, zi.iJgat, zi.in eont», z(fll kZooten an iet of an ieJnand va(g)en, er zich niet Oln
bekreunen, er zich niet aan gelegen laten, er mee
lachen. Vrauwe va(g)en er ook de rokken an.
Val. DB. J. CV. - Den duvel heet (heeft) er
zijJ gat a(n) gevaagd, de zaak is bedorven, er is
niets mede aan te vangen; ook weI van personen.
J kEn kan de knoop nie loskri./(g)en : den duvel
heet er zijJ gat a' gevaagd. Sies es delft beste
tnains 'Z!an de weereld, lnor ashe zat es, heet er
den duvel zi./ gat a J gevaagd. - .i?JInl. Wdb.
i. v. vagen: « Ret woord is in het Mnl. gewoner
dan ve,g'en (nog heden het geV\'one in het Westvlaamsch-leeuwsch.) »
- Afl. Va(g)e, vr., veeg : pakt dent bustel en
geet (geeft) ~J n vaa(g) of t'l.CJielover de schoenen /
slag met de hand, bepaaldelijk oorveeg: hie gaf
hel~r J n 'llaag op heur ooren; J n va(g)e krif(g)en; ~ vaagsel, 0., veegsel; - va(g)ere, m.,
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VALLEN

iemand [man of vrouw) die veegt; - vagesse,
(klemt. op ges), vr., zelden nog voor vaagster,
o. a. in een ambachtspel voor rneisjes (aldus te
Beveren-bij-Oudenaarde, Volk en Taal, VI, 154)~
Samenst. Va (g)evier, 0., vagevuur: in
't va(g)evier lz(gg)en. ZzjJ va(g)e7JZer op de
tneereid lzen (hebben}, op aarde veel afzien. Oak
Mnl.

Vaint,

n1.;

vaistere,

vr .. Zie VEINT, VEIN..

STERE.

Vak, o. Wdb. Niet gewoon. Jt Es ne ma/n}
van J t uai: Teder zi.iJ vak, ieder is kenner in
zijn vale
Vakans(i)e, vr., vaksieneeren, ww. lie
VACANTIE, VACCINEEREN.
Val, m. W db. - Hoogl1lOe J kOlld ten val, bij
VD : hoogrnoed komt voor den val. - Helling.
"t Hater en hee' geene val, het vloeit niet, het
,blijft staan. Dat tak (dak) en hee' geene val
genoef. V gl. J. Loq., "ff..'ab. - Van drank en en
eten. ·.Da J bier en hee' geene oal, het smaakt niet,
bevalt niet, het maakt ziek. Loq., Wdb.
Val, vr. lie VALLE.
Valaie, vr. lie VALLAIE.
Valieze (uitspr. met korte
klemt.), vr. (niet 0.). SCH. CV.

Valke,

vr. (niet m.). Valko

of vr.],

a, lie met den

J.
J. u»:

Wdb [m.

Vallaie (klemt. op lai), vr, Vallei. Dat es hier
J1l diepe tialiaie. Een klein dal met eene beek,
te Zegelsem, heet de Vallaze. V gl. u»: wss .
valaye naast 't ge\\TOne val(l)eze.
Valle, vr. V al, strik. De muis zit in de valle.
Vallen, onz. st. ww. Verv, : uiel, gevallen.
Met zi./n en soms ook met hen : J k Be (ben)
ge'Z!allen; Jk he (heb) gevallen. Vgl. DB. J. En
zieWdb. - Met een levend wezen als subject.
Slagen, gelukken. Ge vall goed, me gaa'll dzuust
an tafele. J k Viele sb'cht~ J k.EIe (heb) nor de mo,:t
(markt) ge'jJ!)eest en k be (ben) 71.Jel gevallen, ik
heb er goede zakeri gedaan. - Nie slenks gevalle z[;'n. Zie SLINKS. Loq., Wdb. - Met an
(aan) en een inf. zelfst. gebruikt. Ze utelen an
J t eten, an ' t fassen, an J t bollen, ze begonnen te
eten, te jassen, enz. SonlS met cen zelfst. nw.:
ze 7'allen an Jt kortspeZ (kaartspel), enz. Vgl.
VI) : aan den arbez'd vallen, daarmede opgewekt
met gejaagdheid beginnen. - Met deur. Deur
de Nzande vallen. Zie MANDE. Ook : (d)er deure
vallen, niet slagen, mislukken. Hze begoest te
zengen, 1J?Or hze vzel er deure. - l\iet z·n. In
stz'klee(n) ~'allen, niet aa1~ stukken vallen. In
Jt'lp'afer 'Z!a llen , ook 1neeJ zzj'J gat in Jt water
vallen, in eene rede blijven steken; in 't algemeen
mislukken. Soms zingt men alsdan spottend : hie
es (mee J zijO) gat) in Jt watere gevallen, falderzede fa lderadde ,hie es (mee J zij'Jgat) in Jt watere
gevallen, falderzedera! In iet vallen, (d)er i(n)
vallen, iets (het) goedkeuren. J k Wi'ldege nor
Brusel gaa J 'weunen, 1Jtor mij'J will en viel der
nz'e in. SCH. DB. CV. T. R.J. Ge vall tni.f in de
wor(de)n, in de rede. lie Mnl. U'lib., kol. 120I.
- Met nue. In spel: mee (zelden bij') z'el1zand
7
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vallen, door lot of heulen (zie ald.) aangewezen
worden om met iemand te spelen. De siichtste
zij' mee ons gevallen,o de goe spelers valle
meeeen (zelden bijeen). Men zegt nog : tegare
(of tsame) vallen. En ook. met te(g)en: te(g)en
iemand oallen ; me zille uieeral ne keer te(g)enee'
vallen. - Met op. Op zijln poote(n) vallen,
weten wat do en of zeggen, zelfs als men op
't onverwacht wordt aangevallen. Sies wildege
mij ne leeleken toer spelen, mor ' k viel oj nzijln
pooten. Ontleend aan 't leven der kat, die ook
altijd op haar pooten valt. Sen, - Da' ~LVi;f en es
op her tonge nie' gevallen, ze kan goed spreken,
Zie TONGE. J. - 't Lot valt altijd op Dzonas ;
zie DJONA.,. Op iemand vallen, hem erg beschuldigen, bekijven, berispen, afranselen : th uts vallen z' amaal Of lnij (ook : op 1nijne ru(gg)e, op
mijnen nekke, op l1zijn kazakke)~' ze vielen op he»z
gelz';"k den duvel op Geerord (zie ald.] -- Met
te(g) en. Te(g)en iemand vallen, opkomen tegen
iemand, hem bestrijden, bekijven, berispen. In de
kiezenge vallen de boeren te(g len ons. Thuis
vallen z' amaal te(g)en hem, Zie ook boven; en
vgl. Jl:fnl. Wdb. kol, 1199. - Met uit, Ud de
lucht vallen, niet weten (of gebaren niet te
weten) wat er gedaan of gezegd wordt. 'k Vtel
uit de lucht, as ' k hoordege wat er gebeurd was.
(je moet ud de lucht nie' vallen, ge weet toel
toa' da' , k ze(gg)e wille. J.- Met teo Iemand te
voete vallen, bijVD : te voet. - Met zonder, en
met de bet. van zijn. ll£e viele zonder meel, we
waren zonder meel, ons meel was Ope Ge moet de
pato(dd)ers sparen, anderst zilleme zonder
vallen.
- Met eene zaak als subj ect. Van kaarten :
gespeeld worden, dus op de tafel vallen : koeken
aas es allange gevallen; al de (t)roeve vielen. Valle gelijk d' ha(g)elsteencrt, dapper vallen :
hie schutteg' an de pruimcrc, en de pruinze
viele' gelijk d' ha(g)elsteenen.; ,k roefdege en
de roeue' 7Jiele gelijk d' ha(g)elsteenen. Bekomen (van eten of drinken). Da' bier en vall
niet; ' t maaet 17zij ongezont~· de zieken heet
(he eft) , n ai g'etell, Hzor ' ten val(t) niet, hie en
doe lliet as braken. J en vgl. ·VD. - Slagen,
gelukken. De zake val(t) 1Jlee. 't Spel en val(t)
nie mee, 't vall altoos te(g)en. Op 't goe' val
het uit, zie GOED. Ook met (he)t als subject:
't val(t) go ed, slzcht, 1nee, te(g)en. Vgl. YD. ,t Valt altoos op 111,i/, men beschuldigt, berispt,
bekijft mij altijd. Ook: 't valt op mi/nen nekke,
1Jzi/neru(gg)e, lluj'n kazakke, nzi/nen duvele, enz.
- Met (d)er en een inf. voorafgegaan van teo
Der valt t' eten, te werken, er moet gegeten,
gewerkt ,vorden. flier en valt niet te ky'7)en, te
praten, enz. R. T. J. CV (Aanh.).
- v"'allen en opstaan, dat en es geen schande.
J.Alles es 1neu(g)elY·k. b' ha!v' omhoo(g)e te
vallen.J. CV. R. CL (BY·v.).
- .lVe s laR vaUen, ne fer1ne slag vaUen, erg
en met geluid vallen. V gl. R. CL (BY·v.).
- Teg. d\v. alsbn. vallend(e). De val?ende
ziekt' hen (hebben), zeer zat zijn en al gaande
herhaaldelijk vallen.
- Afl. Val, m., zie ald.; ~ vallend, bn., zie
boven;. - vallenge, vr., valling, verkoudheid:

VAN
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moeder kreeg 'n ka vaUenge,o. dat es 'n ausn
'lJallenge. die alle wenters werekomt. SCH, DB,
CV, J, VD ( « Zuidn. » ); vanhier : vallenkwere,
0., weder dat vallingen teweegbrengt.
- Samenst. Va lave(n)d, m., avondschemcr :
, t es in (of lnee') de valavend gebeurd,o SCH,
DB, CV, J; - 'l'albru(gg)e, vr., valbrug ; ualdeure, vr., valdeur; 'In broek mee "n ualdeure,
(eertijds) broek met afvallende klep (en niet met
eene spriet) , J; valdldve, vr., boschduif
(Co!u71zba palzunbus L.); DB, Sen (B&~7.")' J;
vgl. KIL. :vabnduyve. en u»: TVdb: uaimeduue : - valhoed, m., Wdb.

Vals, m. (niet vr.). Mv, -scn : verkl. -ke, my.
-kes, -kies. Wals. Speelt ne keer ne valse V gl.
fr. valse.
Valsaris (uitspr. -saros, sa met zovl. lange a
en den klemt.). Lat. falsarius ; fr. jaussaire. Vervalscher. Ook : valsch mensch, valschaard.
En: betrauiat de keerel niet, 't es ne ualsares.
VaIsoh (uitspr, vals, met ch voor klinker), bn.
bw. Trap). V. verge : valscher(e), uaist, Wdb.
Zoo uals as 'n katte, as (nen) dzudas. - In
't kaartspel : ne valschen derdere, uierdere, enz .•
drie kaarten die niet aan de wetten van 't spel
beantwoorden en toch door een der spelers wor-den getoond.
- Aft Valscherik, m., my. -riks, -rikken,o
W db. ; - ualschord, m., valschaard; - valschhied, vr., valschheid.
Samenst. Vals(ch)-ga-weeg (sch. e), bn.,
heimelijk valsch : hie trekt er vals-ga-u)eeg
uandeure. J.
Valsen, w «,

Walsen.
Afl. Valsere, m., iemand [man of vrouw) die
wnlst : da' marsl:' es 1U! goei/ ualsere,

-

Van, vz, \Vdb. - ... siar: h ier en ... van dor
(daar) (met den naam van eenen persoon), altijd.
Ashe (als hij) uu} 'jfJil(t) /laz"tll, es "t Trient se
van hier en Trientse van dor, is 't altijd Trientje.
't Was de g-'hf'elen dag dienen deu(g)enie' van
hier en diene seize1Hz 'l'an dor: ' k en koest !zet
nie bl?i'ven uitstaan! - ValJt boven oj, van de
oppervlakte van' iets. In tegenstelling lnet van
onder (/}: Pakt lnor pruz'llzcn zo07Jeel as da' ge
1m"!t,. IJlor vaIn boven op, zille, en nz'e'7Jan onder
af. Vgl. DB. 17 a(n ) kante, van kant. Met
1Jzaken of sleken \vederk. gebruikt en lllet een
levend wezen als object. As Triene n1-Y' ge7iJare
. werdt, maal? (of steekt) z' er 'l'a' kante.
- Van ... af an naast: van ... af. Va' jonks
aj naast va' jonks af an. Van nu'i (uu) af an
naast van nui a.l. Van Nujaar af (an) begoest 't
te vriezen. - :WIen zegt noait: 71an af leJ~ April,
altijd : van den eesten April. - Soms zegt men
va(n) nue. Hie es al ziek va' nlee Iiesttag
(Kerstdag). J. - Van as (als). zoohaast als; Van
as den hond In?i' Ifeware werdt, kOJ1zt hif nor tll!i
gesprongen. DB..- Van as, van toen. Van as
zi/' vader nog leefdege, was ' t al nen deu(g)enz'et. Vgl. J. ~ Sedert. Va' v er letT/a cw es ze zz'ek.
Pier es al va' Paschen thuis. - Van over lange,
sedert lang. 'k "Wete da' van over lange. DB.
ev. J. - .Va(n) langer hand, langzamerhand.

VAN
Va' lang"er hand wier(d) ze zz'ekeren zie/sere.
DB. - Van te zienrs, fro d'ariance. ' k Zal 't hen:
van te veurs zt(gg)en. G"-' em 1110ct niemand
'van te 7}eUrS betalen, Daarnaast, soms, van te
ueuren, DB. CV. J ..- Men zegt t'a7'r(n)d, te
noenen( t), enz. nooit : van auond, Zie TE.
- Van tselfs, van zelf. Da' ,\preekt 'van tselfs.
Zie TSELFS; J (VANTZELFS).
- Va' tanks(t) 0171, hoe meer hoe. Zie LANG.
Mie hee' sty! ziek geweest, 11101' ze 'U1er(dt) ua'
lanks(t) om betere. Va' lanks(t) om schoondere,
Van dz'kte (breedde. lengde, diepte, enz.)
zv'n, de vereischte, voorop bepaalde dikte, enz.
hebben. Den temmerma' zal oppassen dat de
balken amaal van dikte zV'n. Die latten en ,?'y"
ua' lengde niet, d' een es kurter as d' andere.
J (BY'v.). CV (Aanh,).
- Van anztenesse, Zie AANZIENISSE.
- Gedurende : 7!a' 1ny" leven, va' z(y')' leuen,
lie LEVEN en AL.
- Met al, allerlei. De katte pakt van alle
beesten (== allerlei b.] : muizen, ratten en ooe
veu(g)els. Tonie doe' van aile zoerleen, mor hie
doet 't al slich.t, - Van alles, allerlei dingen. In
heure wenkeI7)frkoop(t) ze van alles. Vgl. J. CV
(Aanh.). lie hier kiekestront (i. v. KIEKEN). {Tan den duvel (of van al de duvels) inhen, Zie
hierDuvELE. Daarnaast van't kaad inhen, Vgl.J.
- Ter aanduiding van de plaats waar iemand
thuis hoort. Zie VERDAM, .Mn]. JVdb. i. v. VAN,
kol. 1223. Men zegt: 't es eene(n) (n1. een mannelijk persoon) »an Elst, uan den Dries, ua' Zegelsem : vr. : ' t es eene von Hoorebeee : mv. : die
(nl. de inwoners) 7)([11t Brakele konznzen of.
- Door. Daarnaast, min gewoon, deur. Met
een lijdend werkwoord. Van dewOOrl1tS (,vormen) opgeten. lIz'e es van de keunenk gedekoreerd. Den appeleer es van de wend uitgesle(g)en.
.DB. J. CV (Aanh.).
- Voor. T,yacht ou (u) 7)Gn (niet 7Jeur) den
duvelt!.
- Over. Van (noait over) iellzand spreken.
Vgl. .JJ:fnl. Wdb., kal. 122 7, 13.
- Van den a7Je(n)d, dezen avond, fro ce soz'r.
,k Zal van den ave(n)d k01Jlmen. 't Es van de
1nor(g)end, van den nacht ;f!ebeurd. Ge 1710et van
de weke nor Gt!ntgaan . .E-Iz"e en hee va' g'heel
den da(E{ gee' stroo' verlaid. Zal ~t van de
n'laand gedaa' zv'n? - "J/7"an de(n) fare, dit jaar.
Er zv" veel appels 7Jan de jare. Der en zv" nie'
veel nachtergaals 'van de fare. - Vgl. vandaag·
(zovl. vanda(g)e) in Wdb. en ook J.
- Van wege, uit naam van. Enkel met l110eten
en meu(g)en. ' k fifoele 7J{l' vadere, ik n10et het
doen door vaders bevel. G en zil( t) nie 17zeu(l[)e'
va' moedere, moeder zal het u verbieden. ·Vgl.
Mnl. Wdb., IS. CL (BV'v,). CV (Aanh.). - V"oor
mv'nentwe(g)e / zeer zelden zander van. Zoo oak:
van oulntwe(g)e (uwent-), va' zv'nentwe(gk, van
herren- of heurent7RJeCr)e, van onzent'we(g )e,
van ouderentwe(g)e (ulieder-), van houdere71twe(g)e (hunlieder-).
- Ais uitdrukking van de oorzaak (van den
dood). Altijd van (nooit a(a)n. Z' es doo' van 'n
hertzz'ekte. Hie es gestoor7.Jevan de teerenge. Zoo
J
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ook : 710n (niet a(o)n) iet ('e1~(e) hulen. - V gI.
cvr. T. J. 111nl.
18, b.
- Men zegt : de stad Gent naast de stad va'
Gent. 't Es gebeurd in de stad van Dermonde,
Mnl. us«, 19).
- Met zy'n (in subjonctief onvolm, tijd): In
de plaats van. Da' ,k van ou (u) ware, ' k zoo
[zou) 't doen, lao oak: da' 'k van her (of heur),
uan hem, 'van ouder (ulieder], houder (hun lieder)
ware. CV. J. CL (B&'v.). Vgl. fro sz'j'ifazs de vous.
SCH. DB.

wu;

- V oorn. bijw. en bw. In plaats van hieruan,
daaruan, eruan, zoaaruan zegt men : hieraf;
daar (of doraf), enz. Zie AF. - Er af (ndl, van)
toetcn, den invloed van iets (slechts) ondergaan.
Z' hee' gisteren de g' heelen dag ferm genouid,
en ze toeet er af, Da' ulees weet er af, het is niet
meer versch, goed. - Er van deure, ·"reg; oak:
dood, (soms) ann. Met z&'n. Wor es Pier? Hie
ester van deure. Met goaan, trekken, ioopen of
soortgelijke ww. Laat er ons van deure gaan. As
ze 17ZV' zien, trekken z' er zar: deure. Den haze
seesdeg' er van deure. Daarnaast er van ondere.
't Sloat tiene : ' k trek er 'van andere, IIze schiet
er 'van andere. VgI. T, R, J, CV (Aanh.). lie
hier DEURE, ONDERE. - In pl. van er uan gebruikt men ook : er af: Ge zijl er tier af [ndl.
van), ge vergist u grootelijks; daarnaast gewoon
er '{Jan af : ge zv't er verre van of. Ge komt er
goed (of sticht) van af, war gij misdaan (of gedaan) hebt, he eft voor u geen slecht (of wel een
slecht) gevolg. Of moet men af en k01Jznun als
eene eenheid (afkoln1nen) beschouwen? lie hier
AFKOMMEN. Vam boven a.f, van boven te
beginnen : zian onder af'. Pakt de peere' vam
boven af, te beginnen met die welke boven liggen;
ge '1n meug(t) nie van onder af begz'Jinen. Zoo
ook, zelden, van achter aj', gewoner va' veuren
af: telt va' veuren af, en nie'van achter af,.
keunde den Onze-vader van achter ajopze(gg)en?
N og: vatn buiten a.f, zeer zelden vam binnen af.
Vgl. I)B.
Vanai(g)en(e), bw. lie VANEIGENE.
Vanbuiten (uitspr. va71z-), bw. Wdb. Van
buiten. - Iet vanzbuz"te keune(n) ge1V'k zv'ne
Vadf'r-ons (of z?i"nen Onze-vadere), zeer goed. J.
- Min of meer ironisch : iet va1Jzbinnen en vambuz'te keunen, heelemaal. - Vgl. hier BUITEN.
Vandaal,m.; vandaan, bw. Niet in gebruik.
Vandaar (uitspr. met zovl. lange a, gewoner
vandor), bw. W db. ' k R~01nnle vandor.
Vandae, b,v. lie VANDAGE.
Vandage (uitspr. ~'anda;;J), bw. Vandaag. Ze
zal vanda(g)e k01nmen. Vandaa(g) of m01'(ge)n,
eerlang; CV, R, CL (Bi/v.). Vanda(K)e veur
geld em 1nor(g)e veur nut, ndi. vandaag voor
geld en morgen voor niet; 't staat of stond op
sommige uithangborden. K01nt hie er vanda(g)e nZft, hie kontt er 11l0r(ge)n, van iemand
die traag gaat (werkt, handelt, spreekt). V gl.
SCH (BV'v.). J. CL (B&''Z).). - Den dag va''lJanda(R)e, fro Ie four d' au/ourd'hui, tegenwoordig,
in dezen tijd. Den dag va' vanda(g)e '1n 111eugde
nzenl,and betraU'li.Jen. SCH. DB. J.
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Vanden, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.
en sarnenst.].
Vandeure, bw. Zie DEURE, VAN.
Vandiesie, -se (klemt. op die), Yr. Venditie,
open bare verkooping. Vandiesie uan haut, ua'
land, van "rz lutis. Vandiese doen of nautoen
(houden) : der z!jn hier te veel meubels, g-e moet
uandiese doen, uandiesie hatitoen,

Vandoan, bw. Zie VANDOENE.
Vandoene, bw. De eind-e valt

soms weg.

N oodig. G! moet studeeren, want t es stijj vanJ

doene. Het:« (hebt ge) niet (niets) uandoene,
vrieg de rondieu rdere, 't FVJS tiandoen dat
Jt raindege, SCIL e V. T. J...- Reeds. mnl. : uan
doene, van doen : « ontstaan nit vers melting van
« van node » en te doene »,
- Schertsend. Als iemand pocht en zegt :
'k he geld (of veelgoeld, ofgeldgenoeg), dan voegt
men er bij : (ia) tiandoene ! Vgl. CV (.Aanh). J

(BY·'lI.).

Vandor, bw, Zie VANDAAR.
Vane [uitspr, met zovl. lange a),

Yr. Mv, -no
Verkl. uoontse (zachtl. 0)" mv, -tses, -tsies. Mnl.
vane. Vaan. W db. As J t eeeremesse was, staeen ze
de vaan op den torre 'van de kerkf'. Vanhier : er
steekt e uoonts' uit, J t es Ileerefnesse, roept men
spottend achter een kind, dat, langs een broekscheur, zijn hemd laat zien. J. V gl. hier UITSTEKEN. Bepaaldelijk : kerkbanier. . .M n]. Wdb.,
kol. 1241. KIL. DB.
J.
- Vrou wspersoon dat veel op straat slentert.
Mie en es mor 'n vane. 'n Vane van e matske,
van e wijf.
- Samenst. Gewoonlijk in den vorm uane-,
Va nedra(g) ere, m., vaandrager; iJ;lnl. Wdb. vanegat, 0., gat of vensterken in de naald van
den toren, .alwaar rnen de feestelijke vane nitsteekt; j1:fnl. Wdb. SeR. DB.
VAN KEIRSBILeK, 330; - vaneriem, m., lederen riem \vaarmede de kerkvane \vordt gedragen in processien
of stoeten; - vanestok, m., stok der vane.

ev.

ev.

Vaneen (uitspr. een met sch. e en den klemt.),
bw. Wdb. - Vaneen vormt veel scheidb. ww. :
de gebruikelijkste volgen hier.
a. Bedr. WVtl. Met hen (hebben). Vaneenbij"ten
(uitspr. vaneem-): hie zal zi/n tande 'i)aneemhi/ten,. - vaneendau7.fJen, duwende vaneendoen :
dauwt die planken ne keer 'm beetse vaneen,. vaneendess(ch)en, dorschende (ook in de bet.
slaande) vaneendoen : as Baaske kar:zd es, dest hie
Jut in huzs dl vaneen,. - vaneendoefen, met
geweld en geraas vaneenslaan; .met gelijkende
beteekenis: vaneendzakken, vaneendzokken, vanee'paffen, vanee'poefen, vanee'pardaffen of
-perdaffen, 'l'anee'pardoejen of -perdoefcn,. 7.Janeendoen, van elkaar doen, in stukken doen,
J
uiteendoen: wie heet (heeft) er de blare van
dz"enem boek vanee'gedaan ? - 7Htneendonderen,
vaneenslaan met geweld en geraas: 't huzs was
albij' gelnaakt, 1nor de stoorln hee 't aJ1zaal
vanee'gedonderd,. - vaneenduvelen, vaneenprntJ
sen (zie ald.) : da' lnaisk' en ka' gee speeldenks
bewaren, ze duvelt het dt vaneen J' - vanee'fribhelen of -vribbelen, door fribbelen (zie ald.) van-

ecndocn ; - tianee'fronrpeicn : l{e moet tiereichteg zz'fn en dat azoo nie' »ance'fro nipetcn , vanee'jruten, daarnaast uanee'frurctsen, -jruutsclen, wroetend of f"ruutsend vaneendoen; »anee' koteren, met den koterhaak vaneendoen:
laat de st07.JC gerust, ge zz'lt de rooster vanee'koteren,' - trance' kri/(.g)en : de moeder doe al
tea' da' llzelt~g)eli/k es, OJJZ heure zeu n en zij'
wijf uaneen te krzj(f{)en ,. zilde de velo (nl. al de
stukken) uanee'krzj{g)en ? - 'l'anee'le(gg)en :
en legt de boeken rue opeen, legt ze uaneen , va nee' Ioopen, door loopen vaneendoen : de kinders
hen (hebben] ons heklde vanee'geloopen,. Sies en
za! ons hlll~' nie' »ance'Loopcn, [want] hij k0111t
schier nooit in ons huis; vgl. Loq., If/db.,. uance'rnoos/ch.len, mooschende iets vaneendocn:
hie es bezeg mee' d' harloodze tiancen te moos(ch)en ,. - 'iJaneennijpen, door te nijpen van
elkaar of in stukken doen : J t zi/' malsche noten,
ge keunt ze »ancennijpen : - vanee'peuteren:
peuterende vaneendoen; zoo ook, met gelijkendc
beteekenis : 'iHlnee'prossen, 7.Janee Jpruitsen of
-prllitselen,· uanee'scharten : de k/ekies
scharten J t hier ti/ tianecn , - uanee'scheen,
vaneenscheiden : schecdt de Ia ntmers en d' ander
schope (schapen) 'Z}{lneen,. - uanee'scheuren,
van elkaar scheuren ; VD; - vanee'sehuppen,
»anee'stanipen, door schoppen of starnpen vaneencloen; - uanec'staan, in stukken slaan; ook :
tianee'smiften ,.
»anee'sleuren, sleurende
vaneendoen ; - uanee'smaeeen, rnet eenen smak
vaneenslaan: de toend hee' s' heel ons huzs vanee'gesfllakt,. - uanee'snukeen, soms uanee'»
snokken: 't ligt hier dl in de kOJller (kamer)
vanee'gcsmeten en vaneeJgesnukt
tianee'»
stooten, stootende vaneendoen : 11lC bleuen in
I n hoop ee, mor de per(d)e k7iJoJJzen en stoottegen
ons vaneen
»aneentreeeen : door trekken van
elkaar doen; de korte (kaarten) vaneentrekken,
ze herhaaldelijk deursteken (zie ald.) : Sies, gJ enz
1neugt de korten azoo nie' vaneentrekken,. nellZ
bundel heu(z) vaneentrekken,. 'n kazakke, e klee J
vaneentrekken,. in denz beginne van 't hauwelzjk
k'zooJnen (kwamen) ze goed overeen, Jnor de
schoonunoeder hee' ze vanee Jgetrokken,. z'e17zand
vaneentrekken, helll erg belasteren; - vanee Jvi/zen, schroevende vaneendoen : keunde die
buz"skies vaneeJvi/zen? - 7)anee'vrengen, wringendevaneendoen; - vanee'vrzj"7.'en, in. stukken
wrijven; vaneeJwerpen : J k zal de ropen
(rapen) en de wortels vaneeJwerpen.
J'

J'

-

-

b. Onzijdige ,vw. l\tIet zij"n. Vaneenbakken
(uitspr. ~'aneeJJz-): 'loatten ester an da' lneel?
't brood es vanee'gebakken,. J; - vaneenbersten
(uitspr. 7.JaneenzbestJn) , vaneenbarsten, \TD: de
}Jluur zal vaneelllbesten!/ - vaneendavereJl,
davcrend vaneengaan: der zij"n al spleten t(s)usJs(elz)::n de planke ~'an de ~'loer, zc Zl/' vanee
/.;eda7.h'rd,. - vanee Jgaan : ze ki/ven de g'lzeelen
dag en z' en zij"n nog gee' /aar getrauwd,
,k vreezedan ze zille 7)anee'gaan, d. i. scheiden;
deur de wormte (warmte) gaat de zoldervloer
vaneen,. vgl. J; - vaneeJg(e)raken: man en
wi.;j keUlle vanee'graken,. - vanee'kOlJZl1zen :
g' heel J t werk van die 1naksienze zal nog vanee'k0l1z11zen,. - ~laneeJpaffen of -poefen, met een
geweldigen slag vaneengaan: en doet de deure

VAREN

VANEIGENE

Vanhier,

mee' /feene slag toe, "', zal vaJl~e'poifen
»anee'schcen, vancenscheiden : WZllel1le uanee»
scheen ? - uance'scheuren : hie snukteg' a' l1tij'
k/eed en ' t scheurdeg-e traneen / - »anee'schoeken: ' k schokke uaneen op die kerre / de wa(g)e
schokt vaneen
vanee'schuiven, door schuiven
zich van elkaar verwijcleren : 't 7'0!k en schoof nie
bijeen, mar uanccn, - tranec'smaetsen, met eenen
smak vaneengaan : de dooze uie] en slJZaktqje
traneen ; - »anee'sprengcn, van elkaar (weg)springen; vanee'vallen, uiteenvallen : mee
brokke' »ie] 't Iuds traneen : - Vanee'7)Zze(g)en,
van elkaar (weg)vliegen: die tsoie duiue' zijJ1t
bijee'gekoJJl1nen en ntc: 71lz'e(.g)en se uaneen , »ance' ioouien, waaiend uiteengaan : de blaren
die 'op nen hoop la(g)en, toouien o'l1zhoo(g) en
tianeen / - 'vanee'zakken, door zakken vaneengaan (van grond, muren, enz.}: deur de re(g )e'
zakt den talu uaneen,
J.

J.

-;

7.. 1i.J/

't

Vanielde, vr. Vanielje. Zaak en woord komen
in gebruik. Doet l1Z beetse zianield' ind« ri.Jspap.
J

Vankante,
Vannacht,

-

bw, Zie

VAN.

bw, Niet in gebrllik. Men zegt van
den nacht : ' t es nan den nach( t) gebeurd, nl.
den laatstverloopen nacht; J k paz'ze da' , k van
den nach; (nl. den eerstvolgenden) ne keel' goe'
zal slopen (slapen].

Vanonder(e), bw, Zie VAN, ONDERE.
Vansgelijke, bw. Zie GELIJK (2 c art.].
Vantselfs, bw. lie VAN, TSELFS.
Vantsijen, bw. Van bezijden. lie ZIJDE.
Vanwaar (uitspr. gewoonlijk va'wor), bw,
Va'wor konzt hze?

Vaneigene

(uitspr. vanai(g)Jn(J)), bijw.
Vanzelf. De uitdr. wordt gewoon iplv. 'liantselfs
(zie ald.). Da' spreekt 7)anaz(g)ene. 't Es vanai(g)e' '(Baal", 't is zeker waar, Ge zil(t) tianal{!!)e' moetcni beta/en. CV. J.

Vange, vr. Mv. -n.Vcrkl. 'l'angske,' mv. -skes,
-sbies. Vang, klern van den molcn. De 111eztlett. es
(of loopt) deur de 'vange, de yang werkt met,
De nieulen es in de vange. De vang hee' ne
stert. - Van mensch. Deur de 7)ange zijn,
dronken zijn. - Ziin tonge zit in de vange, zij
is belernmerd : wordt vooral gezegd van een
dronken mensch.
- De 7 1ang e van de v Ie(g) ele, het deel d;lt
vlegel aan steel verbindt. - De vange van ~
duiueeot, het deel van het kot waarmede de duif
gevangen (ingesloten) wordt.
- Samenst. vangebalkske, 0., balkje "vaaraan
de ziange van den molen met een «oo(g)e » vastligt; J (Bi.iv .) : vang'eballi:,. - 'vanJrh aak, m.,
plank 11let een reet, waarin de zIZegere (zie ald.)
ligt als hij niet klemmen tnoet; DB ; - vangereep, m., daarnaast vangezeel, 0., tOllW \vaarmede
de mulder de yang in werking hrengt; vgl. DB;"
- vange'lJle(g)ere, ill., zie 7.Jle(g) ere ,. - vangewiel, 0., wiel dat rnen door de vallge klemt en
belet te draaien.
Vangen, bedr. st. ww. Verv. : vonk (o~ SOlns
venk), g-evangen. -Wdb. De katte vonk g'zstere.n
a'l'e(n)d 'n 'Loitte 1Jtuis. n ll.ilke 7Jangen Zle
UIL. Trapganze vangen / Zle TRAPGANS. Spr. Hoe ' n koe nen haze 7 1ang t , hoe '~geluk
iemand (die 't niet zoekt) toch toe1acht. lIe SCH
(Bijv).
-- AfL Vtzngelijk (met ~/), bn. bw., kunnende
gevangen worden: der Zlj" 'l'eu(g)els dIe nie
z'angelijk en zijn,. - 'l'angere, In ..! ook van
vrouwclijke wezens: 012S kat es ne gOfe 7)({n/;ere,.
7 l ang ste, vr., vangst.
- Sanlenst. VangeJ1zan, m., eig. iemand die
vangt; vange1Jzan spelen, krijgertje speleh met
een koord : de loopers vangen, de medespelers met
een touw; aldus op de noordelijke dialectgrens
(b. v. te Gavere); - vangltaak, In., weverstenn:
haak onderaan den dauwer of de klenke en waarmede ill en den sprengbak op de vereischte hoogte
houdt; Volk en Taal, V, 149.
I

bw, Wdb. Vanhier nor Gent es
u.re zierre.

J'

J

Vapeur, m, lie FAPEUR; en vgl. CL
Var, ill. Niet in gebrnik.
Yare, m. lie VADERE.
Varek, m. Zie VARINK.
Varen (uitspr, met zov. lange a), onz,

(Bi./v.).

st. ww,
Verv. : »aardeee (nooit zloer), gevaren. Met hen
(hebben) of met zijn, Zoo zegt men : ' k lu: geziaren op e g-roo! sehip, en: waar es ze gevaren ?
Wdb.
- In de bet. gaan. Met een pers. of zaak als
onderwerp. Hie uaart deur ' t volk / hie vaart er
deure mee' geweld. Hie vaart er uandcure, hij
gaat \veg. Waar zal ons zielke varen? - Vervaren. Waar es 1ni.i' zuster gevaren? ' k En
wete nie 7001' de penne gevaren es. Waar es al
da' gel(d) gevaren? -- V gl. jlfnl. IYdb. DB.

CV. T.
- Met ltoe en een pers. als onderw. fioe zifde
dor gevaren? \Vat hebt ge daar beleefd, ontmoet? vVa1 is daar Inet u voorgevallen of gebeurd?
Ge 1noet paizen hoe ge vare zzlt. DB. CV. T.

R.J.
- Met een bn. en een pers. als onder\\T. ' k Ben
dor ordeg (am'dig) gevaren, ik heb daar iets zonderlings beleefd, ik heb claar een vreemd voorval
gehad. Ge zz'lt gelu(kk)eg, o71zgelu(kk)eg
varen, d. i. zijn of worden. Zoo ook : weI of goe'
varen stieht of kalek (kwalijk) varen. Gzsteren
es ze goe' l!evaren oj> de lJzort (markt)/ z' heet
(heeft) her boter stljf dzere verkoeht. Ge zz'lt 1Jue'
die koe stich(t) varen. Vgl. jlfnl. ]/tTdb. DB. c\r.
J'

T.R.J.
- f/arende vrauwe, wervelwind, fr. tro1Jzbe.
Zie hierover llfnl. Wdb., kol. 1205.

Varen (zovl. lange a), onp. zw. \vw.-.-Verv. :
z'aardef{e, gevaard. Met hen (hebben). V reemd
voorko~nen, onaangenaalll aandoen. ' t Zal kent
'l'aren astie aUeelt in de weereld zal staan.
, t ]7aart da' ne 1Jlains nUl tete' g-enoeg heet
(heeft). V gl. SCH. I-IFFT. DB. T. l~. J. KIL.
Jllnl. FVdb. - Gemeen. ' t Zal zi.J"' lrat (of zi.J·n
klooLe') varen. Van vrouwen: 't hee her kerte
(ook konte) stijj g-evaard.
Varen,
RINK.

Yr. Niet in gebruik. Zie VARIK, VA-

'VVARENI<
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`barenk, In. Zie VARINK.
Varink (uitspr. varenk met zovl. lange a), m.

(niet vr.). Zonder mv. Daarnaast varik (uitspr.
-ak). Varen. Bier in de gracht groeit veel
varenk.

Samenst. l arenk- , varekblad, o.. gewoner
-blare, vr. ; — varenk-, varekkruid, o.

Varken, o. Niet in gebruik (ook niet de
samenst.). Zie VERKEN.
Vast, bn. bw. Zie VASTE.
Vaste, bn. bw. Trapp. v. verg.: vaster(e), vast
ndl. vastst). '\Vdb. — Vast en zekere, zeker

(—

en vaste : of 't waar es ? Zeker en vaste. J (D)er
iet a(n) vaste zijn, iets aan gelegen zijn; van

groot belang of gewicht zijn ; iets mee te verdienen zijn. Let goed op da' werk, der es veel a'
vaste. Der en was niet (niets) a' vaste. Doet 't
goed : e r es ne frank a' vaste. J. CV (Aanh.). —
Vast in de (of zijn) schoene(n) staan of gaan,
van iets goed overtuigd zijn, het wel weten. J.
CV (Aanh.). — Gesloten met sleutel of grendel.
.Es de veurdeure vaste ? Zie DEURE, TOE.
— .Afl. Vaste hied, vr., vastigheid, vastheid :
de vasteghie' van de grond.
Vaste (zeer zelden vast) vormt een aantal
--

werkwoorden, waarvan de gebruikelijkste hier
volgen. Of al die ww. moeten aaneengeschreven
worden ?
Vastebenden (uitspr. -ben(da)n), bedr. st. ww.
Vastbinden. Wdb. Zie hier BENDEN.
Vasteblijven, onz. st. ww. Gesloten blijven.
Die deur en koes(t) nie' vasteblijven.
Vastedangen, bedr. zw . ww. Dansende vastmaken. De grond es hier vastegedanst.

Vastedauwen, bedr. st. (of zw.) Ww. Duwende

vastdoen. Dauwt de deure vaste. Zie DAUWEN;
en vgl. J en C V (Aanh.).
Vastedoen, bedr. onr. ww. Vastdoen. Wdb.
Zinde de poorte vastddoen (sluiten) ? CV. J.
Vastedrouien, ww. Vastdraaien. Wdb. Zie
DROUIEN.
Vastegaan (uitspr. gaan met zovl. lange a),
onz. onr. ww. Van slot of grendel, De groote
poorte van 't hof en gaa' nie meer goe' vaste.

-- Fig. I(n) zijn schoene vastegaan, niet wankelen, overtuigd zijn. Zie VASTE.
Vastegeraken (uitspr, -g(a)rakan met zovl.
lange a), onz. zw. ww. Vastgebonden geraken :

VASTEMOETEN

Vastegrendelen, bedr. zw. ww. Met den
grendel sluiten. Laat ons de deure vastegrendelen.

Vastegrijpen, bedr. wed. st . ww. Vastgrijpen.
Wdb. Iemand of iet vastegrijpen. 'k Viel in de
beke, mor 'k greep mij vast an 't ges (gras) van
dens .bornne (barm). — Ook fi g. Iemand . vastegrijpen, hem berispen, bekijven, hem harde
waarheden zeggen.
Vastegroeien, ww. Vastgroeien. Wdb.
Vastehangen , vastehauwen
WW.
HEN.

,

vastehen

,

Zie VASTHANGEN, VASTHAUWEN, VAST-

Vastekeunen, onz. onr. ww. Kunnen gesloten
worden. Kan die kasse me meer vaste ? CV
(Aanh,).

Vasteklefferen, wed. zw . WW. Zich vastklampen. Vlij' kind zat op mijne schoot, en as 't te
stijf donderdege,
erde e 't hem kleff
(zich) a' m
mij
vaste. Zie KLEFFEREN ; vgl. Log., Wdb.
VaStekleSSen, wed. zw . ww. Zich vasthechten.
Da' k1uid kiest heen (zich) an de muur vaste.
Da' kind kan liens a' zij' moeder vasteklessen.

Zie KLESSEN en vgl. J, SCH.
Vastekloppen, bedr. zw . ww. Vastkloppen.
Wdb. — Van grond : door kloppen vastmaken.
Ge moet de grond van da' voetwe(g)elk' in de
lochtenk 'na beetse vastekloppen.

Vasteknoopen (sch. o), bedr. zw. ww. Vastknoopen. Wdb.
Vastekrijen, Ww. Zie VASTEKRIJGEN.
Vastekrijgen (uitspr. -krij(g)dn), bedr. st .

ww. Gesloten krijgen. De grendel en schu f(t)
nie naeer toe en d' achterdeur en kriAg)e 'k Mie
meer vaste. J. — Iemand vastekrïjen, hem bedrogen krijgen. Hie es te slim, g' en zilt hem
Me' vastekrijgen. Ook : gevangen genomen
krijgen : z' en kennen de moordeneere n ie' vaste-

krijen.

Vastelaten (uitspr. la met zovl. lange a), bedr.
st. ww. Gesloten laten. Ge moet zelfs binst den
dag de desire vastelaten : der zin le veel landloopers. CV (Aanh.).

Vastelavend, m. Zie VASTEN.
Vasteleggen (uitspr. -le(gg)an), ww. Vast-

leggen. Wilde den hond vastele(gg)en ?
Vasteliggen (uitsp. -h(gg)an), onz. st. ww.
Wdb. — Niet . los liggen (b. v. van borstslijm).

die schoenen en gerake snor moeilek vaste.
Gesloten geraken. 'k En vete nie watten dat er
an 't slot es : ons deur en geraak(t) me' vaste.

Z' en kan keur fluimen nie loskrij(g)en, ze
lz(gg)e' vaste.

Zie G(E)RAKEN.

vastelijmen.

Vastegespen, ww. Vastgespen. Wdb.

De

broek vastegespenr.

Vastegrabbelen, bedr. wed. zw. ww. Nagenoeg hetz. als VASTEGRIJPEN. As Triene mij zag,
grabbeldege ze mij vaste. 'k Zwom rond in
't watere, en 'k zag 'nna planke : koest ek ze snor
vastegrabbelen. of koest ek er mij mor a' vastegrabbelen ! Vgl. CV (Aanh.).

Vastegraken, ww. Zie VASTEGERAKEN.

Vastvlijmen, ww. Vastlijmen. Wdb. Iet
Vastemaken (zovl. lange a), bedr. zw . ww.
Vastmaken. Wdb. — Sluiten. Ge moet de desire
goe' vastenhaken, eer da' ge vertrekt.
VaStemeu(g)en, onz. onr. ww. Gesloten mogen
worden. Zote (zou de) veurdeure vastemeu(g)en ?
CV (Aanh.). Zie

MELI(G)EN .

Vastemoeten, onz. onr. ww. Gesloten _ moeten

worden. Snach(t)s tillen al de deure vastemoeten. J. CV (Aanh.).

VASTEN

-- 2 T5 --

Vasten, ww. Wdb. -- Wilde catechismus.
Wat es vasten ? Drij (of vier, of vijf) boterhains
eten en nor de vierden tasten. Vgl. J.
— Afl. Vastere, m., iemand (man of vrouw)
die vast : mij' wijf en es Keene vastere. •

Vasten, m. (niet vr), zelden vastene, m. Mnl .
vastene. Zonder mv. ; zonder verkl. Vasten. Wdb.
— Samenst. Eenige der volgende samenst.
behooren misschien tot het vorige ww. Vastenaven(d), m., daarnaast vastelave(n)d (dissimilatie ?) ; vgl. KIL., CV, J ; vastelave(n)d vieren ;
vanhier : vasten- of vastelave(n)dblonzme, vr.,
veelal in 't mv. -n : sneeuwklokj E (s) ; vasten- of
vastelave(n)dleute, vr. -plezier, o., vastenavondvermaak; vasten- of vastelave(n)dlied, gewoner
-Zieken of -liekske (zie die woorden) ; vasten- of
vastelave(n)dzot, m., vastenavondgek ; en, veelal
in 't mv., vasten- of vastelave(n)dzotten of in
't verkl. -zottekes (of -kies), sneeuwklokjes ; -vastenbier (uitspr, vas tain-), o., wordt gebruikt
voor sterk bier (omdat men het noodzakelijk
oordeelt als men vast) ; DB ; — vastenblok
(uitspr. vastyen-), m., bus (in de kerk) waarin men
het vastengeld steekt; ScH, DB, J, CV (Aanh.)
- vastenblomnze (uitspr. vastam-), mv., gewoon,
-n : aschkruid, eene kamerplant die gewoonlijk in
den vasten bloeit, Cineraria cruenta L'HR. ; —
vastenbulle (uitspr. vastam-), vr., soms vastenbrief, m., bisschoppelijke omzendbrief voor den
vastentijd; ScH, DB, CV, T, R, J.; — vasteizdag, m., dag van den veertigdagschen vasten ;
dag waarop men vasten moet : de Kwatertenperda(g)en, dat zijn gebode (verplichte) vastenda(g)en ; vastengeld (uitspr. vasts-), o., geld
dat de niet-vasters in den vas temblok steken ;
DB ; — vastenmaand (uitspr. vasta-), m., maand
gedurende dewelke men vast : Alert (Maart) es
dikkels 'n vastenzaand (of -mond) ; — vastenteten, o. ; harenk es vastenteten ; vgl. TETEN ; —
vastentijd, m., Wdb. ; --- vastenmoeke (uitspr.
vista-), vr., week gedurende dewelke men vast :

,-

nog een vasteweke, en dormee es de. diasten uit.

Vastenaaien (uitspr. -nouian), bedr. zw . ww.
Wdb. De knop es los, g e moet hein vastenooien.
Zie NAAIEN.

VASTESTA AN

Vastenijpen, bedr. st. ww. Vastknijpen. .let
vastenijpen, de deelen er van dicht nijpen.

Vastenooien, ww. Zie VASTENAAIEN.
Vastepaffen, ww. Zie VASTEPOEFEN.
Vastepakken, ww. Zie VASTENEPEN.
Vasteplakken, bedr. zw . ww. Vastplakken.
Wdb. JIijn kleere' zij' g' heel nat en a' naij'
Zij f vastegeplakt. Hie es a' (niet op) zijne stoel
vastegeplakt.

Vastepoefen, bedr. onz. zw. ww. Daarnaast
VASTEPAFFEN. Bedr. Met geweld sluiten. De
wend heet (heeft) de de si re vast gepoeft en nui
en kan ze ?zie meer open. — Ons. Met geweld
gesloten worden. De de si re poeft weer ne keer
vaste. — Zie PAFFEN, POEFEN.

Vasterainen, vastere(g)enen, onz. of bedr.
zw . ww. Onz. Door regen vast, hard worden. De
grond es vasteeraind. — Bedr. De langdurege
re(g)en hee' de grond vastegere(g)end. -- Zie
RE(G)ENEN, RAINEN.
Vasteriemen, bedr. zw. ww. Door eenen riem
vastdoen. Ge moet da' pak vasteriemen. J. CV
(Aanh.).

Vasterijden ( uitspr. • -rijan) , bedr. st. ww.
Door rijden vast, stevig maken. De grond was
hier vastegereen. Zie RIJDEN.
Vasterijen, ww. Zie

V.ASTERIJIEN.

Vastesohuiven, bedr. st. ww. Sluiten door
schuiven. Wilde de grendel vasteschuiven ? Vgl.
VD.
Vasteslaan, bedr. onr. ww. Door slaan vastmaken. Wdb. De pinne van den top lotert, ge
moet ze vasteslaan. Ge zijt te wild : doet de
desire vaste, mor en slaa' ze toch nie' vaste.
Hie sloe' zijne schuurvloer mee ne stamper
vaste, lhie en was nog nie hart genoc f.

Vastesmeen (zachts. e), ww. Vastsmeden. Zie
SMEEN.

Vastesnokken, ww. Zie VASTESN U LAKEN.

lange a), bedr. zw, ww. Wdb, Na(g)elt die
planke vaste.

Vastesnoeren, bedr. zw. ww. Vastsnoeren.
Wdb. De schoene' vastesnoeren.
Vastesnukken, bedr. zw . ww. Daarnaast, min
gewoon, VASTESNOKKEN. Met eenen ruk iets
sluiten. Ze seas kaad, en z' en deed in 't uitgaan
de desire niet toe, ze snuktege ze vaste. _Ye knoop
vastesnukken. Zie SNOKKEN, SNUKKEN. J. CV

Vastene, m. Zie VASTEN.
Vastenemen, bedr. st. ww. Daarnaast, gewo-

Vastespellen, w w. Zie VASTESPETEN.
Vastespeten, bedr. zw . ww. Daarnaast VASTE-

Vastenaaien, ww. Zie VASTEN .GELEN.
Vastenagelen (uitspr. -na(g)aLan met zovl.

ner, VASTEPAKKEN. Iet vasteneisen of vastepakken, het met de handen (of een werktuig)
aanvatten. Da' ijzer was heet en 'k hè (heb) mij
verbrand mee 't vaste te pakken. Pakt het mee
de nijptange vaste. Ook fig : 'k zal da' werk ne
keer vastepakken, er mede beginnen met de
bedoeling door te werken. — Iemand vastenerven
of -pakken, hem aangrijpen met een kwade bedoeling. As die zatte beeste nie en zwijgt, ga 'k
hem vastepakken em buitesnzijten. Ook fig. :
hem bekijven, berispen ; hem harde waarheden
zeggen.

(Aanh.).

SPELLEN. Vastspelden. De kazak en es nor nie
genouid, de stikken en zij' snor vastigespeet.
SCH. CV . R. J.

Vastesprengen, bedr. onz. st . ww. Onz. Van
slot : 'k Moore dat liet slot van de de si re vantseZfs vastesprengt. — Bedr. Door springen hard,
stevig maken. De hinders hen hier de grond
vastegesprongen. — Zie SPRENGEN.

Vastestaan (uitspr. niet zovl. lange a), onz.
onr. ww. Wdb. Die tafel en stew' nie' vaste, ze
wankelt of waggelt.. — Met een persoon als sub-
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ject. In de (of zijn) schoene vastestaan. Zie
VASTE.

Vastestampen, bedr, zw. ww. Wdb. De
grond, de steene(n) vastestampen. De deure
vastestar;zpen, ze met Benen stamp in het slot
doen.

Vastesteken, bedr. onz. st . ww. Bedr. Iets
door steken vastmaken. De wend heet (heeft) die
stake losgewouid (-gewaaid), ge moet ze were
vastesteken, -- Onz. Niet los zijn of komen ; niet
waggelen of loteren. Z' en kan de fluimen nie loskrij(g)en, ze blijve vastesteken (op de borst, in
de luchtpijp. enz.). De kenre stak vast in de
more. Den top slaat (zie ald.), omdat de panne
Wie meer vast en steekt. De moordeneere steek(t)
vaste, zit in 't gevang. — Niet meer kunnen
voortgaan in 't spreken de paster bleef i(n) zij'
sermoen) vastesteken. Vgl. SCH (Bijv. ).

Vastestellen, bedr. zw. ww. Vaststellen (dat
men ook gebruikt). Wdb.
Vastetemmeren, bedr. zw. ww. Door timmeren vastmaken (met of zonder nagels). Tentviert al die planke' vaste. Vgl. VD.
Vasteterten, bedr. st. ww. Tredende vastmaken. Den hovenier lire' da' beddeke vastegetorten. Zie TERTEN.
Vastetrappen, bedr. zw. ww. Daarnaast, met
eenigszins gewijzigde bet., VASTETRAPPELEN
(zie J.), VASTETRAMPELEN. Hier passere' veel
'nains(ch)en : de grond es vastegetrapt. De per(de)n lien (hebben) 't hier dl vastebetrappeld.
De schoolkinders spelen hier alle da(g)en en
trampelen de koer stijf vaste. Zie TRAPPELEN,
TRAPPEN, TRAMPELEN.

Vastetrekken, bedr. st. ww. Door trekken
vastmaken. Trekt da' snoer vaste. — In 't slot
trekken. Dat es 'n deure die ge keunt vastetrekken (d. i. zonder den sleutel te gebruiken). J.
CV (Aanh.).
Vastevijzen, bedr. onz. st . ww. Bedr. Iet
vasteviizen. — Ons. De ;noere van de 7'i^j' es
zot, z' en vist Wie ;;zeer vaste. — Zie VIJZEN.

VAZELIENE
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tak vaste. Den dief zit vaste. — Niet los zijn.
De pinne van nen top moe' vastezitten.

Vasthaken (uitspr. -akan met zovl. lange a),
bedr. zw. ww. Wdb. Ge moet de nu (nieuwe)
zweng an den disel vasthaken.

Vasthangen (uitspr. -angan), onz. st. ww.
Wdb. 't Hekkie en hangt me 'neer vaste.
Vasthauwen (uitspr. -auwan), bedr. onr. ww.
Vasthouden. Wdb. ''z Koorde vasthauwen.
E kin(d) vasthauwen. — Bewaren, behouden
(van geld). Da' maisk' en koes(t) gee' geld vasthauwen. — Zie HAUWEN.
— Afl. Vasthauwere, m., iemand (man of
vrouw) die eenigszins gierig is : zij' wijf es ne
vasthauwere, mor hij niet. CV (Aanh.), J (Bije:).
Vasthebben, ww. Zie VASTHEN.
Vasthen, bedr. onr. ww. Vasthebben. Wdb.

— Met een persoon als object. Iemand vasthen,
hem gevangen genomen hebben. Z' hen den dref
al lange vaste. Vanhier : iemand vasthen, hem
foppen, bedriegen. SCH. DB. J. VD. — Met eene
zaak als object. Iet vasthen, iets begrijpen. Veelal
met het : den dommerik en heet 't nog Wie' vaste,
en 'k ze(gg)e 't pertank klaar genoe f . J. VD.
-- Iet vasthen gelijk de Aalenk (paling) mee' de
stert, iets zoo vasthebben dat men 't niet houden
kan. SCH (Bije.). — Zie HEN.
Vat, O.

Mv. vatan (met zovl. lange a); verkl.
zachtl. o), mv. -tses, -tsies. Wdb. Uit

vootsa (met

e vat en keunde toch mmzor tappen wat er in es.
E 'vat en ka' mor geen (geven) wat het inheet
(inheeft). — Maat : e vootse = het vierde van
een meuken. 'n Half vootse = het achtste.
I/ 4 van eene ton : brauwer, brengt eiij e vootse
bier; J (Bijv.).
— Afl. Vaten (met zovl. lange a) bedr. zw.
Ww.: nena biezwerm vaten, een bijenzwerm in

een ledigen bijenkorf vangen. KIL. Ser. DB. J.
CV (Aanh.) ; — vanhier : vatere, m. , bijenkap
of (soms) -sluier : aldus geheeten omdat de biekweekere met eenen vatere over 't hoofd ne

Vgl. CV. J.

zwerm vaat.

Vastevriezen, ww. Wdb. Iet (gras, een voorwerp) ka' vastevr /ezen. Al d'haarkies va' mijneis
bord (baard) ware vastegevrozen.
Vastewerken, bedr. zw. ww. Door bewerken
stevig maken. Ge moet de boter vastewerken.
Vastewillen, onz. onr. ww. In 't slot 'villen
komen. Der hapert let an 't slot : 't en wilt
nie ?neer vaste. CV (Aanh.).
Vastewoelen, bedr. zw. ww. Wdb. HA?)

Vaudeville (u it spr. vodaviel, soms vodcta- ;
klemt. op viel), ni. (niet vr.) evenals 't fransche
woord. Dat es nog ne schoone vodeviel.

vastewoei' li. Zie WOELEN ; ook J.
Vastewortelen, onz. zw. ww. Vastwortelen.
Wdb. Dei' booat/e was zoo vastegeworteld, da'

'k het me/ en koest uittrekken.

Vastezetten, bedr. zw. ww. Vastzetten. Wdb.
'a foppinne 7'asiezetten. — Iemand vastezetten,

heimi in de gevangenis zetten.
yastezitten, onz. st. ww. Vastzitten. Wdb.

Die noten en zijn nog nie' rijpe, ze zitten an den

Vaute, vr. Mv. -i?. Fr. voute. Gewelf. Die
vaute ''? kan 'tgewich(t) W ie' dra(g)en. — Ook :
vautekamer, zie beneden. — Vgl. DB. SCH. J.
KIL. OUD., Bijdr : VOUT(E) of VAUTE.
— Afl. Vauten, bedr. zw. ww., een vaute
maken ; welven ; DB.
— Samenst. Vautedeure, vr., de deur der
vautekomere ; DB ; — vautekomere, vr., kamer
boven het keldergewelf, boven de keldertrap;
DB ; daarnaast vaute; --- vaute- (of vauten)trap,
m., of -trapke, o., trapje) die naar de vautekomer leidt.
Vauwe, vr. ; vauwen, ww. Zie VOUWE, VOUWEN (ook de afl.).
Vazeliene (uitspr. va met ndl. lange a, lie met
den klemt.), vr, Vaseline,
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Vechten, onz. st. ww. Very. : vocht, gevochten. Met hen (hebben). Wdb. -- Vechte gelijk
d' lianen of gelijk twie hanen, hardnekkig vechten. Vechten dat de pluime'' stuiven of dat
't haar stuift of dat het stuift, erg vechten.
Vechten dat de „misters (gensters) vlie(r)en. -Te(,r )en iemand (of let) vechten, iemand of iets
bestrijden. Mee iemand vechten is heel iets

bruikt : veertien. 't Stel es uit i(n) veertiene.
Veertien dieven. Zie ACHTE.

Veertiende (sch. e), telw. Veertiende. Vandaa(g) es 't de veertiensten. J. CV (Aanh.).
Veertig (sch. e), telw. Men zegt altijd :feerteg

keers, voor veertigmaal. Zie FEERTIG.

Veerze (uitspr. veeza met sch. e), vr. Mv. -n.
Verkl, veeske ; mv. -kes, -kies. Vaars. 'n Vulle
veeze, drachtige vaars. 'n lege (ledige) veeze, onbevrucht. Vgl. DB. CV . J. Mal. : ve(e)rse.
— Samenst. Vee(r)zekalf, o., kalf van 't vrouwelijk geslacht. SCH. DB. CV . CL (P4v.).

anders : 't bet. iemand al vechtende helpen of
steunen. Vgl: VD. -- Te(g`e meelens vechten,
ook : te(g)e mneulezaile' vechten, tegen ingebeelde
vijanden vechten. — Te(g)en iet vechten, moeite
doen om het te overmeesteren. Te(g)en de vaak
vechten. Te(g)en den honger vechten. CV. J. —
Wed. Er hem deure vechten, zich door eene
moeilijkheid strijden. Den eztrleu(g) hee' lan oe

Veeste (zachtl. e), vr. (niet m.). Mv. -n. Verkl.
e'eestse (soms veesteke); mv. -tses, -tsies (soms
-kes, -kies). 'n T'ceste laten. 't En es mor 'n veeste,
het is niets van belang ; ook : 't en es geen veeste
werd. Van ' 1i veeste nen donderslag maken, van

gedziurd, mor in' hen der ons toch deure gevochten. Sies hee' veel gel(d) verloren, mor hie zal
der hem wel deure vechten.
Afl, Vechtachteg, bn. : ne vechtachtegen
liane; Wdb. ; — vechtere, m., iemand (man of
vrouw) die (veel) vecht : zij' wijf es, mijn dzielkeouds, ne vechtere ; --- vechterije, vr.

Vedel, vr. ; veder, m. Niet in gebruik (ook

niet de afl. en samenst.).
Vee (sch. e), vr. Zonder mv. ; zonder verkl.
Niet gewoon. Wdb. Koopman z(n) vee.
Veeg, bn., bw. ; veeg, m. of vr. Niet in
gebruik.
Veel, te 1w. b w. Zi e VELE.
Veel (uitspr. met sch. e), bn. Vaal. E per(d)
nice' veel haar. 'n Roo' veele duive. Ook vaal
(met zovl. lange a) is in gebruik. Zie VAAL hier
en bij FRANCK-VAN WIJK.
Veelderhande, bn. Velerhande. Wdb.
Veem, o.Niet in gebruik (ook niet de samenst.).
Veemol (uitspr. met sch. e), m. Mv. -lien.
Verkl. ongewoon. Veenmol. De veemol doe' veel
kaad in de lochtenk. DB. CV. J. Loq., Wdb. —
Assimilatie; doch het volksgeloof brengt liet niet
al te goed bekende dier in verband met vee (zie

ald.) : de veemol, _akt 'n scene van de koe, die
't ges (pers) weedt, en zuigt de melk nit den cur.
— Samenst. V emololie, vr., olie van veemollen
die men in eer fleschje laat verrotten : veenzololie
es goed o wonde' gelaid. J ( Bije.).

Veen, o. Niet in gebruik (ook niet de samenst. ;

zie toch VEEMOL).

Veer (zac htl e , vr. Zie VERF.
Veer (uitspr. met sch. e), o. Mv. veeren.
.

)

Verkl. -ke; mv. ongewoon. Wdb. An de Scheld'
ester meer as ée' veer (waar men wordt overgezet).
Veertien, te iw . Zi e VEERTIENE.
Veertiendere (sch. e), m. Mv. -rs. Verkl. -rke;
mv. -rkes, -rkies. De slot-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. In het piketspel : vier azen (of vier
heel en, vier vrouwen, vier boeren, soms ook vier
tienen). We veertiender telt veertiene : vandor
de no7ne (naam).
Veertiene (uitspr. met sch. e), telw. Zelfst.
gebruikt en als slotwoord : veertiene ; bijv. ge-

VEISTERE
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een nietige zaak iets groots maken ; erg overdrijven.
Veesten, onz. zw . ww. Meestal in den infin.
Wdb. Wie zit dor te veesten ?
--- Afl. Veestere, m., iemand (man of vrouw)
die veest ; ook : nietig mensch ; de leeleke veester
van ne jongen heet (heeft) de blommen afgetrokken.
Veete, vr. Niet in gebruik.

Veetse (uitspr. met zachtl. e), vr. Zie VITSE ;
vgl. PAQUE, Volksn. der Planten.

Veeze, vr. ; veezekalf, o. Zi e VEERZE, VEERZE-

KALF.

Vegen, ww. Niet in gebruik. Zie VAGEN.
Veil, o. Niet in gebruik. Zie ERFELE.
Veil, bn. ; veilen, ww. Niet in gebruik (ook

niet de afl. en samenst.).
Veilig, bn. bw. Niet in gebruik (ook niet de
afl.). Zie hier toch VIJL.
Veint (uitspr. vaint), m. Mv. -en. Verkl. -tse;
mv. -tses, -tsies. KIL. VEYNT, naast VEYN. Vent,
kerel. G' en zij' geene vaint, minachtende uitdrukking : ge zijt onwaardig, of slecht, of valsch,
of onbekwaam. Vgl. VD, J, CV (Aanh.) VENT.
-- Minnaar. Mee' da' nzaiske nog geerde vaint ?
-- Man, echtgenoot. eerre vaint is in de sick
gebleven. SCH. DB. CV . J. -- Troetelwoord voor
jongen, jongetje. Ge zij' mijne vaint, newoure
(niet waar) ? Komt op mijne schoot, mijne zoete
vaint. Hett' on (hebt ge u) zeere gedaa', znij'
:

vaintse zoete ?
Veinster(e) (uitspr. vaistara), vr. Zie VEI-

STERF.

Veinzen (uitspr. vainzan), ww. Komt in gebruik (ook de afl. vainzere, m., vainzerije, vr.).
Zie de Wdb.
Valster, vr. Zi e VEISTERE.
Veistere (uitspr. vaistara), vr. (niet o. als ndl.
venster). Mv. -ters. Verkl. -rke ; mv. -rkes,
-rkies, De slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
'n Groote vaistere. Doet de vaister toe. Veur
(niet aan) de vaister zitten. OLD., Bijdr. DB. T.
Mnl. veinster (naast andere vormen).
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— Afl. Vaisteren, onz. zw. ww. ; eig. : aan een
open venster staan en met iemand die binnen is,
spreken ; gewoon : 's avonds of 's nachts aan het
slaapvenster van 't liefje met haar spreken ; vanhier : vaistereere, m., iemand die vaistert;
vaisterenge, vr., het vaisteren : 'k en wille diene
vaistereere niet, zai de moedere, en die vaisterenge moet hier uit zijn. Vgl. SCH. DB. J. CV

(Ranh.).

Samenst. Vaisterglas, o. ; vaistergorduine,
vr. ; vaisterkassijne, vr., verrsterraam ; vaisterruite, vr. ; vaistertroulde, vr., venstertralie.
--

Vel (uitspr. met gerekte korte e), o. Mv. -len.
Verkl. -leke; mv. -lekes, -lekfes. Wdb. — Iemand
't vel afdoen of afstroopen, hem van alles berooven, hem arm maken. Diepe gel(d)vaint heet
(heeft) er al vele 't vel afgestroopt. Ook :
veel (alles) doen verliezen (in spel b. v.) : de keerels hè ( hebben) gisteren de g'heelen nacht
gekort (gekaart) en Tonie 't vel afgestroopt. —
Roepen alsof ze 't vel afdeen (of afstrooptegen),
erg en luide roepen of schreeuwen. J. — Ne kai
't vel afdoen, heel vrekkig zijn. Ze zijn dor zoo
Biereg da' ze ne kai 't vel zoon (zouden) afdoen
(zelden afstroopen). G' en keunt geene kai 't vel
afdoen, het is verloren moeite geld te eischen
van eenen schuldenaar die niets bezit, het dient
tot niets hem wettelijk te vervolgen. — Van
iemand die zeer vet is : ge keent (of ge zoodt
zoudt) hem uit zij' vel schutten (schudden). J. —
Loui (lui) vel rekt wel: 't wordt gezegd van eenen
luiaard die gedurig geeuwt en de armen uitrekt.
— 't Zijn al pellen en vellen : van taai en slecht
vleesch, of van magere, slechte visch. J. — In e
kaad (kwaad) of slicht vel steken of zitten, ziek
zijn. J. Vgl. VD. --- Spottend antwoord op de
vraag : wor es hie (of ze) ? Hie es (of zit of steekt)
zij' vel, en aster hie uitkomt, en estie nie wel. J.
— Lijf. In zijne bloot vel loopen, naakt loopen.
Log., Wdb. — E boe' vel ophen (ophebben), wel
te pas zijn. — Iemand an 't vel kommen (of zitten), iemand te lijve gaan, hem aanvallen. Eig,
en fig.
— Minachtende term. Vrouwspersoon. Da' vel
en verlegt gee' strood op ne g'heelen dag. Da'
leelek vel! Zij' wijf was e kaa' (kwaad) vel. Mie
es e vuil vel, e loui (lui) vel. Vgl. VD. J.
. — Vlies over vloeistoffen. De ton es af, er zij'
vellen op 't bier. Vgl. VD. J.
— Samenst. Velleploten, o., in de vellen (huiden van geslachte dieren) handel drijven, ze van
de doode dieren doen en ze voor de looierij bereiden : zij' vader doet 't velleploten; bij VD :
vellenploten (niet met dezelfde bet.) ; zie PLOTEN
bij FRANCK-VAN WIJK vanhier : velleplotere,
m. ; velleploterije, vr, : het velleploten, ook de
plaats waar men de vellen ploot.
;

Veld, o. Mv. vel(de)n. Verkl. -eke; mv. -ekes,
-ekies. Wdb. — Te velde, op of in het veld. Moeder
es te velde. In de Maie es 't schoone te velde.
Verkoopenge va' kooren (loof, enz.) te velde,
d. i. waar het staat en groeit.
— Samenst. Veldbane, vr., baan door een veld ;
veldbrakke, vr., kind (jongen of meisje) dat
veel in de velden loopt : die veldbrakke loopen
—

VELODROM

't koore kappot om er blo;nnzen te trekken ; J ; —
veldduive (uitspr. velttuiva), vr., zie VELTE ; —
velderte, vr., akkererwt (Pisurn arvense L.), in
tegenstelling met lochtenkerte, die men in den
moestuin kweekt ; — veldleewerkere, m., de echte
leeuwerik ; vgl. gesleewerkere ; — veldmuis, vr.,
VD ; — veldplante, vr., akkerplant, veldgewas ;
— veldveu(g)ele, m., veldvogel; — veldvrucht-,
vr., veldvrucht ; — veldwachtere, m., 't gewone
woord is sarpettere (zie ald.) ; — veldweep
(sch. e), m., weg door een veld ; verkl.: veldweegske, o., of veldwegele, m., en van dit laatste :
veldwegelenk, m., nog verkleind tot veldwegelenkske, o. ; vgl. CV, R, CL (Bijv.). — veldwerk,
0., veldarbeid.
Vele, onb. telw, Veel. Wdb. De, eind-e valt
soms in de uitspr. weg ; als slotwoord altijd vele.
— Veel te vele, fr. beaucoup trog. — Veel en
nog, zeer veel. Warender veel koeien op de mort
(markt) ? Veel en nog. Log., Wdb. — In iet vele
maken, er zeer droef om zijn. CV. J. — Van
iemand (of iet) vele maken, veel voor iemand (of
iets) over hebben.
-- In : de meulen te Vele, naam van eenen
windmolen op Elst, naast den Heereweeg, wordt
Vele als een plaatsnaam opgevat ; nochtans kreeg
deze molen zijnen naam, omdat de menschen dachten dat hij er onnoodig, dus te vele was.
— Afl. Veelte, vr., VD ; veelheid is niet in
gebruik ; deur de veelte van de pato(dd)ers zijn
ze goe'koop dees jaar.
— Samenst. Veelhoek, in., \Vdb. ; vanhier :
veelhoekeg, bn., daarnaast veelkanteg; — veelkaleureg, bn., veelkleurig ; — veelpratere, veelsprekere, m., min of meer minachtend : iemand
die veel spreekt en praat.
Velen, ww. Niet in gebruik.
Velge n vr. .1\'T v. -n. Verkl. -gske ; mv. -skes,
skies. Mnl. velghe. Velg. Der es 'n velge te kort
vuur da' wiel.
— Afl. Velgen, ww., Wdb. : e wiel velgen.
-

r

-

Velijn, o. vellen, ww. ; velling, vr. ; vellingen, ww. Niet in gebruik.
Velo (uitspr. ve- met zachtl. e en met den
lo met zachtl. o), m. Mv. veloots. Verkl. :
velootse ; mv. -tses, -tkies. Velocipède, rijwiel.
iVe schoone velo. Op ne velo rijen.
— All. Veloachteg, bn. bw., van 't rijwiel
houdende : de kinders zijn aaszaal veloachteg.
— Samenst. Velobane, vr., ook velowee; (sch. e),
m., rijwielweg ; — velogast, m., iemand met een
rijwiel : ne velogast hee 't kind onverregereen ;
— velokoers, m., kampstrijd voor velorijders ; —
velorijen, o., het wielrijden ; vanhier : velorijenge, vr., hetz. als velokoers, en velorijere,
m., wielrijder ; — velowiel, o., rad van een velocipède.
Velocipède (uitspr. -péte, op zijn fransch zonder slot-e, met den klemt.), in. (niet vr,). Men gebruikt meer het korter VELO (zie ald.).
Velodrom ( klemt. op drom), m. (niet o.)
evenals 't fr. velodrome. Een nieuw woord. Zie
V D.
klemt.,

-
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Velte, vr. Mv. - n. Verkl. ongewoon. Soort van

huisduif : het is een oud duivenras. De velten en
lig (hebben) geen neuzen, klain (of geen) renge
(ringen) rondom d' oo(g)en, en ze zijn nogal
groot. G' en keunt 'n velte me' gemallek in
't hand pakken. Men heet ze nog : veldduive
(misschien wel veltduive) en keetere ; zie die
woorden. Vgl. DB, die velte door fr. pigeon de
roche, biset vertaalt ; de vette (= huisduif) noemt
hij biset de colombier ; hij schijnt 't woord te
brengen niet tot veld, maar tot KIL. velt, velts
= eetra, ruges. Zie nog SCH (Bijv.).
Velzik of Velzikke (uitspr. zik of zak), o.
Dorp bij Zottegem. Zie PLAATSNAMEN.
-- Afl. Velziksch, bn. : op zij' Velziks, naar
Velziksche manier ; Velzikschen (met ch), m.,
daarnaast soms Velzikkeneere, m., inwoner van
Velzikke; 'n Velziksche, vr., vrouw uit dit dorp ;
mv. der 3 geslachten : Velziksche : 't zij(n) Velziksche die de diefte gedaan hen (hebben).
Ven, vr. Niet in gebruik.
Vendel, o. Zi e VENDELE.
Vendele, O. Mv. -/S. V erkl. - lke ; mv. - lkes,
-lkies. Vaandel. Wdb. --- Vlie(g)ende vendele,
hemd, hemdslip ( meestal van manshemdslip ).
Gewoonlijk met in. Den ombeschoonzderik (onbeschaamderik) liep over straat i' zij' vlie(g)ende
vendele. -- Zij' vendel (of vendelke) steekt uit
(men voegt er al dan niet bij : 't es keeremesse),
zijn hemd steekt langs achter door een gat van de
broek. Vgl. SCH. J. CL (Bijv.).
— Vrouw die veel over straat drentelt en
zwiert. Da' leelek vendel en es va' z' leven n iet
thuis.

Vendelen, onz. zw. ww. Van zaken. Zwaaien

(als een vaandel), zwieren, slingeren. De sleure'
van herre rok vendelen achter her hielen. DB.
-- Van personen (en veelal van vrouwen). (Rond)zwieren. Kijkt hoe die maiskzes vendelen, 't es
'n schande ! SCH. DB. Er van deure vendelen,
weggaan al zwaaiende en zwie re nde.
Venden (uitspr. ven(de)n), bedr. st. ww. Verv. :
wand (of zeldener vond), gevon(de)n of gewoon
von(de)n.' k Bè (ben)gaa' kijken nor mij' zusterke,
snor 'k en hè ze nie' von(de)n; 'k en wand ze n iet.
Zoeke wor niet te eenden en es, op de verkeerde
plaats (willens of niet) zoeken. -- Iet ven(de)n
da' ge niet en zoekt, iets onaangenaams ondervinden, ontmoeten. Vanhier : iet (of het) ven(de)n,
gefopt of bedrogen zijn (of worden). Sies meendege ne goeë koop gedaan t' henne (hebben), mor
;zie hee 't wonde, zilte ! Afgeranseld worden : as
ge nor de keermes t' Els(t) gaat, tilde 't ven(de)n.
Zoo ook, (veel) verliezen (in spel) : hie hee' gisteren erve(n)d mee' de. korte (kaart) gespeeld, snor
hie hee' 't von(de)n ! — Ieman(d) ven(de)n, hem
iets doen boeten. 't Zal ou (u) ven(de)n, deu(g)eniet ! J. Vgl. VD. -- Iemand of iet liever vertoren hen (hebben) as vo(nd)en, hem of het niet

gaarne hebben of ontmoeten, er weinig genegenheid voor hebben. J. — In iemand of iet (veel,
niet = niets, letter = luttel, enz.) ven(de)n, er
aan veel of weinig waarde hechten. 'k En vende
niet in dienem boek. Vendegij iet in da' maiske ?
J. -- Iet gevonde krij(g)en, het kunnen schikken.
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Keunde 't nie' gevonde krij(g)en om da' kot te
veranderen ? Mor(ge)n es 't hier gouischietenge,
tracht 't gevo(nd)en te krij(g)en om mee te
doene. J.

Vendu, vr. o. Niet in gebruik (ook niet de
samenst.). Zie VANDIES(I)E.
Venger(e), m. Zie VINGER(E) (ook de afl. en
samenst.).
Venijn, 0. Met in gebruik. Zie FANIJN, FENIJN, FERNIJN (ook de afl.).
Venizoen, o. Niet in gebruik.
Venke, vr. Zi e VINKE.
Venkel, m. Zi e VENKELE.
Venkele, m. (niet vr.). Zonder mv.; zonder
verkl. De slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Venkel. In onzen hof staat er venkele.
Venkelhout, o. Zi e VENKELHOUT.
Venkelhout ( uitspr. -aut ), o. Mondhout
(Ligustruiiz vulg are L.). Der zijn ha(g)e' va'
venkelhaut. -- De bladeren gelijken zeer op die
van Vinca, vinkoorde. Moet aldaar deli oorsprong
gezocht worden ?
Vennoot, m. Niet in gebruik (ook niet de afl.).
Venster, 0.; vent, m. Niet in gebruik. Zie
VEI(N)STERE, VEINT ; ook de afl. en samenst.
Vente, vr. Zonder mv. ; zonder verkl. Verkoop ; fr. vente, de'bit. De ,.rente 'n es mor klam
-

in deze vnalheureuzen tijd. Hoe gaat de vent in
de nut (nieuwen) wenkele ? Vgl. overigens SCH.
DB. KIL. OUD., Bijdr. VD ( « weinig gebruike-

lijk », en met gelijkende, doch ander bet.). —
Vente nor de mort (markt), verkoop volgens de
markt (is deze goed of slecht, zoo is de vente ook
goed of slecht). Fig. 't Es vente nor de mort,
men moet zich naar de (slechte) omstandigheden
van 't leven schikken.
Venten, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.).
Venus, vr. Niet in gebruik (ook niet de
samenst.).
Ver, bn . bw. Zie VERRE.
Ver , voorvoegsel. Men spreekt uit ver - of var - .
Veraarmen, Ww. ; veraarm.oed, bn. bw. Zie
-

VERARMEN, VERARMOED.

Verabbeseren ( uitspr. ze-), ww. Zie VERABUZEREN (ook

de afl.).

Verabuzeren (uitspr. a kort, bu of verdoft

ba - , ze met zachtl. e en den klemt.), wed. (soms
onz.), zw. WW. Zich vergissen; missen, dwalen.
'k Hè mij verabit ryeerd. Ge zij' verabbezeerd.
Vgl. J. VD.
-- Afl. Verabuzasie, - se, of verabbezasie, - se,
vr., vergissing, missing, dwaling : 't was 'n verabbezase.

Verachten, ww. Wdb. Iemand of iet verachten.

Afl. Verachtenge, vr., verachting ; —
m., verachter (man of vrouw).
Verachteren, onz. bedr. zw. ww. Wdb. —
Onz. Van uures erk, fr. retarder. D' harloodze
verachtere,
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verachtert alle da(g)en 'n ure. Soms bedr. Ge
moet d' harloodze 'vt beetse verachteren, ze
achteruit stellen. Van arbeid : de c edureg e
re(g)en heet (heeft) ons werk veel verachterd,

heeft het vertraagd. Vgl. J.
Afl. Verachterenb e, vr., vertraging (van
uurwerk, van werk).
Veraf, bw. Wdb. Van afstand of van tijd.
Gewoonlijk met er en dan beter vaneen geschreven. ill' en zijn nog te Gent niet : me zijn er
nog ver af. Es 'tal tien uren ? 't Es er ver af.
— Ook fig.Dat en es de zake niet : ge zijt er
ver af.

Verakkorderen , verakkerderen (uitspr.

de met zachtl. e en den hoofdt.), onz. zw. ww.
Overeenkomen; eig. t'akkoord zijn. As man en
vrauwe niet en verakkerderen, moet 't huishauwen te niete. 11.1iek' en Jan verakkordere
goed tegare. Ktr.. J. CV (Aanh.). — Vgl.

VD : VERACCORDEEREN (met ander bet.).

Veranderen, bedr. onz. zw . ww. Wdb. —
Spr. Da' verandert de pa(nt)pieren, dat verandert de zaak. -- Van personen. Verandere gelijk
't were (of gelijk de wend), zeer gemakkelijk van
meening veranderen.
-- Afl. Veranderenge, vr., verandering : veur
de veranderenge zijn ; spr. : veranderenge va'
spijze, nuën (nieuwen) appetijt ; — veranderlijk
(met ij), bn. bw., Wdb. : hie es zoo veranderlijk
as 't were, as de wend, zeer veranderlijk.
Verantworden (uitspr. -wor(da)n), onz. of
soms wed. zw. ww. (Zich) verantwoorden. Wildegij veur rasij verantwor(de)n ? Wdb. Zie
ANTWORDE, ANTWOR(DE)N.
-- A fl . Verantwordelijk (met ij), bn. bw.,
verantwoordelijk ; vanhier verantwordelijkhied,
vr. ; -- verantwordere, m. : de notares vroeg

hem of dat hie ne verantworder (borg) ho (had) ;
verantwordenge, vr., verantwoording.
--

Verarmen (uitspr. var- of verorman, of -aarman met zovl. lange a), bedr. onz. zw . ww. Wdb.
Den eurleu(g)e verorfnt alkendeen. Alkendee'
veraarmt. Vgl. AAR(E)ME, OR(RE)ME.
— Afl. Verormenge, veraarnaenge, vr., verarming.

Verarmoed (uitspr. varor- of veraarmoet met
zovl. lange a, moet met korte oe), bn. bw. Armoedig, haveloos, armzalig. Dat es ne verorinoette
keerele. Ze ziet er zoo veraarfnoed uit. Verl. dw.
van 't ww. verarmoeden dat men niet gebruikt
(men gebruikt verornten ; zie ald.). Vgl. SCFi.
DB. CV . R. J. CL (Bije.).
Verauwelijken , verauweren , ww. Zie
VEROUDELIJKEN, VEROUDEREN.
Verassureren, verassereren (uitspr. re met
zachtl. e en den klemt.), bedr. zw. ww. Verzekeren. 'n Huis verassureren. 'k Verassereer on (u)
da' g' ongelijk het (hebt). -- Verassureer(d)
z z'jn, stoutmoedig (niet schuchter), frank zijn. —
Vgl. VD. CV . J.
Verbangen, onz. zw. Ww. Met zijn. Banger
(meer bevangen), zwoeler worden. 't Were verbangt. J. Zie hier BANG.

--

VERBEZIGEN

Verbanken, bedr. zw . ww. Verspelen niet te
banken (zeker kaartspel). Hie heet (heeft) 'ia
klaine fortune verbankt. Zie BANKEN.
Verbannen, w w. Wdb. Iemand verbannen.
Verbastaarderen (uitspr. -torderan, soms
-tarderan, de met zachts. e en den klemt.), onz.
zw. ww. Verbasteren (dat men niet gebruikt),
ontaarden. Van dieren en planten. Dienen hond
es verbastordeerd. Koole' verbasterdere' genzallek. Vgl. CV. J. CL (Bijv.).

Verbasteren, ww. Niet in gebruik. Zie VERBASTAARDEEREN.
Verbastorderen , -basterderen

,

WW.

Zie

VERBASTAARDEEREN.

Verbauwereren (uitspr. re met zachtl. e en
den klemt.), ww. ; ofr. esbaubir, fr. ebaubir. Verbouwereeren. KIL. verbsureren. 't Verl. dw.
verbauwereerd is vooral in gebruik. Se ll . DB.
't Woord is ook bekend (in anderen of in denzelfden vorm) in ander Vl. dialecten ; zie J, T, R,
CL /Bije ). Vgl. VERCOULLIE : verbouwereeren.
— Afl. Verbauwerasie, -se, vr., daarnaast
verbanwereerthied (van 't verl. dw.), vr., verbaasdheid, ontsteltenis ; vgl. SCH,
Verbazen, Ww. ; verbeelden, ww. Niet in
gebruik (ook niet de afl.).
Verbeesten sch. e), bedr. onz. zw. ww. Onz.
Beest worden. vaint verbeest) nog alle
da(g)en. VD. SCH. -- Bedr. In beesterij verdoen. Hie zal zijn fortune wel verbeesten. SCH.
DB. J. -- Verbrodden, gansch bederven. De
schoenaker hee' mijn schoene' verbeest. SCH. DB.

J. VD (« gew. »). Zie hier VERBEULEN.

Verbeiden, ww. Niet in gebruik.
Verbenden (uitspr. -ben(da)n), ww. Verbinden. Wdb. Zie BENDEN.
— Afl. Verband, o. ; — verbendere, m. ; —
verbendenge, vr. ; — verbentenesse, vr., verbintenis.
Verbergen,'ww. Weinig in gebruik. Zie hier
BERGEN.
Verbeteren, onz. bedr. wed. zw . ww. Wdb.
-- Spr. Zwij(g)en en kan nie' verbeterd)
wer(de)n. J.
— Afl. Verbetereere, m., verbeteraar ; — verbeterenge, vr., verbetering; vanhier : verbeterengshuis, o. en verbeteringsgesticht, o. ; VD heeft
het laatste, en voor het eerste verbeterhuis ; vgl.
J, CV (Aanh.) ; — verbeterlijk (uitspr. met ij),
bn., VD (« w. g. ») : de jongen en es nie' verbeterlijk; da' werk es zoo slicht dat 't nie' verbeterlijk en es.

Verbeulen, bedr. zw. ww. Verbrodden, verderven. De voerman es bezeg snee' zijn eer(de)n
te verbeesten en te eerbeulen. Vgl. SCH (Bije.).
Verbeuren, WW. ; verbeurten, ww. Niet in
gebruik (ook niet de A .).
Verbezigen (uitspr. -bezagan), bedr. zw. ww.
Met zijn. Verbruiken. G' em ineug(t) zooveel
boter nie verbezegen. Legt da' goed in de kasre,
me tillen 't later wel verbezegen. J (VERBEZEN).

VERBIDDEN
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Verbidden, ww. Niet in gebruik
Verbie, tusschenw. Eig. 'k Verbie ! In het
marbeispel : roepwoord dat dient om den tegenspeler te verbieden iets te doen dat hem zou
kunne n voordeelig zijn. B. v. verbie uitrekkers !
Zie hier UITREKKEN; vgl. J (i. v. verbie) ; DE
COCK en TEIRLINCK, Kindersj5el, V, 27, 30, 31,
33, 34, 5 0 .
Verbien (uitspr. bien eenlettergrepig), ww.
Very. : 'k verbo, ge verboodt (verkorte o), hie
verbo, ze verboon ; vete. dw. verboon. Verbieden.
Wdb. Iemand iet verbeen, -- herbode (niet
verboon) jacht, besloten jacht, fr. chasse re'servée.
— Afl. VerbietFre, m., iemand (man of vrouw)
die verbiedt.; -- verbod, o., Wdb.
Verbij, bw. Voorbij. Den tijd es verbid: Zie
VEURBIJ Look de samenst.).
Verbijsteren, ww. Niet in gebruik.
Verbijten, bedr. st. ww. Door bijten verdrijven. Zijnen hond en ka' geenen andere verdra(g)en, hie verbijt z' anale. -- Fig. Snauwend
en barsch verdrijven, te kort doen. 'k En late
mijn kinders nie' verbijten. — Vgl. KIL. ' R. J.
CV (Aanh).

Verbinden, ww. Zie VERBENDEN.
Verbitteren, bedr. onz. zw . ww. Bedr. Bitter-

der maken. Der es iet in 't teten dat 't stijf
verbitterd heet (heeft). Onz. Bitterder worden. 't Tete verbitter(t) dormee. De wijn en
zal nie' verbittere mee te lz(gg-)en. — Vgl.
KIL. J. VD.
Vetblauwen, bedr. onz. zw . ww. Bedr. Blauwer maken. Ge moet die verve 'n2 beetse verblauwen. — Blauwer worden. Da' kleed en zal
nie' eerblauwen. — Vgl. DB. J.

Verbloemen (sch. e), bedr. onz. zw . ww. Wdb.

Bedr. Bleeker maken. Die very' es te zwart,
ge moet ze verbleeken. De ziekt' hee mij stijf
verbleekt. J.
Verbeenden (uitspr. -blen(da)n), bedr. zw . ww.
Verblinden. Wdb. --- In iemand (of in iet) verblen(d) zijn, door iemand of. iets verblind zijn.
-- Afl. Verblendhied (uitspr. -tiet), vr., verblindheid.
Verblijden, ww. Zie VERBLIJEN.
Verblijen, bedr. onz. zw . ww. Verblijden.
Iemand verblijen. 'k Verblije deur 't schoo'
were. Vgl. VD. — Ook zelfst. Spr. Naar 't lije
komt 't verblijen. — Verblijd (verkorte ij) zijn,
een weinig dronken zijn. DB. J. Ook : geestelijk
verblijd zijn.
Verblijven, onz. st. ww. Wdb. -- .eizoo (alzoo)
verbleven ! Aldus overeengekomen, gedaan.
Veelal : azoo gezaid en azoo verbleven ! -- Bepaald toewijzen ; fr. adjuger ckjinitivenzent. Es
dal huis verbleven ? Neen' t, 't en zal nie' verblijven : de verkoo per zal 't inhauwen (inhouden, niet laten verkoopen). -- Met op, Da' land
es op mij verbleven, het is aan mij (door den
notaris) toegewezen. -- DB. J.
— Afl. Verbl. f, o., fr. adjudication definith e : eest (eerst) hedde den i(n)stel en dornor
--

VERBRANDEN

't verblijf; i(n)stel en verblijf, dat zijn de t le
zitdagen; inden Osse was 't verblijf.
Verblinden, ww. Zie VERBEENDEN.
Verbloemen, ww. Niet in gebruik.
Verblomme, tusschenw. Basterdvloek ; verzachting van verdomme ! Wel verblom,ne toch !
wo' steekt hie dor uit ? — 't Komt ook, evenals
blolnme, in samengestelde vloekwoorden : janverblomme, potverblomme, sakkerblomme, akkerbloinme, enz. J.
Afl. Verblomsch, bn., bliksemsch, don dersch ; zwijgt, verblomsche schelm ! Zie hier
---

GO(D)DEEKSCH.

Verbluffen, ww. Niet in gebruik.
Verboeft, bn. Van paarden : bevangen, ver-

stijfd ; fr. fourbu (waarvan het misschien een
verdraaiing is). DB.
-- Afl. herboefthied, vr., bevangenheid (van
paarden) ; DB.
Verboelen, bedr. zw. ww. Al zuipend en
zwierend verdoen. Hie zal zij' geld wel verzuzpen en verboeren. Zie BOELEN.
Verboeren, ww. Wdb. Ze zal her fortuuntse
wel verboeren. -- Ook : dwaas verdoen, verteren,
verbrassen Vgl. SCH (Bijv.).
Verbolgen, bn. Niet in gebruik.

Verbollen, bedr. zw. ww. Verdoen al bollende.
Tsondaas verbolt hie al zij' geld. — (Laten)
winnen en verspelen met het bolspel. Der es in
de Zwane ne korentekoeke te verbollen. Dem baas
uit de Kroone laat 'n hespe verbollen. Es d'hess
al verbold ? Vgl. SCH. DB. J. CV (Aanh.).
Verboomen (sch. o), onz. zw . ww. Geprescribeerd of verjaard verklaard zijn. Vanhier : vergeten geraken, verslijten (sprekende van droeve
gebeurtenissen). Tieste zij' vaar en es nog mor
drij weken dood; nui estie nog stijf triesteg,
mor 't zal wel verboomen. — Genezen door den
tijd en kloeker worden. Mijnen duiln doe nog
zeere, da' moe stillekies an verboomen. -- Vgl.
SCH. DB. J. Loq., Wdb.
Verboorgen (zachtl. o), onz. zw . ww. Borg
stellen (na een verkooping b. v.). In wa' herberge
moete me verboorgen ? Te verboorgen in den
Hert. Vgl. hier BOORGEN.
— Afl. Verboorgenge, vr., het verboorgen.
Verbossen, bedr. zw. ww. Van een ander
bosse (zie ald.) voorzien. De boss' es versleten,
't wiel moe' verbos(t) wer(de)n. Log., Wdb.
Ook de wevers eerbossen, als de bossen van den
buikboom of van den onderloopere versleten zijn.
— Zie VERBUSSEN bij VD.
Verbotten, bedr. onz. wed. zw . ww. Bedr.
Botter (stomper ; onbeleefder) maken. ' Ge zilt
da' mes, da' kind dornzee verbotten. — Onz.
Botter worden. 't Broomes verbot. Da' wijf zal
nog verbotten. --- Vgl. SeH. KIL. J.
Verbraien, Ww. Verbreien. Wdb. Vgl. Loq.,
Wdb
Verbranden (uitspr. bran(da)n), bedr. onz.
zw. ww. Wdb. -- Bedr. De venger(s), 't hand
-
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verbran(de)iz, iets aaEirakeil of (wll h.n) nemen dat
een ander toekomt. Laat diene slag (in kaartspel)
li(gg)en, tier verbrandt on (uw) veng ers (of oir.
hand). Z' loet (heeft) er her hand a(n) verbrand.
Ook wel wederk. : halt! ge zilt ou (u) verbranden. J. CV ( lanla.). — Iemand verbran(de)n
een strooien man (of vrouw) maken en hem
's avonds voor de deur van den persoon, dien
men bespotten «i], verbranden. 't Wordt veelal
gedaan als een oud mensch met een jong meisje
(of eenen jongeling) voornemens is te trouwen.
Ze verbran(de)n iemand ne(g)en da(g)e lank,
en er weidt ook oeschamenkeld. Alte;naits halen
z' aiers em meel rond, em bakken z' op strafe
wafels, en drenken en zuipen ze vele. — Wed.
`

In sommige spelen : meer tel krijgen, dan 't spel
het toelaat. Als men b. v. in 't een-en-twintigspel
meer dan 2 I heeft, is men verbrand. Ten tienen
;rit, en die meer heet (heeft), es verbrand (of
verbrandt hem). — Ook in 't boerafspel : hem
(zich) verbran(de)n of verbrand zijn ; 't wordt
gezegd van den speler wiens werpsteen, na 't werpen, zoo blijft liggen dat hij aan den boer (het
hoopje steenen dat men moet omverwerpen)
raakt. 1f re hem verbrandt, moe' boerwachter
wer(de)n. Aldus op de noordelijke dialectgrens
(Asper) ; zie Volk en Taal, VI, 148.
— Afl. Verbrandere, m., iemand die verbrandt (b. v. bij de scha;nenkelenge) ; -- verbrandeizgoe, vr., het verbranden (b. v. van den
strooien ivan) ; — verbrandelijk (uitspr. met
bn., verbrandbaar. •

Verbrauwen, bedr. st. ww. Verbrauwen.
Wdb.
Verbreeden, ww. Zie VERBREEN.
Verbreen (uitspr. -breen met sch. e en eenlettergrepig), bedr. onz. zw . ww. Bedr. Breeder
maken. Wdb. --- Onz. Breeder worden. De bane
verbreedt hier. DB. J. CV (Aanh).
Verbreiden, ww. Niet in gebruik. Zie VERBREEN.

Verbrijzelen, ww. Wdb. Niet gewoon.
Verbroddelen, verbrodden, verbronselen,

bedr. zw. ww. Bederven. Ge 'm meurt da' werk
azoo ;zie verbronselen. Vgl. VD. SeH (Bijv.).
Zie hier BRONSELEN.
— Afl. T erbroddenge, -broddelen ge, -bronselen ge, vr. , -- verbroddere, -broddeleere, -bronseleere, n1.

Verbrokkelen, ww. Wdb. — Onz. Verbrokkeld worden. G'heel die fortune verbrokkelt en
goat te niets.

Verbruien, ww. Niet in gebruik.
Verbruinen, bedr. onz. zw . ww. Bedr. Bruiner

maken. Ge ;;zoet de muur veel verbruinen. De
zonne u c rbruint 't vel. -- Onz. Bruiner worden.
Zij 'vel zal wel verbruinen. Vgl. Seri. DB. J.
CV (Aanh.).

Verbuigen, ww. Niet in gebruik:
Verbuizen, bedr. zw. ww. Drinkende en

zwierende verteren. Den deu(g)enie' verbuist
het dl. Al zij' geld en doe' verbuizen. Zie BUI-

-- Land verbuizen, ander (draineer)buizen

ZEN.

er in leggen. ScH.

Verbursteld (uitspr. 'arbustalt), bn. V erl.
dw. van een niet gebruikt verbu(r)stelen. Van
haar of pluimen : rechtopstaande, niet in de gewenschte -of natuurlijke richting, weerbarstig.
V erbusteld haar; verbustelde pluimen.

Verchristelijken, ww.; verconsommeren,

ww. Zie

VERKRIESTELIJKEN, VERKONSOzI: E-

RE. .

Verdacht, bn. Veel. dw. van verdenken, zie

ald.

Verdaën, Ww. Zie VERDAGEN.
Verdagen (uitspr. -da(g)an met zovl. lange a),

bedr. zw . ww. Wdb. 'za Zake verdaën. 't Tricbenaal lice' de zake verdaagd, uitgesteld.

Verdampen, ww. Niet in gebruik. Zie

VER-

DOMPEN.

Verdansen, bedr. zw. ww. Wdb. Zijn gezonthied, zij' gel( d) veedansen.

Verdapperen, onz. bedr. zw. ww. Versnellen.
Ze kan heure gank verdapperen. Da' wiel verdappert. DB. CV . J.

Verdedigen, ww. Weinig of niet in gebruik.
Zie VERDEFENDEREN.
Verdeeftigen (uitspr. met sch. e, zoodat men
ook f - zou kunnen schrijven), onz. zw, ww.
Deftiger worden. Mee' den auwerdonz verdeeftegt ne mains. J : VERDEFTIGEN.
Verdeelen (sch e), ww. Wdb. — Onz. Verdeeld worden. Die tort (taart) en verdeel(t)
nic' goed.

Afl. Verdeel, m., verdeeling : vader em
;hoeder zijn al nicer as e jaar dood en de ver
deel en es nog nie' .gedaan; daarnaast ook : verdeeleng e, vr. ; — verdeeldere, m., iemand die verdeelt ; — verdeellijk (uitspr. met ij), bn., verdeelbaar. — Van verdeeld . verdeelthied, vr.,
verdeeldheid : der es dikkels verdeelthied in de
fait gilde.
Verdeerlijken (uitspr. gewoonlijk met ij en
--

met sch. e), onz. bedr. zw . ww. Onz. Deerlijker
worden. Vader hee lange ziek geweest en es
dormec stijf verdecrlijkt. — Bedr. Deerlijk
maken. Aremoe verdeerlijkt alkendeen. Vgl.
Seri. DB. J.
Verdefenderen (uitspr. var- of verdefanderan
met zachtl. e), bedr. wed. zw . ww. Fr..de fendre.
Verdedigen. 'k Zal ;hij verdefenderen. 1Ve ;nains
gnoe zijn auwers eerde fenderen. CV. J. CI.
'

Verdeke, verdekelenge, tusschenw. Vloekwoorden (deke < domme). Verdeke toch I Teel
verdekelenge, wie zoo (zou) dat gepaisd hen
(hebben) ? Zie VERDIKKE bij FRANCK-VAN WIJK.
— Afl. Verdeeksch, verdekeleengsch, bn.,
bliksemsch : die verdeeksche keerele ! Zie hier
GOD(D EEKSCH.
Ver dekken ww. Niet in gebruik (ook niet
de afl.) .
,
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VERDEKLAREREN

Verdeklareren (uitspr. ver- of vdrdeklarerdn,
de twee e's zachti., de a kort) ; bedr. zw. ww. Fr.
de'clarer. Verklaren, -deklareeren. S /,5 verdekktreerdege dat hie Pier nie' zien slaan en ha (had).

Verdelgen, ww. Niet in gebruik.
Verdelten, bedr. zw. ww. Van delte (zie aid.)
veranderen. Ge moet dat lieu ne keer verdelten :
't en Was nie' goe' droo(g)e, as 't binne kwamp.

Verdeme, verdemelenge, verdomme, verdemmelenge, tusschenw. Verdraaiing van ver-

domme. Vloekwoorden. Verdeme, laat die beeste
gerust ! Vgl. J.
Afl. Verdeemsch, Verde melengsch, ver
demsch, verdemmelengsch, bn. : dime verdeenzschen dezt(g)eniet I Zie hier GO(D)DEEKSCH.
Verdemeleren (uitspr, ver- of vdr dellid ie "„) ,

bedr. zw. ww. Daarnaast VERDUMMELEREN. Vgl.
fr. de'molir. Vernietigen, verwoe4ten. De kinders
verdenzeleren 't hier amale. 't Es vreed lenk of
't hier verdunzmeleerd es I ScH. DB (VERDEME-

J

LII4',REN en VERDIMMELIEREN).
LEEREN).

(VERDEMME-

Afl. Verdenzeleerdere, in. , verwoester (man
verdenzelerenge, vr., vernietiging.
of vrouw) ;
-

Verdenken , ww. Wdb. Niet algemeen.
-

Iemand verdenken. Verl. dw. verdacht, als
bn. bw. : iemand verdach(1) maken.
— All. Verdenkenge, vr. ; verdenkere,
iemand (man of vrouw) die verdenkt : zij' zog
es ne leeleke verdenkere.

Verder, bn, bw. Niet in gebruik. Zie

VOO(R)-

DERE.

Verderschen (uitspr. -dessclzan, ge woonlijk
met eh), bedr. st. ww. Door dorschen verliezen,
verbrodden. De knead en es geene goeén desschere : hie verdest te veel strood. Zie DES(S)CHEN.

Verderven, ww. Niet in gebruik. Men zegt

BEDERVEN.

Verdesschen, ww. Zie VE R DE RS CHEN
-

Verdesteleweren (uitspr. -we ran met zachtl.

e), bedr. zw. ww. Daarnaast, soms, VERDESTEREWEREN. Lat. destruere en fr. de(s)trulre.
Vernielen, verwoesten. Halt, Tieste, ge 7.'erdesteleweert g' heel de lochtenk. Vgl. SCH (VERDESTELEWEEREN, VERDESTELWEEREN, .VERDESTREWEEREN). DB (VERDESTLEWEEREN). R (VERDESTELWEEREN, VERDESTREWEEREN). J (VER
-DESTRWN).CL(VEDSTRWN).MOL
(VERDISTERWIJEN). 1 < r : dissimilatie.

— Afl. Verdestele-, verdestereweerdere, m.,
iemand die vernielt ; — verdestele-, verdesterewerenge, vr. : dat es hier 'n verdestelewerenge.

Verdestereweren (uitspr. -weren), ww. Zie
'VERDESTELWEREN.

Verdichten, ww. Verzinnen. Niet in gebruik.

Verdichten, bedr. onz. zw. ww. Onz. Dichter
worden. Alle jare verdicht de lochtenkha(g)e.
Bedr. Dichter maken. Ge moet die ha(g)e 'm
beetse verdichten. — Vgl.

VERDOEN

Verdienen, WAN-. W db. Dor en es niet an

(niet op) te verdienen.

-- Afi. Verdienste, vr., Wdb. ; vanbier verdienste,; , bn., verdienstelijk ; DB, f, SCH (Eiji)).
-

Verdiep, o. Mv. -en. Verdieping (van een

huis) 'k weztn 't derde verdiep ; SCH, DB,
CV, T, R,
Verdiepen, WW. Wdb. — Onz. Dieper
De beke verdiept hier alk jaar. 5.
den. De
— Aft Verdiepenge, vr., verdieping.
Verdieren, 0112. bedr. zw . ww. Onz. Duurder
worden. De boter verdiert nog. — Bedr. Duurder
zijn der vie' veel ropen
maken. Dees jaar
(rapen), en dat verdiert de betere.Vgl. KIL.
Oun., A/J(1r. DB. VD (« gew. >). J. CV (Aank.).

Verdierlijken, WW. ; verdietschen, ww.

Niet in gebruik.

Verdiftigen, ww, Zie VERDEEFTIGEN,
Verdijen, WW. Niet in gebruik.
Verdikken, ww. Wdb.

Dikker worden.

De spiere' verdzkken (niet wed.). Vgl. VD. —
Dikker maken. 't KOke(n) verdikt de sole.
V erdjelatell, w w . Zie VERDZENTEN.

Verdobbeleren (uitspr. -leren met zachtl. e),

bedr. onz. zw . ww. Bedr. Verdubbelen. De staute
speelder verdobbeleer(t) zijnen i(n)zet. 't En es
geen honder(d) frank dat die koe kost, g e moet
dat verdobb, Onz. Dubbel worden. Op
kurten tijd verdobbeleert 't kappetaal. — Vgl.
KIL. CV . J. CL (Bijv.).
— _AR Verdobbelerenge, vr., verdubbeling ;
verdobbeleerdere, m., iemand (die in 't spel
‘

-

b. v.) den inzet verdubbelt.
Verdobbelen, ww. Verdubbelen (naast verdobbeleren). Wdb. Verdobbelen, VD, niet in
gebruik ; zie VEITEERIANGEN.
Verdoefen, onz. zw. ww. Van reuk of smaak.
Muf worden, vermuffen, vaduffen. Da' vlees
verdoeft in de keldere. -- Veelal in 't verl. dw.,
als bn. of bw. gebezigd. D' hespe 's verdoeft. Ze

riekt verdoeft (of wel eens verduft). Vgl. CV,
CL (B/fr.).'
--- Ad. Van vcrdocfl: v e rdoefthicd, vr., het
muf zijn (rieken of smaken) : e keunt de verdo(phie' van dat teten gerie&n en nog beter
gesmaken.
Verdoefen, onz. zw. ww. Daarnaast VERLAF-

Zoel, bang, bevangen worden (sprekende
van weder). 't ker es stg verdoeft (of verlaft),
't zal donderen. Zie DOEF, LAS'. Vgl. 5,
Verdoeken, bedr. zw. ww. Van kleine kinderen : ze in ander (reine, droge) doeken leggen.
FEN.

E klai' kind moet dzkkels verdoek(t) wer(de)n.

Verdoeme , verdoemelenge , tusschenw .
Vloekwoorden. Zie VERDOMME.
Verdoemen, ww. Niet in gebruik. Zie VERDOMMEN (ook de afl.).
Verdoen, ww. Wdb. Enkel in de bet. : verteren.
-- AfT. Ferdoendere, m., iemand (man of vrouw
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VERDOEZE

VERDRAAIEN

die verdoet. Zij' wijf en es geene verdoefzdere,

Bedr. Dommer maken. En slaat er nie op : ge

't es ne Baardere.

zilt hem verdommen. SCH. DB. J.
Verdompelen, onz. zw. ww. Verdwalen. De
snee ligt overal en dorsnee zijroe (zijn We) verdompeld. — Van personen. Versukkelen, op den
dompel geraken. Ze zal in (of deur) ormoe
(armoe) verdompelen. — Van zaken. Zoek geraken. naij' geree'schij es verdonzpeld. DB.
SCH (Bijv.). -- Zie DOMPELEN.
-- Afl. Verdompelenge, vr. : veedwaling; ver-

Verdoeze, verdoezelenge, tusschenw. Verhaspelde vloekwoorden. Verdoeze toch ! Wel
7'erdoezelen e I 't es toch an 't rainen ! Vgl.
VERDOEME.
Verdoffen, onz. bede. zw . ww. Enkel van geluiden en kleuren. Wdb. Zie hier DOF. Zijn
sterfine verdoft ; die keelziekte verdoft zijn
stemroe.

Verdokteren (klemt. op ten), bedr. zw. ww.

Verdokteren. VD. Z' hee' g' heel her leve ziek
geweest, en z' heet ewa' geld verdokteurd? Zie
DOKTEUREN.

Verdolen, onz. bedr. wed. zw . ww. Wdb. —
Bedr. Iemand verdolen, hem op den dwaalweg
brengen. Eig. en fig. — Wed. Hem (zich) verdolen in let. Eig. en fig. Der waren dor zooveel
banen, da' 'k er mij i(n) verdooldege. Ge praat
vele, mor 'k en versta ou (u) niet . ne mains
zoter (zou er) hem i' verdolen.
Afl. Verdolenge, vr., het verdolen ; — verdoolden, m., verdoolde, man die verdoold is ;
vr. : verdoolde; o. : verdoold; mv. voor de 3 gesl. :
verdoolde.

Verdomd, bn. bw. Wdb. -- Zelfst. m. : ver-

domden, verdoemde ; vr. : verdomde; o. : verdomd; mv. der 3 gesl. : verdomde, verdoemden.
— Zeer, uitermate. 't Es verdomd kaud, heet. J.
-- Basterdvloek. Verdomd ! wilde dat gerv.s(t)
laten ?J. Zie hier VERDOMMEN.

Verdomme , verdommelenge tusschenw.
Vloekwoorden. 't Es, verdomme ! stijf heet !
,

Verdommelenge toch, hettegij dat kanoot gedaan ? Vgl. J. — Soms voorafgegaan van mijn en
dan als vr. zelfst. nw. opgevat. Wel, mijn verdomme toch ! Mijn verdomnzelenge, 't es Fielke
die ginter afkomt!
--- Afl. Verdomcch, soms verdomrzelengsch,
hn., bliksemsch : de verdomsche kadee zal al
mijn appels stelen. Verdommelengschen deu(g)eniet !

Verdommen, bedr. zw . ww. Verdoemen, vervloeken. 'k Moet 't verdommen ! Ons Heerke zal
hem verdommen. — Uitroep om te bevestigen.
'k lloete (of mij' zielke moe') verdom(d) zijn,
as 't nie waar en es. 'k Wille verdom(d) zijn,
as 't, enz.
-- Afl. Verdomd, zie ald. ; -- verdomme, verdonzhzelenge, zie ald. ; -- verdommenesse (klemt.
op nes), vr., verdoemenis : d'eeuwege verdommenesse ; veelal met mijn, als bw. : 't es mijn verdommenesse hand, buitengewoon ; ook als vloekwoord : wel mijn (eeuwege) verdommenesse !
de schelm hee 't huis im brand Besteken ! als
bevestiging : 't es mijn (eeuwege) verdommenesse
waar ! (schertsend) lijf, achterste : 'k viel op mijn
verdommenesse ; DB, CV, J, CL (Bijv.) ; —
verdommelijk (uitspr. met ti), bw., zeer, buitengewoon ; 't es verdommelijk schoone ; 't was
verdommelijk heet were.

Verdommen, onz. bedr. zw . ww. Onz. Dommer worden. Da' manneke verdom(t) nog. --

sukkeling ; het zoek-raken.
Verdompen, onz. zw . ww. In damp vergaan,
verdampen. 't Water verdompt deur d'hitte.
Zie DOMPEN.
Verdonderd, bw. Uitermate. 't Es verdonderd worme (warm). DB. -- Als exclamatief.
Verdonderd ! dat es e schoo' nzaiske ! DB. Zie
VERDONDEREN.
Verdonderen, onz. bedr. zw . ww. Onz. Door
den donder (bliksem) getroffen worden, vernield
worden. 't Kooren es Verdonderd, zal verdonderen. — Bedr. Door den donder vernielen. Den
ha(g)el zal de velde' verdonderen. -- Fig. Vernielen, verwoesten. As Pier kaad es, zotie (zou
hij) 'tel verdonderen. — Vgl. SCH. DB. J. Loq.,
Wdb.

-- Afl. Verdonderenge, vr., vernieling (door
bliksem) ; fig. verwoesting : 't es liter 'n verdonderenge !

Verdonkeren, ww. Wdb. ---- Onz. Van kleuren. Donkerder worden. Zij' wezen verdonkert,
verbruint. - Bedr. Donkerder maken. Laat ons
die verve 'm beetse verdonkeren. De muur es te
wit, ge moet • hem verdonkeren. — Vgl. DON-

KERE.

Verdooven (sch. o), onz. bedr. zw . ww. Wdb.

Onz. Doover worden. Vader verdooft nog
alle da(g)en. -- Bedr. Doover maken. 't Werk
in de fabrieke heet (heeft) hem stijf verdoofd.
— Afl. Verdoovenge, vr., verdooving.
---

Verdore, verdorelenge, tusschenw. Vloekwoord (-dore < domme). Laat dat staan, verdore ! Ook voorafgegaan van mijn en als vr. nw.
opgevat : mijn verdore toch, 't es stijf kaud.
Kijkt, mijn verdorelenge ! 'k meendege dat den
haze dor doo'lag en nui sint hie derre!
--- Afl. Verdoorsch, zeer zelden verdorelengsch, bn., bliksemsch. Verdoorsche keerele !
Vgl. GO(D)DEEKSCH ; J en Loq., Wdb VERDORI.
:

Verdorren ww. Niet in gebruik. Zie VER-

DROO(G)EN.

erdraaien (uitspr. -drouian), bedr. zw . ww.
Wdb. — Van drank. Bedwelmen. Da' sterk bier
verdrouit — Vanhier : verdrouid zijn, een
weinig dronken zijn; ook : een beetje zinneloos
zijn ; er verdrouid uitzien ; men zegt ook, met de
twee bet. : zijne kof es of staa(t) verdrouid; en
van een krankzinnige : zelfst. m., 't es ne verdrouzden of nen halve verdrouiden ; vr. : 't es
'n verdrouide. Vgl. CV, IZ J, CL (Bijv.). —
Al draaiende verdoen, verteren. Hie zit gedureg
op de per(d)ekiesmeulen, hie verdrouit er al zij'
,

geld op; da' manneke verdrouit al zijn cen(t)s
op de nzakraanznzeulens.
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VERDRAËN

— Afl. Verdrouienge, vr. daa rn aast verdrouithied, vr., 'n klaine verdrouieng iza 't hoofd hen

(hebben), eenigszins bedwelmd zijn (vooral door
drank) ; -- verdrouiere, m., iemand die eens
anders woorden verdraait.
Verdraën, ww. Zie VERDRAGEN.

VERDUVELEN

Verdrummen, bedr. st. ww. Dringende verplaatsen. Verdrunit die stoelen. Me zijn hier, in
da' ez oe/
heeleg ars veedrommen. — Ver
drukken, te kort doen. Ze verdrummen da'
,

manneke thuis : luie iizoe' vele verken en hie en
krijt geen tete' genoe f — Zie DRUMMEN. Vgl.
SCH.

Verdragen (uitspr. -dra(q)772 met zovl. lange

,

DB. J.

Verdubbelen, ww. ; verduffen, ww. Niet in

a), bedr. st. ww. Wdb. — Woordenspel. Tot
die zegt : 'k en versta 't niet, antwoordt
men : keunde 't nie' verstaan, verdraagt) het.
— 'k En kan herra nie' verdra(g)en, zegt men,

gebruik. Zie

schertsend, van een goede kennis die nogal zwaarlijvig is, zinspelend op verdragen, fr. transporter, en verdragen, fr. supporter.

Iet
verduiken, het verzwijgen. In 't spel da' piepkenduik heet, verduiken de hinders Boudere
(hunlieder). SCH. DB. CV , J. Loq., Wdb. Zie

iemand

Verdreeën, ww. Zie VERDREEGEN.
Verdreegen (uitspr. -dree(g)an met sch. e),

bedr. zw. ww. Bedreigen. Iemand verdree(g)en.
SCH. DB. J. Vgl. Loq., Wdb.
--- Afl. "Verdree(g)enge, vr., bedreiging ; —
verdree(g)ere, m., bedreiger.

Verdrongen, bedr. st. ww. Verdringen. Ze
verdrenge maltekanders om binnen te geraken.
— Fig. Te kort doen. Heur zuster krijgt alles
thz^z's, mor zij werdt er verdrong en.
-

Verdronken, onz. bedr. st . ww. Verdrinken.
Wdb. -- 't Kind verdrenken, zich zat drinken
als een kind wordt gedoopt. Vgl. I,oq., Wdb.
Verdreupelen, bedr. zw . ww. Dreupelend

(borrels drinkend) verteren. Dat 't moes(t) bifee'
zijn wat hie i' zij' leve verdreupeld heet (heeft),
't zoo (zou) ne g'heelen hoop gel(d) zijn. Zie
DREU PELEN.
,

late verdrieten, den tijd, het leven aangenaam

doorbrengen.
—

j erdrze teg, bn. bw.
Zie VER-

DREN GLN, VERDREEKEN.

Verdrogen, ww. Niet in gebruik. Zie

VER-

DROO(G)EN.

Verdrooën, `vw. Zie VERDROOGEN.
Verdroogen (uitspr. -droo 'edit met sch. a),

onz. bedr. zw . ww. Verdrogen. Wdb. — Onz.
Droger worden. De grond verdroogt. — Van
koeien of melkgevende huisdieren. Droog worden, geene melk meer geven. Ons koe zal gaan)
verdroo(g)en. — Droog, dor worden (van planten). De peereleere verdroogt. Al de blare zij'
verdroogd. — Bedr. Droog, dor maken. De
sterke zonne verdroogt het al. -- Vgl. KIL. SCH.
cV. J. CL (Bije.).

Verdrouien, ww. Zie VERDRAAIEN.
Verdrukken , ww. Wdb. Onderdrukken.
Iemand verdrukken.
Afl. Verdrukkenge, vr. ; - verdrukkers,
m., iemand (man of vrouw) die verdrukt; da'
wijf es de verdrukker van herre man en van
her hinders.
----

Verduidelijken, Ww. Niet in gebruik.
Verduiken, bedr. st. ww. Verbergen.

hier DUIKEN.
-- Afl. Verduikenge, vr., verberging, verzwijging : spreekt zonder verduiken^^ e; — verduthere, m., iemand (man of vrouw) die iets verduikt.
Verduisteren, bedr. onz. zw. ww. Wdb.
— Afl. Verduisterenge, vr. : verduisterenge
-

van de zonne, van de mane.

Verduitsen, ww. Zie VERDUTSEN.
Verduivelen, ww. Niet in gebruik. Zie VER-

DUVELEN (ook de afl.).

Verduldig (uitspr. -dach), bn. bw. Geduldig.
Wdb. — Spr. 't Papier es verduldeg, op papier
kan men alle onwaarheid schrijven en drukken. —
Vgl. KIL. OUD., Bijdr. CV. J. VD (« Zuidn. »).
— Afl. Verduldeglzied, vr., geduldigheid ; —
verduldeglijk (uitspr. met ij), bw. : ge moet dat
verduldeglijk verdra(g)en.

Verdriet O. Wdb. — Spr. Va' verdriet en
.stcrfde (sterft ge) niet. J.
Verdrieten, ww. Wdb. — Het hem (zich) nie

Verdringen, verdrinken, ww.

VERDOBBELEN, VERDOBBELEEREN ;

VERDOFFEN.

Verdullen, onz. bedr. zw . ww. Onz. Doller
worden. As Boerke zat en kaad es, moet hie gerus/t) gelate wer(de)n, anderst verdult hie. —
Bedr. Doller maken. En tanteert hein niet, ge
.roodt (zoudt) hein verdullen. — Zie DUL.
Verdummeleeren, ww. Zie VERDEMELEEREN.
Verdunnen, ww. Wdb. — Plante(n) verdunnen, druive(n) verdunnen, enz., hier en daar
een plant, een druif, enz. wegnemen, omdat ze te
dikke staan. Vgl. VD (<. gew. »).
— .Afl. Verdunnenge, vr., verdunning ; vermagering.
Verduren, Ww. Niet in gebruik.
Verdutsen (uitspr. -du(i)tsan), onz. bedr. zw .
ww. Sukkelachtig(er) worden. Vader werdt
auwer en hie verduitst alle da(g)en. DB. ScH
(Bijv.). Sukkelachtig(er) maken. Den auwerdom verduitst ne mains.

Verduveld, tusschenw. Vloekwoord. Verduiveld. Verduveld ! watten steekt den deu(g)eniet
dor weeral uit ? l4Vel verduveld toch ! — B w.
Uitermate, zeer. Die soep es verduveld heet ! —
Vgl. CV. J. Zie hier VERDUVELEN.
Verduvelen, bedr. zw . WW. Verdommen,
vervloeken, verwenschen. Hie zoo (zou), mijn
dzielke, 't dl verduvelen ! -- Verbrodden. Opgepast ! ge zilt da' werk verduvelen ! — Verwoesten, vernielen. Den lza(r)el hee al de
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vruchte verduveld. — Naar den duivel doen,
verteren, verbrassen. Hie verdoet en verduvelt
al dat hie bezit. Loq., Wdb. — Zie DUVELEN.
— Afl. Verduveld, bw. tusschenw. ; zie aid. ;
— verdztvelenge, vr., vervloeking ; verbrodding ;

verwoesting ; ook als vloekwoord met of zonder
azijn : verduvelenge toch, zit stille ! 't es, mijn
verduvelenge ! stijf kaud !

Verdwalen (uitspr. met zovl. lange a), ww.
Wdb. — Verdwaal(d) zijn, bedwelmd zijn ; min
of meer dronken zijn ; slaapdronken zijn ; vgl.
CV, J.
Verdwazen (uitspr. met zovl. lange a), onz.
bedr. zw . ww. Onz. Dwazer worden: I' plootse
(in plaats) van te verwijzen verdwaast hie nog.
— Bedr. Dwazer maken. In die schole verdwazen
ze de hinders. — Verdwaas(d) zijn, dwaas, dom
zijn ; bedwelmd (door drank of slaap) zijn. Hie
ziet er zoo verdwaasd uit. Dat een dreupelk'
hee mil heelegans verdwaasd. 'k Hè dor 'm
beetse geslopen, en 'k ben as verdwaasd. — Vgl.

KIL. CV . J. VD.
Verdzenten, onz. bedr. zw . ww. Onz. Dzenter
(schooner) worden. Da' maiske zal nog verdzenten. — Bedr. Dzenter maken. Da' schoon hoedse
verdzent 1llieke stijf. — Zie DZENT,
Vere n vr. Mv. -n. Verkl. veerke; mv. -kes,
-kies. Veer. De vere zal sprengen. — Vere van
de schietspoele, weversterm : haakje van ijzerdraad dat de spoele op den priem houdt.
Veredelen, ww. Niet in gebruik.
Vereeksknzeren (eek met sch. e, ze met zachtl.
e), ww. Zie VEREKSKUZEREN,

Vereelten, Ww. ; vereenen, ww. Niet in

gebruik.

Vereenigen (uitspr. -eenagan met sch. e), ww.
Wdb. Het woord komt in zwang. — Gewoon.
Eeniger, eenzamer worden. Ons 1^Ir'e es getrauwd
en sichtend dien es tonzent stijf ver-eenegd. Loq.,
Wdb.
— Afl. Vereenegenge, vr., vereeniging.

Vereenvoudigen, ww. Niet in gebruik. Zie
VERSEMPELEN.

Vereeren (sch. e), bedr. zw. ww. Wdb.
-- Afl. Vereerenge, vr. ; — vereerdere, m.
Vereffenen, ww. Wdb. 'n Rekenenge vereffenen.

— Afl. Vereffenenge, vr.

Vereisolien, ww. ; verengen, WW. Niet in

gebruik.

Verekskuzeren (uitspr. -ze met zachtl. e en
den klemt.), bedr. zw . ww. Daarnaast VEREEKSKUZEREN. Verontschuldigen. Hie en zal hem nie
keune verekskuzeren. Niet (niets) en kan hem
vereekskuzeren. Zie EXCUSEEREN.
— Afl. Vere(e)kskuzas(z)e, vr., soms vere(e)kskuzerenge, vr., verontschuldiging.
Verergeren, ww. Wdb. Iet verergeren.
Afl. Verergerenge, vr.
Vereten, ww. Wdb. H. ie verdrenkt en vereet
zijn fortune.

VEREZELEN

Vereuken, onz. zw. ww. Kaartspel. Ieder
speler krijgt drie kaarten, de deeler vier. Deze
geeft een dezer vier kaarten aan zijnen gebuur
rechts ; deze doet het hem na, enz. Wie drie kaarten van dezelfde kleur heeft, is gewonnen : hij
mag zijn kaarten toonen. De speler, die het laatst
overblijft, is verloren en krijgt dulzen (vuistslagen op den rug). Daartoe buigt en biedt hij
den rug, terwijl een der winners al de kaarten
opneemt en ze een voor een op tafel blootwerpt.
Bij elk aas deunen de spelers :
Vereuke,
De kneuke,
De paremantier,
Wilde nie werken, ge zit van hier !
Rommele, romnzele, 't ee(r)sgat,
Ven dooven in ou gat,
Gevoeldegij dat ?
G' het (hebt) er toch wel deugd af g'had!

Bij elke beklemtoonde lettergreep geeft, beurtelings, een der ander winners nen duls.
Is 't een heer die vertoond wordt, dan heet het
met éenen slag :
Ileerken alle genezen !

Is 't een vrouw (éenen duls gevend) :
Vrauwke, spinrokke !

Is 't een zot, dan geeft men een slagje op het
hoofd om de muts te doen vallen, terwijl men
roept :
Zotse j5as,
Da' zijnz mu(z)ts' af was!
Zulk kaartspel heet vereuken. Vereuken, dat
es plezant ! Willeme ne keer vereuken ?

Aldus te Eine (op de noordelijke dialectgrens) ;
Volk en Taal, II, 246-9 ; DE CocK en TEIRLINCK, Kinderspel, VIII, 3 15 en vvgg.
— Afl. Vereukenge, vr. ; in : de vereukeng
onderstaan, de dulzen ontvangen : Tiest zal de
vereukenge moeten onderstaan ; — vereukere,
m., naam van ieder der spelers : hoe meer vereukers hoe plezantere !

Vereunselen, w«'. Zie VERREUNSELEN (ook

de a il .).

Vereurdeelen (uitspr. dee met sch. e), bedr.
zw. ww. Veroordeelen. Iemand of iet vereurdeelen. Zie EURDEELEN.
-- Afl. Vereurdeelenge, vr., veroordeeling.

Vereurleuën, ww. Zie VEREURLEUGEN.
Vereurleugen (uitspr. -leu(gan), bedr. zw.

ww. Veroorlogen, verdelgen, verwoesten (door
den oorlog). ' t Ligt hier al vereurleugd. Zie
EURLEU(G)EN.

Vereuveren, onz. bedr. zw . ww. Onz. Opklimmen in graad, rang of waardigheid. Hie es tot
dzeneraal vereuverd. Hie zal nog vereuveren.
Onze poster es vereuverd : hie es nui deken.

CV. J. — Verbeteren in stand of fortuin. I' plootse (in plaats) van te vereuveren,
gaan ze te niete. DB. — Soms bedr. Iemand
vereuveren. DB. — Vereuveren = veroveren.
Zie EUVERSTE(N).
Veredelen, onz. zw . WW. Dommer, grootex
SCH. DB.

VERF

-

ezel worden. Leert hie betere ? Neej (neen hij),
hie verezelt nog alle da(g)en.
Verf, vr. Zie VERVE (ook de all. en samenst.).

Verfellen, onz. bedr. zw. ww. Onz. Feller,
sterker, vlijt iger, moediger worden. Ge zoodt
(zoudt) ze(gg)en dat hie mee' den auwerdom
verfelt. — Soms bedr. E goed dreupelke, da'
kan iemand verfellen. — Vgl. DB. J.
Verfiggelen, bedr. zw. ww. Daarnaast-vERFIKKELEN. Figgelend te niet doen. Da' nzaiske
verfiggelt het brood. Zie FIGGELEN, FIKKELEN.

Verfijnen, bedr. onz. zw . ww. Wdb. Bedr.
(lets) fijner maken. Ge zoodt (zoudt) moeten die
koorde verfijnen. Da' zand es te grof, ge moet
het verfijnen. — Slimmer maken. Hie en es
zekers nog n ie fij(n) genoeg, de stad moet hem
nog verfijnen ? Veelal met ongunstige bet. —
Onz. Fijner worden. Kan den draa(d) nie' verfijnen ? Slimmer worden. Hie es opgeleerd,
hie en kan n ie meer verfijnen. -- Vgl. J. Zie

hier FIJN.

,

Zie hier FRAAI.

Verfranken, onz. bedr. zw . ww. Onz. Franker, stouter worden. Zij' wijf en tost (durfde) in
't eeste (eerste) me opkijken, mor z' es al stiff
verfrankt. J. Loq., Wdb. Bedr. Franker
maken. En laat de kinders niet te veel op strate
loopen, da' verfrankt ze te vele. Zie FRANK.
.

Verfranschen (uitspr. met of zonder ch), onz.
bedr. zw . ww. Wdb. Bedr. Fransch of franschgezind maken. — Onz. Fransch of franschgezind
worden. De groote steee7 verfrans(ch)en nog
altoos. J. CV (Aanh.).
. Verfransen, ww. Zie VERFRANSCHEN.
Verfretten, bedr. zw. ww. Vereten. Her
auwers (ouders) hen 't di verzopen en verfret.

Verfreutselen, ww. Zie VERFRUUTSELEN.
Verfrisschen (uitspr. met ch), bedr. onz. zw .

ww. Wdb. — Onz. Met zijn. Frisscher worden.
't Were verfrist. J.

Verfikkelen, ww. Zie VERFIGGELEN.

Verfrompelen, bedr. zw. ww. Daarnaast

VerfialtSen, onz. bedr. zw . ww. Daarnaast,
zeldener, VERFLETSEN. Onz. Smakeloozer wor-

den. En doe' gee' water in die gestanzpte pato(dd)ers, ze zoon (zouden) er mee verflaitsen.
— Bedr. Smakeloozer maken. Wormee hette
(hebt ge) die same zoo verflaitst ? Zie FLAITS,
FLETS.

Verflauwen, ww. Very. Teg. tijd : 'k

VERGAUWEN

7. eurbeeld verfrOuL,' de hinders. — Vgl. DB.

ver-

flauwe, ge en hie 7, erflait (met verkorte al), zel,

den verflauwt, me of ze verflauzeien ; onv. verl.
tijd : verfi'aittege (met verkorte al), zelden verflauwdege ; verl. dw. verflait (met verkorte ai),
zelden verflauwd. Zie Wdb. Bedr. Flauwer
maken. Den ave(n)d verflait dikkels de wend.

Verfrommelen. E klee' verfrompelen. broek es g'heel verfrompeld.
VERFRONSELEN.

Zie FROMPELEN, FRONSELEN. Vgl.

J. CV. CL

(Bijv.).

Verfronien, ww. Zie VERFRAAIEN.
Verfniteli, bedr. zw. ww. Daarnaast VERFRULTTSEN, en freq. VERFRUUTSELEN, soms VERFREUTSELEN. Verknoeien, verbrodden ; dwaas

verteren. E werk verfruten. Da' manneke verfruutst al zij' geld. Ge s_peelt g-elijk ne zot : ge
verfruutselt g'heel 't spel. Zie FRUTEN, FRUUTSEN, FRUUTSELEN.

Verfruutselen, verfrnntsen,

WW. Zie VER-

FRUTEN.

Water verflait de wijn.

Verfleitsen (uitspr. verfietsen, WW.
Zie VERFLAITSEN.

Verflensen, WW. Niet in gebruik.
Verflokken, onz. bedr. zw . ww. Onz. Flokker
-

(slapper) warden. Moeder werdt aud en ze ver-

jgok(t) stiff. Zijn stenzme verfiokt. De wend zal
verflokken. Bedr. Flokker maken. Die lankdurege ziekt' hee ',nil erg verflokt. — DB.

Zie hier FLOK.

Verfoefelen, bedr. zw. ww. Verknoeien, verbrodden. E werk verfoefelen. Zie FOEFELEN.
Vgl. DB.
Verfoeien, bedr. zw. ww. Wdb. 't Woord
komt in gebruik. Ze verfoeit hem.
Verfoorsen (uitspr. met zachtl. o), bedr. zw.
ww. Van foorse, fr. force. Met geweld verwringen ; fr. fouler. Van voet, knoesel, arm, pols,
hand : 'k ben op mzin hand gevallen en 'k hè
't verfoorst. illijne voet es verfoorst.

— Afl. Verfoorsenge, vr., fr.entorse, foulur e;
men zegt ook verfoorseghied.
Verfraaien (uitspr. -frouian), ww. Wdb. -Onz. Braver worden. Da' kind moe' nog vele.
verfrouien. Bedr. Braver maken. 't Goe'

Vergaan (uitspr. met zovl. lange a), ww. Wdb.
Zie hier EZEL en VERSTAAN. Bedr. Iets door
gaan verdrijven. 'k Ben 'm beetse zat, mor 'k zal
't vergaan. Ge moet die stijveghied in ou (uw)

bee(n) vergaan.

Vergaderen, ww. Niet in gebruik ; zie VERGAREN.

Vergaren (uitspr. met zovl. lange a), ww.
Wdb. Ambachtsterm. Bijeenbrengen, verbinden ; fr. assembler. Vgl. VD. J (VERGEREN).
— Ad. Vergaardere, in., iemand (man of
vrouw) die vergaart :
wijf es ne vergaarder
en ne spaardere;
vergarenge, vr., vergadering ; ambachtsterm : verbinding van verscheiden
deelen tot een geheel ; DB, J, VD.
Vergauwe, vr. Gouwe (Chelidonium majus
L.). 't..S'ap van de vergauwe bijt. Men zegt ook

stenkende vergauwe. KIL. (vergoude) ; J (vergouw). Loq., Wdb (vergouwe). — Zeer slechte
drank. Da' bier es, mijn dziele, vergauwe !
Om iets met nadruk te bevestigen : 't mag vergauwe zijn da' 'k drenke, as 't me waar en es !

Vergauwen, onz. of bedr. zw . ww. Versnellen.
Onz' harloodze vergauwt. Laat ons de stat 'm
beetse vergauwen. DB.

VERGEEFS
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Vergeefs, bw. ; vergeefsch, bn. Niet in
gebruik.
Vergeen, ww. Zie VERGEVEN en GEEN.
Vergeestigen (uitspr. -g eestag an ' met sch. e),
onz. bedr. zw . ww. Geestiger (vroolijker) maken ;
geestiger worden. Kobie •kan de mains(ch)e vergeestegen. Hie hee lange getreurd, mor nui vergeestegt hie 'm beetse. Astie (als hij) zat es, vergeestegt hie. Zie GEESTIG. .

Vergef, o. Z elden VERGEET (naar den Scheldekant). Zonder mv. Vergif(t). — Om een gezegde
te bekrachtigen : 't mag vergef zijn da' 'k
drenke

— Afl. Vergefachteg, bn., als vergif : da'
smaakt vergefachteg: ---- vergefteg, bn., niet
gewoon : vergiftig.
— Samenst. Verg efballekes, o. mv. ; gewoon
helmkruid (Scrophularia nodosa L.), naar de
knolletjes van den wortel of de balvormige zaaddoosjes ? Daarnaast vergefteballekes ; zie Volk
en Taal, II, 172 ; - vergefbeze, vr., alle bes die
giftig is, of als giftig beschouwd wordt; bepaaldelijk : de rijpe, roode bessen van den aronskelk
(Aruin maculatuin L.) ; -- vergefboom, m., alle
boom die vergiftig is ; -- vergefkruid, o., alle
giftkruid ; bepaaldelijk het gewone helmkruid,
daarnaast vergeftekruid; Volk en Taal, II, 172;
vergefplante, vr., alle giftplant.
Vergeft, o. Ongewoon. Zie VERGEF.
Vergekken, ww. Niet in gebruik. Zie VER--

ZOTTEN.

Vergelakken, WW. Zie VERGLAKKEN.
Vergelden, ww. Ongewoon. 't Kaa' mee'
goe' vergel(de)n.

Vergeleven (uitspr. gelavan), bedra onz. zw.

ww. Bedr. Geler maken. Ge moet de verve vergeleven. De zonne vergeleft 't koorene. — Onz.
Geler worden. Op eenegte da(g)en es de torve
stijf vergeleft. Zij' gezichte vergeleft nog.

—

Zie GELEVE. Vgl. VERGELEN bij SCH en J.
Vergelijken, ww. Wdb. G' en keunt die
twie denge nie' vergelijken.
— Afl. Vergelijkenge, vr.

VERGRAUUWEN

liggen, omdat men er niet aan denkt bij 't heen-

gaan. Kijkt 1 'k verg ete mijne parreplu. Vanhier de spreekwijs : gij en liet (hebt) hier niet
(niets) vergeten, gij hebt hier niets te zeggen,
niet tusschen te. komen. Vgl. ScH (Bijv.).
— Afl. 1 ergeetachteg, bn. Wdb. ; -- vergetelijk, bn. : zulk e vree' dengen, dat en es nie'
vergetelOk ; — verg etere, m., iemand (man of
vrouw) die gemakkelijk vergeet ; vegetenthied,
vr., vergetenh eid ; J; CV.
-- Samenst. Vergeet-het-al, m., iemand die
licht vergeet, vergeetal ; -- vergeetkerte, -konte,
vr., vrouw die het al vergeet ; -- vergeetkloot,
m., vergeter ; — vergeetzak, m., iemand (man of
vrouw) die licht vergeet.
Vergeu(i)en, bedr. zw. ww. Vergooien. 't Ligt
hier al vergeuid en versmeten.
Vergeuren, bedr. onz. zw. ww. Bedr. Iets
door siiik bedekken. De Scheld' heet (heeft) de
meesche (meerschen) verbeurd. — Onz. In het
slijk zinken. Ilulpe ! 'k vei,y eure. — Zie GEUR ;
DB : VERGOOREN.
Vergeuzen, bedr. onz. zw . ww. Bedr. Onchristeitjk inaicen. -- Onz. Onchristelijk worden.
-- Vgl. ScH (B ib.).
Vergeven, ww. Wdb. — Fr. pardonner. In
deze net. vergeven en niet vergeen. 'k Vergeve,
snor 'k en vergete niet. — Fr. empoisonner : in
deze bet. vergeen naast vergeven. Iemand vergeen. Vergeve zijn van, heelemaal bedorven zijn
door, fr. etre infeste de. De lochtenk es vergeve
van 't kaa' kruid. Zijn kleere zij' vergeve van
de luizen. Vgl. SCH. DB. CV . T. R. J.
— Afl. Vergeefachteg, bn. : Sies onthauwt
goed, hie en es nie' vergeetachteg en ook nie'
vergeefachteg ; -- vergefelijk (met ij), bn., vergeeflijk ; — ver ge fenesse, vr., vergiffenis (dat men

soms gebniikt).

Vergezellen, WW. Weinig in gebruik.
Vergierigen (uitspr. -gieragan), onz. bedr.

zw. ww. Onz. Gieriger worden. Ze vergieregt
dag veur dag. J. — Bedr. Gieriger maken.
Rijker wer(de)n, dat vergieregt dikkels ne

mains.

Vergemalleken (uitspr. -mallakan met gerekte korte a), bedr. zw. ww. Vergemakkelijken.
-- Onz. Gemakkelijker worden. _Ja, doet dat

Vergieten, ww. \Vdb. — Iet vergieten, het
van het eene vat in het ander gieten. Wilde de

azoo : 't werk zal der vele mee vergemalleken.
Ook van menschen : zachtaardiger worden. Sichtend dat hie e jaar in 't kot hee' gezeten, estie
veel vergemallekt. — Zie GEMALLEK. Vgl. J

Vergissen, ww. Niet in gebruik.
Verglakken (uitspr. -glakkan, -galakkan), onz.

en CV (flank) :

VERGEMAKKELIJKEN.

Vergen, WW. ; -- vergenoegen, ww. Niet

in gebruik.

Vergerzelen (uitspr. gezzalan), onz. zw. ww.
Huiveren (van schrik, van koude, van aandoening).
'k Vergezzeldege, as 'k de vlie(g)er zag vallen.
I^IL ( « vergherselen, perhorrere » ). ScH.
— Afl. Vergezzelenge, vr., huivering.

Vergeten, ww. Very. : met hen (hebben), nooit
met zien. Wdb. -- Onz. Vergeten worden. Den
dag en d' ure, da' vergeet gemallek. DB. J. CV
(Aanh). — Bedr. Iet vergeten, iets ergens laten

.

melk ne keer vergieten ?

ww. Gladder worden. Alec' da' gesleer van
de kinders es de, strate veel verglakt. -- Ook
bedr. Da' verglakt de bane. — Zie G(E)LAK.
zW.

Vgl. J : VERGLATTEN.

Vergoeden, ww. Zie VERGOEN.
Vergoen, WW. Vergoeden. Wdb.
-- Afl. Ver; oeinge, vr.,. vergoeding.
Vergrammen, ww. Weinig in gebruik ; een
•schoolscls woord.
Vergrauwen, bedr. onz. zw . ww. Onz. Grauwer worden. De lucht vergrauwt. Die appels
vergrauwen deur de zonne. Bedr. Grauwer
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Ge moet de muur nog 'm beetse vergrauwen.
Ook onp. 't Vergrauwt, 't zal rainen. ---

Vgl. DB. J.

Vergrijzen, ww. Wdb. — Bedr. Grijzer
maken. De jare vergrijzen ne mains. 't Verdriet
hee mij veel vergrijsd. SCH. J.

Vergroeien, onz. zw. ww. Door (te veel te)

groeien slecht worden ; veelal van aardappels.

Die pato(dd)ers staan te mats : ze vergroeien
blaren en stammen. SCH.

Vergroenen, onz. bedr. zw . ww. Bedr. Groener maken. Alles stond verdroogd, nier de
re(g)en hee 't al vergroend. — Onz. Groener
worden. Deur de re(g)en es 't al vergroend.
Vergrooten (uitspr. met sch. o), ww. Wdb.
Grooter worden. Ne popelier vergroot stijf in e
—

jaar of twieé .
.

VergrOVVen (uitspr. met gerekte o), ww.
Vergroven. Wdb.
Verguizen, ww. Niet in gebruik.
Vergulden, ww. Wdb. -- Vergulden ezele,
rijke uornkop. J.
Vergunnen, ww. Niet in gebruik.
Verhaëlen, ww. Zie VERHAGELEN.
Verhagelen (uitspr. var- of vera(g)alan met
zovl. lange a), onz. bedr. zw . ww. Wdb. — Onz.
Den oekst zal verha(g)elen. — Bedr. Door hagel
vernielen. Dat ongeweerte zal den oekst verha(g)elen.
--

Afl. Verha(g)elenge, vr., het verhagelen.

Verhalen, ww. Niet in gebruik.
Verhalpen, ww. Zie VERHELPEN.
Verhandelen (u itspr. -andalan), w w. Wdb. —

Bedr. Behandelen, in de handen nemen, hanteeren. Die kofer es te zwaar en niet te verhandelen. Ze laat het dl vallen, z' en kan niet (niets)
verhandelen. SCH. DB. J. VD ( « gew. » ).
Verhangen (uitspr. -angan), ww. Wdb. -Wed. Hem veur (niet aan) iet verhangen, naar
iets verzot zijn. Da' manneke zoo (zou) hem veer
't spel verhangen. — Soms met nor : hie zoo hem
nor d'appels verhangen. — Vgl. SCH. R. CV.
J. CL (Bijv.).
Verharen (uitspr. -aran met zovl. lange a),
ww. Wdb. — Ook bedr. Nieuwe haren doen
krijgen. Den tiefuus (typhus) hee mij verhaard.
Verharen (uitspr. -aran met zovl. lange a),
onz. zw. ww. Very. : met zijn. Ruw worden,
verschroeien en zeer doen (door koude, hitte of
wrijving). As de wend uit de noorde komt, verhaart mij' vel. Her beene zij' g'heel verhaard.
KIL. SCH. CV . OUD., Bijdr. J. CL (Bijv.). Vgl.

VERCOULLIE.
Verharten, ww. Verharden. Wdb. Vgl. J en
CV : VERIIERTEN. En zie hier HART.
Verhaten (uitspr. -atan met zovl. lange a),
onz. zw. ww. Zijn nest verlaten, omdat iemand
het ontdekt of er aan geroerd heeft. As ge 'n ai
uit nen nest pakt, toons verhaat de veu(g)el
altemaits. De meerlaan es verhaat.

VERHOOGEMONTEREN

Samenst. Lerhaatai, o. : als men een vogelnest heeft uitgetrokken, dan legt wel eens het
wijfje een ei op de plaats (den grond) waar 't nest
heeft gestaan : dat ai heeten de jongies e verhaatai ; vgl. DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, VI, 64.
--

Verhauwen (uitspr. -auwan), bedr. (doch
meestal schijnbaar onz. gebruikt), st. ww. Het
bool van eenen uitgekapten boom door 't verhauwbijl voor het zagen gereedmaken, d. i. de
schors er min of meer af houwen en het boot
eenigszins vierkant maken. De za(g)ers verhauwen, eer da' ze 't bool op de zaagstoele' le(gg)en.
— Afl. Verhauwelenk, in., mv. -lengen, de
door vernauwen bekomen stukjes hout.
— Samenst. Verhau wbijl, o. (zie PIJL), bijl
waarmede de zagers vernauwen.

Verheeten (sch . e , ww. Zie VERHITTEN.
Verheffen (uitspr. -effan), ww. Very. zw.:
)

verte, fenge, venct ft (naar schoolsch gebruik,
soms, verheven). Wdb.
— Afl. Verlief, o., van grensmuren, grenshagen, enz. : ne muur staat op zij' verhef, als
de euziedrup (zie ald.) nog op den grond van

den eigenaar en niet op dien van den gebuur valt ;
'n ha(lt)e heeft geen verhef, als ze juist op de
grenslijn staat : 'n ha(r )e zonder verhef es den
az(g)endom van de twie geburen ; -- verheffenge, vr., verheffing.

Verhelpen (uitspr. -elpan), ww. Daarnaast,
gewoon, VERHALPEN ; ongewoon, VERHULPEN.
Wdb.
Verhemelsele (uitspr. -etnalsala), o. De slot-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Verhemelte van
den mond. DB.
Verheuën, ww. Zie VERHEUGEN.
Verheu(i)en, bedr. zw. ww. Als hooi uiteenspreiden, verwarren. 't Ligt hier in huis dl verheuid en verstreuid. Vgl. DB. Zie hier HEU(I)EN,
Verheugen (uitspr. -eu(g)an), ww. Niet gewoon. — Verheugd (of geestelijk verheugd) zijn,
een weinig dronken zijn.

Verhielen (uitspr. -ielan) , bedr. zw. ww. Een
nieuwen hiel maken. Kansen of schoene verhielen.

Verhitten (uitspr. met gerekte korte z; evenals
de sch. e), ww. De schrijfwijze verheeten kan
door de uitspr. gemotiveerd worden. Bedr. Heeter maken. Wdb. — Van voeten. Min of meer
ontsteken door 't gaan. Nauwe schoene verhitten
de voeten. Deur 't veel gaan es de planke van
de voet verhit. — Onz. Heeter worden. De lucht
verhit nog. — Van voeten : door hitte gloeiend
worden, ontstoken worden. De voet verhit deur
't gaan. -- Door hitte bedorven worden (van
zaken die liggen). 't Heli verhit op den delte.

— Vgl. DB. J.

Verhooëmonteren ; — verhooën ww. Zie
,

VERHOOGLMONTEREN, VERHOOG-EN.

Verhoogemonteren (uitspr. - oo(g)amonteran, met sch. o, klemt. op te), onz. bedr. zw .
ww. Een pleonastisch woord : ndl. verhoogen,

VERH OO G EN

a----

fr. monter. Verhoogen. Onz. Hi verhoo(g)erjzorzteert alle jaren. — Bedr. Z' en keunen hem nie
meer verhoo(g)ernonteren,

Verhoogen (uitspr. -oo/g)an met sch. o), ww.

Wdb. Onz. Hooger worden. Van zaken : de
grond verhoogt hier deur 't sturte va' gruis en
kareelsteenen. Heuren hoe' verhoogt stijf mee'
dienen tros blommen. De prijs van de ware'
verhoogt nog. Van personen : zijne jong en en
verhoogt niet, hie blijft in dezelfde klasse. Hie
es nui offesier en hie zal nog verhoo(g)en.
— Afl. Verhoog, o., estrade : dein biskop sprak
tot 't volk van e verhoog; — verhoo(g)enne,
-

vr., Wdb.

Verhooren (uitspr. -ooran met sch. o), ww.
Wdb.
-- Afl. Verhoor, o., Wdb. ; — verhoordere, m.
Verhouwen, Ww. Zie VERHAUWEN.
Verhuizen (uitspr. -uizan), ww. Wdb.

--

Bedr. Iemand verhuizen. Wilde de meubels Verhuizen ? J.
— Afl. Verhuis, o., het verhuizen : ne verhuis kost ewat; het verhuisde : zijne verhuis en
es geen dunst frank werd ; — verhuiNenge, vr. ;
— verliuieere, m.
Samenst. Verhuiskerre, vr., -wagen(e), in.,
—

kar of wagen waarmede men het verhuisde vervoert.
Verhulpen, ww. Zie VERHELPEN.
Verjaën, ww. Zie VERJAGEN.
Verjagen (uitspr. ja(g)an met zovl. lange a),
WW. Wdb.

Verjaren (uitspr. met zovl. lange a), onz. zw .
ww. Wdb. Vader verjaart mor(ge)n, me moeten
hein van den avend besteken.
Afl. Verjarenge, vr., verjaring.
Samenst. Verjaardag, m. ; — verjaarfeeste, vr. (niet o.).
--

--

Verjassen, bedr. onz. ww. Jassend (d. i. zeker
kaartspel spelend) verspelen. Tieste verjast al
zij' geld. Zie JASSEN.
Verkaarten (uitspr. -kortan), ww. Wdb. Ge
verkort oudje (uwen) tijd. — Laten winnen, als
prijs, door kaarten. Der zijn tien frank te verkorten. DB.
Verkaatsen (uitspr. -kootsan met verkorte oo),
bedr. zw. we. Wdb. Zij' g el(d) verkootsen.
Verkaduukken (uitspr. met korte a, dunk als
fr. duc en met den klemt.), onz. bedr. zw . ww.
Van menschen : kaduuk ( zie ald. ) worden.
`Moeder verkaduukt stijf. -- Bedr. Meer kaduuk
maken. Die ziekte zal hem verkaduukken.
Verkaën (uitspr. met zovl. lange a), onz. bedr.
zw. ww. Very. : verkaattege en verkaat (met
verkorte zovl. lange a). Onz. Kwader worden.
Den hond verkaadt nog alle da(g)en. DB. J. —
Kwader maken. Den drank kan ne mains verkaën. J.
-

Verkaitsen, ww. Zie VERKETSEN.
Verkankeren, bedr. onz. zw . ww. Onz. Door

kanker verteerd worden. De wonde verkankert.

2
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---- Bedr. Iets tot tanker maken. Vuileghie' verkankert die wonde.

Verkanten, ww. Zie VERKOUTEN.
Verkauwen, Ww. Zip VERKOUDEN.
Verkavelen (uitspr. niet zovl. lange a), bedr.

zw. ww. Verdeelen in loten, waarover daarna
't lot beslist ; veelal gezegd van te erven goederen.

Nor de doo' van d'auwers en hen ze 't goe' nie
verkocht, z' lien 't verkaveld. DB. J.
—Afl. Verkaveleere, m., persoon die de kavels
maakt ; — verkavelenge, vr.

Verkeëlen, Ww. Zie VERKEGELEN.
Verkeensohen, ww. Zie VERKINDSCHEN.
Verkeer(e` messen, bedr. zw . ww. Door ker-

misvieren verdoen. Zij' geld en zij' goe' zal wel
verkeerrnes(t) Braken. Zie KEER(E)MESSEN.

Verkeeren (sch. e), ww. Wdb. Spr. Mee wie
da' ge verkeert, roerde (wordt ge) g'eerd. Vgl. J.
— Waren (van spook of geest). Alle nachte verkeerdeg e dor e wit konijn. DB.
— Afl. Verkeerdere, m., vrijer : verkeerders
en zijn nie altoos trauwers ; — verkeerenge, vr.
-

Verkegelen (uitspr. -ke(g)alan), bedr. zw.
ww. Kegelend verspelen. Hie verke(g)elt zijnen
tijd en zij' geld. In de Zwaan ester 'n hespe te
verke(g)elen. VD.

Verkelderen, bedr. zw. ww. Van den eenen
kelder in den anderen brengen. W ij(n) verkelderen en deug(t) niet.

Verkellen, onz. bedr. zw . ww. Verkillen.
't Were verkelt. De noordewend verkelt de
lucht. Zie KELLEN. Loq., Wdb. CL (Bijv.). SCH,
Bijv. . VERKILLEN.
Afl. Verkelthied, vr., verstijving door de
koude : 'k en kan de vengers me meer verroere
va' verkelthied.
Verken (uitspr. verkan, gewoon verkie met
klemt. op ver), o. Mv. verkens, werkes of verkies.
Verkleinwoord : verkske, mv. -skes, -skies. Varken. Zoo dom (dwaas, stom, lomp) as e verkie;
zoo vuil (smeereg) es e .verkie; zoo vet as e gemes(t) verkie ; zoo zat as e verkie. Vgl. J. —
Zoo dom as 't achterste van e verkie, zeer dom.
— Etc (frette) gelijk e verkie ; drenke (zui5e,
brasse) gelijk e verkie; grolle (ronke) gelijk e
verkie. — E verkie branden, de huid, na het slachten, met brandend stroo verschroeien. E verkie
schauwen, de huid, na het slachten, in ziedend
water verschroeien. 't Vlees van e gebrand verkie
es beter as dat van e geschau wd, ze(gg)en de
mains(clí)en.
— Spr. Uit e verken en keende geen vijf hespe
snijer, wat onmogelijk is, kan niet gedaan worden. — 't En es gee' g oe' verken da' zijnen trog
nie uit en kuist, men mag niets op of in de
telloor laten. -- De vuilste verkies moeten
't schoonste strood hen, de vuileriken zijn dikwijls vies en lekker. — lor veel verkies (w. z.
kinders) zijn, dor es de spoelenge dunne.
-- Slot van veel vertelsels : en dor kwamjb e
verkie mee ne lange snuit em mij' vertelselk'
es uit.
—

-
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— Vgl. J. CV (Aanh.).
— Samenst. M eestal in den vorm verkes- (zelden verkens- en, gewoon nog, verkies-), eenmaal
in den vorm verte- : verkesaf val, m., alle (bruikbare) afval van 't geslachte verken ; verkesbak,
m., daarnaast verkestrog ; — verkesbcenhauw ere, m., beenhouwer die verkensvieesch verkoopt ; SCH, CV, T, R, J ; vanhier : verkesbeenhauwerije, vr., winkel of stiel van den verkesbeenhame zere; — verkesbeeste, vr., muurverkentje,
fr. cloporte; --- verkesbeze, vr., hagel oorribes ; —
verkesblaze, vr. ; — verkesbustele, m., verkensborstel; — verkesdrank, in., drank voor verkens ;
ook slechte drank; — verkescemere, m., (meestal
slechte) emmer, waarin men het eten aan 't verken draagt; J (Bijv.) ; — verkesgebraad, o. ; —
verkesgekapt, o., verkensgehakt ; — verkesliaar,
o. ; — verkeshoofd, o., daarnaast, gewoner, verkeskop, in. ; ook domkop ; — verkeskeereznesse,
vr. ; — verkeskoopman, m. ; — verkeskost, in. ;
— verkeskot, o.; ook : vuil huis ; — verkeskranaenode, vr., verkenskarbonade; — verkesleven, o.;
slecht, ontuchtig leven ; spr. 't es e verkesleven,
kort, en goed ! — verkeslevere, m.; — verkesvianieren, vr. mv., slechte, vuile manieren; —
verkesmort, vr., varkensmarkt; — verkesniere,
vr.; — verkesoo(g)e, vr. ; ook van kleine menschenoogen ; — verkesoore, vr. ; — verkespato(dd)ere, m., veelal in 't mv. -ato(dd)ers :

groote aardappelsoort, veel als verkensvoeder
benuttigd ; reeds bij KICKT, El. Brux.: verkenspataten = Solanuna giganteum; SCH, CV, J,
CL (Bije.) ; — verkespoot, m.; — v'erkespru/ me,

vr., kleine, weinig gezochte pruimsoort ; vgl. hier
lezere; en zie Volk en Taal, V, 52 ; vanhier :
verkesjbruilnere, -pruinieleere of -boom, m. ; —
verkesrenne, vr., renne (zie ald.) voor verkens of
viggens ; — verkesslachtere, m., daarnaast -sta(g)ere ; — veskessnzaut, 0., reuzel ; — verkessnijere, m., iemand die verkens lubt ; — verkesspoelenge, vr. ; — verkesstert, m. ; raadselvraag
hoeveel krullen) zijn der in ne rechte verkesstert ? Antw. Geen eene (anders zou hij niet recht
zijn) ; CL (Bije.); — verkestand, m. ; -- verkesteten, o., eten voor verkens, slecht eten ; — verkestrog, m. ; — verkestonb e, vr. ; — verkesvlees,
o., soms verkevlees; verkessiekte, vr.

VERKNAINZELEN

kladdende verbruiken. Veel ent (inkt), veel verve
verkladderen. Zie KLADDEREN.

Verklainen, ww.; verklaitsen,

' AV. Zie VER-

KLEINEN, VERKLETSEN.

Verklappen, wow. Wdb. — Bedr. Al pratende
doorbrengen, verspillen. Den tij' verklappen.
SCH (Bije.).

Verklaren (uitspr. met zovl. lange a), bedr.
onz. zw . ww. Wdb. — Onz. Klaar, helder worden. 't Zal ;eraan oplzauwen von te reinen, de
lucht verklaart. Da' bier zal verklare mee te
li(gg)en.
Jen. Zijli oc(e, )e' verklaren. — Bedr. Klaarder maken. De cenzd zal de lucli (t) verklaren.
Witte more verklaren 'n koenere (kamer).

Verkleefd, bn. Niet in gebruik (ook niet

de afl.).

Verkleen (uitspr. klem eenlettergrepig en met
sch. e) ww. Verkleeden.
Verkleinen (uitspr. -klainan), ww. Wdb. —
Onz. Van personen of zaken : kleiner worden.
Da' kind en groeit niet ; me zoo (zou) ze(gg)en
dat 't verkleint. Deur dienen drool ( drogen)
wend kruipt 't koores de grond in, 't verklaint.
Alles verklaint deur de verte. SCH. J. CV
(Aanh.).

— Bedr. Van hout : kleinend (zie ald.) verbnliken. Al ons haat es op, 't es al verklaind
veur stoofhaat.

Verkletsen ( uitspr. gewoonlijk -klaitson ),
bedr. zw . ww. Kletsend verbruiken. Ge moet
't water sparen en azoo niet dwaas verklaitsen.

— Fig. Verdoen. Ze verbrast en verklaitst al
Beur geld. — Vgl. Scri. DB. CV . T. R. J.

Verkleumen, verklikken, wow. Niet in gebruik (ook niet de ad.).
Verklippelen, bedr. zw. ww. Versmijten. Hie
verklippelt al wa' dat hie bezit.

Verkloeken, ww. Wdb. — Onz. Kloeker
worden. De zieke verkloekt

da' ge 't ziet.

-

Kloeker maken. Wijn verkloekt ne mains. Zet
'n steane te(g)en de muur om hem te verkloeken.

— Vgi. SCH. DB. CV . J. VD. Zie hier KLOEK.,

Verketsen ( uitspr., gewoonlijk, -kaitsen ),
bedr., zw. ww. Rondzwierende verdoen. Astie 'n
weke gewerkt heet (heeft), loopt hie ook 'n weke

Verklooten (sch. o), bedr. zw . w w. Verknoeien, verbrodden. Dat en es nie werken, dat
es let verklooten. DB. Log., TVdb. — Woest en
dwaas verteren. Die beeste verkloot zijn fortune.
Verkluitsen, ww. Zie VERKLUTSENf.

rond zonder werken, en verkaitst hie wat hie
gewonnen heet. Log., Wdb. Zie hier KETSEN.

Verklutsen ( uitspr. gewoonlijk -kluitsan ),
bedr. zw. ww. Klutsende verdoen of bederven.

Verkennen, ww. Wdb. Herkennen. Es da'
zij' zustere ? 'k En verkenne ze nie meer.

Verkie, o. Zie VERKEN (ook de samenst.).
Verkiezen, ww. Wdb. Men zegt iemand kie-

zen en niet verkiezen ; zoo ook kiezenge = ndl.
verkiezing.

Verkindschen ( uitspr. verkeenschsn met
zachtl. e; vgl. kindsch, S. v. KIND), onz. zw . ww.
Kindsch worden. 'k Vinde dat hie nog alle da(g)e
verkeenst. Ne mains ka' verkeensche mee' den
auwerdom. Vgl. KIL. SCH (Bije,).

Verkladderen, bedr. zw, WW, Verkladden,

En kluitst de melk zoolange ^iiet ^e verkluitst
te veel botere.
, ^

TI erknabbelen, bedr. zw. WW. Verknagen.
De ratte verknabbelen 't amaal op de zoldere.
— Door (veel) eten verdoen. In dat huis verknabbelen ze 't al danze (dat ze) winnen. SCH

Verknaën, ww. Verknagen. Wdb.
Verknainzelen, verknainzen, bedr. zw . ww.

Verknagen. D' appels zijn op en verknainzeld.
Lee K tiNZELEN, KNAINZEN.
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Verkneukelen, Ww. Veelal in 't veil. dw.

Verneuteld maken of worden. Hie es g'lzeel verkneuieeld. E verkneukeld vaintse, een dwergaclitig ventje.

Verkneutelen, bedr. zw. ww. Daarnaast
YERKNUCI TSELEN, VERKNOEFELEN. Knutselende
bederven, verknoeien. G' em meug t da' schoon
haat azoo nie verkneutselen. Zie KNEUTSELEN,
XNU(I)TSELEN, KNOEFELEN.

Verknietseren, bedr. zw . ww. Daarnaast VERKNITSEREN, VERKNIKKEREN, VERMORBELEN.

Met de knietsers of de marbels verspelen. _Tsondaas verknietsert (of vermorbelt) hie al zij' geld.

Verknikkeren, ww. ; verkuitseren, ww.
Zie VERKNIETSEREN.

Verknoefelen, ww. ; verknu(i)tselen, ww.
Zie VERKNEUTSELEN.

Verkoelen, Ww. Wdb. — Onz. Koeler worden. 't Were verkoelt. plee' den avend zal de
lucht verkoelen.

Verkoerlaaien (uitspr. koerlouian met klemt.
op koer), bedr. zw . ww. Verspillen in luiaardij en
vadsigheid. Hie en es mor goed om zijnen tijd te
verkoerlouien. Zie KOERLAAI.
Verkoerlouien, WW. Zie V ERKOERLAAIEN.

Verkonsommeren (uitspr. me met zachtl. e
en den klemt.), bedr. zw. ww. Van fr. consom`ner.
Verbruiken, vereten. Al ons teten es nui verkonso znzneerd.

Verkoopen (sch. o), ww. Wdb. — Hie laat
heng verkoopeg, wor dat hie bij es, hij is uiterst
dom ; hie kan iemand verkoopen wor dat hie bij
es, hij is zeer slim, kan iemand bedriegen die zelfs
aanwezig is. -- 'k Verkoop liet gelijk ek het gekocht lid (heb), ik vertel liet zooals men het mij
heeft verteld. — Anzbras verkoopen, maken ; ook :
last verkoopen ; lawijt verkoopen ; beesterije
verhoopen, enz. -- Ornzoe (armoe) verkoopen,
zoo-veel armoe hebben dat men ze verkoopen kan;
zoo ook : allende verkoopen, verdrie(t) verh oopen. J (Bijv.). — Wed. Voor geld den legerdienst van een ander doen. J. CV (Rank.). —
Onz. Verkocht worden, fr. se vendre. Al dat eetwaar es, verkoopt genzallek. SCH (Bije.).
--- Ais. Verkoopelijk (gewoonlijk met ij), bn.,
verkoopbaar ; — verkoopachteg, bn., geneigd om

te verknopen ; — zie de ander afgeleide woorden
in de Wdb.

Verkootsen, ww. Zie VERKAATSEN.
Verkorten, ww. Zie VERKAARTEN.
Verkorten, ww. Zie VERKURTEN.
Verkoten, bedr. zw. ww. Van 't eene kot in

het andere steken. De boeren en verkoten nie'
gau vee de beesten. Log., Wdb.

Verkoteren, bedr. zw. ww. Wegjagen.

Verkotert de kinders: ze stampen 't hier dl kapoot.

Verkouden (uitspr. -kauwan), bedr. onz. rw .
ww. Onz. Kouder worden. De wenter komt en
't were verkauwt. -- Bedr. Kouder maken.
Diepe noorsche wend verkauwt de grond. VD

(«

VERLAMMEN

w. g. » ). --- Men zegt : verkauwd zijn en niet

verkouden (verkauwen) zijn.
— Afl. L erkauwthicd, vr., verkoudheid.

Verkouten (uitspr. -kautan), bedr. zw. vvw•
Verpraten. Zijnen tij' verkauten.
Verkriestelijken (uitspr. met ij), bedr. onz.
zw . WW. Onz. Kriestelzjker (godsdienstiger)
worden. Z' hee altoos brave geweest, en 'k , geloove da' ze verkriestelijkt. J. — .Kriestelijker
maken. De malheure keunen ne ?nains verkriestelijken.

Verkrijen, ww. Zie VERKRIJGEN.
Verkrijgen (uitspr. -krij(g)en), ww. Wdb.

Niet zeer gewoon; men gebruikt vooral krij(g)en.
Die boeke zijn dor te krij(g)en. Eere krij(g)en.

Verkrommen, onz. bedr. zw . ww. Onz. Krommer worden. Die beene verkrommen nog, zode
(zoudt ge) ze(gg)en. — Bedr. Krommer maken.
Den arebaid heet (heeft) hem verkromd. Vgl.
J. VD.
Verkullen, bedr. zw. ww. Verbrodden, bederven. E werk g'heelegans verkillen. Den
ovekaat (advokaat) hee' de zake verkuld. Zie
KULLEN. DB. SCH (Bijv.).
Verkurten, onz. bedr. zw . Ww. Verkorten.
Wdb. — Onz. Korter morden. De wenter stag'
veur de desire : de da(g)e verkorten da' ge
't ziet. T17zilente ne keer korten (kaarten) ? den
tij' verkort er desire. Slaat da' we(g)elk' in :
de weeg verkort er mee. J.

Verkwaden, ww-. Zie VERKAËN.
Verkwanselen, bedr. zw. wie. Verbrodden,

verknoeien. De nouiesse (naaster) verkwanselt
het anale. Zie KWANSELEN.

Verkwasten, bedr. zw . ww. Als een kwast
verdoen. Hie verkwast zij' fortuuntse. Zie
KWASTEN.
Verkwezelen, bedr. onz. zw . ww. Bedr. 'Tot
kwezel maken. CV (Rank.). CL (Bije.). Vgl. VD.
-- Onz. Meer kwezel worden. Mee' den auwen
dag verkwezelt ze.

Verlaaien (uitspr. -leuzen), onz. bedr. zw .
ww. Onz. Luier worden. Onze knecht verlouit
dag veur dag. -- Bedr. Luier maken. 't Goe leve
verlouit ne mains. -- Vgl. VERLUIEN bij VD, J.
Verlaaierikken (uitspr. -louiarikkan, rik en
niet rak), bedr. zw. ww. Den tij' verlouier ikken,
hem als een luierik verspelen. J en CV : VERLUIERIKKEN.
Verlaffen, onz. bedr. zw. ww. Van weder :
laffer worden ; laffer maken. 't Es stijf verlaft,
't zal zekers donderen. Der en es geene wend :
da' verlaft de lucht. Zie LAF.
Verlameen (uitspr. -lameran, la met korte
a, me met zachtl. e en den klemt.). Verbabbelen.
Vrauwe verlanzeren den tijd. Zie LAMEEREN.

Verlammen, onz. bedr. zw. ww. Lammer
worden ; lammer maken. Betert moedere ? Neens,
ze verlamt alle da(g)en nog. Den auwerdom
verlamt ze meer em meer. Vgl. VD. J.

VERLANDEN

-- 233

Verlanden, bedr. zw . ww. Van land doen
veranderen, afwisselen (sprekende van akkervruchten). De boeren en kweeken de vruchten
alle jaren op 't zelfde land niet, ze verlanden ze.

DB.
Verlangen, Ww. ; 0. Wdb. Weinig in gebruik ;
men zegt wel meer I EGI,ER)'.N.
✓erlangen, onz. zw . ww. Daarnaast VERLENGEN. Langer worden. Da' manneke zal nog verlangc'rz. De bane schijnt nog te verlangen. —
Langer maken. In deze bet. meestal VERLENGEN.

✓erlangenesse (klemt. op nes), vr. Verlangen,
begeerte. KIL. j.
Verlappen, ww. — Bedr. Lappende verbruiken. At 't Leer es verlapt.
Verlappen, bedr. zw . ww. Versmijten. G' em
mengt de stoelen «zoo nie' verlappen. — Verteren. De keerel verlapt en verdrenkt het dl. —
Verschacheren, aan den man helpen. 'k Hè al veel
van die boeke verlapt. -- Zie LAPPEN.
Verlastigen (uitspr. -lastagan), onz. bedr. zw .
WW. Onz. Lastiger worden. Vader verlastegt
stijf. J. -- Bedr. Lastiger maken. DB. J.
Verlaten (uitspr. met zovl. lange a), st. ww.
Wdb. — Wed. Zich gebaren, zich den schijn
geven. Hie verlaat hem ziek, zot, enz.
— Afl. Verlatenthied, vr., verlatenheid.
Verlaten (uitspr. met zovl. lange a), onz. bedr.
zw . WW. Onz. Later worden, 't Es al tiene,
zai 'k ; 't zal nog verlaten, zai ze. — Later
komen, beginnen, gebeuren. Den trai' verlaat
'n ure. As de venter komt, verlaat de nzesse.

DB. CV . J. -- Bedr. Doen vertragen (van uurwerk, trein, vergadering, enz.). Z' hen den train
'n ure verlaat. 'k Zal mijn harloodze 'm beetse
verlaten. He zillen de zittenge 'n halo' ure verlaten.

--
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'n spa en verleert hier de grond ne voet of twieë
I' plootsc van hcnz te verhoo(g)en hee' de gemeenteraad hem verleegd. — Onz. Lager worden. Ilier verleert de grond. -- Vgl. VD. SCH.

DB. CV . J. Zie hier LEE(G)EN.
Verleen (sch. c), WW. Zie VERLEEDEN.

Verleën (uitspr. le met zachtl. e), bn. bw. Zie
VERLEDEN, VERLEGEN (en de afl.).
Verlegen (uitspr. -le(g)an), bn. bw. Wdb.
Da' mannek' es stijf verle(g)en.
— Afl. Verle(g)enthied, vr., verlegenheid ; —
verle(g)enesse, vr., verlegenheid ; DB.
Verleggen (uitspr. -le(gg)an), ww. Verv.: verlai, verlaid. Wdb. Die duvels va' jongies hen
(hebben) 't hier amaal versneten en verlaid.
Verleiden, WW. Zie VERLEEN.
Verlekkeren, bedr. onz. zw . ww. Wdb. —
Bedr. Iemand verlekkeren, hem lekkerder (kieskeuriger) maken; ook : naar iets lekkers doen verlangen. Ge spreekt van torten (taarten) : ge verlekkert ne mains ! — Onz. Lekkerder worden.
Da' kind 'verlekker(t) dag veur dag. J.

Verlengen, ww. Wdb. — Langer maken.
Verlengt (of verlangt) de koorde. — Langer
worden (in deze bet. meestal verlangen; zie ald.).
't Leven en verlangt (soms verlengt) nie mee te
veel t' eten en te drenken.
— Afl. Verlengenge, vr., daarnaast, gewoon,
verlen(g)enesse, vr.: dat es 'n verlengenesse van
't leven ; SCH. ; - verlengsele, o.

Verletten, ww. Wdb.
— Afl. Verlet, 0., Wdb. ; — verlettere, m.,
tijdverliezer.
— Samenst. Verletdag (uitspr. -Each), m., dag,
waardoor men tijd en arbeid verliest : rondom

Verlauwen, onz. bedr. zw . ww. Onz. Lauwer

Nudag zijn der veel verletda(g)en; -- verletweke, vr. : de keernzesweke, dat es 'n verletweke.

worden. Zet dat heet water buiten, 't zal verla//z yen. — Bedr. Lauw(er) maken. Giet er hand

Verleutigen (uitspr. - leutagan), bedr. onz. zw .

7e'rrier bij onn het te verlauzewen. — Vgl. ScH
(Bijv.).
Verleden (uitspr. als in ndl. ; d blijft ; soms
-laan), bn. ; o. Is min of meer schoolsch. Verlede
(of verlet) weke (men zegt meer gepasseerde of
passeerde weke). De verleden tijd. 't Verleden
deelword. 't Verleden en keert nie were.
Verlee (sch. e), m. Stam van verleen (zie ald.).
Van eten of drank : oververzadiging. 'k En hè
geene verlee va' verkevlees t' eten; 'k en krijg)
er geene verlee af.
Verleeden (uitspr. -leen eenlettergrepig en met
sch. e), ww. — Bedr. Verleiden. Wdb. Iemand
verleen. — Vervelen, verdrieten, tegensteken.
Dat ete' begint mij te verleen. Slich(t) bier verleedt gauwe. Da' gekijf verleedt m ij. 't Verleedt
op den duur, 't Es mij stijf verleed, da' leven.
1T2zchte' verleedt. KIL. OUD., Bijdr, Sal. DB.

CV . T. R. J. VD ( « verouderd, gew. » ).
V erleeën, Ww. Zie VERLEEGEN.
Verleegen (uitspr. -lee(g)an met sch. e), bedr.
onz. zw . ww. Bedr. Verlagen, lager maken. Pakt

Onz. Leutiger worden. 't Es ne plezante
keerde, ezz 'k g eloo ve dat hie alle jaren nog verlezrtegt. — Bedr, Leutiger maken. We keer dansen en zengen, da' verleu tegt 't leven. — Zie
LEUTIG.

Verleuzigen (uitspr. -leuzagan), onz. bedr.
zw . ww. Leuziger worden. Ze blijft loui (lui) en
vadseg, ja, ze verleuzegt, mijn dziele ! — Bedr.
Leuziger maken. 't Hauwelijk heet (heeft) heur
nog staf verleuzegd. — Zie LEUZIG. Vgl. J.
Verleven, bedr. zw. ww. Verbruiken, verteren
in levensonderhoud. Ze verleeft heure leste eens.
Scx. DB. J.
Verlezen, ww. Wdb. Sala verlezen.
Verlezen, bedr. st . ww. Lezende verspillen.
Ze zit altoos mee nem boek in her hand, ze verleest al herren tijd. — Ook al biddende verspillen. Die kwezel verleest al heur vrij uurkies.

Zie LEZEN.

Verlichten, bedr. onz. zw . ww. WVdb. —
Onz. Lichter worden. De pato(dd)er.s verlichte
mee te //Wen..
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VERNiAITSEN

-- Afl. Verlicliteiz e, vr., Wdb.; verlichteng e
vozer de dood, (schijnbare) verbetering voor het
bepaald sterven; CV, DB, J.
Verlichten, ww. Daarnaast VERLUCHTEN.
Wdb, De stad was g'heelegans verlucht. Zie
LUCHTEN. Vgl. J.
— Afl. Verlichtenge of verizichtena e, vr.
Verliefd, bn. bw. Niet gewoon : nieuwdialectisch.
Verlies, 0. Wdb. — Afsterven, dood. 't Ver-

gedurig verliest : 'k en spelt' nie neer, 't es mijne
verliesdag; zoo ook : verliesweke, vr., verliesmaand, vr. en verliesjaar o ; verliesmorbele,
m., marbel, waarmede men .spelende (gewoonlijk)
verliest; in tegenstelling met winmorbele; zie
DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, V, 17.

lies va' mik' moeder was iie groote slab vear
mij. J.
Verliezen, ww. Very. : verloor; verloren.
ZVdb. — De broek va' zif gat verliezen, alles
verliezen (in spel). — In dat huis en gaat er niet
verloren as de rook uit (of van) de schauwe, men
is er uiterst spaarzaam. — Zijn tonge verloren
hen (hebben), niet meer (willen of durven) spre-

gaat liet of : verzit het!

-

-

ken. Veelal van schuchtere kinderen gezegd. J.
CV (.flank.). — Iemand liever verloren hen
(hebben) as gevonden, niet gaarne in zijn gezelschap zijn. J. CV (Aanh.). — An iemand verliezen : schade door iemand onderstaan ; ook :
door iemands afwezigheid of dood troost of hulp
missen : 'k verlieze veel a' valere. J. CV (Aanh.).
— An iet verliezen, er schade door lijden : 'k hè
die koe passeerde jaar gekocht en dees jaar verkocht, en er veel a' verloren.
— Verloren, als bw. Vergeefs, vruchteloos.
't Es verlore gedaan ! 't Was verlore gewerkt
en geslaafd, 't en hielp toch niet. Verlore geschuifeld: den hond en zal nie kommen ! SCH.
DB. CV . J. — Hem (zich) verlore geen (geven),

verklaren of toegeven dat men verliest (in spel,
in strijd of worsteling, in verkiezing, in rechtsgeding, enz.). J. CV (Aanh.). — Verlore gaan
(of g(e)raken), van zaken : weggaan, zoek gaan of
raken, te niet gaan. Mier gaat 't di verloren.
fortuuntse graak(t) verloren. J. CV (Aanh.).
— Van personen : in 't bederf gaan of raken.
Da' kind gaa' verloren; 't zal verlore graken.
— Verlore loopen, van personen of dieren : ver-

dwalen ; buiten 't gezelschap alléen ronddwalen ;
in 't verderf komen. Me zoo (zou) ze(gg)en dat
dienen hond verlore loopt; da' nnaiske loop(t)
verloren. J. — Iemand verlore spelen, hem buiten zijn weet uit het gezelschap krijgen : me zillen
hem in dem bos verlore spelen. Ook wed : zich
verdwalen. In die foelde zoo (zou) ne mains hem
(zich) verlore spelen. — Van hennen verlore
le(gg)en, hare eters niet in 't daartoe bestemde

nest, maar tusschen netels of op een ander verborgen plaats leggen. Onz' hinne legt verloren.
Ook : iets zoo leggen dat men het niet meer vindt.
Vgl. CV (Aanh.).
Christelijk spreukrijmpje ;
Goe(d) verloren,
Iet verloren;
Eer verloren,
Meer verloren;
Ziel verloren,
Al verloren!
— Afl. Verliezere, m., iemand (man of vrouw)

die verliest.
— Samenst. Verliesdag, m., dag waarop men

Verliggen (uitspr. -lz(gg)an) ww. Wdb. Door
liggen bederven : wijn en verligt niet, mor biar
wel. Verle(g)en bier. — Spottende uitdrukking.
Als iemand zegt : dat en versta 'k niet, dan
antwoordt men spottend : 'verligt het ; of : ver-

,.

Verlobberen, bedr. zw. ww. Door lobberen
(zie ald.) verliezen. De knecht moet 't koore verzichteg laan en lossen; anderst verlobbert laie
veel graan.

Verlof, o. Wdb. — Men zegt : i(n) verlof
gaan niet met. Fr. en congé. J. CV (Rank.).
Verlooënen (sch. o), ww. Verloochenen.
Verloopen (sch. o), ww. Wdb. — Loopende

(sprekende van bier dat getapt wordt) bederven.

In die herbel g e 'n verkoope ze nie' vele : 't bier
verloopt er altoos. 't ECMn bier verloopt) gauwer as 't onder. — Van wind : hie verloop(t),

hij loopt van de een richting naar de ander. J.
CV Panh.).
Verlooten (sch. o), bedr. zw . wie. Verlooden.
Zie hier LOOT. SCH
- Afl. I 'erlootenge, vr. : die verlooteng en
deugt niet.

Verlossen, ww. \Vdb. — De speler, die in
zeker morbelspel (nl. in d' O doen) dood is, kan
zich (soms) met een zaad verlossen, d. i. met een
nieuw zand in d'O te zeten. DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, V, 59.
— Afl. Verlossenge, vr. ; — verlossere, m.
Verlouien, Ww. Zie VERLAA[EN.
Verluieren, bedr. zie. ww. Verwarren. En
verluiert dat dengs hier, azoo niet ! Poletiek verluiert veel gemeenten. 't Ligt al verluierd in
de kasse. Zie LUIEREN.
Afl. .Verlitiereng e, vr., verwarring : kijkt
toch ne keer, via' verluierenge !
Verluimerd, bn. Verlekkerd, belust. Op let

verlu.ivierd zijn. J. Vgl. LUIGEN.

Verletten, bedr. zw. ww. Verdrinken. Ze
drenkt te , e eren dzenuieere : ze verlet al hair
geld. Zie LUITEN.
Vermaak (uitspr. met zovl. lange a), o. Niet
gewoon. Men zegt meer plezier.
Vermaan (zovl. lange a), O. Wdb. - Uitnoodiging om v,')or 't gerecht te verschijnen, om den
ontvanger te gaan betalen, enz.
Vermaanden (uitspr. met zovl. lange a, of ook
-mon(da)n), onz. zw. ww. Van gebeurtenissen :
een maand geleden zijn. 't L irnzaandt vanda(g)e,
da' Vader gestoorvcn es.
Vermaëren, ww. Vermageren. Wdb.
Vermaitsen, ww. Zie

VERMEITSEN .
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Vermaken (zovl. lange a), ww. \Vdb. - Men
zegt : zijn ai(g)en (of hem) ammezeren, iplv.
zich vermaken ; maken, fr. legoer, iplv. 'vermaken : z' heet (heeft) alles an her auwste
broere. gemaakt. --- Van wonden : verbinden.
'n i'Vonde vermaken. E ziek bee(n) vermaken.

KIL. DB. CV . R. J. — Van deuren, enz. Goed
vast maken, definitief sluiten. ,?l dic denr cm
floe' n?eiland nze ?neer uit- of z'gaasz, 11te tinsen
ze vermaken. Vgl. SCH. DB. J.

VERMUZZELEN

Vermetselen (dat men niet gebruikt). Ge zilt er
wel dnzts(t) frank a' vernzaitsen. Veel spoortel
en steene yersnaztsen. Zie MEITSEN.

Vermengelen, bedr. zw. ww. Vermengen (dat
men niet gebruikt). Bier en wij(n) verfmengelen.
Zie hier MENGELEN.
- - Afl. Vermeng eten; e, vr.
VermeSelle (uitspr. ; klemt. op sel),
m. (niet vr.). Vermicelli. Dat es goec7 vermeselle.

Vermalen (uitspr. met zovl. lange a', bedr.
zw . ww. Vers. dw. : versnaald (niet vermalen ;
men zegt toch genialen); vgl. MALEN. Door malen
verliezen. Diene menlestee' verfvaalt vele, hie en

✓erminderen, ww. Wdb. — Wed. Minder
land gebruiken; kleiner boer worden. 'k Wille

es m ie' goe' gescherpt. De mulder hee' vele vermaald. Veur 't vermale rekent de mulder ne
kielo stuifmeel op honderd kieloots graan.

VD.
— Afl. Verminderenge, vr.

Vermallendijen (klemt. op dij), bedr. zw.
ww. Vermaledijen. Iemand vermallendijen. Vgl.
BENENDIJEN.

meer op f'nij gemak leven; 'k zal ewa' land
minder pachten; 'k zal mij verminderen. Vgl.
'

Vermoeielijken (uitspr. met ij), onz. bedr. zw.
ww. Daarnaast VERMOEILIJKEN. Ons. Moeilijker
worden. Vader hee al lange moeielijk geweest,

Vermalschen (uitspr. met ch), onz. bedr. zw .

snor 'k geloove dat hie. nog alle da(g)e vermoeilijkt. — Bedr, Moeilijker maken. Da' vermoeielijkt 't werk.

Vermanen (uitspr. met zovl. lange a), bedr.
zw. ww. Wdb. — Iemand berichten dat hij zijn
belastingen moet komen betalen. Den ontvanger

• Vermoeien, ww. Wdb. — Onz. Moeder worden. 'k Beginne te vermoeien.
-- Afl. Vermoeid, bn., gewoner : moe ; vanhier : vermoeithied, vr., vermoeidheid ; — vermoeienesse, vr.
Vermonden, ww. Zie VERMAANDEN.

ww. Bedr. Malscher maken. Hoe keende de
boter vermalsclzen ? — Onz. Malscher worden.
De boter versszalst. --- Vgl. CV (Aanli.).

vermaant, Pier es veer de leste keer vermaand.

Vgl. VERMAAN.

Vermangelen, bedr. zw. ww. Verwisselen,
ruilen. 'k lid mijne portemonnee te(r)e zij' mes
vermangeld. CV. J. KIL. Vgl. MANGELEN.
— Afl. Vermangeleere, m., iemand (man of
vrouw) die vermangelt ; — vernzangelenge, vr.
Vermangelen (uitspr. -morbalan), bedr. zw.

WW. Met de marbels verspelen. Hie vermorbel(t)
zij' geld. Zie MARBIEEN.

Vermaren (uitspr. met zovl. lange a), bedr. zw.
Ww.

Jet verslaren, ruchtbaar maken, verspreiden.

Log., Wdb. Vgl. VERMAARD in de"Wdb.

Vermasohen (uitspr. met ch en zovl. lange a),

Vermoorden (uitspr. -moor(da)n met sch. o),
WW. Wdb. Schreecn, roepen azof ge vermoord
wierdt, vreeselijk schreeuwen. — Heelemaal bederven, schenden, verwoesten. De sterome vermoor(de)n (b. v. mee luid te zingen). 't Land
t, es 't land vermoorbewerken as 't te nat ligt,
(de)n. — Vgl. J.
— Afl. Vermoordenge, vr.

Vermooschen (uitspr. met of zonder ch, met
sch. o), bedr. zw. ww. Verspillen. Ze vermoost
al her geld. Ge verinoost te veel papier. — Verknoeien, bederven. De maitser zal 't werk

g'heelegans vermoos(ch)en. — Zie MOOSCHEN.

bedr. zw. ww. Door maschen herstellen. Ge moet
die kause vermaschen. Zie MASCHEN.
Vermassakreren (uitspr. -massa-, sa met
korte a ; of -rnassakrerasz ; kre met zachtl. e),
bedr. zw. ww. ; fr. massacres. Vermoorden ; verbrijzelen, vernielen ; gansch verknoeien. De moor-

En vgl. SCH, DB, J.
— Afl. Vermoos(ch)enge, vr. : 'k en kan die

deneers hen der drije vermassakreerd. Z' hen
't in die herberg dl vermassekreerd. .E werk
versnassekreren. -- Vgl. CV. J. CL (Bijv.).

Vermorbelen, ww. Zie VERMARBELEN.
Vermoren, onz. bedr. zw . ww. Verslijken.

Vermassekreren, WW. zie vr RMASSf\KREREN.
Vermeederen (uitspr. met sch. e), ww. Ver-

meerderen. Zie MEEDEREN.
---

AU. l ermeedereszge, vr., vermeerdering.

Vermeelmen, onz. zw. ww. Vermolmen. Dat

haat es ve i mee/incl. Het vermeet mt. Zie MEELME.
Log., I Vdb : VERMELUWVEN.
-

Vermeesteren (sch. e), bedr. zw. ww. Verdok-

teren. Z' hen (hebben) 'n fortune vermeesterd.
Vgl. VD ; CV (Aanh.).
Vermeitsen (uitspr. -sar. itsan), bedr. zw. ww.

versnoos(ch)enge nie langer zien ; — vernzooseh.ere, m., iemand (man of vrouw) die vermooscht : ons olie en es geene spaardere, 't es ne
vermoos(ch)ere.

De beke verspoort. De re(s -)en hee' de gate vermoord. Zie MORE. Vgl. SCH (Bijv.).
Vermuiten, onz. zw. ww. Vgl. lat. mzttare,
fr. saner. Van jongens, die man worden : van
stem veranderen, een zwaarder stem krijgen. Da'
manneke vermuit. Zijn stenzme vermuit. SCH
(Bijv.).

Vermurzelen (uitspr. -muzzalan), bedr. zw.
ww. Vermorzelen. Wdb. — Ook .soms onz.:
vermorzeld worden. Hie werdt tsusschen twie
wagonks gepakt, en hie vermuzzeldege.

Vermuzzelen, ww. Zie VERMARBELEN.

VER^,`IAMSTI;

--

Vernaamste (uitspr. gewoonlijk v3rnoomsta
met zachtl. o), bn. Zie VEURNAAMST.
Vernachten, ww. Wdb. — Van afgedane
akkervruchten : eenen nacht in 't open veld
blijven liggen of staan. Laat 't hen nog ne keer
of twieë vernachten. J. En vgl. Loq., Wdb.

Vernaderen (uitspr. met zovl. lange a), bedr.

onz. zw. ww. Bedr. Nader brengen. Vernadert
de stoelen 'in beetse. — Onz. Nader komen. De
vlie(g)er komt alhier; hie vernadert.

Vernaëlen, ww. Zie VERNAGELEN.
Vernagelen (uitspr. -na(g)alan met zovl.
lange a), WW. Wdb. — Bedr. Nagelend, spijkerend verbruiken. Ge zilt an da' werk meer as ne
kielo na(g)els verna(g)elen.

Vernaken (uitspr. met zovl. lange a), ww. Zie
VERNOKKEN.

Vernamen (uitspr. -noman), ww. Zie

VER-

NOMEN.

Vernauwen, ww. \Vdb. — Onz. Nauwer
worden. De beke vernauwt i' plootse (plaats) van
te verbreen.

Vernegliezeren, verneglezeren (uitspr. ze
met zachtl, e), bedr. zw . ww. Fr. nekt ger.
Verwaarloozen. Iemand vernegliezeren. Iet verneglezeren. CV. J. CL (Bijv.).
Vernepelenk, ww. Zie VERNEPELING.
Vernepeling (uitspr. -lenk), m. Mv. -lengen.
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VERONNOOZELEN

---

Vernoeien, bedr. wed. zw . ww. Mnl. ver noi'en. Vervelen, verdrieten. 'k Vernoeie mij
stijf. 't Vernoeit ons hier. SCH. DB. KIL.
— Afl. L ernoeieg, . bn., vervelend ; vanhier :
vernoeieghied, vr., * vernoeigheid,
Vernoemd, bn. Daarnaast VERNOOMD. Voornoemd, vermeld. Tieste De Tant vernoomd. J.
Vernoeschen (uitspr. met ch), bedr. onz. zw .
ww. Bedr. Noescher (schuiner) maken. -- Onz. •
Noescher worden.
Vernokken, bedr. zw . ww. Daarnaast.. soms,
VERNAKEN. Iemand iet veenokken, hem iets
onaangenaams uit het verleden zeggen, herhalen,
verwijten. Ge vernokt mij dat te dikkels. SCH.
DB. J.
— Afl. Vernokkenge, vr. ; — vernokkere, m.,
iemand (man of vrouw) die vernokt.
Vernomen, bedr. zw . ww. Iemand noemen
(met klem, met nadruk). Worom wilde snij 'vernomen? Zie NOMEN. Vgl. J (VERNOEMEN).
Vernoomd, bn. Zie VERNOEMD.
Vernoomste, bn. Z ie VEURNAAMSTE.
Vernuën, bedr. onz. zw . ww.Vernieuwen.
Wdb. — Onz. Van huisdieren. Een jong werpen.
Ons koe hee' vernuud. Vgl. DB, C V, J : VERNIEUWEN, VERNIEVEN.

— Afl. Vernuënge, vr.

Vernuiken, ww. Zie VERNEUKEN.
Verobliezeren (uitspr. -bliezeran, -blazeran,

Verkl. -lenkske; mv. -skes, -skies. Iemand of iets
dat de behoorlijke grootte niet heeft. We verne-

ze

pelenk van ne jongen. Die peeren en zij' mor
klaine : 't en zij' mor vernepelenkskies. SCH.

doen? fa' g', ge zij' verobliezeerd.

DB. J.

met zachtl. e en den klemt.), bedr. zw . ww.
Fr. obliger. Noodzaken, dwingen. il/oet ek dirt

Veroed (uitspr. ?.wroet met verkorte oe), bn.

Vernepen, bn. bw. Zie VERNTJPEN.
Vernetten, bedr. onz. zw . ww. Van personen

of zaken. Bedr. Fraaier maken. Zet dor 'n
ha(g)e : ge zilt er de lochtenk mee veenetten. —
Onz. Fraaier worden. Da' maiske vervet jaar op
jaar. — Vgl, J.

Verneuken, bedr. zw . ww. Daarnaast, ook

gewoon, VERNUIKEN. Bedriegen, foppen. Gaat
't nor Gent koopen ; mor past op dan z' ou (u)
niet en verneuken. SCH. DB, CV. J. VD.
— Afl. Verneukenge, vernuikeng e, vr. ; —
verneukere, vernokikere, m., fopper.

Verniekelen, ww. Vernikkelen. Zie NIEKELE.
Vernijpen, bedr. zw. ww. Toeknijpen. Hie
vernijpt zijn oo( g)en. DB.
'

— Afl. Teernepen, als bn. bw., klein ; verneuteld. E vernepe vaintse. Ze weent in e vernepen hutteke, moeder-gouds-alleene. — Ook
opeengedrongen, geprangd. Der zijn der e stik of
drije te veel an tafele : me zitte zoo vernepen.

-- Vgl. KIL, DB. CV. T. R. J.
Vernis, m. (niet o.). Vgl. CV, J, CL (Bije.).
VernOei, o. Mnl. vernoy. Verveling, verdriet.
Va' vernoei geeuwen. 't En was dor me plezant; 'k bè va' vernoei weeggeloopen. Vgl. VERNOEIEN. SCH. KIL.

bw. Verwoed, razend. Den drank maakt hem
veroed. 't Was percies ne verzoetten duvele. —
Voor het wegvallen der w, zie RAAD.

Veroetteghied, vr., verwoedheid : hie
schuimt va' veroetteg liied.

Veroet, bil. bw. Zie VEROED (ook de afl.).
Veronderstellen, ww. Onderstellen (dat men

niet gebruikt). Wdb. — Spr. Tot iemand die
veel onderstellingen maakt, of dikwijls 't woord

veronderstellen bezigt : veronderstelt dat de
lucht i' valt, al de ven(g)els zoo (zouden) gevange zijn (of doo' zijn) !

Verongelden (klemt. op• en), onz. zw. ww.
De kosten betalen. Tf ie zal moete verongelden ?
— Soms bedr. Gij moet het verongelden. —
Vgl. ONGELD.
Verongelukken (uitspr. -ong- of -omg-), ww.
Wdb. — Bedr. of wed. Tot een ongeluk brengen,
aan een ongeluk helpen. Ziet da' g' on (u) niet en
verongelukt. Hie rijdt veel te wild : hie zal
iemand veromgelukken. — Om op iemand te
kijven : 'k zoo (zou) den deu(g)enie' verongelukken ! — Vgl. DB. CV . J. SCH (Bijv.).

Veronnoozelen (uitspr. met sch. o), onz. bedr.
zw. ww. Onz. Onnoozeler (simpeler) worden. De
sloore veronnoozelt dag veur dag. — Bedr.
Onnoozeler maken. De ziekte heet (heeft) her
stijf veronnoozeld. -- Vgl. Loq., Wdb,

VERON7,.^A1^

VERPROSSEN

—%—

Veronzaan, ww. Zie VERONZADEN.
Veronzaden (uitspr. -zaan eenlettergrepig en

met zovl. lange a), bedr. zw . ww. Veelal in 't veil_
dw. veronzaad (met. de a verkort). Uitputten met
er gedurig hetzelfde zaad (dezelfde akkervrucht)
op te zaaien. Da' land es veronzaad. Veronzaad
land. — Fig. Van een oude jonge-dochter : bedorven door liederlijkheid en ontucht. Dra rnaisk'
es, mijn dzielke, veronzaad ! — Vgl. DB
(VERANTZAAIEN , VERHANDZADEN , VERANSAAN).
Verormen, ww. Zie VERARMEN.

Verormoed, bn. bw. Zie VERARMOED.
Veroolijken (uitspr. -oolakan met sch. o), onz.

bedr. zw . ww. Onz. Oolijker (in al de bet.) worden. Da' slijp keerelke veroolekt nog. Doet die
suzkeraie in de koffie niet, liie zal der mee verooleken. — Bedr. .Oolijker maken. Da' manneke
hoorkt te veel wat degroote mains(clz)e ze(gg)en:
da' veroolekt hein te vele. Den thee es al oolek
genoef, ' em moet hem. nie' verooleken. -- Zie

ooLlJ K.

Veroudelijken (uitspr. vdrauwalijkan met aj),
onz. bedr, zw. ww. Daarnaast, soms, VERAUWEREN. Onz. Ouder worden. Lader verauwelijkt
zeere. -- Bedr. Ouder maken. Die leeleke val/eng
hee mij stijf verauwelijkt. Vgl. VD.
Verouderid ( uitspr. varauward ), bn. Zie

Verpenken, ww. Zie VERPINKEN.

Verpeuteren, bedr. zw. ww. Verkwisten,

verspillen, verknoeien. Ze moete werken en den
tij' nie' verpeuteren. VD (« Zuidli. gew. » ).

Verpikken, bedr. zw. ww. Door pikken (met
den bek) verdrijven. Vooral gezegd van etende
hennen. Die kinize verpikt al d' andere, zij
belet de ander te eten. — Fig. Verstooten, liet
noodige ontnemen. Thuis wordt ze verpikt.
'k En zal mij nit' late verpakken. Vgl. SCH. Loq.,
Wdb (VERPEKKEN). KIL.

Verpinken (uitspr. -jienkan), ww. Zooveel als
't gewone HERPENKEN. Zie aid.
Verplaasteren (uitspr. met zovl. lange a),
bedr. zw. ww. Verpleisteren, pleisterende verbruiken. Al de znoortel es verplaasterd. — Ook
verbruiken met plaasters te leggen. Al 't lajzenzeel
es verplaasterd. Dus zooveel als ndl. VERPAPPEN.
Zie PLAASTEREN.

Verplanten, ww. Wdb. — Spr. Alen auwem
boom enz 'zag nrc' verplant wer(de)n, een oud
mensch snag niet van huis veranderen.

Verploeën, Ww. Zie VERPLOEGEN.
Verploegen (uitspr. ploe(g)an), bedr. zw . ww.

Door ploegen (zeker werpspel) verdoen. Tsondaas
verploegt /zie al zijn eurdsies (oordjes). Zie
PLOEGEN.

VEROUDELIJKEN.

Verplootsen, ww. Verplaatsen. Wdb. 'k Zal
mij ne keer verplootsen. 't Goevernement heet
(heeft) hem verplootst.

— Verauwerd,. als bn. Verauwerde ziekte,
langdurige, ingewortelde ziekte. Den /zai/e en

Verpluimen, onz. zw. ww. Verveeren. Onze
kanarevezi(g,iel verpluimt.

Arnolduus van Jh' em, patroon te; g)e verau=
vierde ziektera.

Verpootelen (uitspr. met sch. o), bedr. zw .
WW. Bederven door herhaaldelijk met de handen
(de pootgin) vast te nemen. 't Er 'nz proper been-

VEROUDEREN.

Verouderen

( u it spr. -auv'eran ), ww. Zie

Verpaarten (uitspr. verjwrtan), bedr. zw. ww.
Verdeelen. Moeder koest iet vee porten, zoo as
't zij' moest. KIL. SCH (Bije).

• Verpachten, ww. \Vdb.
Afl. Verj5achteng e, vr. ; vez achtere, m.,
iemand (man of vrouw) die verpacht : zij was de
-

—

verpaclztere en ik de pachtere.

Verpailen, WW. Zie VERPEILEN.
Verpakken, WW. Van pakken — nemen.

Onder het dragen van een voorwerp van hand
verwisselen..}_1ij' recht hand wordt moe : 'k zal
ne keer verpakken.
Verpasse, bw. Van pas, gepast. Men zegt :
va' passe koznrnen, op 't gepast oogenblik koenen ;
iet verpasse doen, iets goed doen of verrichten,
juist zooals 't zijn moet. 't Es verpasse genoeg,
't is juist genoeg. Is 't een verminking van van
passe ?
Verpassen, Ww. Wdb. — Lor-past) zijn,

fig. van vrouwen : verkocht zijn, genomen zijn,
getrouwd of gefianceerd zijn, niet meer zonder
verliefde zijn. Ge komt te late, Tielke : Mick' es
al verpast. — Van zitplaats. Es de stoel bezet ?
/a hie, hie es verpast. — Vgl. CV. J. CL (Bijv.).
Verpeilen (uitspr. -ail.n), bedr. z'n. ww. Al
rustende doorbrengen. Me verpailen onzen tijd,
en 't werk wacht nor ons. Zie PEILEN.

lzauwerije, dor em men(g)en ze 't vlees nie'
verpootelen. DB. SCH (Bije.). — Fig. Van
meisjes : bederven. 'n Goe moeder en laat heur
kinders nie' vezpootelen.

Veeporten, WW. Zie VERPAARTEN.
Verpreutelen, bedr. zw. ww. Preutelende

verspillen, doorbrengen. De vrauwe verpreutelen houderen (hunlieder) tijd. SCH (Bijv.).
Verprocederen (uitspr. grosse-. of pross7deran, de met zachtl. e en den klemt.), bedr. zw.
WW. Daarnaast VERTRIEBENALEN. Procedeerend
verkwisten, verdoen. Hie zal g'heel zijn fortune
verprossederen. CL (Bije
Verproperen, bedr. onz. zw . ww. Bedr. Properder, netter maken (van personen en zaken).
.).

Da' muitseke verpropert da' kind. Mee' diene
vzuzrr uit te smijten /zette (hebt ge) dat hier
stijf ver properd. -- Onz. Properder worden.
_lier e potteke, dor 'rn beeldeke, ginter e schilderájke, dormee verpropert stijf het huis. --

Vgl. J.

Verprossederen, WW. Zie VERPROCEDEVREN.
Verprossen, bedr• zw. ww. Verknoeien, ver-

brodden, verdoen. Zijnen tij' werprossen. Zij'
geld verprossen. J. -- Bederven, schenden. Da'
perd moet te veel werken, 't es al g'heelegans
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z►erprost. Van meisjes : schenden. Maiskies verprossen, dat es zij' grootste werk !

Verpruitsen, verpruitselen, bedr. zw . ww.
Verprutsen. W db. Ll ze Beet (heeft) er ;nij werk
'

zoo verpruitst ? Ge ;neet d ztrwerken en den tijd
azoo nie' verpruitselen, Zie PRTJTTSELEN, PRUTTSEN.

Vgl. DB.

Verprullen, bedr. zw . ww. Verknoeien, verbrodden. E werk verprullen. Loq., l l ^Th.
Verprutsen, verprutselen, ww. Niet zoo
gewoon als verpruitsen, verpruitselen ; zie ald.
Verraan, ww. Zie VERRADEN.
Verraden (uitspr. -raan eenlettergrepig en
met zovl. lange a), Ww. Very. zw. : verraattege,
verraat, met verkorte zovl. lange a ; 't veel. dw.
is zelden verraan. Wdb. Iemand of iet verraan.
— Afl. Verraad, o.; — veerare, m., verrader;
men zegt : 'n (niet ne) versare; vgl. grave, jade,
wale en Kl. en Vorml.

Verrammelen, bedr. zw. ww. Rammelend
verplaatsen. De wend verrammelt den deurgrendele, die zeker los es.
Verrapen (uitspr. -ropan), bedr. zw. ww. Door
op te rapen van plaats veranderen. Den hoop
pato(dd)ers begint te zweeten, me moeten ze
verropen.
Verrappen, onz. bedr. zw . ww. Onz. Rapper
worden. Onze gank moe' verrappen, anderst
kommeme (komen we) te late. — Bedr. Rapper
maken. Verrapt de gank 'vz beetse, want 'k hoore
den train al afkommen. --- Vgl. DB. J.

Verre, bn. bw. Ver. Wdb. — Trapp. v. verg. :

verre, vooder(e) (— woordere, sch. o), voost

(— voorst, sch. o). Gent es verre; Dermond es
voodere; Brusel es voost. — Verre famielde,
fr. famille elozr née. — Verre paizen, vooruitdenken, vooruitzien. E jonk nzazske 'm pafst nie'
verre. — Va' verre, of va' verren-an, met

omzichtigheid, met voorzichtigheid. Veelal met
kommen. .Hie komt va' verre ne keer leunken,
va' verren-an lee keer loeren. Ze kwanp va'
verre kijken. — 'k En ken ze nie, noch va'
verre noch vain bij, in 't geheel niet. — Zoo
verre. 't Es zoo verre, het gaat zoo ver : 't es
zoo verre dan ze nzallekanders nie meer em bezien. Veelal met kommen : 't was zoo verre kommen dat hie 't dl verteerd ha (had); vgl. Rein.,
vs. 79. 'k En ka' zoo verre nie paizen, ik kan
dat niet verstaan. Hedde va' z' leven al zoo verre
geweest, hebt gij dat ooit kunnen denken, kunnen

gelooven; hebt gij dat ooit weten gebeuren ? —
Op verre naar niet, op verre na niet..I-Iie en es
op verre naar nie rijke. Z' en was op verre naar
geen twinteg jaar, as ze da' geval veuren ha

(had).
— Verre gezet, bijna aan het einde (van voorraad, fortuin, werk, leven, enz.). D'appels zij'
verre gezet, bijna op. Den oekst es verre gezet,
bijna af, bijna binnen. Ze zij' verre gezet, bijna
te niet, geruïneerd. Moeder es verre gezet, zeer
ziek, bijna dood. Loq., Wdb (VERREGEZET).
Vgl. SCH. DR CV. J.
---

Y7ERl\OMPA iLliiN

Samenst. Verrekijkere, m., Wdb. ; — verresla(g)ers, mv. ; zonder enk. : in de verresla(g,)ers zijn, met den kaitstok, op een verafgelegen
voorwerp slaan ; zie DE COCK en TEIRLINCK,
Kinderspel, 111, 51; hier KETSEN.
Verrekken, .bedr. zw. ww. Wdb. — Van een
lichaamsdeel : door rekken of te zeer uittrekken
verwringen, verzeeren. Die peze s ras zekers ver--

rekt ? Past toch op: g e zilt, vzijizen arm verrekken. Km. DB. CV. R. J. Vgl. VD.
— Afl. herrekken,; e, vr.

Verreneweren (uitspr. -rena werm, we met
zachtl. e en den klemt.), bedr. zw . ww. Daarnaast,
gewoner, RENEWEREN. Iemand verreneweren.
Ook : vernielen, bederven. 't Ligt hier di ver-

reneweerd. J.

Verreunselen, onz. bedr. zw . ww. Verrimpelen. Bedr. Den auwerdom verreunselt ne
mains zij' gezichte. Ne verreunselden appele.
— Onz. /hoeders weze' verreunselt stijf. — Verslensen (van planten). De droogte verreunselt al
de blommen. Al de blonzine staa' verreunseld.
— Vgl. SCH en DB : VERRUNSELEN. Loq., Wdb
VERRINSELEN.

— Afl. Verrennselen,;re, vr., eerrimpeling, verslensing.
Verrijden (uitspr. -rijen), bedr. st. w«-. Verv. :
eerree; verreen ; zie RIJDEN. Wdb. — Rijdende
verteren (met velo, voituur, op den paardjesmolen, enz.). Hie zal.de broek va' zij' gat verrijen.

Verrijen, Ww. Zie VERRIJDEN.
✓ errijpen, bedr. onz. zw. ww. Bedr. Rijper
maken. De zonne verrijpt de torve. — Onz.
Rijper worden. 't Koore verri bt zeere.
✓errijsenesse (klemt. op nes), vr. Verrijzenis.
De verrijsenesse van Onz'-Heere. CV. J.

Verrijzen, ww. Wdb. Men zegt : verrijze

van (niet liit ) de dood.

Verritsen, bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon,
VERROUTSEN.

Verkwisten door loopen en rijden.

Ze verritst al her geld. Tsondaas verroutst hie
al dat hie in de weke gewonnen heel (heeft). Zie
RITSEN, ROTSEN.

Verroed, bn. bw. Zie VEROED.
Verroeren, ww. Wdb. — Onz. Zich verroe-

ren. Zit stille, en en verroert n iet, Geen blaarke
'n verroerdeg' er. DB. CV . J.
Verroeven, ww. Zie VERTROEVEN.
Verrokelen, bedr. zw . ww. Rokelende verplaatsen. Ze verroket gedureg d'assc bene. Zie
ROKIJ LEN.

Verrokken, bedr. zw. ww. Fig. : van rok
veranderen (weinig gebruikt). Gewoner : den
ove(n) veerokken, hem eenen nieuwen leemen
rok geven (d. í. den binnenwand vernieuwen).
Nen ove moe' van tijd tot tij' ne keer verrok(t)
wer(de)n. — Weversterm. Een nieuwen rok

(zie ald.) aan schacht of kam maken.
Verrompelen, bedr. onz. zw. ww. Bedr. Verrimpelen. E klee' verrompele mee er op te zitten.
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— Onz. lti' frak moet hangen, me li(gg)en,
a/?deist verrolizpelt hie. — Zie ROMPELEN. KIL.
DB. J.
Afl. Verrompelenge, vr.
Verrooden (uitspr. -rooan met sch. o), bedr.
onz. zw . ww. Very. : verrootte s, e en verroot, met
verkorte sch. o. Bedr. Roofier maken. Ge moet
de muur verroon. — Onz. Rooder worden.
op 'n weke zillen die appels stif verrooè'z. —
Vgl. ScH. DB. J.
Verrooën, ww. Zie VERROODEN.
Verrosten, onz. zw. ww. Rosser worden.
Fleur haar verrost nos. J. — Soms bedr. De
zonne zal her vel verrosten.

Verropen, ww. Zie VERRAPEN.
Verrotelen, onz. bedr. zw . ww. Bedr. Rote-

lende verplaatsen. De. wend verrotelt. de grendele. — Onz. Rotelende verplaatst worden. De
grendel verrotelt. — Zie ROTETEN.

Verrotsen (uitspr. -routsan), ww. Zie VERRITSEN.

Verrotten, ww. Zie vo RTEN.
Verroutsen, ww. Zie VERROTSEN.
Verruiven, onz. zw. ww. Verpluimen, ver-

veeren. Ons sijsk' en zengt nie meer, 't verra ft.
Zie VERRUIVEN.

Vers, o. Wdb. Ongewoon.
Versaafd (met zovl. lange a), bn. Versaagd.
— Afl. Versaafthied, vr., versaagdheid.

Versassen, bedr. zw . ww. Van sas. Van 't een
sas in 't ander brengen. E schip versassen. SCH.
DB. CV . J.
Versassen, bedr. zw . ww. Van sassen, fr. elmsser. Verjagen. Ze versassen ons van 't een doorp
nor 't ander. -- Verplaatsen, van verblijf. doen
veranderen. Vgl. SCH. DB. — Versas(t) zijn,
zat zijn. Hangt misschien met 't vorige versassen
samen.
— Afl. l ersasseizge, vr., het verjagen, het
verplaatsen.
Versch (uitspr. yes, met ch vuor klinker), bn.
bw. Trapp. v. verg. : vessclzer(e), vest. Wdb.
Vesch aiers. De vis es ves. E ves jjzaise 11, een
vcrsche, nieuwe meid. — G ssche man, nieuwe
man, een voor het te doen werk nieuw persoon.
7 '

.Ik ben al moe gewerkt, ;izor gij zij' cie vessche
inazz. Gewoon in de uitdrukking : ma' zijiz

(zonder lid«. en grammaticaal onz.), opnieuw roan
zijn, wederom wel in staat zijn om iets te doen,
uit te voeren, enz. Laat ons 'in beetse rusten, me
zillen toons were yes ma' zijn. _Ye vechter es
were ves man, actie ewa' gerust heet (heeft).
Over 'n ure was Sies zat, liie heet 'zz pooze geslopen (geslapen) en nui herbegint hie te drenken,
lzz'e es ves man. Vgl. hier MAN.
-- Afl. Veschhic'd, vr., verschheid : diene vis
hee' zijn vesclzlzie' verloren ; soms : vesscheglzied.

Verscharten, bedr. zw . ww. Al schartende
(krabbende) verplaatsen. Die hinne z'ersclzart al
d'erten die voortkommen. Zie SMARTEN.

V ERS CI-I I JTE N

Verschauweren, ww. Zie VERSCHOUDEREN

(ook de ad ).

Verschaven (uitspr. met zovl. lange a), bedr.
zw. ww. Scnavende verbezigen. Opgepast en
niet te veel haat vez'sclzaafd !
Verseheeden (uitspr. -scheen, eenlettergrepig
en met sch. e), bedr. zw . ww. Very. : verseheettev ', z'erschcet, met sch. verkorte e ; zie toch
beneden verscheen. Scheiden. Ge moet die torn'
en diene ro(gg)e verscheen. -- Van erfenis : verdeelen. Die broers en zusters en zijiz nog me'
verselzeed.
Verscheen, als bw., van elkander gescheiden, afzonderlijk, verwijderd, fr. separe: Man en
vrau c' ete verscheen, d. i. aan afzonderlijke tafel,
of op afzonderlijk uur. Verschce' le("g,g)cn, van
elkaar afgescheiden leggen. Die appels en die
peere moete eerschee' li(gg)en. Plant den toebak
schoone verscheen, wijd genoeg van elkaar. De
boonre staan Brij heters verscheen. Schiet verscheen, niet terzelfder tijd. Vgl. DB. SCH. J.

Verscheen, ww. ; bw. Zie VERSCHEEDEN.
Verscheeren (sch. e). bedr. zw . ww. Scherende

verbruiken, verspillen. De schoper (schaper) nonet
de schope sCheeren en Oppassen dat hte 11le
veel zulle 'n versclzcert. Zie SCHEEREN.

'

Verschelen, onz. bedr. zw . ww. Onz. Scheler
worden. Da' kind verscheelt nog alle da(,, jen,
Bedr. Scheler maken. Die inzritse staat altoos
--

scheef`'; ze verscheelt da' kind.

Verschenken, bedr. zw. ww. Wdb. — Van
het eene vat in 't ander schenken. Verschenkt de
70 0 i7

van die fiessche vcrziclztekies in die karaffè.

Verscheppen, bedr. zw. ww. Van het eene

vat in 't ander scheppen. Verschejet dc soe pe, ze•
zal der ill.c'c verkocic z. Neel versclzeppen.

Verscherpen, w w. 'wdb. — Onz. Scherper
worden. E mes en verscherpt deur 't gebruik
niet. J.

Verschieten, WW. Wdb. — Bedr. Van de
eerre plaats op de ander schieten, schietende
verplaatsen. 'k .Hè den uppergoai getaakt, 'k hè
heze 'l,z beetse verscholen. Verschiet die bolle e
klaint beetse (een klein beetje). Ae morbel verschieten. — Met schop of spade op eon ander
plaats wcrpcn. Verschiet da' koorene, onderst
kommen er de kalanders in. Kole' verschiele
van dcii crue kelder in den anderen.
()nz. Erg ontstellen. illoeder verschoot, as
ze ïzz were zag. 'k Verschiet eraf. Doraf en
verschiet 'k net, dat verwondert mij niet buiten--

mate. Vgl. KIL. SCH. DB. CV . J. VD. — Voor
den tijd kalven. De koe zal verschieten. Z' es
weeral ne keer verschoten. -- Ook van ander
dieren en soms van menschen. -- Vgl. ScH. DB.
T. R. J.
— Afl. I"erschietaclzteg, bn. bw., zich licht
ontstellend ; gewoonlijk vuor den tijd het jong
werpend : die koe heet (heeft) egroo' gebrek, a' es
verschietachteg. Vgl. J.
Verschijten, bedr. st. ww. Door stoelgang
verliezen. Al wat die koe eet, verschijt ze; z' es
ziek.

VERSCHIL

schil op d'appels, niet in. — 't herschil in twieé
doen, het verschil deelen. ik vra(g)e tiert frank,
gij biedt er achte, laat ons 't verschil in twiel
doen, dat wil zeggen : geef negen frank. - Geschil (dat men niet gebruikt). 't En zij'
geen nZe raseer, ze zijn Z verschil kommen. Ze graken i' verschil. Es da' v:'erschil
vere/}end, ?
.

Verschillig (uitspr. -lach) bn. bw. Verschillend ; verscheiden. Der zij' verschilleg huizen
,

afgebrand. J.

Verschoonen (sch. o), onz. zw. ww. Schooner

worden. 't Es al e' schon' maiske en ze zal nog
verschoonen. J. Vgl. VD.
Verschot, 0. ! v. (ongewoon) -ten. Geschot,
lendengeschut.. ; verschot in de leen, in de
ru(gg)e, in de zije. Sen. DB.

Verschouderen (uitspr. -schauwaran), bedr.

onz. zw . ww. Bedr. Meestal enkel in 't veil. dw. :
verschau werd. Da' j5erd es verschau werd, fr. ce
clieval a un ecart des os de l'epaule . door een
of ander oorzaak werd de schouder verplaatst.
E versclzan eer(d) per(d) mankt. — Onz. Van
schouder veranderen. Laat ons ne keer verschauweren. ScH !Bije.,. •
— Afl. herschauwerthied, vr., verplaatsing

van schouder (gewricht).
VerSChouën (uitspr. met speciale zovl. ozt, zie
X/. en horml.), onz. bedr. zw . ww. Oriz. Verschuwen, schuwer worden, Da' kind verschout

alle da(g)en, 't zal der iet af krij(g)en. — Bedr.
Schuwer maken. Mee al die spookhiestoriets zilde
de hinders versclzou /n. Zie SCHOU. Vgl. J : VERSCHOU (\VE)N.
VerschoU.weren, w
(ook de afl. ).

W.
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Verschil, o. Wdb. Men zegt : der es veel ver-

Zie VERSCHOUDEREN

Verschrepen, bedr. zw. ww. Schrepende verbruiken. En zijn al die wortels nog nie' verschreeft J Zie SCHREPEN.

Verschuifelen, bedr. Zw. w w. Schuifelende
doorbrengen. De koeier verschulfelt zijnen tijd.
Verschuitsen, Ww. Zie VERSCHLTSEN (ook
de afl.).

Verschuppen, ww. Verschoppen. Vgl. KIL.
SCH. J.

Verschutsen (uitspr. gewoonlijk -schuitsan),
onz. bedr. zw . ww. Onz. Schielijk verschrikken.
'k T%er-scliuitsteg' as 'k 't hoordege. 'k Lhas stijf
verschuizst. — Bedr. (Iemand) schielijk verschrikken. Den hond kwam op aszij gesprongen
en vcrschttitstege mik. — Vgl. VERSCHIETEN.
— Afl. l';!rschztitsachteg , bn. bw., gemakkelijk
verschrikkende : 'k em bè nie' verschuitsachteg;
versclz.zt itsz'nge, vr.: ze viel doo' van verschuitseng e.
--

Verschutten, ww. Verschudden. G' em meugt
die appels nie' verschutten. Zie SCHUTTEN.
Versempelen, onz. bedr. zw . ww. Onz. Simpeler wonen; ook : eenvoudiger worden. Meetsle's-vertand c ia verbetert niet, l fee se versen -

VERSMACHTEN

elt jaar op jaar, De zake versempelt domnee.

Bedr. Simpeler maken ; ook : eenvoudiger
maken. Den auwerdonz verseznj5elt die sloore.
--

Watten da' ge dor zegt, da' zal 't affeere versemjielen. — Zie SEMPELE.

Verslaan (uitspr. niet zovl. lange a), ww. Wdb
— Bedr. Door slachten in gewicht verminderen.
'n hóe verslag' veel meer as e verken. DB. CV . J.
— Veil. dw. : versle(g)en ; ook als bn. bw.
Al' hen de vijand verskin. 'k Ben der af g'heelegans versle(g)en, onthutst. Vgl. VD (VERSLA-

GEN). Zie hier SLAAN.
Verslaitsen, ww. Zie VERSLEITSEN.
Verslapen (uitspr. -slojan), ww. Wdb. Ze
verslooj5t den halven dag.

Versle(g)en, bv. bw. Zie VERSLAAN.
Versleitsen (uitspr. -slaitsan), bedr. zw. ww.
Daarnaast, soms, VERSLETSEN. Als een slets verspillen, verdoen. Ze verslaitst beuren tijd, beur
geld. Zie SLE(I)TSEN.
Verslepen (zachts.. e), bedr. zw . ww. Versleepen. Wdb.

Versletsen, ww. Zie VERSLEITSEN.
Verslichten, ww. Verslechten. \Vdb. Zie hier
SLICHT.

Verslijken, bedr. onz. zw . ww. Onz. Zie VD.
De beke verslijkt. — Eedr. Met slijk vullen of
bedekken. De Schelde verslijkt de snees (meersch).

Verslijpen, bedr. st. ww. Door slijpen verbruiken. Diene slijpsteen es t' hart, hie verslijt
te vele, hij ontneemt aan het voorwerp dat men
slijpt, te veel ijzer. Ve goeë slijper em mag mor
letter ( weinig) verslijpen.

Verslijten, ww. Wdb.
— Afl. Verslijtelijk (met ij), bn., verslijtbaar :

die seizoenen en zijn nie' verslijtelijk; — verslijtenge, vr., verslijting ; — verslijtere, m., iemand
(man of vrouw) die verslijt : hinders zij' verslijters.

Verslimmen, bedr. onz. zw . ww. Bedr. Slimmer maken. De school en zal hem nie' verslinzrnen. -- Onz. Slimmer worden. Da' manneke
zal nogal verslimnzen. — Vgl. SCH. J.
Verslodderen, bedr. zw . ww. Slodderende
bederven, verknoeien. De koeier versloddert veel

hen. Zie SLODDEREN.

Verslommen, onz. bedr. zw . ww. Onz. Slommer worden. Da' been en zal nie meer verslonzrnen. — Bedr. Slommer maken. De wend verslojnt da' boonzke. — Zie SLOM.
Versloper, ww. Zie VERSLAPEN.
Versluieren, ons. bedr. zw . ww. Onz. Sluierend worden. Den ovekaat (advokaat) en haztwt
hemt mee' de zake nie' veel bezeg, ze versluiert.
— Bedr. Hie versluiert de zake. — Zie SLUIEREN. Vgl. SCH (Bijv.).

Versmachten, bedr. onz. zw . ww. Bedr. Verstikken. E kind versnachten. — Onz. Verstikt
worden. Heur kind graakteg' onder 't kussen
en versznachtteeje. — Vgl. KUL. CV . J.

VERSMAIEREN

Versmaieren, ww. Zie VERSMEIEREN.
Versmeen (smeen eenlettergrepig en met

zacli tl . e), bedr. zw . ww. Versmeden. In die
smesse versmees ze veel ijzere. \Vdb.
Versmeeren (uitspr. met sch. e), ww. Bedr.
Snerende, brassende verdoen. Ilie verzuipt en
versmeert zijn fortune. Zie SMEEREN.

Versmeieren (uitspr. -smaiaran), bedr. zw .

W . Daarnaast VERSRIODDEREN. Verpletteren,
veil)rijzelen. As Tonic kaad es, versmaiert hie
tafe/s en stoelen. De stoorm hee 't ál versmaicrd.
hier dl versmaierd. Zie SME1EREN.

Versmodderen, b edx. zw. ww. Zie VERSMEIEREN, SMOhDEREN.
Versmoeten,

onz. bedr. zw. ww. Van weder.

Onz. Smoeler worden. De lucht versmoelt.
Bedr. Smoeler maken. De warme (warme) w end
versmoelt 't veere. — Zie SMOEL. •

Versmokkelen, bedr. zw. ww. Daarnaast
Vh:aSML'ISTEREN, VERSNEUKELEN. Versnoepen.

Ze vers rookkelt 'in beetse geld op e jaar ! Zijnen
til' versmuisteren. De portemonnee es leeg, 't es
^rl versneukeld. Zie SMOKKELEN, SMUISTEREN,
SNEUKELEN.

Versmooren (uitspr. met sch. o), ww. Ver-

smoren. Wdb. — Bedr. Verrooken. Veel toebak
—
Verdrinken. Willenne den hond versmooren ?
Spr. Ilse versmoort hem (zich), eerdat hie 't water kegt, hij trouwt te jong. — Onz. Verdronken
worden. hulp, hulp, 'k versznoore ! — Zie
SMOOREN. Vgl. KIL. DB. J.
versmoort hie op e jaar, en veel geld ook.

Versmuisteren, versneukelen, ww. Zie
VERS MOKKELEN .

Versnellen, onz. bedr. zw . ww. Van een

meisje : verschoonen, vermooien. Ze versnelt
iiiee' deuren. Da' klain hoedse versnelt ze stijf.
Zie SNEL. Vgl. Log., Wdb.

Versnijden (uitspr. -snijan), ww. Wdb. Bier,
dienuiver versnijen. Vgl. VD.
Versnijen, ww. Zie •VERSNIJDEN.
Versnippen, versnippelen, bedra zw. ww.
Versnipperen. Wdb. Pampier versnippelen.
Versnoft, bn. bw. Deel w. van VERSNOIs FEN
(dat hier niet wordt gebruikt, doch bij DB voorkomt). Verkouden in den neus. Versnof(t) zijn.
Versnuiven, bedr. st. ww. Snuivende verbruiken. 'k l ersiiuive nee halve kielo snuf op
'

vi ?iiaan d .

Versnukken, bedr. wed. zw . ww. Gewoner
lI

R SNUKKEN (zie aid.). Snukkende verplaatsen.

Are spoel versnukken. Hie kan hem (zich) versnukken astie (als hij) kaad es. Zie SNUKKEN.

Versnuttelen, bedr. zw. ww. Snuttelende

verbruiken. De pruitser versnuttelt ewat Naut
op 'n weke. Zie SNUTTELEN.

Verspeeken (uitspr. met sch. e), bedr. zw. ww.
Opnieuw speeken (d. i. spaken in een rad steken).
De speeke' van da' wiel zij' vort, ge moet 't verspeeken. DB. SCH (Bijv.),
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Verspelen, ww. Wdb. — Verspillen (dat men
niet bezigt). SCH. DB. CV. J.
Versplenteren, ww. Versplinteren. Dem balke
viel op zijn schene, en 't been es g'heel versplenterd. Zie SPLENTEREN.

Versporten, bedr. zw. ww. Nieuwe sporten
in iets steken. 'n Leere versporten. Ge moet de

.

stoel versporten. Log., Wdb.•

Versprengen, ww. Verspringen. Wdb.
Verspruten, ww. Verspuiten. De pompiers
verspruite veel watere. Zie SPRUITEN.

Verstaan (uitspr. met zovl. lange a), ww.
Wdb. — Verv.: zie STAAN. De 3e pers. teg. tijd,
aant. wijze, vragende vorm, is (met /he)t) : verstaat, of verstadst, of gewoner, varstojat, verstaat gij het ? Vertellende personen gebniiken
veel en herhaaldelijk dit vragende verstojet.
't Was gisteren dat 't gebeurdege, verstojet ?
De koe kwamp uit de stal om nor de snees
(meersch) te gane, verstojet ? 1t/or ze liep rechte
nor de beke, verstojet ? En ze wildeg' er oversprengen, verstojet ? Mor ze viel em brak her
bee', verstojet ? M' hen ze moeten doottoen
(= dood doen) en 't es e groo' verlies veur ons.

— Lachend tot iemand die zegt niet te verstaan :
keundet nie' verstaan, verzit het (of vergadet
(vergaat het) of verdraagt 't) ! — La(ch)en verstaan, tegen spotternij en gelach kunnen, er niet
kwaad om worden. 1Ve la(ch)er en verstaa' Bikkels zelve gee' la(ch)en. — Elkander verstaan,
goed overeenkomen. Man en vraztwe moete'
nzallekanders (goe') verstaan, anderst en drouit
de wenkel niet. J. CV (Aanh.). — Wed. Met an
(of uit) : begrijpen, kennen. 'k En versta mij an
hem niet, hie werdt zoo ordeg (aardig, zonderling). 'k En versta mij uit zij' gebabbelsel niet.
Vgl. DB. CV . R. J. CL (Bije.).
Afl. Verstaanbaar (uitspr. -nib-), bn. bw.,
daarnaast verstaanlijk (uitspr. met ij), -- verstaandere, m., Wdb.
.

--

Verstallen, 11 w. Wdb. — Spr. 'n Aud berd
en es nie' geere verstald, een oud mensch verandert niet gaarne van woonplaats. J (Bije,.
,

Verstampen, ww. Wdb. -- Bedr. Stampende
verplaatsen. Verstampt de steen 'm beetse. J.
Verstand, o. Wdb. -- Zooveel verstand hen
(hebben) as e klai' (klein) kind, as nee ezele, as
e kalf, as e kieken, as 't per/d) va' Kriestuus,

geen verstand hebben. — Spr. Beter 'n onse
geluk as e pond (of ne kielo) verstand. 't Verstand en komt veur de jaren niet, een jong
mensch is nog niet verstandig. — Zij' verstand
bezegen (of gebruiken), met verstand te werk
gaan. — Verstand va' leven hen, verstandig
leven. Gierege mains(ch)en en hi (hebben) gee'
verstand va' leven. -.- Op iet zij' verstand zetten (of stellen), het met al zijn verstand overwegen, onderzoeken. — Mij' verstand staat er
stil op, ik kan er niet wijs uit worden. — Grijz'
haren, dat zijn hare va' verstand; ook : grijz'
haren, dat zij' wijz' haren. — Vgl. DB. J. CV
(Aanh.).

Verstauten, ww. Zie VERSTOUTEN.

3i
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Versteedsohen (uitspr. met ch), onz. bedr. zw.
ww. Onz. Worden als een stedeling is, steedsch
worden. Hie heet e jaar te Brusel geweund,

maken ; vertragen. Ge moet de Bank verstillen.

en hie es al g'lzeelegans versteedst. Hie zal va'
manieren en va' kleeren versteedschen. Loq.,
Wdb. — Bedr. Steedsch maken. De verkeerenge
mee steêlengen versteedst ne mains.

-- Vgl. SCH. DB. J.
Verstommen, onz. bedr. zw . ww. Onz. Stommer worden. Over e jaar of tiene koest he nog

Versteenen (uitspr. met sch. e), onz. bedr. zw •

ww. Metsersterm. Onz. Tot steen worden (sprekende van mortel, ciment). Slichte moortel en
wil(t) nie' versteenen. — Bedr. Tot steen maken.
De wormte (warmte) zal de siement (ciment) rap
versteenen. — Vgl. J. CV (Aanh.). VD.
Versteken, ww. Wdb. — Bedr. Stekende van
plaats veranderen. Versteekt de kerre 'nz beetse.
— Iemand versteken, verstooten. SCH. DB. VD
« Zuidn. » ). — Iet (e presses b. v.) versteken,
gewoner, her-, harsteken (zie aid.). iJle zillen
(

't versteken.
— Afl. Verstekelenk, m. ; mv. -lengen ; iemand
(man of vrouw) die verstooten is : hij es de groote
vriend thuis, mor zij es de verstekelenk.

Verstekken, bedr. st. ww. Gooiende verplaatsen, vergooien. — Marbelspel : schietende
eenen marbel verplaatsen. — Zie STEKKEN.
Verstellen, ww. Gewoonlijk in 't verl. dw.
(als bn. of bw.) : versteld. De wa(g)en es versteld,
kan niet verder. De per(d)e' stag' versteld.
Vgl. SCH. DB. J. VD ( « gew. » ).
Versterken, ww. Wdb. — Onz. Sterker worden. Onze jonge versterkt da' ge 't ziet. J. CV
(Aanh ).

Versterten, bedr. 'onz. zw. ww. Bedr. Een
nieuwen stert (zie ald.) aanzetten (b. v. aan den
ploeg). Temmernzan, wilde de ploeg ne keer
versterten ? — Onz. Een nieuwen staart krijgen.
Onzen hane verstert.

Versterven, ww. Verl. dw. : verstoorven. Zie
STERVEN. - Bedr. of wed. Het lichaam, de zinnen temmen of bedwingen ; fr. mortifier. Ge moet
on (u) versterven. SCH. DB. CV . J. — Verstoorve(n) zijn, ouderloos zijn en het erfdeel van de
ouders bekomen hebben. Dci' ?nalsk' es rijke,
z' es verstoorven; ook : ze zal gaa' versterven,
zij staat op het punt de erfenis te bekomen. Vgl.
VD : VERSTORVEN. - Onz. Van drank : verschalen. Da' bier versterft in de zonne. Giet het
uit . 't es verstoorven. KIL.
— Afl. Verstervenge, vr. : de verstervenge
van 't lichaam. SCH. DB. CV . J. VD.

Verstieren, onz. zw . ww. Onvruchtbaar worden (veelal van koeien). Ons koe verstiert , z' es
verstierd. 'n Verstierde koe wer(dt) nog tuchteg,
mor z' en Braakt nie' vul. Vgl. DB. J. Loq.,
Wdb. CV (Aanh.).

Verstijven, ww. Wdb. — Onz. Stijver worden. Zet de rijspap in de kelderti, hie zal verstijven. — Bedr. Stijver maken. De koelte verstijft de rijspap.

Verstillen, onz. bedr. zw. ww. Onz. Stiller

worden ; trager worden. De wend verstilt. Z' es
vele verstild sichtend her hauwelijk. De velo,q asten beginnen te verstillen. — Bedr. Stiller
-

Gistere keven ze de g'heelen dag, den nacht hee'
ze verstild. De weelde 'n zal hem nie' verstillen.

't een en 't ander ze(gg)en, mor hie es stijf verstomd. — Dommer worden. Hie es dom, mor
'k geloove dat hie nog verstomt. — Bedr. Stommer maken. Ze kreeg iet in herre kop, en dat
heet (heeft) her erg verstomd. -- Dommer
maken. In die school en leergin ze niet (niets), ze
verstommen er de kinders.

Verstooren (uitspr. met sch. o), ww. Bedr.
Verstoren. Da' kan h enz verstooren. — Onz.
Verstoord worden. Hie verstoor(t) genzallek. —
Zie STOOREN.

Verstoppen, ww. Wdb. — Onz. Opgestopt,
belemmerd worden. Die gote verstopt • gauwe.
't Es gevaarlijk as de dorms (darmen) verstoppen.
— AH. 1 rstoppenge, vr., daarnaast verstopthied, vr. : verstoppeng (of verstopthied) z'lz de
dorms, fr. occlusion intestinale : z' es doo' van
'n verstopthied in de dorms.

Verstouten (uitspr. -stautan), onz. bedr. zw .
ww. Onz. Stouter (d. i. kwaadaardiger, slechter)
worden. Da' manneke verstaut alken dag.
Bedr. Stouter maken. 't Slichte veurbeeld verslant e kind. --= Zie STOUT.
Verstravven, onz. bedr. zw . ww. Onz. Straffer
(sterker) worden. Da' bier verstraft mee li(gg)en.
't Zal nogal verstravven. — Bedr. Straffer
maken. Suikeraie verstraft de kaffi,e. — Zie
--

STRAF.

Vgl. SCH, DB, CV, J : VERSTRAFFEN;

bij J ook : VERSTRAVVEN ; DB : VERSTRAVEN.
Verstremmen, ww. Verstrammen. Mijn vengers verstremmen. Den auwerdom verstrenzt ne

mains. Zie STREM.
Verstrengen, onz. bedr. zw. ww. Onz. Strenger worden. De meester verstrengt. — Bedr.
Strenger maken. Die maniere van doen zal vader
verstrengen. -- Vgl. J : VERSTRINGEN.

Verstreuën, verstreuien, ww. Verstrooien.
Al 't stroo(d) verstreuin. E kourtse (kaartje)
spelen, da' verstreuit mij. Verstreuz(d) zijn.
- Afl. Verstreu(i)enge, vr., daarnaast verstreu(i)enesse, vr., verstrooiing : willelne ne keer
bollen, veer 'n verstreuc'nesse
Verstroppen, onz. bedr. zw . ww. Onz. In de
war komen of zijn. 't Gare' verstropt. De koorde
was verstropt. — Verstropt geraken. De gote
verstropt deur. 't slijk en de vuileghied.
Bedr. Verwarren, in de war brengen. Past op in
't wen(de)n, ge zilt de saijette verstroepen. —
Verstoppen. De vuiles lzie' verstropt de beke. —
-

Vgl. Scm. CV. J.
-- Afl. Verstroppenb e, vr. : de vers/roppeng
es te groot, 'k en kan den twijn nie loskriy ij )en.
Verstuderen (uitspr. de- met zachtl. e en den
klemt.), bedr. zw . ww. Studeerend verdoen. Hie
verstudeert zijn fortune.

VERSTIZUISCHEN

VERTOERELOEREN
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Verstruischen (uitspr. reet Ch), onz. bedr.
zw . w w. Onz. Struischer worden. De keerel verstruis(t) stijf. — Bedr. Struischer maken. Melk
en aiers zillen hem wel verstruischen. J. DB
(VERSTREUSCHEN). Zie hier STRUISCH.
— Afl. Verstruischenge, vr. : '1 es zienelijk bij
hem dat er verstruisclzeng es.

Verstuiken, bedr. zw. ww. Wdb. Past op da'
g' out' (uwen) voe' nie en verstuikt. Vgl. KIL.
.

DB. CV . J.
— Afl. Verstuikenge, vr., daarnaast verstuiktliied : zijne knien es krom van 'n verstuikthied.
Versturken, ww. Verstorten, stortend verspillen. Draagt den aker melk mee' verzichteg-

Verteeren (uitspr. met sela. c), ww. Verteren.
Wdb. — Onz. Verteerd worden. Mijn teten en
verteer(t) nie' goed, 't blijft op mijn herte
li(gg)en.
Vertellen, ww. Wdb. Iet (of n iet) te vertellen
hen, gezag hebben. Dem beur(g)emeester hee'
nogal ewat te vertellen. De schepenen en hee
niet (niets) te vertellen. Zwijgt, gij en het (hebt)
hier niet te vertellen. Watten hettegij toch te
vertellen ? Vgl. J.

— Afl. Vertelbaar, bn. bw., daarnaast vertellijk: 't en es me' vertellijk wat da' 'k gezien hè;
— vertellenge, vr. ; — vertelsele, vertelselke, o.

Versukkelen, vertsukkelen, ww. Wdb. —
Onz. Als een sukkel verdwalen. Eig. en fig.

Vertemmeren, ww. Vertimmeren, timmerende verbruiken.
Vertemmen, onz. zw. ww. Tammer worden
(van dier en persoon). Op 'n weke was d'eekster

'k Vertsukkeldeg' in dein bos. Al zijn kinders
zij' versukkeld. Vgl. KIL. DB. CV . T. R. J.

stijf vertemd. Mee trauwen zal ze wel vertemmen. Vgl. SCH. DB. J. Zie TEM.

V ertaaien (uitspr. -touian), onz. bedr, zw. ww.
Van zaken en personen. Onz. Taaier worden. Den
deeg, in de plootse van te verstijven, vertouit.
Deur den auwerdom en vertouit de mains niet.
Loq., Wdb. — Bedr. Taaier maken. Hangt de
boter in de steenzputte, de koelte zal ze vertouien.

Vertenen (zachtl. e), bedr. zw. ww. Vertinnen. Lepels en ferkette(n) moeten alle jaren
ne keer verteen(d) wer(de)n. Zie TEEN.
— Afl. Verteendere, m., vertinner: persoon,
die van 't een dorp naar 't ander reist om huisraad te vertinnen ; — verteensele, o., vertinsel.

Vertakken, ww. Wdb. — Van familie : vertakt zijn ; ons famield' es stijf vertakt. Vgl.
SCK (Bijv.).

Verterten, st. , ww. Vertreden. Wdb. — Onz.
Zich tredende verplaatsen. Da' perd es zoo moe
dat 't me' verterten en kan. Zie TERTEN.

Vertamboeren, bedr. zw . w`w. Verteren (al
zwierende). Die slonse zo (zou) 't crl eertamboeren. Zie TAMBOEREN.
Vertanden (uitspr. -tan(da)n), onz. bedr. zw .
ww. Onz. Ander tanden krijgen. 'k Zo (zou)
nog ne keer wille vertan(de)n. — Bedr. Ander
tanden inzetten. Ge moet de mond vertan(de)n.
'n Feb de vertan(de)n. — Vgl. DB.
Vertalen (uitspr. met zovl. lange a), ww. Wdb.
— Afl. Vertaaldere, m., vertaler (man of
vrouw) ; -- vertalenge, vr.
Vertateren (uitspr. met zovl. lange a), bedr.
zw. ww. Taterende verspillen. Da' wijf verta-

Vertestamenteren (uitspr. -testamenteran,
gewoon testa-, te met zachtl. e), bedr. zw. ww. Bij
testament vermaken. De koppegord (koppigaard)

Izied, da' ge de melk nie en verstart.

tert heraren tijd. SCI-I. R..J.

Verteelen (sch. e), bedr. zw . ww. Van de
eene teele in de ander gieten. Die melk niet te
verteele, tilde. SCH, Bijv. VERTELLEN..
Verteemsten, bedr. zw . ww. Teemsend verbruiken. Meester, al 't meel es verteemst. —
Onder het teemsen verliezen. Ge 'vn mengt zoo
:

wild nie teemsten, ge verteemst te veel meel. —

Zie TEEMSTEN.
Verteer(e)lingen (uitspr. teer(a) lengan met

sch. e), bedr. zw. ww. Met de teerlingen verspelen. Op de keerenzesse zijn der vele die al
houder (hun) geld verteerlengen. J. — Door
dobbelen te winnen geven. In de 7, wave was er
'n hespe te verteerlengen. J. CV. Vgl. TEER(E)LENGEN.
Verteeren (uitspr. met sch. e), ww. Verteederen. Wdb. — Onz. Teerder (tengerder) worden.
Da' kind verteert mee te groeien. — Bedr. Tengerder maken. Al te snel groeien verteert e kind.
— Zie TEER.

hee' g'heel zijn fortune vertestementeerd, en
g'heel zijn famield' es bastord.

— Afl. Vertestamenteerdere, vertestenzenteerdere, m., iemand die vertestamenteert ; —
vertesta-, vertestementerenge, vr., het vertestamenteeren.
Verteuteren, bedr. zw . ww. Hetz. als VERPRU(I)TSEN ; zie ald., ook TEUTEREN.
Vertiechelen, bedr. zw. ww. De tiechels
(tegels) veranderen. 't Es meer as tijd dat de
vloer vertiechel(d) werdt. Zie TIECHELE.

Vertij den (uitspr. -tijan), onz. st. ww. Verv. :
'k vertee, ge verteedt, ze verteën ; dw. verteen.
Daarnaast, hier en daar, VERTIJKEN. Niet volgen,
in 't kaartspel, als men kan en, naar de regels van
't spel, volgen moet ; fr. renoncer. Al die vertijdt, wer(dt) gestraft. Sies hee' verteën. Vgl.
OuD., Bijdr.; SCH ; DB ; CV ; J.
— Afl. Vertzjënge, vr., zeldener vertijkenge,
vr. ; — eerti ere, soms vertz kere, m.

Vertijen, vertijken, ww. Zie VERTIJKEN.
Vertijleken (uitspr. -tijlakan), onz. bedr. zw .

ww. Onz. Tijlijker (d. i. vroeger) worden. Es den
train al vertrokken ? Jouj (ja hij), hie es vertijlekt. De zonne vertijlekt al 'n weke, zij staat
vroeger op. — Bedr. Tijlijker maken. Ge moet
't noenteten ewa' vertijleken. — Vgl. DB :
VERTIELIJKEN. Zie hier TIJLIJK.
Vertoereloeren, ww. Zie VERTOEREN. Loq.,
Wdb.

VERTOEREN

—

Vertoeren, bedr. zw. ww. Daarnaast VERTOERELOEREN, VERTOERLOELOEIEN. In brasserij
verdoen. De kwast vertoert al zij' geld. G' em
mengt ou (uw) fortuun azoo nie' vertoereloeren.
Ze vertoerloeloeit 't hende (hemd) van beur gat.

Vertoerloeloeien (klemt. op loei), ww. Zie
VERTOEREN.

Vertoppen, bedr. zw . ww. Toppend verspelen.
Hie vertopt zijnen tijd (of zij' geld). Zie TOPPEN.
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ester (is er) kommen (= gekomen) ; ze vertsollen amale. Zie TSOLLEN.

Vertsukkelen, ww. Zie VERSUKKELEN.
Vertuieren, bedr. zw. ww. Tot tuier (of
tuiers) maken. Wie heet (heeft) er die tenten en
strekken azoo verluierd? Zie TUIERE.

Vertureluren, vertureluten, vertuten, vertuurluren, vertuurluluren, vertuurlututen,
bedr. zw. ww. (In plezier) verkwisten. Waarom

Vertouien, ww. Zie VERTAAIEN.
Vertrampelen, ww. Zie VERTRAPPELEN.
Vertrappelen, bedr. onz. zw . ww. Daarnaast

al da' geld vertuten ? Op de keeremesse werdt
er veel vertureluurd. Zie ZWALEME en haar

VERTRAMPELEN. Bedr. De kinders zillen 't hier
al vertranzpelen. — Onz. Zich trappelend verplaatsen. 'k Hoore de per(de)n in de stal vertrappelen (of vertrampelen). Zie TRAPPELEN, TRAMPELEN.
Vertrek, o. Mv. -ken. Verkl. -ske ; mv. -skes,
-skies. Wdb, Kakhuisje. SCH. DB. CV . J.
Vertrekken, ww. Wdb. — Onz. Van plaats
veranderen ; verroeren. Hie en es niet dood : zijne

Wdb : VERTOERELOEREN. CL, Bijv. : VERTURLUTTEN.

mond vertrek(t) nog. Zij' weze' vertrok van de
pijne. J. -r-- Sterven. Vertrokke(n) zijn, zat zijn ;

dood zijn.

Vertreunselen, bedr. zw. ww. Daarnaast
VERTRUNSELEN, VERTREUTSELEN, VERTRUTSELEN, VERTRUUTSELEN. Verbeuzelen. Zijnen
tij' vertreunselen. Zie TREUTSELEN, TRUNSELEN, TREUTSELEN, TRUTSELEN, TRUUTSELEN.
Vgl. VD : VERTREUZELEN ; SCH, DB, CV, J :
VERTRUTSELEN.
Vertreuren, ww. Wdb. — Onz. Treurende
vergaan. Sichtend de doo' van her kind vertreurt ze. Vgl. VD (die 't wed. gebruikt).
Vertreutselen, WW. Zie VERTREUTSELEN.
Vertriebenalen (uitspr. na met zovl. lange a
en den klemt.), bedr. zw. ww. Hetz. als VERPROCEDEREN (zie ald.).
Vertriestigen (uitspr, -triestagan), onz. bedr,
zw. ww. Onz. Triestiger worden. Tswenters
('s winters) vertriestegen de da(g)en. — Bedr.
Triestiger maken. De doo' van herre pene zal
her nog vertriestegen. — Zie TRIESTIG.

Vertroeven, bedr. zw. ww. Daarnaast, gewoon.
VERROEVEN. Kaartspelterm : troevende verbruiken. Slichte speeldeze ! ge verroeft al on (uw)
schoon korten (kaarten). Zie ROEVEN.
Vertrokkeren (uitspr. -ke met zachtl. e en
den klemt.), bedr. zw. ww. Verruilen. Ze vertrokkeerdegen houder (hunlieder) per(de)n.
Vertrunselen, vertrutselen, vertruutselen,
Ww. Zie VERTRUUNSELEN.
Vertsaffelen, be d r. zw. ww. Daarnaast VERTSOEFELEN. Met beuzelingen doorbrengen. Z' en
kan nie neesteg (neerstig) werken, ze vertsaffelt
(of vertsoefelt) al herren tijd. Zie TSAFFELEN,
TSOEFELEN.
Vertsoefelen, ww. Zie VERTSAFFELEN.

Vertsollen, onz. zw. ww. Daarnaast VER(T)SUKKELEN (zie ald.). Geen ee' va' zijn kinders

liedje. Vgl. DB VERTUURLUITEN ; R : VERTURLUREN ; SCH, CV, J : VERTURLUTEN ; Loq.,
— Afl. Vertureluurdere, vertuurluurdere,
vertutere (gewoon), verturelutere, enz., m.,
verkwister.

Veruit (uitspr. ver-uit), bw. 'Verreweg. Hie
es veruit dein beste van de drije. J.
Verupperen, onz. zw. ww. Verhoogen (in
waardigheid, stand, fortuin). Zijne zeun es in
't le(g)ere, mor hie en kan n ie meer verupperen. Vgl. J : VEROPPEREN.

Vervaard, bn. bw. Zie VERVF,RD.
Vervaën, Ww. Zie VERVAGEN.
Vervagen (uitspr. -va(g)an met zovl. lange a),
bedr. zw. ww. Vervegen ; vegend verplaatsen.
Vervaagt die blaren, nor de muur toe.

Vervalschen (uitspr. met ch), bedr. onz. zw .
ww. Wdb. — Bedr. Met een persoon als object;
valscher maken. G' em moet hem nie' vervalschen, hie es al vals genoef. — Onz. Valscher
worden. Hie en hee' va' z' leven me rechtzinneg geweest, en toch vervalst hie nog.

Vervaren (uitspr. met zovl. lange a), st. ww.
Wdb. — Onz. Heengaan (van personen en zaken).
'k Rn vete nie wor dat hie vervaren es. Wor
es ons geld vervaren ? Hoe vervaart den tijd !

Vgl. VD ( « w. g. » ). J.
Vervauen, bedr. zw . ww. Van een nieuwe
vaute (gewelf) voorzien. Laat ons de poorte vervauten. Vgl. DB. SCH (Bije.).
Verve, vr. Mv. -n. Verf. Wdb.
-- Samenst. Verfbustele, m., verfborstel ; —
ver fdooze, vr.; — verfabrieke, vr. ; — verfabriekant, m. ; — verfpot, m.

Vervelgen, bedr. zw. ww. De velgen van een
rad vernieuwen. Draagt 't wiel nor den temmerman ; hie moet 't vervelgen.

Vervellen, ww. Wdb. — Bedr. Een nieuw
vel maken. De worrnt (warmte) hee mij' gezicht
verveld.

Verven, Ww. Wdb. — Onz. Geverfd worden.
Dat haat en verft nie' goed.
— Afl. Ververe, m. iemand (man of vrouw)
die verft ; ook : huisschilder ; — ververzje, vr.
Vervenhout (uitspr. -ant), o. (De mannelijke
plant van) Salix caprea L, den waterwilg. Men
zegt nog : wervenhaut, werfhaut en werveleerenhaut; zie ald.

VERVERSCHEN
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Verversehen (uitspr. -vesschan, met of zonder ch), ww. Wdb. — Bedr. of wed. Met versch
linnen kleeden. Da' kind es gheelegans nat van
de piese : ge moet het vervess(ch)en. Tsondaas
moe' ne mains hem (zich) vervess(ch)en.
Ververd (uitspr. varvert), bn. bw. Vervaard.
'k Em ben nie' ververd. Iemand ververd maken.
Die nie' ververd en es, krijgt ook sla(g)en;

vgl. BENAUWD (BENAIT), SCHOU, SCHRIK.

Vervess(ch)en, ww. Zi e VERVERSCHEN,
Vervetten, Ww.

Wdb. — Bedr. Vetter maken.

Eet veel aiers, da' zal ou (u) vervetten. — Onz.
Vetter worden. Den eene mains vervet, den
andere verma(g)ert, en dort nog mee' dezelfste
kost. — Vgl. J.
Verveurdeelen (dee met sch. e), bedr. zw. ww.

Daarnaast VERV?:URDEELIGEN. Bevoordeeligen.

't Testament zal her wel verveurdeelen. Nen
auwer em m ag 't ee' kind me verveurdeelegen
ten koste van d' andere.
Verveurdeeligen (uitspr. -lagan), ww. Zie
VERVEURDEELEN. Vgl. SCH (Bijv.) : VERVOOR-

--

VERWARMEN

bij á eem mains(ch)en en da' vervrendt 't. —
Onz. Vreemder worden. Ne mains vervrendt
mee te vooiazeren (reizen). — Van kinderen :
bedeesder worden. Ons Sieske 'n vervrendt nie,
inte(g)endeel. — Zie VRENDE. Vgl. VD, DB :
VERVREEMDEN.

Vervrengen, ww. Verwringen. Wdb. 'k Hè
mijn hand vervrongen. E slot vervrengen, door
het te geweldig te sluiten of te ontsluiten doen
dat het niet meer open noch toe kan. Ook : de
sleutel es vervrongen. Zie VRENGEN.
Vervriendelijken (uitspr. met ij), bedr. onz.
zw . ww. Onz. Vriendelijker worden. De grave 'n
was eest (eerst) mor stuur, mor hie es vele
vervriendelijkt. — Bedr. Vriendelijker maken.
't Ilauwelijk zal hem wel vervriendelijken. —

Vgl. DB. J.

V ervriezen, ww. Wdb. — Onz. De p lante
vervriezen. --ro Bedr. De strenge venter vervriest de noteleers. — Nie' vervroze(n) zijn,
durven spreken of handelen. Laat Triene mor
doen, z' en es nie' vervrozen. Vgl. SCH. J.

DEELIGEN

Vervuilen, ww. \Vdb. — Van akker : vol
onkruid komen. 't En es mor nen halvem boer,

altij' ne vieze kadee geweest, mor hie verviest
nog alle da(g)en. J. — Bedr. Viezer maken.
De rijkdom verviest de mains. — Zie VIES.

hie laat zip' land vervuilen. De lochtenk vervuilt. J.
Vervursten (uitspr. -vustan), bedr. zw. ww.
Een dak van een nieuwe vurst voorzien. 'n Tak
vervusten. — Vgl. SCH, DB : VERVEURSTEN.

(met ander bet.).
Verviezen, bedr. onz. zvv. ww. Onz. Viezer
(zonderlinger, of kieskeuriger) worden. 't Hee

Vervlaamschen (uitspr. -vioomschan met ch),
bedr. onz. zw . ww. Bedr. Vlaamsch maken. —
Onz. Vlaamsch worden. — Zie J.
— Afl. Vervloomschenge, vr., het vlaamsch
maken ; het vlaamsch worden.
Vervleuën, ww. Zie VERVLEUIEN.
Vervleuien (uitspr. met of zonder 1), bedr. zw.
ww. Versmijten. Hie vervleuit het al in huis
astie (als hij) zat es. Zie VLEU(I)EN.
Vervlieën, ww. Zie VERVLIEGEN.
Vervliegen (uitspr. -vlie(g )an), ww. Wdb. —
Onz. Zich vliegend verplaatsen. De duive 'n koest
nie meer vervlie(g)en, zoo moe was ze.

Vervloomschen, ww. Zie VERVLAAMSCHEN.
Vervoeten, bede. zw. ww. Andere voeten

aanzetten. Die house zijn kapoot, ge moet ze
servoeten. DB.

Vervooderen, ww. Zie VERVOORDEREN.
Vervoorderen (uitspr.. voodaran met sch. o),

bedr. of onz. zw. ww. Vervorderen. I{eunde da'
werk zzie vervooderen ? Da' werk en kan nie'
vervooderen. Zie VOO(R)DEREN.
— Afl. Vervooderenge, vr.

Vervusten, ww. Zie VERVURSTEN.
Verwaaid, bn. bw. Zie VERWAAIEN.
Verwaaien (uitspr. -wou ian), ww. Wdb.

----

Verwouid, vers. dw. als bn. bw. : dwaas, verwilderd. Zijn oo(g)e' stag' verwouid. Ze ziet er
zoo verwouid uit. Verwouid' oo(g)en. CV. J.
VD. — Een weinig dronken : 'ni beetse verwouid
zijn. — Zelfst. Ne verwouiden, m. ; 'n verwouide, vr. : man, vrouw met dwaas, verwilderd
uitzicht; nen halve verwouiden, 'n halve verwouide, iemand die een weinig krankzinnig of

onnoozel is.
— Afl. Van verwouid : verwouithied, het
verwouid zijn, het verwilderd zijn, het (een
weinig) dronken zijn.
Verwaarstere (uitspr. met zovl. lange a), vr.
— Zie 't gewoner VERWARESSE.
Verwachten, ww. Wdb. -- Ook wed. 'k En
verwachttege mij an die eere niet. CV. J. —
Te verwachte zijn (niet hebben) : me zijn nog
veel snee te verwachten. CV. J.

'

Vervreeën (uitspr. met sch. e), onz. bedr. zw .
ww. Onz. Wreeder worden. De kaptai' vervreedt, hie straft ne saldaat year 'n nieteghied.
-- Bedr. Wreeder maken. Den eurleu/g; e vervreedt de mains(ch)en. — Zie VREEE. Vgl. DB.

Vervrenden (uitspr. -vren(da)n), ww. Vervreemden. Wdb. — Bedr. Vreemder maken.
Lang afwezeghie' vervrendt ne mains. — Van
kinderen : bedeesder maken. Da' kind en komt

Verwainschen (uitspr. gewoonlijk met ch).
ww. Verwenschen. Wdb.
— All. Verwainschenge, vr. ; — verwainsclzere, m., iemand (man of vrouw) die verwenscht
Verwaresse (uitspr. wa met zovl. a en met
den hoofdt.), vr. Daarnaast, min gewoon, VERWAARSTERE. Baker.
Verwarmen (u it spr. -wor(ra)man), ww. Wdb.
— Bedr. Opnieuw warmen. Dor staan der
nog pato(dd)ers van dezen noene, vervormt ze

VERWARREN
ne keer. Verwormde kost, niet : re vormde kost.
— 'm Beetse vervormd zijn, een weinig dronken
zijn. — Onz. Warmer worden. 't Were verwormt. J. Loq., Wdb.

Verwarren, ww. Niet in gebruik. Zie VERWERREMEN.

Verwateren (uitspr. met zovl. lange a), onz.
zw. ww. Van paarden en ander huisdieren :
fr. devenir fourbu. E perd da' verwaterd es,
hee' groote zeer onder den hoef en ka' mee
moeite gaan en staan. Vgl. DB.
— Afl. Verwaterenge, vr., fr. fourbure ; daarnaast verwaterthied.
Verweën, ww. Zie VERWEGEN.
Verweeren (uitspr. met sch. e), ww. Verweren.
Wdb. En laat on (u) me' slaan, ge moet on verweeren.
Verweeren (uitspr. met sch.. e), ww. Wdb.
Bedr. Eeltig maken. 't Werk verweert her
handen.
Verwegen (uitspr. -wean), bedr. st. ww. Door
wegen een deel van 't gewicht verliezen. Uit 'm
bolle kaf, fie va' vijfteg kiloots en keunde geen
vijfteg kieloots we(g)en, ge verweegt omtrent
nen halve kielo. J.
--

Verweken, onz. zw . ww. Eene week geleden
zijn. 't Verweekt vanda("g)e, het is juist vandaag
een week geleden. Vgl. VERJAREN, Wdb. ; hier
VERMAANDEN ; en VERWEKEDAG, Loq., Wdb.
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VERZE(GG)EN

Verwijen, ww. Verwijden. Wdb. Bedr. Ge
moet de bane verwijen. -- Onz. De bane verwijdt hier.
Verwijten, WW. Wdb.
— Afl. Verwijt, o. ; daarnaast, gewoon, verwijtsele, o. ; SCH, DB ; — verwijtenge, vr. ; —
verwijtere, o., iemand (man of vrouw) die verWijt : zij' vijf es ne leeleke verwijtere.
Verwijzen, bedr. onz. zw . ww. Bedr. Wijzer
maken. 't Hauwelijk zal hem nnasschie' verwijzen. - Onz. Wijzer worden. Hie zal wel
verwijzen. J (Bijv.).
Verwijzen, st. ww. Wdb. Men zegt : iemand
tot (niet in) de koste' verwijzen. J.
Verwilden (uitspr. -wil(da)n), onz. bedr. zw .
WW. Onz. Wilder worden. Sies verwildt nog
dag peur dag. — Bedr. Wilder maken. 't Leger
heet (heeft) hem vervuild.
✓erWitten, onz. bedr. zw . ww. Onz. Witter
worden. Mee 't wassche verwit 't lijnraat. Zijn
haar verwit da' ge 't ziet. — Bedr. Witter
maken. De muur es te grijs, ge moet hem verwitten. — Vgl. DB. J. SCH (Bijv.).
Verwor(re)men ww. Zie VERWARMEN.
Verwreeden, ww. ; — verwringen, ww.
,

Zie VERVREEËN, VERVRENGEN.
Verwouien, ww. Zie VERWAAIEN.
Verwurgen, ww. Zie VERWEURGEN.
Vernaaien (uitspr. -zouian), bedr. zw . ww.

Verwekken, bedr. zw . ww. Opzeggen (sprekende van de vier akten). Verwekt ne keer of
time de vier akten as penietense (penitentie).
'n Akte va' liefde verwekken bet. ook : een
vrouw beminnen. Vgl. VD.
✓erwelkeren, onz. bedr. zw . ww. Verwelken.
Bedr. D' anhauwende droogte verwelkert al de
planten. — Onz. Ze verwelkeren deur de droogte.
DB.
✓erwentelen, bedr. zw . ww. Wentelend verplaatsen. Laat ons die eeke verwentelen, ze ligt
hier in de ve(g)e.
Verwerremen, ww. Verwarren. G' em meugt
da' garen azoo nie' verwerremen. DB.

Zaaiende verbruiken. Brengt nog 'm beetse
graan, al 't ander es al verzouid. DB. SCH
(Bijv.).
Verzabberen, bedr. zw . ww. Zabberende

✓ erWetten, ww. Verwedden (dat men niet
hoort). Wdb. Zie WETTEN. DB. CV . J.

Verzatten, onz. bedr. zw . ww. Onz. Zatter
worden. Hie es stijf zat, ?nor hie zal nog verzatten. — Bedr. Zatter maken. En drenkt
geenen dzenuiver em bier deureen, da' verzat
ne mains stijf.

Verwennen, Ww. Verwonen. Ze verwennen
derteg frank in de maand. DB. CV . J. Zie hier
WEUNEN.
Verweurgen, WW. Daarnaast VERWURGEN.
Verworgen. T(s)uss(ch)en 't hangen en 't verweurge zijn.
Verwiepelen, WW. Zie VERWIEPEN.

Verwiepen, onz. zw. ww. Daarnaast VERWIEPELEN (frequentatief) en, gewoner, HERWISPENEN (zie ald.). 't Wouit (waait), 'k zie deun
boom verwiej5e(le)n.
Verwiezen bedr. zw. ww. Kaartspeiterm :
wiezende verliezen. Alle Zonda(g)e verwiest
Tonie meer as ne frank. Zie WIEZEN.
,

(drinkende) verdoen. Die dronkelutte verzabbert

al her geld. Zie ZABBEREN.

✓erzaën, WW. Zie VERZAGEN.

Verzaie(n), vr. Zie VERZEIE(N).
Verzagen (uitspr. za(g).;n met zovl. lange a),
-

bedr. zw. WW. Zagende verbruiken. Ge moet de

popelier g'heelegans verza(g)en. CV. J.
Verwailen, ww. Zie VERZEILEN.

Verzauten, ww. Zie VERZOUTEN.
Verzeeren (uitspr. met sch. e), bedr. zw. ww.

Bezeeren. Da' mannek' hee' zijne voet verzeerd.
J. VD (« gew.. ») . .
Verzeeuwd (uitspr. met sch. e), bn. Zwaarhoofdig en ziek door 't vele drinken den vorigen
dag. KIL. OUD., Bijdr. SCH. DB. J.
Verzeevferen (uitspr. met sch. e), bedr. zw.
ww. Zeeverende (dom pratende) verkwisten. Ge
verzeevert den tijd. Zie ZEEVEREN.

Verze(gg)en, ww. Voorzeggen. DB. J.

VE ZEIE

Verzeie, gewoon verzeien (uitspr. -zaia(n) ),
vr. Fr. visée. Gedacht, verstand, zin. 't Wordt
veel gezegd van personen die hun zaken niet behoorlijk kunnen besturen. Dieneen boer en hee'
geen verzaien. Hie en hee nie meer verzaie, as
e klas' kind. Vgl. Loq., Wdb.: VERZET, VERZEIE;
SCH : VERZEI, VERZIJ en VERZIJEN ; DB : VIZEIE,

VIZEIEN, FIZEIE, FIZEIEN, VERZEIE, VERZEIEN ;
J : VERZOUW, VERZOUWEN, 0.

Verzeilen (uitspr. ww. Wdb.
Verzekerd, bw. Voorzeker, 't Es verzekerd

waar I De invloed van verzekerd, dw. van verzekeren, is merkbaar.

Verzekeren, ww. Wdb. — Bedr. Het doopsel

toedienen. E keendse (kindje) verzekeren. SCH.
DB. CV . R. J. CL (Bijv.). — Iemand de Sacramenten der stervenden toedienen. Ne zieke verzekeren. Den dokteur vroeg of da' moeder al
verzekerd was.
— Afl, Verzekerenge, vr., verzekering, Wdb. ;

de daad van een kind of eenen zieke te verzekeren;
year alle verzekerenge, voor alle zekerheid :
komt 'n uurke tijleker, veur alle verzekerenge ;
CV (Aanh.).

Verzelveren, ww. Verzilveren. Wdb.
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zelverde lepels. Zie ZELVERE. •

Verzenden (uitspr. -zen(da)n), ww. Wdb. —

een April, van
den eenen persoon naar den anderen zenden. J.
-- Afl. Verzendenge, vr. ; — verzendere, m.,
verzender (man of vrouw) : zij was de verzendere.
— Samenst. Verzenderkes(of -kiesdag, ook :
verzendek(i)esdag, m.. Ie April ; ScH, DB, CV, J.

Iemand verzen(de)n, hem, op den

Verzengelen, ww. Verzengen. Heur haar
was verzengeld.

Verzengen, ww. Verzingen. Ze verzengt al
heuren tijd.
Verzekken, ww. Verzinken. 'tHais verzenkt•
Bevestigingsformule. 'k Wil in de grond (of in
d' helle) verzenken as 't nie waar en es !

Verzetten, ww. Wdb. — Bedr. Verlustigen'
vermaken. Ne keer bollen, da' verzet ne mains.
DB. J. — Verschuiven, uitstellen. Laat ons de
zake verzetten. — Vermaken ( bij testament).
Veur zijn dood heet (heeft) Jzie al zij' goe' verzet.
— Afl. Verzet, o., Wdb. ; — verzettelijk, verzetteg, bn., bw., vermakelijk : 'm beetse muziek,
dat es verzettelijk; laat ons verzetteg de Zondag
passeren. ScH, DB, J, CV.

Verzeu(i)en, ww. Verzieden. Zie ZEU(L)EN.
Verzeurgen, verzoorgen, ww. Verzorgen.
fleur kinders en zijn nie' verzeurgd. Z' en verzoorgt her huishauwen niet.
Verzichtig (uitspr. ver- of var-), bn. bw.
Voorzichtig. — Zacht, zoet. ' t Es ne verzichtege
mains. Hie ka' verzichteg spreken. -- Vgl. SCH,

DB, j.
— Afl, Verzichteghied, vr., voorzichtigheid ;
zie po(r)selijnwinkele; — verzichtekes of -kies,
bw., zachtjes, zoetjes, met voorzichtigheid :
draagt dat verzichtekies ; verzichtekes afkommen ; verzichtekies spreken.

— Samenst. Verzichteg-ga-weeg (sch. e), soms
ook verzichteg-weeg, op voorzichtige wijze :
Tieste ka' verzichteg-ga-weeg iemand zijn zaleghie' zeggen.
Verzien, ww. Voorzien. Ge moest dat verzien ! Dat en was niet te verziene ! KIL. SCH.

DB. J.

Verzijen,• ww. Verzijgen. Wilde de melk verzijen ?

Verzijp, o. Metalen gegaat blad, waarop men
de gespoelde glazen zet. 't Verzijp es i' zenk en
staat op den toog. SCH. DB. J.
Verzingen, ww. ; — verzinken,

ww. Zie

VERZENGEN, VERZENDEN.

Verzitten, ww. Wdb. — Bedr. De kanse verzitten, de gunstige gelegenheid verzuimen. J. —
Lachende : keunde 't nie' verstaan, verzit het.
Zie VERSTAAN.
Verzoek, o. Wdb. — Notarisstijl : te(n) verzoeke van, op verzoek van.

Verzoeten, ww. Wdb. — Onz. Zoeter worden.
Ven appel verzoet deur 't braan (braden). T.
R. J.
— Zoeter (d. i. braver) worden of maken. De
fare zillen de keerel wel verzoeten. Da' maiske
verzoet dag veur dag. Zie ZOETE.

Verzolderen, bedr. zw. ww. Den zolder vernieuwen. DB. — Vervloeken, verdoemen. 'k Zo
(zoo) 't verzolderen ! Wel verzolderd toch !

Verzomeren, onz. zw. ww. Den zomer ondergaan, de zomerlucht of -warmte onderstaan.
En laat die hespe toch nie' verzomeren, ze zal
bederven. Vgl. KIL. SCH. DB. CV . J.

Verzonnen, bedr. onz. zw . ww. Bedr. Aan
de zon blootstellen. Verzont de kazakke ne keer.
— Onz. Aan de zon blootgesteld worden. De
kleeren die in de kasse zijn, moeten altemaits
verzonnen. — Vgl. DB.

Verzoorgen, ww. Zie VERZEURGEN.
Verzotter, bedr. onz. zw. ww. Onz. Zotter

worden. Da' nnaisk' en verwijst nie, ze verzot.
— Bedr. Zotter maken. Den eene zot verzot den
anderen.

Verzouten, ww. Zie VERZAAIEN.
Verzouten (uitspr. -zautan), ww. Wdb. --

Onz. Zouter worden. Mee te koken verzaut de
soepe stiff. — Tot zout worden. Da' vlees es
verzaut, 't en es nie meer etelijk. — Vgl. J.
Verzuiveren, bedr. onz. zw . ww. Onz. Zuiverder worden. De wonde verzuivert. — Bedr.
Zuiverder maken. Ge moet die wonde verzuiveren en verban(de)n. E klas' kind verzuiveren,

het reinigen, wasschen, afdrogen, versch linnen
aandoen. Vgl. CL (Bijv.).
— Afl. Verzuiverenge, vr. ; vgl. SCH (Bi/V.),

Verzullen, Bedr, zw. ww. De zulle (drempel)
vernieuwen. Ons zulle was versleten, me moesten
ze verzullen. Zie ZULLE. Vgl. DB. SCH (Bijv.).
Verzwadderen, bedr. zw. ww. Zwadderende
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(zwierende) verdoen. Den temrernna(n) verzwaddert al zijnen tijd. Zie ZWADDEREN.

in een vest ; — vestemauwe, vr., mauw van een

Verzwerten, bedr. onz. zw . ww. Onz. Zwarter
worden. Me zo (zou) ze(gg)en dat heus haar
verzwart. — Bedr. Zwarter maken. Ge moet
den ent (inkt) verzwarten, hie es te bleek. —
Vgl. ScH. DB. J.

Vestiaire (uitspr. vestiejair, ai op zijn fr. en
met den klemt.), m. (evenals) in 't fr. ; niet vr.

Verzwatelen, verzwietelen, ww. Verkwisten.
Aldus in 't bekende zwaalmliekske (zie ald. ).

Vestiebuul, m.; — vestiepair, z1. die VEST IBULE, VESTIAIRE.

Verzweeren (uitspr. met sch. e), ww. Verzweren, veretteren. Wdb.
— Afl. Verzweerenge, vr., verzwering.

Vestigen, ww. ; — vesting, vr. Niet in gebruik (ook niet de afl. en samenst.).

Verzweeren (sch. e), bedr. zw. ww. Door
zweeten verdrijven. 'k Hè (heb) koppijne, 'k zal
ze verzweeten.

Verzwelgen, ww. Wdb. — Door zwelgen
(drinken) verteren. Da' verbrast en verzwelgt al
wat hie bezit.

Verzwengelen, bedr. zw. ww. Zwengelende
verbruiken. Al 't vlas es al verzwengeld.
Verzwietelen, ww. Zie VERZWATELEN.

Vesch, bn, Zi e VERSCH.
Vesper, vr. Zie VESPERE (ook de samenst.).
Vesperaie, vr.; — vesperaien, ww. Zie VES-

PEREIE, VESPERETEN.

Vespere, vr. Mv., ongewoon (bij J is 't mv.
gewoon) : -rs. Verkl. ongewoon. De slot-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Vesper (namiddagdienst, in de kerk, op zon- en feestdagen). De
vesper begint ten drij uren. De vesper es gedaan.
Vesper mee lof. De lange vespers, de vesper(s)

op Allerheiligen. — In de bet. : 4 uur na middag,
komt vesper in de volgende samenstellingen.
— Samenst. Vesperbrood, o., namiddageten,
fr. goiiter ; Wdb. Spotrijm : slenkepoot (of
mankepoot), den duvel es dood, teur (= ga) nor
d'hel om ou (uw) vesperbrood; — vesperteten,
o., hetz. als vesperbrood; vgl. TETEN ; - vespertijd, m., 4 uur in den namiddag.

Vespereie (uitspr. -raia met den klemt.), vr.
Vgl. fr. vespre'e. Hetz. als vesperbrood (zie ald.).
Ginter komt de ntorte (meid) mee' de vesperaie.
DB. — Ook : vespertijd. 't Es vesperaie, laat
ons nen oomelenk rusten.
Vespereier (uitspr. -raian met den klemt.),
onz. zw. ww. Het vier-urebrood eten. KIL. DB.
— Een weinig rusten omtrent vespertijd. Op dat
hof en werdt er nie' gevesperaid. Zie VESPEREIE.
Vest, vr. ; fr. rempart. Niet in gebruik.

Vest, vr. (niet o.), manskleed. Zie VESTE.
Veste, vr. (niet o). Mv. -n. Verkl. -ke ; mv.
-kes, -kies. Vest. 'n Veste mee mauwen. Vgl. DB.
CV. J. — 'n Veste makranen, een vel papier met
makranen. DB.
— Samenst. In den vorm veste- : vestegoed, o.,
daarnaast vestesto ffe, vr., goed of stof, waarvan
men vesten maakt; — vesteknop, m., knoop van
een vest ; — vestemale, vr., ook vestezak, m., zak
.

vest.

Vestibule (uitspr. vestiebuul, of vesta- ; buul
met den klemt.), m. (evenals) in 't fr. ; niet vr.

Vet, bn. Trapp. v. verg. : vetter(e), vetst.
Wdb. — Zoo vet as nen das, as e molleke, as

e

verkie, as 'n slekke, as 'm mossele, zeer vet. Vgl.
T. — Zoo vet as pompwatere, zeer mager. CV
(Aanh.). — Zoo vet da' g' hem uit zij' vel keunt
schutten (— ndl. schudden), zeer vet. Vgl. CL
(Bijv). — Vette dorms. Zie DARM. - Vette
pato(dd)ers, aardappelen met vet gereed gemaakt.
— Het vet maken, goede sier maken ; het bont
maken (al etend en drinkend). Die mains(ch)e'
moeten ormoe (armoe) hen (hebben), ze maken
het te vet. De keerels hen 't zondag weer ne keer
vet gemaakt. — Het vet hen (hebben), goed eten
en drinken hebben. Bij dienent boer en hen ze
't nie' vet. Ook : het goed hebben, een gemakkelijk leventje leiden. Dat en werkt nie, da'
sloopt (slaapt) lange : hie hee 't vet. Ook : genoeg
en veel hebben. Tieste dem bakker en hee' 't i'
zij' leven niet te vet g'liad. — Vet zijn, onp. :

wel zijn, (te) veel zijn, overdreven zijn, te verre
gaan, enz. Twie honderd frank veur die koe ?
't es nogal vet. Vijf roeven (troeven) hen, dat es
vet. Altij' zuipen en va' z' leven nie werken,
't es te vet. Vgl. J. — Ironisch. Mee iet vet zijn,
er mee wel zijn, er niet mede gebaat zijn. J. —
In 't vet zwemmen, in overvloed leven. — Vet
wer(de)n van 't la(ch)en, ook : hem (zich) vet
la(ch)en, veel en smakelijk lachen (hetgene wèl de
gezondheid bevoordeeligt). CV (Aanh.). — Vet
zitten (soms zijn), welstellend, rijk zijn.

— Onzedelijk, vuil, smerig (van iets dat men
vertelt). 't Es e vet vertelselke. DB.
— Zelfst. m. : vetten, mv. vette; vr. vette, mv.
vette; o. vet (zie 't volgende w.). --- M., ironisch :
dormee ben 'k ne vetten (ook : dikken, goeén,
lekkeren, schoones), dat helpt of baat me niet ;
CV (Aanh.) ; -- vr. : 'n vette, een smerig vertelsel ; in zeker spelen (bolspel, ploegspel b. v.) :
als het getal spelers onpaar is (er zijn b. v. in het
eene kamp 3 spelers, in het ander 2) dan speelt
een der twee spelers met twee bollen ; een dezer
bollen heet de vette : mee' de vette spelen ; wie
speelt er mee' de vette ?

— Afl. Vetachteg, bn., Wdb. ; — vetteg, bn.,
Wdb. ; vanhier : vetteghied, vr., vetheid.
--- Samenst. Eenige behooren tot 't volgende
vet, o. Vetlap, m. (nooit vr.), vuil, smerig
mensch ; Scx, J ; - vette g)en, zie ald. ; —
(

vetplante, vr., Wdb.; — vetple ke, vr., vettige
vlek ; SCH, CV, J; CL (Bijv.); — vetpot, m.,
Wdb. ; spr. 't es vetpot, men smeert (er), J

(Bijv.) ; — vetten, ww., zie ald. ; — vetzak, m.
(nooit vr.) : 11Iie de vetzak.
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Vet, o. Mv. -ten. Wdb.

Mee' zij' vet me'
gelaad (of overlaad) zijn, mager zijn. CL (Bijv.).
— zzj' vet vergaan of versnzachten, zeer (al
te) vet zijn. Ook : zij' vet smelten. — Voordeel,
winst. Er es vet an. En doet die zake Met : der
en es gee' vet me meer an. 't Vet es er af (of er
vanaf), er is geen winst meer aan dit zaakje ; men
zegt nog : 't vet es van de soepe of 't vet es er af
geschept (of geschuinzd). Mee 't vet, met de
winst : SieS es mee 't vet weeg ; de groote zij'
mee 't vet gaa(n) loopen, as de klaine der eest
(eerst) op paizen. Uitroep : hier mee' da' vet !
a. mij de winst, 't voordeel. In spel : wie ligt
er nice 't vet, wie heeft er gewonnen
Meststof, fr. engrais. In de grond en ester
gee' vet meer. Sienzieke (chemische) vetten. Fr.
fumier is zovl. mes (zie ald.).

Samenst. Zie 't vorige VET.

Veter, m. Niet in gebruik (ook niet de afl. en
.

samenst.).

Veterinair (uitspr. vetarie-, vetrie-, nair op
zijn fr. en met den klemt.), bn. Wdb. Vet/4enaire schole.

Ook zelfst. ni. ; mv. -s (niet -an), veearts :
in da' kantonk zijn der twie veirienairs ;
't gewone w. is artiest (zie aid.).

Vetleggen (uitspr. -le (gg ) n), ww. Enkel in
den inf. en veelal zelfst. gebezigd. Vetweiden.
Ge moet vetic(upen. Tonic es beenhanwere, en
hie doet ook 't vetle(gg)en.
-- Afi. Vetle(gg)ere, m., vetweider ;

DB, J.
- Samenst. Vetlegnzee(r)sch, m., vetweide.
Vetrieliair, m. Zie VETERINAIR.
Vetten, bedr. onz. zw . ww. Wdb. — Bedr.
Vet maken. Ge moet die koe vetten. Hie vet veel
beesten. — Mesten (van land). 't En es mor ne
nza(g)erem boer, hie en vet zit land niet. —
Wed. 'k Ga nor dem buiten en 'k zal der mij
ne keer vetten. — Onz. Vet worden (van personen of dieren). Z' en wil(t) Me' vetten, ons
koe. — Vgl. KIL. SCH. DB. J.
— Afl. Vettenge, vr., slaag : iemand 'n vettenge geen (geven) of drouien (draaien) ; ook
bestraffing, bekijving, groot verlies (in spel b. v.);
SCH, J ; - vettere, m., iemand die beesten
(vooral koeien) vet ; kalf dat men vet (aldus te
Asper, Volk en Taal, I, 35).
Vetterham, rn. Mv. -s (soms -man). Snede
brood met vet van gebraden spek bestreken. J.

Veuël(e), m.; veuëlen, ww.; veugel,
Zie VEUGELE, VEUGELEN.

Veugele (u it spr. vezt(g)ala),m.Mv. -ls. Verkl.

-Me, mv. -lkes, -lkies. De slot-a valt dikwijls in de
uitspr. weg. Vogel. Wdb. Vezi(g)els zoeken,
hun nest trachten te ontdekken. Veu(g)els opvullen, vogels opzetten. Vezz(g)els uittrekken,
hun nest rooven. Veu(g)els slaan, ze 's winters,
bij lantaarnlicht doen uit hun schuilplaats vliegen
en ze met een stok doodslaan. Zie DE COCK en
TEIRLINCK, Kinders_pel, VI, 76. — Zoo vrij as
ne veu(g)el in de lucht, of : as ne veu(g)el die

vliegt, heel vrij. — 't Es ne veu(g)el die vliegt,
hij is vrij, niet gevangen, niet te vangen. --- De
veu(g)el es gaa(n) vlie(g)en, de kerel (dief, enz.)
is gevlucht ; ook wel van zaken en dieren : 'k meendege vanda(g)e de koe te koopen, mor de veu(g)el
es gaa(n) vlie(g)en ; hie kwanlp te late veur de
plootse (plaats) va' sampettere : de veu(g)el was
gaa(n) vlie(g)en. — 't Es ne veu(g)el veur de
katte, hij is doodelijk ziek, is niet meer te gene-

zen ; ook : hij is geruïneerd ; hij zal ('t spel) verliezen. -7 - Ale kent de veu(g)el a' zijn pluimen
(nooit veeren) ; ook wel negatief : me kent de
veu(g)el a' zijm pluimen niet, schijn bedriegt. —
Iemand zijne veu(g)el uittrekken, zijn geheim
achterhalen, hem in iets voor zijn. — Iemand ne
veit(r)el wijzen, iemand door een nietig woord.
of eene nietige daad blijde maken. Meestal ironisch. — Veu(g)els die te tijlek zengen, wer(d)e
van de katte gepakt (gevangen,geknibt), meisjes
die te vroeg vrijen, zijn verloren ; ook van luidruchtige kinders. Vezt(g)els van eender pluis
men zij' geere bijeen, soort zoekt soort. — De
veu(g)el op zijnen nest hen (hebben) of pakken
(vangen), iemand op heeter daad betrappen. —
,

Alke veu(g)el vendt zijne zang de schoonsten,

ieder prijst zijn eigen, vindt zijn woorden en
daden de beste. Ook : alke veu(g)el vendt zijnen
nest de schoonsten (of besten). J (Bijv.). Vette
veu(g)els en vlie(g)en Me' verre (of lange).
En als tegenstelling nza(g)er veu(g)els vlie(g)en 't vooste verste) of 't lankste. — iVe
vlie(g)ende veu(g)el vangt iet, ne zittende sterft
van hongere, die werkt, bestaat ; die niet werkt,
heeft armoede. — Ne veu(g)el zengt zoowel van
orremoe (armoede) as va' welde, een arm mensch
zingt zoowel als een rijk. — Kweekt toons (dan)
mor veu(g)els die on (g)en (uw eigen) oo(g)en
uitpikken; toegepast op kinders die hunne ouders
slecht behandelen. J (Bijv.).
- Houten vogel op de gaaipers : den uppervezt(g)ele (of den hoogste veu(g)ele), de twie
zilveu(g)els. Spr. We veu(g)el afschieten, iets

merkwaardigs uitrichten ; veelal ironisch : iets
doms doen. G' het (hebt) ne veu(g)el afgeschoten,
ge mengt zwij(g)en ! Ge meent dat ge ne veu(g)el (ook wel den hoogste veu(g)el) afgeschoten
het (hebt), ge denkt dat ge iets zeer bijzonders

hebt gedaan of gezegd, maar 't is mis. Van een
vrijer die een meisje heeft bezwangerd : hie heet
(heeft) den hoogste veu(g)el (of den uppervezt(g)el) afgeschoten ! Vgl. CL (Bijv.).
Vezi(g)elke, verkleinwoord : gewrongen
strooien uitsteeksel (min of meer vogelvormig)
boven de dakvorst. Volk en Taal, VI, 133. Men
zegt soms torreke (torentje).
— Kerel (meestal pejoratief). Zwijgt, veu(g)ele,
want ge zijt an 't lie(g)en ! 't Es ne slimme (nen
ooleke) veu(g)ele, past op ./ Tieste was ne rale
veu(g)ele, een zonderling. Nen diere veu(g)ele,
ne kostelijke veu(g)ele, iemand die veel geld
kost ; ook wel van zaken : da' perd zal hem op
duust frank kommen, hie heet (heeft) dor nen
diere veu(g)el gekocht. — Verspreid uithangbord : in den Raren Vogel (uitspr. in de rale
Vezt(g)ele), omdat op zulk uithangteeken een

niet bestaande, veelkleurige vogel geschilderd
staat.
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VEUGELEN

— Mannelijk geslachtslid.
-- Vogel Fenieks en, in sommige vertellingen,
Vogel Grijp en Vogel Struis. Hier niet Veugel.
Zie FENIEKS, GRIJP, STRUIS.

-- Vgl. KIL, SCH, DB, CV, J.
— Afl. Veu(g)elderije, vr., minachtende collectieve term : 'k zal die veu(g)elderije ne keer
buiteTfnijten; — veze(g)elen, zie ald.
— Samenst. Veu(g)elbak, m., veelal in 't verkl.
-bakske, eetbakje eener vogelkooi; — veu(g)elbek,
al., vogelbek ; onz. inv. : veu(g)elbekskes (of -skies),
wild vlaskruid (Lznarta vulgaris L.) naar de
gele bekvormige bloemen ; — vezt(g)elilztite,
veelal in 't verkl. : -fluitse, vogelfluitje, VD ;
daarnaast veu(g)elschuzfele,
ele, vr., -schui felke, o. ;
— veu(g)elfontijne, vr., glazen drinkbakje in
eene kooi ; — vee(g)eihuis, o., eig. vogelkooi ;
komt voor in 't kinderrijmpje : a-b-c, de katte
gaa' mee, den hond blijft thuis, piep ! zai de
mais in 't veu(g)elhuis I — veu(g)elkaas, m.,
kaas van gestremde karnemelk : de kinders geen
(geven) de veu(g)elkaas aan de vezt(ge) is die in
de muite zitten; — veu(g)ellijm, m. (niet vr.),
vogellijm, waarmede men vogels vangt ; —
vezt(b)elmort, vr., vogelmarkt ; — veu(g)elmu te,
vr., vogelkooi; — vezt(g)elrnure, vr., gemeene
plant (Steltaria media L.) ; — veu(g)elnest, ni.
(niet o.) ; — vezt(g)elnette, vr.; — vezt(g)elpiere,
vr., vogelknip ; vgl. PIERE ; - veu(g)eljbiek (verkorte ie), Iel., werpspel : men werpt met scherpe
pijltjes naar een doel : in die herberg ester tie
veu(g)elj5iek; 'k sj5ele geeren op de veu(g)elpiek;
-- veu(g)eljluiïne, vr. ; — vezt(g)elpoot, m. ; —
veu(g)elsla(g)ere, m., iemand die veu(g)els slaat ;
zie DE COCK en TEIRLINCK, Kindersp el, VI, 7 6 ;
— veu(g)elstront, m. ; — veu(g)eltale, vr., taal
der vogels : onze schojber (schaper) verstaat de
veu(g)eltale ; — vett(g)elteten, o., vogelvoedsel ;
zie TETEN ; - veu(g)eltonge, vr. ; — vezt(g)elvangere, m. ; — veu(g)elwee, vr., alle onbebouwd,
-

braakliggend land ; veelal in de geijkte uitdr. :
land late' vezt(g)elwee li gg`en; vgl. VD : vogelweide ; — veu(g)elwi n, m., water ; — vezt(g )elzaad, o., alle zaad dat men tot vogelvoedsel
bezigt ; — vezt(g)elzank, m., vogelzang; ook als
uithangbord : 't es in de Veu(g)elzank gebeurd;
— veu(g)elzoekere, m., jongen die vogelnesten
zoekt.
-

Veugelen (uitspr. veu(g)alan), bedr. zw . ww.
Treden, dekken; lat. coire. Wordt gewoonlijk
gezegd van menschen, soms van vogelen, zelden
van ander dieren. KIL. SCH. DB.
— Afl. Veu(g)eleere, m., meisjesnajager.
Veniazeur, veujazeur (klemt. op zeur), m.
Mv. -s. Fr. commis-voyageur; — ook : reisduif.
Veulen (uitspr. veuenn, soms veztlana of vettlie), o. Mv. veulens, soms veelies. Verkl. veztleke;
mv. -kes, -kies. Wdb. — Weversterm. 't Gebeurt
dat een geschoren keten te weinig draden bevat
of te smal is — hetzij, door onachtzaamheid van
den scheerder, hetzij dat de te weven stof b reeder
moet zijn dan men eerst geschikt had ; alsdan
doet de scheerder bij die keten een klein ketentje
dat men het veulen noemt ; liet veztlen en de

---^
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groote keten wer(de)n te gaar opgeboomd. Volk
en Taal, V, 84.
Samenst. Veulestal, m., stal voor veulens ;
--

J, CV.

Veulene, o. zi e VEULEN.
Veulenen, onz. zw. ww. Wdb. De meerie

hee' geveulend.
Veulie, 0. Zi e VEULEN.

Veunk, in. Bet. eig. vonk. Wordt enkel gebruikt in de uitdr. veunk geen (geven ), slaag
geven : de desschers (dorschers) gave veunk ; de
vechters gee' veunk op nzallekanders li f Ook :
ferm doorwerken. Om gedaan te krij(g)en zimtne
(zullen we) lnoete veztnk geen. Vgl. VEUNKEN.
Veunken, onz. zw. ww. Very. : veenktege,
geveunkt. Met hen (hebben). Vonken; vonken
geven. Ook : vonken voortbrengen met op eenen
harden steen . te slaan. Hie greep nen homer
(hamer) en veenkteg' op de kassijsteen. Bepaaldelijk : met den vuurslag uit den keisteen vuur
slaan : d' auw (oude) mains(ch)e veunktegen ne
keer, as z' houder (hun) pijpe wildegen oorsteken. Ook : de pijp aansteken. 'k Ga ne keer
vetenken. — Vanhier : met geweld slaan. Op
iemand zij' lijf veunken. glee ne klipel in de
note' veunken.
— Afl. Veunkenge, vr., het geweldig slaan ;
•
veutzkere, m., iemand die ferm slaat.
Samenst. Veunkhaut, o., droog, vermolmd
hout, dat gemakkelijk vuur vat : de rookers laie
(legden) veunkhaut en 'n half verbrande palulle,
in de veunktonne of veunkdooze. Men zegt ook :
vunshaut. Ook : zeer slechte top, dien men als
—

legtop gebruikt en die eigenlijk maar goed is om
als veunkhaut verbrand te worden. -- Veunktonne, daarnaast veunkdooze, vr., tonderdoos ; zij
had veelal den vorm van een tonnetje.
Veunken, onz. zw . ww. Very. : veunsdege,
geveztnsd. Met hen (hebben). Daarnaast VEULEN.
Branden zonder vlam. Die kolen em branden
niet, ze veenzen. DB. SCH (Bijv.).
— Afl. Veunzenge, veuzenge, vr., het veenzen.
Samenst. Veztnshaut (uitspr. veunzaut), 0.,
hetz. als veunkhaut (zie op VEUNKEN).
•Veur, vz. Voor. Wdb. — Iply. om kan men
•ook veur zeggen. Ge moet veel melk drenken
—

•veer te genezen. Z' en ka(n) veur zulk 'vi beestegttie(d) nie' la(ch)en. Veur nen niet (met verkorte
ie), om niets : veur nen niet sprengt hie uit zij'
vel. Veur den duvel niet ! Nog veur al de duvels
uit d' helle niet, zal 'k dat doen. DB. CV. T.
R. J. --- Veztr iemand (of veer iet) zijn, iemand

of iets beminnen, er voor genegen zijn, er van
houden. Ge zij' veur die partije. 'k En was veur
d'appels niet. DB. CV . J. — Dag veur dag,
dag aan dag. — Aan. M' hen (hebben) den tij'
veur ons. — Veur mijn deel (of paart), wat mij
betreft. J. KIL. — In de plaats van ndl. voor zegt
men zovl. over in : over tien da(g)en ; 't es over
e jaar gebeurd; enz. J.
Bw. Men zegt gewoonlijk veeren ; zie ald.
— Veer (of veztren) en naar, veelal met (ge)lijk
'k blijve zijne vriend gelijk veur (of veeren) en
naar, gelijk `roeger, dus : altijd. Vgl. J.
--

:
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— Vw. Of. Fair het raint of niet, hie gaat
er toch deure. — Men gebruikt nooit veur iplv.
veur dat ; men zegt dus niet : veur hie sterft,
wel : veur dat hie sterft.
Samenst. De ndl. samengestelde scheidb.
werkwoorden met voor- hebben veuren- in 't zovl.;
de onscheidb. hebben veur- (b. v. veurze(gg)en),
Zie hier de volgende woorden.
Veural, bw. Vooral. Wdb.
Veuraleer (met sch. e), vw. Vooraleer. Altijd
gevolgd door dat. G' en Lilt de deure nie nit,
..zziraleer da' ge betaald het (hebt).
Veurarme (uitspr. -aranza met zovl. a, gewooer -ornza), In. Voorarm. Wdb.
Veuravend (uitspr. -Vdilt of -vat), m. Vooravond. Wdb.
Veurauwers, m. MV. Zie VEUROUDERS.
Veurbedachthied, vr. Voorbedachtheid. Wdb.
Veurbeeld, o. Voorbeeld. Wdb.
Veurberd, o. Het voorste sluitberd van wagen
of kar. In tegenstelling met achterberd en zijberd.
Veurbiechte, vr. Voorbiecht. Wdb. Scii.
DB. J.
Veurbij (uitspr. veur-, ver- of var- ; klemt. op
bij), vz. bw. Voorbij. Wdb.
Veurbij (verbij) vormt een aantal meestal
onz. (very. met zijn), soms bedr. (very. met lien)
scheidb. werkwoorden ; de gebruikelijkste zijn
(voor de bet. en very. vergelijke men de enkelvoudige hier in 't Idioticon):
Veurbijbur(re)len, veurbilbrieschen, onz., al
bur(re)lende, al brieschende (iemand) voorbijgaan.
Veurbijdansen, onz., al dansende voorbijgaan :
't volk dansteg' ons veurbij ; — veurbijdess(ch)en, onz., met geraas en geweld voorbijloopen ; — veurbijdonderen, onz., met hevig
lawaai voorbijsnellen ; — voorbijdraitsen, onz. ;
veurbijdraven, VD ; veurbijdrentelen,
veurbijdrevelen, onz. ; veurbijdrilven, onz. :
de wolken drijve veurbij bedr. : drijft de
koeien alhier veurbij ; vgl. VD ; — veurbijdrillen, onz., hard voorbijloopen ; — veurbijdrummen, onz., heimelijk, ongemerkt voorbijgaan; — veurbijdzokken, onz., snel en haastig

voorbijloopen.
Veztrbijflodderen, onz., al flodderende voorbijgaan of voorbijvliecr en : Mieke fiodderdege mij
b
veurbij ; de nzussclze
floddert veurbij.
Feurbijgaan, onz., Wdb. ; — veurbijgaloperen, onz., van paarden : voorbijsnellen ;
veurbijg(e)raken, onz. : ze 'n koesten hem nie'
veurbijgrollen, .veurbijveurbifg(e)raken;
grommelen, veurbilg rommen, onz., al grommende voorbijgaan : 'k kwam on (u) gisteren
te(g)en, mor ge zit mif veztrbzjgegrold.
Veurbijhuilen, onz., al huilende voorbijgaan.
Veurbijja(g)en, bedr., VD : 'n koe veurbijja(g)en ; — veurbijjanken, onz., al jankende
-

voorbijgaan.
Veurbijkaitsen, onz., voorbijloopen ; bedr.
voorbijslaan; — veurbijkeunen, onz., kunnende
voorbijgaan of -komen : 't volk stond er op nen

hoop en m' en koesten nie' vezirbij ; — veurbijklappen, onz., veelal in de uitdr. : zijnen neuze
veurbijklappen, te veel en te loszinnig spreken ;
— veurbijkommen, onz., voorbijkomen, Wdb.
reztrbijlaten, bedr., voorbijlaten ; veurbijleen (sch. e), bedr., voorbijleiden ; — veurbijloopen, onz., Wdb. ; veurbijluimen, onz.,

voorbijsluipen.
Veurbijmanken, onz., al mankende voorbijgaan ; — veurbijmarseren; onz., voorbijmarcheeren ; — veurbijmeu(g)en, onz., mogen
voorbijgaan ; — veurbijmoeten, onz., moeten
voorbijgaan.
Veurbijpasseren, onz., voorbijgaan; — veurbijpersen, onz., snel voorbijloopen ; — veurbijpikkelen, onz,, al hinkende (als een gebrekkelijke)
voorbijgaan ; — veurbijposten, onz., voorbijsnellen ; veurbijpraten, onz. ; VD.
Veurbijravoutsen, onz., dwaas en wild voorbij
loopen; — veurbijrijen, onz., voorbijrijden ; —
veurbijroutsen, onz., voorbijloopen,
Veurbijsakkeren, onz., al vloekend voorbijgaan ; — veurbijsassen, onz., woest voorbijloopen;
— veurbijsavelen, onz., (van vrouwen) als een
slons voorbijsnellen ; — veurbijschaveelen, onz.,
voorbijijlen ; — veurbijschaverdijnen, onz., al
schaverdijnend voorbijsnellen ; — Veurbijschieten,
onz., voorbijijlen ; — veurbijschreemen, onz., al
krijtende voorbijgaan; — veurbijschuiven, onz.,
min of meer ongemerkt voorbijgaan; veurbijseezen, onz., hard voorbijloopen ; — veurbijslaitsen, onz., op sletsen voorbijgaan, voorbijslenteren ; veurbijslenteren, onz., traag voorbijgaan ; — veurbijslepen, bedr., al slepende verder
brengen ; — veztrbijsleren, onz., al glijdende (op
ijs) voorbijkomen ; — veurbijsleuren, bedr., al
sleurende voorbijbrengen; — veurbijslibberen,
o.', ongemerkt voorbijkomen ; veurbijslodderen, onz., al slodderende voorbijgaan; — veurbijslonsen, onz., als eene slons voorbijkomen ; —
veurbijsluimen, onz., bets. als veurbijsluipen,
VD ; veurbijsnoeren, onz., (van vrouwen)
haastig voorbijloopen ; — veurbijsnoeven, veurbijsoeven (of -zoeven), onz., met ronkend geluid
voorbijvliegen (b. v. van kogels) ; ook : voorbijsnellen ; — veurbijspaitsen, veurbijspeeten, onz.,
voorbijijlen ; — veurbijspinnen, veurbijspodderen, onz., hard voorbijloopen ; — veurbijsprengen, onz. (van menschen en dieren) al springende voorbijloopen ; — veurbijspreken, onz.,
in : zijnen neuze veurbijspreken, zijn neus voorbijpraten ; veurbijstappen, onz., voorbijstappen, Wdb. ; Veurbijsteken, onz., voorbijrijden ;
overtreffen in 't leeren b. v.) ; J (Bijv.) ; veurbijstenkeren, onz., beschaamd voorbijgaan; —
veurbzistoormen, onz., voorbijsnellen met geweld
en woestheid; voorbijhollen (van paarden, ook
van menschen) ; veurbijstreunkelen, onz. al
stronkelende voorbijgaan ; veurbijstuiven,
onz.,* voorbijsnellen ; — veurbzjsukkelen, gewoner
veurbijtsukkelen, onz., daarnaast veurbijtsollen,
al sukkelende voorbijgaan.
Veurbijtrekken, onz., bedr., voorbijtrekken,
Wdb. ; — veurbijtsamfelen, -tsammeten, -tsam-

pelen, -tseumpelen, -tseunkelen, -tsommelen,

-tsonzpelen, onz., al struikelende (dus met moeite)
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voorbijgaan : da' blend wijf tsompeldege snij
gisteren ave(n)d veurbii
Veurbijvaren, onz., voorbijvaren, Wdb. ;
veurbijvendelen, onz., (veelal van vrouwen) al
zwaaiend (met de rokken) voorbijgaan; — veerbijvle(g)elen, onz., voorbijsnellen ; — veurbiJ=
vlie(g)en, onz., Wdb. : van tijd, van vogels, die-

ren of menschen.
• Veurbijwandelen, onz., Wdb. ; — veurbij.
willen, onz., willende voorbijgaan ; — veurbiJ=
woe ien, onz., door waaien voorbijtrekken (van
Weder) : 't were wouit veurbiJ ; ook van wolken.
Veurbijzwainselen, onz., al waggelende voorbijgaan : de zatterik zwainselt ons veerbij ; —
veurbz/mwadderen , veurbijzwieren , onz. , al
zwierend voorbijgaan ; — veurbijzweznmen, onz.,
Wdb. ; — veurbijzwijmelen, onz., al zwijmelende

voorbijgaan.

Veurboefsel(e), O. Mv. -is. De slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Voorteeken. Dat zijn de
veurboefsels van de kapziekte. Aldus op de noordelijke dialectgrens (Asper, Volk en Taal, I, i o).
Veurdeel, o. Mv. -en. Verkl. niet in gebruik ;
men zegt : klaa(n) veurdeel. Voordeel. Wdb. —
In iemands veurdeel zijn, doen, spreken, werken, enz., ten voordeele van iemand spreken of
werken. G' en spreekt i' nzmj' veurdeel niet, wèl
i' mijn naaideel. DB. J. — E per(d) veurdeel
geen (geven), een ingespannen paard een langeren

hefboomarm geven dan aan het (sterker) paard
dat er naast gespannen wordt. — Op veurdeel,
bij voorbaat. Op veurdeel krijg 'k ongelijk.
'k Zal hem op veurdeel betalen. CV. J.
— Afl. Veurdeeleg, .bn., voordeelig.

Veurdeure, vr. Voordeur. VvTdb. — Mond.
Da' gaat al de veurdeztre binnen en al d'achterdeur uit. — Broekopening. Doet de veurdeure
toe.

Veurdezen, bw. Voordezen. Wdb.
Veerdracht, vr. Voordracht. Wdb.
Veureerst (uitspr. -ees t met sch. e), bw.
Vooreerst. Wdb.

Veereest,bw. Zi e VRURE ERST.
Veurefluiten, veuregaan, veuregeen, veureg(e)raken , veuregraven , veurej a(g)en
veurekampen, veureke(g)elen, veurekeunen,
veureklappen, veurekommen, veurekootsen,
veurekorten, veurekrij(g)en. Zi e op VEUREN-.
Veurel, veurl, m. Landbouwersterm : het

voorste deel van een om te ploegen stuk land,
waar men met den ploeg geen voren trekt. Bij
VD : voorend.

Veurelaten, veureleeren, veurele(gg)en,
veurelie(g)en, veurele(gg)en, veureloopen,
veuremaken, veuremalen, veuremeten, veuremouien, \W. Zie op VEUREN-,
Veuren, bw. Voren. Wdb. N r (naar) veztren,

Va(n) veztren. Te veuren. Vgl. VD. — Ook wel
zonder een dezer voorzetsels. Waar es nzoedere ?
Veeren (nl. in 't voorste gedeelte van huis of
winkel). Komt veuren, kom naar voren. 'k Zitte
liever veuren (ook va' veuren, nl. in 't voorste

VEURENFLUITEN

gedeelte van 't rijtuig). De wend veuren (ook va'
veuren) hen (hebben).
— Voor. 't Eene veuren en 't ander naar,
het eene voor en 't ander na. D' harloodze g aa(t)
of loop(t) • veuren. Dorveuren, daarvoor. Er
veuren : hie doet 't er veuren (of er omme). Zoo
ook : ieverst of nieverst veuren. Worvenren,
waarvoor. Vgl. • DB, i. v. VOOREN. - Vooruit
(in spel, enz.). Wie wint ere ? _ NTiemand, mor ene
-

zijn toch 'm beetse veuren. Steekt d' harloodze
veuren. -- Voor den geest. 'k Hè (heb) 't veuren. Ge zilt 't zeker wel mts (of slicht) zeuren
hen.
-- Van te veuren, gewoner van te veurs
(zie viuRs).
—Zelfst. in. Der es ne veuren en nen te(g)en.
— Samenst. Veure(n) neemt, in samengestelde
woorden, de plaats in van voor (uitgenomen in

onscheidb. ww., en in samengestelde naamwoorden waar veur behouden blijft). Zie de hier volgende woorden en vgl. boven VEUR. De n valt
weg; doch blijft behouden vóor een klinker, h, d,
t en ook als slotwoord voor b gedeeltelijke assiniilatie : nb > nib (zie Kl. en Vorzzal.).
Veurenaan (met zovl. lange a), gewoner
veurenan, bw. Vooraan. Wie komt ginter
veurenan ? Sieske zit veurenan in de schole.
Ge moet za' veurena' pakken.

Veurenaf, bw. Vooraf. Betaalt item veurenaf.
Da' werk moe' veurenaf b edaa' wer(den). Vgl.
VD. — veurenaf. Laat ons va' veurenaf
beginnen. Hie begoes(t) .va' veurenaf te tellen.
Veurenal, bw. Vooral. Wdb.
Veurenan, b w. Zie VEURENAAN.
Veurenbabbelen (uitspr. veurnu-), bedr. zw .

w. Voorbabbelen. Wdb.

Veurenbestellen (uitspr. veuranz-), bedr. zw.

ww. Vooruitbestellen. Wdb.

Veurenblijven (uitspr. veeram-), onz. st. ww.

Op de eerste plaats blijven. In de schole ben 'k
altoos veuregebleven. In 't spel, in 't loopera, enz.
veuremblijven.

Veurenbollen (uitspr. veeram-), onz. zw. ww.
Het eerst bollen. Toe, Fleste, bolt gij zoor veuren.

Veurendansen, onz. zw. ww. Voordansen.
Wdb.

Veurendenken, onz. onr. ww. Vooruitdenken.
Ge moet veurendenken, en niet as 't gedaan es.

Veurendienen, bedr. zw. ww. Iemand eerst
bedienen. De rijke zijn altoos veuregediend.
Veurendoen, bedr. zw. WW. Voordoen. Wdb.
Veurendra(g)en (uitspr. met zovl. lange a),

bedr. st. WW. Voordragen. 't \Voord komt in
zwang.
Veurendrummen, onz. bedr. st. ww. Onz.
Vooruitdringen. Laat ons stillekies veurendrummen. — Bedr. Iemand veurendrummen, hem
door te dringen vooruitbrengen. Zie DRUMMEN.
Veurenfluiten (uitspr. veura-), bedr, st. ww.

VËURENGAAN
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—

Voorfluiten. Trildentij da' veuske ne keer veurefluiten ? Wdb.

Veurengaan (uitspr. veura-), onz. onr. ww.
Voorgaan. Wdb. Ze bellen, gaa' ne keer veztren,
ga opendoen. J.
Veureligeen (uitspr. veura-, geen eenlettergrepig en met zachtl. e), onr. st. ww. Voorgeven.
Wdb.
Veurengeraken (u_:spr. veurp-), onz. zw. ww.
Daarnaast VEUREGRAKEN. VOor iemand geraken
(eig. en fig.). Ienzand in 't werk, 'iii 't leeren, enz.,
Veureg(e)raken. DB. CV . R. J. CL (Bije'.).

Veurengraken, ww. Zie VEUREGERAKEN.
Veurengraven (uitspr. veura- en met zovl.
lange a), onz. st. ww. Het eerst graven. Gij zijt
dein beste gravere, gij moet veuregraven.

Veurenhalen (uitspr. -alan met zovl. lange a),
bedr. zw. ww. Iet veurenhalen, iets te berde
brengen.
Veurenhalpen, veurenhelpen (uitspr. -al-,
-el-), bedr. st. ww. Vooruithelpen. _Hie es 1-7:Ike,
mor hie en zoo (zou) toch niemend veurenha/pen.

Venrenhangen -allga11), bedr. st . ww.
Voorhangen. In zie wenkel react 't schoonste
veureg' hange zijn. Wdb.
Veurenhauwen (uitspr. 117A917), bedr. onr.
WW . Voorhouden. Wdb.
,

Veurenhebben, ww. Zie VEURENHEN.
Veurenhen (uitspr. -en), bedr. onr. ww. Voorhebben. Wdb. Ieverst iet veurenhen, er
bevoordeeligd worden. Vgl. J. — Het (of iet)
veuren/sea, het vOor den geest hebben, het meenen. Z' heet (heeft) 't kalek (kwalijk) veztren.
let goed, slicht, mis yeurenhen.

Veurenjagen (uitspr. veuraja(g)m met zovl.
lange a), bedr. st . ww. V6or een ander jagen.
Hie wildege zijiz koe('(n) veurefat 7n. Vooruitjagen. Wdb.
Veurenin, bw. Voorin. Wor lijt datte ? In
de schuive van de kasse, veztrenin.
Veurenkaarten (uitspr. veztrakortan), onz.

zw. ww. Kaartspelterm : het eerst uitspelen.
Pier mag vat rekorten.

Veurenkaatsen (u it spr. VeitrdkOOISdil met
zachtl. o), onz. zw. ww. Het eerst kaatsen. Gieseberge (nl. de partij van Geeraardsbergen) en Lesse(n) mochte veurekoofsen.

Veurenkappen (uitspr. veura-), onz. zw. ww.
Het eerst kappen (met de bijl, met den top). Laat
ons zien, wie dat er mag veztrekappen.

Veurenkegelen (uitspr. veurake(s )a7,n), onz.
-

zw. ww. Het eerst kegelen. Ik ben de slapste
speeldere, laat mij veureke(g)elen.

Veurenkeunen (uitspr. venra-), onz. onr. ww.
Voor iemand (of lets) kunnen komen. Zijne zeun
en zal de nzzinen zn 't leeren nie' veurekeunen.

Zie hier KEUNEN.

Veurenklappen (uitspr. veura-), onz. zw.
ww. Het eerst klappen of spreken. — Ten voor-

dccle (van iemand) spi eken. 'k En trauwe Tieste
niet, hie en klapt va' z' leven nie' veuren. —
Vgl. VD : VOORKLAPPEN.
V eurenkommen (uitspr. veura-), onz. oar.
WW. Voorkomen. 'Wdb. Aan de deur (of in
't voorste van 't huis, of in den winkel of in
't magazijn) komen. J. — Voor den geest komen.
't Kwanzp iiiij mee eene keer veuren dat hie mij
al bedro(g)en ha (had).

Veurenkootsen, veurenkorten, ww. Zie
VEURENKAATSEN, VEURENKAARTEN.

Veurenkrijgen (uitspr. veztrakrij(g)an), bedr.
st. ww. Voorkrijgen. Wdb.
Veurenlaten (uitspr. veura- en met zovl.
lange a), bedr. st. ww. Voorlaten. Wdb.
Veurenleeren (uitspr. 7 e711 3- en met sch. e),
bedr. zw. ww. Aan iemand door voorbeeld of
woord leeren. Ge leert an da' kind 't slichte
veuren. Spr. Veurgeleerd es naargedaan.
,

-

Veurenleggen (uitspr. veztrale(gAen), bedr.
onr. ww. Voorleggen. Wdb.
Veurenlezen ( uitspr. veura-), bedr. st . ww.
Voorlezen. Wdb. Voorbidden. De koster las
Vatrell. Vgl. hier LEZEN.
Veurenliegen (uitspr. veztralie(g)an), onz. st.
ww. Het eerst liegen ; voor een ander liegen.
ja, da' wiil tiegt, mor gij liegt ze veuren. Vgl.
VD.
Veurenliggen (uitspr. veurali(gg)an), onz. st.
ww. Voorliggen. Wdb.
Veurenloopen (uitspr. veura- en met sch. o),
onz. st. ww. Voorloopen, Wdb. — Het eerst
spreken; \/(')or een ander spreken. Laat nzij ne
.

keel- spreken ook, A,-e moet mij altoos nie' veureloopen.

V eurenmaaien (uitspr. Ven7d7/ZOUid12), onz.

-

zw. ww. Voor een ander maaien.

Veurenmaken (uitspr. veura- en met zovl.
lange a), bedr. zw. ww. Voormaken. Wdb.
Veurenmalen (uitspr. veura- en met zovl.
lange a), bedr. st. ww. Eerst malen. Ge moet de
torve (tame) veurenzalen, dornor (daarna) de
ro(gg)e. Vg. VD.
Veurenmeten (uitspr. veura-), bedr. st. ww.
Iets eerst meten. TM ek de mees (meersch)
veureuzeten ? VOor een ander meten. Meet
gij veuren, ik zal naarmeten. — Vgl. VD.
Veurenmouien, WW. Zie VEURENMAAIEN.
Veurennaaien (uitspr. veura(n)nouian), ww.
Voornaaien. Wdb.

Veurennouien, ww. Zie VEURENNAAIEN.
Veurenop bw. Voorop. Wdb. Wor es vadere?
Veztrenop.

— Vanhier : veitrenopdansen, veurenopdraven, veurenopgaan, veurenopmarseren, veurenoploopen, veztrenoprijen, veurenopschaverdijnen, veurenopstappen, veurenoptrotten, veurenopvaren, veurenopvlie(g)en, veurenopwandelen , veurenopzwemmen en cenige ander

VEURENPAIZEN
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bewegingaanduidende samengestelde scheidbare
werkwoorden.
V eurenpaizen (uitspr.r. Veltrd-), onz. zw. ww.
Vooruitpeinzen. Eer da' g' let doet, .moeite
(moet ge) veurepaizen. Veurepaizen es beter as

Veuren.spiegelen (ui ispr. veura.spie(g)dldn),

ww. Voorspiegelen. Wdb.

Veurenspinnen ( uitspr. veztra-), ww. Voor-

spinnen. Wdb.

Veurenspreken (uitspr. veura-), ww. Voorspreken. Wdb. _remand veztrespreken, v6or
iemand spreken en dezen aldus beletten te spreken. Ze spreekt mij altij' veuren, 'k en kan ekik

naarpaiaen. Zie PAIZEN.

-

Veurenpikken (uitspr. veura-), bedr. onz. zw .
Bedr. lets het eerst pikken. Pikt mijn haver
veuren. Ons. VOor een ander pikken. Sies zal
veurepikken en gij moet volgen. — Zie PIKKEN.

gee' wor(d) ze(gg)en.
V eUreriSprellgeil (uitspr. veztra-), onz. st.
ww. Voorspringen. Wdb. Al springende vooruitkomen, de eerste plaats bekomen (eig. én

(uitspr. veura- en met zovl.
lange a), onz. zw. ww. VOor een ander praten.
Veurenpraten

Mee hew - en keunde gee' word ze(gg)en, ze praat
ne mains alloos veztren. Vgl.. VD : VOORPRATEN.

Zij' per(d) spronk veuren en hie was den eesten.
Laat de slimme vos 'nor gerust: hie zal on (u)
wei veuresprengen.

,

Veurenpreken (uitspr. veura-), bedr. zw. ww.
Voorprediken. Wdb. Zie PREKEN.
Veurenproeven (uitspr. veurd-), onz. zw. ww.
Voorproeven. Wdb.
Veurenrijden (uitspr. veurarijan), onz. st.
ww. Voorrijden. Wdb.

V ellrenStaall (uitspr. veura- en met zovl.
lange a), ww. Voorstaan. Wdb.

Veurenstappen (uitspr. veurd-), ww. Voorstappen. Wdb.
Veurensteken (uitspr. vein-a-), ww. Voorsteken. Wdb. — Bedr. V6or iets of iemand ste-.
ken (duwen). Laat ons de kerre veuresteken.

-

Veurenrijen, ww. Zie VEURENRIJDEN.
Veurenschieten (uitspr. veura-), onz, bedr.

wed. st. ww. Voorschieten. Wdb. — Onz. Eerst
schieten ; voor een ander schieten (met schiettuig).
Bedr. Met de spade b. v. naar voren schieten
(werpen). ASchiet da' graan 'm beetse veuren.
— Wed. Met snelheid vooruitkomen, de eerste
plaats innemen. Mie kan her veureschieten. Mee
-

ne spronk of tiene schoot mij' j5erd hem veuren.

VeurensChrij ven (uitspr. veura-), onz. bedr.
st. ww. Voorschrijven. Wdb.
Veurenschuifelen (uitspr. veura-), onz. bedr.
zw . ww. Ons. V6or een ander, eerst schuifelen
(fluiten). Gij moet veureschuifeten, en nor ou (u)
zkke. Bedr. Iemand iet veureschuifelen. —
Zie SCHUIFELEN.

Veurensehuiven (uitspr. veura-), onz. bedr.
wed. st . ww. Voorschuiven. Wdb. Onz. VOor
een ander schuiven (eig. en fig.). Alk op zijnen
toer en nie' veuren te schuiven ! Hie zal in
't leere wel veureschuiven. Bedr. lets naar
voren, op de eerste plaats schuiven. Schuift de
stoel ewa' veuren. — Wed. Naar voren dringen.
De slimnzerik zal.hem wel veureschuiven.

Veurenslaan v eura- en met zovl.

lange a), w w. Voorslaan. Wdb.
-

Veurensmijten (uitspr. veura-), ww. Voor-

smijten. Wdb. — Wed. Zich voor iemand werpen, met snelheid vOor iemand komen (b. v. in
een wedstrijd). Gisteren was 't velokoers ; tot op
't leste toe bleef Tonic van achtere ; mor hie
.s nzeet hem al Mee ne keer yeuren en kwamp den
eesten toe.
.

Veurensnij en (ui tspr. veura-), WW. Voorsnijden. Wdb.

VEURENZENGEN

----

'k Zal d'harloodze twalef mienute veuresteken.

— Fig. Iemand veuresteken, hem begunstigen,
vooruitduwen. — Wed. VOor een ander gaan of
dringen. Da' w,f en kent geen schoomte, ze
-

steekt hem- altoos veuren. Me staan hier de
leste, me moeten ons trachte veuren te steken.

Veurenstellen (uitspr. veztr-), ww. Voorstellen. Wdb.
Veurenstemmen (uitspr. veura-), WW. Voorstemmen. Wdb.
Veurenstooten (uitspr. veura- en met sch. o),
ww. Voorstooten. AVdb. Bedr. VOor iemand
of iets stooten. Stoot de stee(n) veuren. 't Volk
stoottege mij veuren. — Fig. Begunstigen ten
nadeele van iemand anders. De mieniester hee'
zij' volk dat hie veurestoot. — Wed. Zich
vooruitduwen (eig. en fig.). Hie en zal de lesten
nie' blijven, hie zal hem wel veurestooten.

Veurentrekken, ww. Voortrekken. Wdb.
Veurenuit, bw. Vooruit. Wdb. Daarnaast
gewoner VEURUIT (zie aldaar).

Veurenvallen (uitspr. veurd-), ww. VO0r.
vallen. 't En zal mij nie' meer veztre'ziallen.
Veurenvechten (uitspr. veurd-), WW. Voorvechten. Wdb. Ge zijt de sterksten en ge moet
veure7'echten.

Veurenvliegen (uitspr. veitr,271/c(g)577), ww.
Voorvliegen. V\Tdb. — Van personen. Vooruitsnellen. 31e f1 7 17 de leste, laat 077S loopen, me
-

. .

zit/en ze veurevlie(g)en.

Veurenwerpen (uitspr. veura-), \‘' w. Voorwerpen. Wdb. — Wed. Zich vooruitwerpen.
Veurenzeggen ( uitspr. veuraze(g ),977), sch.
ww. Voorzeggen. Wdb. Zegt hem /at 71e keer
schoone veuren. Vgl. VEURZEGGEN.
Veurenzengen ( uitspr. Ve2ird-), WW. Voorzingen. Wdb.
-

,

Veurenspannen (uitspr. veura-), WW. Voorspannen. 211e zillen 't veule veurespannen.
-

Veurenspelen (uitspr.
spelen. Wdb.
-

veurd-),

ww. Voor-

V.EURENZETTEN

—

Veurenzetten (uitspr. veura-), ww. VO0rzetten. Wdb.
Veurerilijn. (uitspr. veura-), onz. onr. ww.
V6or iemand of iets zijn. — lenzand veurezijn,
sneller zijn dan iemand (in daad of woord).
'k (uitspr. 't zelfde ze(goen, mor ,re zij' mij
Ge meendeget die krieken
te trekken,
mor 'k 7:Ca S out (u) veztren (ik had ze reeds ge-

7,, C111Y11.

plukt).

Veurenzitten, ww. Voorzitten. Wdb.

Tie

zal der de vergarenge veztrezitten ?

Veurenzwemmen

veurd-),

\VW. V001 . -

zwemmen. Wdb.

Veurepaizen, veurepikken, veurepraten,
veurepreken, veureproeven, ww. Zie op
VEURENP-.

Veurerijen, ww. Zie VETJRENRIJDEN.
Veureschieten veureschrijven , veureschuifelen veureschuiven , veureslaan ,
veuresmijten, vearesnijen, veurespannen,
veurespelen, veurespie(g)elen, veurespinnen,
veurespreken, veuresprengen, veurestaan,
veurestappen veuresteken , veurestellen ,
veurestemmen, veurestooten, ww. Zie op
VEURENS-.

Veurevechten, veurevlie(g)en, WW. Zie op
VEURENV-.

Veurewerpen, ww. Zie VEUR EN WE RPEN.
Veurewers, bw. Eig. veztre(n)werts. Voorwaarts. Da' koppeg perd en wilt nie' veurewers.
Ook fig. : da' kind es ziek, 't en gaa' nie' veztrewers‘, — In 't morbelspel roept de schietere :
veztrewers, zijwers, achterwer,s — 't MijIle
En hij behoudt telkens het recht den morbel van
-

den tegenstrever te treffen van voren, op zij, van
achteren. Zie DE COCK en TEIRLINCK, Kindersfiel, V, 42.
Veurewerts, bw. Zie VEUREWERS.

Veureze(gg)en, veurezengen, veurezetten,

veurezitten , veurezijn , veurezweramen
mrw. Zie op VEURENZ-.

Veurgaande (uitspr. met zovl. lange a), bw.

Daarnaast

VETTRGAANS, VEU RG AANDELENGS,
VErRGAANDELIJK. Vroeger, voortijds. Ueztr-

gaande (of veztrAraans) leefdegen de mains(ch)e
stildere. Vgi. DB. R. J. CL (Bijv.).

Veurgaandelengs, veurgaandelijk, bw. Zie

VETRGA..,_,NDE. Vgl.

DB.
Veurgaans, bw. Zie VEURGAANDE. Vg]. DB.
Veurgangere, 111. Voorganger. \Vdb.

Veurgeborchte, o. Voorstad. Poundl (Pamel)
es e veurgeborchte van Anorde (Oudenaarde). —
't VeztrAreboratte van d' helle, plaats waar de
kinderen verblijven die ongedoopt sterven. KIL.
Scn. DB. CV. J.
V eurgedacht, 0. Voorgevoelen. 'ii' He ' t veurgedacht dat er iemand in de famielde sterve zat.

V eurgedoen , o. Daarnaast

VEURGESTEL,

Voorste deel van een getuig. —
Schaamdeelen (vooral van vrouwen).

VEITRGETREK.
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VEURLEZINGE

Veurgestel, 0. ; veurgetrek, 0. Zie VEURis gewoon. Vgl. DB. J.
Veurgevele, m. Voorgevel.
Veurhamer, Zie VEIT R HAI\ IERE.
u_
-oindrd-), M. Mv. -rs.
Veurhamere ,_spr.

GEDOEN. VEURGETREK

De slot-c valt dikwijls in de uitspr. weg. Voorhamer.
Veurhand, o. (en thans gewoonlijk vr.). Voorhand. De veurhand hen (hebben), het eerst
mogen uitspelen. Ook : op de veurhand zijn of
zitten. SCH. CV . DB. J. VD. — Ob veurhand,
vooraf, bij voorbaat. (le kr/A) t op veurhand
lemand op veurhand beta/tn. DB. T. R.
hier VEURDEEL. ILAN I).
Veurhekken (uitspr. -ekkdzz, gewoon nog
-ekkie), 0. Het voorste hek (van cone hofstede,
als er twee zijn). — Muldersterm. Halfdeel van
't zeilhekkon, naar den buitenzoom toe. CV. J.
-

't Veurizekkie es klainder as 't achterhekkie.

Veurhekkie, 0. Zie VEURHEKKEN.
Veurhespe, vr. Een der twee voorste hespen

van 't verken. De veurkesp es klainder as d'achterltes/V. Vgl. DB, SCH (fiijv.), J (vEuRHEPs).
Veurhomere, m. Zie VOORHAMER.
Veurhoofd (uitspr. met sch. o), o. Voorhoofd.
Wdb. Da' staat ie lezen op zij' veztrhoofd. Zie
hier LEZEN. - Weversterm. Uitsprong naar
omhoog, op het vooreinde van de rame van
' t getauwe. Er zijn veurhoofden en dem
buukboom steekt er in.

Veurijzere, o. Mv. -rs. De slot-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Voorijzer. Wdb.
Veurjaar (zovl. lange a), o. Voorjaar.
-

Veurka(a)rtier (uitspr. -kortier), o. , Schaamdeelen teener vrouw).
Veurkant, m. Voorkant. Wdb.
Veurkasteel (sch. e), o. Schaamdeelen (eener
vrouw).
Veurkerte, veurkrete, vr. Zie KERTE, KRETE.
Veurkeur, m. (niet vr.). Voorkeur. Wdb.
Vgt. CV. J.
Veurkind, o. Mv. -ers. Oneeht kind. \Vdb.
Veurklave, vr. Zie
Veurkomere, yr.; veurkortier, 0. Zie VEURKA MER E, VETS R KA (A) RTIER
L.F enigen maken 't w.
Veurl, n. Zi e VEURE
vr. en zeggen veurle.
Veurlai, vr. Zie VEURLR I.
Venriap, m. Het voorste deel van de zool van
den schoen. J.
Veurle, vr. Zie VEURL.
Veurlei (uitspr. -tat"), vr. ilaamsehijd dat men
vooraan den dijsel haakt.
Veurlezere, m. Voorlezer. Wdb. Ook: iemand
die voerbidt. Zie VEURENLEZEN.
vr. Voorlezing ;
Veurlezinge (uitspr.
ook : het voorbidden.

VEURLOOP
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Veurloop (sch. o), 1T1, (niet vr.). Voorloop. VD.
Veurloopere (sch. o), m. Voorlooper. Wdb.

-- re 115nd (man of vrouw) die de gewoonte ha ft
voor een ander te spreken of te handelen. Jii de
veurlooper cs dor were ! Ijzeren deel, vooraan
den ploog, (lat de diepte der voren regelt. De
veurtooper lee (heeft) 'm blad, ne steel en 'ii
V -Men heet dit ploegdeel nog : twieriestere
en veurries /ere.
-

Veurman, in. In zekere spelen (bolspel, ploeg-

spel) : speler (lie het eerst speelt. Ieder partij hee
ilC Veltr Veztrmans recht ! Als een bolle
op de stek,',ie ligt of hangt, clan mag de veurmnan
er naar schieten ; maakt hij van dat recht gebruik,
dan roept hij : veurnzans recht !
V eUrrileUlen, m. Het heele toestel van den
dat, door middel van kam en kanzwie/
en lanteerne, de twee voorste steenen doet

meu/en

draaien. Vgl. DB, J ; hier ACHTERMEULEN.

Veurmiddag, m. Voormiddag. Wdb.
Veurnaam (uitspr. -1200712), m. Voornaam.
Wdb.
Veurnaam, bn. Niet in gebruik. Zie VEURNA.AMSTE.

Veurnaamd (uitspr. veurnoonzt), bn. Zie
VEURNOEMD, NAMEN.

VEURSTELDERE

Veurplootse, vr. • Zie VEURPLAATSE.
Veurpoorte (sch. o), vr. De voorste poort van

cone pachthoeve. De veurpoorte staat open. —
Broekspleet. doet on (uw) veztrpoorte toe.
Vgl. VEURDEURE.

Veurpost, m. Voorpost. "Wdb. — Eerste
ruiter van een stoet. Dor konzt ginter al no yearpost cif. Voorbode. lifoettegij (moet gij) mij
dat komnze ze(gg)en, manneke ? zijdegij de
veurpost ?

Veurriestere, m. Zie VEURLOOPERE. - Volgens Volk en .Taal, VI, 164, is de veztrriesler(e),
de nester die van voren in den ploegbalk wordt
gestoken. Vanbier de samenst. veztrriesterspie,
vr., spie waarmede men den veurriester vastzet.
Years, bw. In : van te years, op voorhand.
Ge moest dat van te years gedaan hen (hebben).
Zegt het lzenz van te veurs.
Veurschee (soh. e), vr. \\Teversterm : stevig.
stuk hout dat de beide ramen langs voren
vereenigt.
— Vanhier de samenst. : veurscheegat, o.,
opening der ramen waarin de veurschee steekt.
Veurschellig, bn.. Van personen : willende
spreken voor een ander en daardoor onaangenaam.
Trien es 'n veurschelllege konte. G' em pm:1qt
zoo veztrschelleg 121 e zijn.
Vanhier de afl. : veitrschelleghied, vr. ;
veurschellegord, m., veurschelligaard, iemand
.

Veurnaamste (uitspr. veztr- of ver- of var- ; en

met zovl. lange a, doch gewoner -noolizsta), bn.
Overtreffende trap van 't niet gebezigde yournaam. Dat es 't veurnoonzste werk. — Veelal
zelfst. : m. veztrnaamsten (of -noomsten) ; vr.
veurnaamste (of -noonzste); o. veztrnaanzste
(-noonzste) ; mv. veurnaamste (-noom.s te). De
notares was de vernoomsten ; d'at zijn de veurnaanzste stede(n) van Oostvlaanderen.
-

Veurnoemd, bn. Ongewoon. Daarnaast 't ge-

wone VEURNOOMD. Voornoemd. Wdb. Zelfst.
m. : de veurnoomden ; vr. de veztrnoonzde; mv.
de veurnoomde.

Veurnoene, m. Mv. -noens. Voornoen. Wdb.
't Es al twie veurnoens dat hie hier komt.
Sleztrnoens, tsfeurnoens (of atsfeurnoens), soms
-noenens (of -noenies), des voornoens. Zie DAAGS.

'

(man of vrouw) die veurschellig is.
Veurschoot (sch. o), m. Weinig in gebruik ;
't woord wordt in den volksmond vervormd tot
VUSSCHOOT (zie ald.).
Veursezoen, o. Voorjaar. 't En es gee' schoo'
veursezoen dees jaar.

Zie SEZOEN.

V eurslag, m. Voorslag, voorstel. Ne years lag

doen. Wdb.

Veurspel, 0. Voorspel. — (Vrouwelijke)
schaamdeelen.
Veurspoed, m. Voorspoed. Wdb. Vanda(g)e
veursjSoed, mor(ge)n te(g)e(n)spoed.

Veursprake (uitspr. met zovl. lange a), vr.

V eurnoom, m. veurnoomd, bn. ; veurnoomste, bn. Zie VEURNAAM, VEURNAuMD,

Voorspraak.

VE URNA AIVISTE.

of vrouw) die voorspreekt. Wdb.

;

V eurouders (uitspr. -auwars), m. mv. Voorouders. Ons veuraztwers leefdegen anderst.
Veurovere, bn. Voorover. De slot-e valt dikwijls weg. floe viel hie ? Veurovere.
— Samenst. Veurovervallen, en eenige min of
meer gelijkbeteekenende, scheidb. werkwoorden,
als : veztroverslaan, veuroverstuiken (= plotseling voorovervallen, vgl. CV, T, R, J), veztroverzakken,veztroverzzjgezz. Vgl. hier ACHTEROVERE.
Veurperd, o. Voorpaard. Wdb.
Veurpikkele, in. Voorste pikkel van eenen

stoel.

Veurplaatse (uitspr. -plootsa met zachtl. o), vr.
Voorplaats, voorkamer. CV. J.

Veursprekere, m. Voorspreker, iemand (man

Veurspronk, m. Voorsprong. Wdb.
Veurstaandere (zovi. lange a), in. Iemand

(man of vrouw) die voorstaat ; voorstander. Wdb.

Veurstad, vr. Voorstad. Wdb.
VeurSte, bn. Voorste. Wdb. — Zelfst. m. :
veursten ; vr. : veurste ; o. : veurste; mv.
3 gesl. : veurste.
Veursteke, vr. (niet m.). Naaistersterm :
voorsteek. Wdb.
Veurstel, M. (niet o.). Voorstel. Dat was ne
schoone veurstel. CV, R, J, CL (Bijv.).
Veursteldere, m. Iemand (man of vrouw) die
iets voorstelt.

VEURSTIJL
✓eerstijl, m. • Weversterm : elk der twee
voorste stijlen van den vierstijl (zie ald.). In de
^,Wztz . tijen steekt dem buikboom.

Veurstik, o. Voorstuk, voorste gedeelte. Wdb.
Zie sTIIí.
Vourteeken (sch. e), o. Voorteeken. Wdb.
✓uurtijds, bw. Voortijds.
Veurtrap, m. (nooit vr.). Voortrap. Wdb.
Veuruit, bw. D aarnaast, zelden, VEURENUIT.
Vooruit. Wdb. — •Zelfst. m. Den achteruit van
't huls es beter as de veuruit. — Fr. avance.
In slael : me tellen al tiene, dat es ne schoone
veer u it. In werk : de rogg' es al binnen, 't es
ree veuruit in 't werk. --- Gaaischietersterm :
wat de uitschrijvende maatschappij veuruitgeeft.
De veuruit es wo frank. De veuruit wer(dt)
verdeeld op d'upperveu(g)els. Bekende naam
van een socialistisch Gentsch dagblad. De Veuruit
hee' dat geschreven. -- Naam van een bekende
socialistische instelling. De Veuruit hee meer as
een huis te Gent. Koopt dat in de Veuruit. Dat
es broo' van de Veztruit.
Veeruit is 't gewone woord ; veurenuit
bel. hetzelfde als 't fr. d'avance (en zelfs in dat
geval wordt ook veuruit gebruikt). Iet veurenuitof veuruitbestellen ; veurenuit- of veuruitbetalen ; enz.
— Samenst. Veuruit vormt een groot aantal

scheidb. werkwoorden; de gebruikelijkste worden
hier opgesomd
Veuruitbauwen, naar voren (van het huis)
bouwen ; veuruit- of veurenuitbestetlen, op voorhand bestellen ; veuruit- of veurenuitbetalen,
fr. pa yyer d'avance ; veuruitblijven, van voren
blijven ( eig. en fig.) ; veuruitboeren, VD ;
veztruitboutsen, onz. of bedr., naar voren botsen ;
veuruitbraztwen, soms veurenuitbrauwen, bij
voorbaat brouwen ; veuruitbuischen, al buisehende
doen vooruitgaan ; veuruitdansen, voor anderen
dansen ; veztruitdaztwen, vooruitduwen, VD ;
veztrztztdenken of, gewoner, veuruitprizen, te
voren (niet te laat) denken ; veuruitdraitsen,
veztruitdraven, veuruitdrillen, snel vooruitloopen ; veuruitdrentelen, al drentelende vooruitgaan ; veuruitdrijven, iemand of iets doen
vooruitgaan, VD ; veztruitdrumznen, vooruitdringen ; veuruitdzokken, al dzokkende (zie dzokken) vooruitgaan of -komen; veztruitflodderen,
vooruitgaan al flodderende ; veuruitgaan, VD ;
veuruitgeen, vooruitgeven, VD ; ook in 't gaaischutterspel, geld vooruitgeven (buiten den inleg
van de schutters) door de schuttersmaatschappij
en dat op de upperveugels verdeelen ; veuruit(e)raken, naar voren geraken (eig. en fig.) ; veurztitgezt(i)en, naar voren gooien, voorwaarts gooien;
veuruitlzalpen of -helpen, VD ; veuruit- soms
veurenuithen, vooruithebben, VD ; veuruitja(g)en, menschen of dieren voorwaarts jagen, VD ;
veuruitkijken, naar voren kijken (eig. en fig.) : in
t leve' moe' ne mains veuruitkijken, voorzichtig zijn ; veztrztitkeunen, kunnen vooruitgaan
(eig. en fig.) : de ker en koest nie' veuruit; mee'
'

zuk e vadseg wijf en kan niemand veuruit ;
veuruitklappen, voor 't gepast oogenblik spreken,
te vroeg klappen ; veuruitkommen, vooruitkomen,
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VD ; veuruitkoopen, te voren koopen : de kole'
slaan op, mor 'k hè (heb) de mijne veuruitgekocht; veuruLtkoteren, door slaan doen vooruitgaan ; veuruitkr0g)en, naar voren krijgen ; voor

anderen krijgen (in zake van erfenis b. v.) ; (in
spel) zeker voordeel krijgen : laat ons ne keer
spelen, ge krijgt tiene veuruit (soms veurenuit);
veuruitkruipen, al kruipende vooruitkomen ;
veuruitleeren, van te voren leeren ; ge moet die
losse • veuruitleeren ; veztruitlezen, bij voorbaat
lezen ; veuruitloopen, VD ; ge loopt altoos veuruit(soms veurenuit), ge spreekt of doet altijd te
vroeg, voor een ander ; veuruitmaken, VD ;
veuz'uitmalen, het eerst malen : mulder,. maalt
de torve (tarwe) veuruit (of veurenuit) ; veuruitmarseren , vooruitstappen ; veuruitmeten,
vroeger ,of van .te voren meten ; veztruitmeu(g)en,
mogen vooruitgaan (eig. en fig.) ; veuruitmoeten,
moeten vooruitgaan (eig. en fi g ) ; veuruitmouien,
eerst maaien : mouit 'n kerre klaver .veuruit
( soms veurenuit) ; veuruitnemen, daarnaast
veuruitpakken ( soms veurenuit- ), vóor iets
anders nemen : 'k zal mijn deel .veuruitprkken ;
veuruitprizen, vooruitdenken : 't en es mor ne
loskop, dat em pais(t) va' z' leven nie' ne keer
veuruit; veuruitpikkelen, al pikkelende (hinkende) vooruitgaan ; veuruitpikken, eerst pikken
(zie ald.) : 't es g' heel wel, g' het (hebt) de ro(gg)e
veuruitgepikt (soms veurenuit-) ; veuruitpraten,
te vroeg praten,. praten eer dat 't zijn mag ; veuruitrijen, vóor anderen rijden ; voorwaarts rijden ;
veuruitollen, naar voren rollen ; veuruitroutsen,
vooruitijlen (met geraas) ; • veuruitschieten, voor-

waarts ijlings loopen, rijden, zwemmen, enz. ;
veuruztschuiven, naar voren of voorwaarts schuiven (bedr. of onz.) ; veuruitschuppen, naar voren
schoppen (menschen, dieren of voorwerpen) ;
veuruitseezen, snel vooruitloopen; veuruitslaan,
slaande vooruitdrijven ; veuruitslenteren, traag
vooruitgaan ; veuruitsmijten, hetz. als veuruitslaan ; veuruitsoeven of -zoeven, snel vooruitloopen ; veuruitspeeten, veuruitspinnen, veuruitspodderen, vooruitijlen; veurztitsprengen, vooruitspringen, VD ; veuruitsteken, onz. of bedr. :
zijnel buik steekt veuruit, hie steekt zijnem
buik veuruit ; iemand veuruitsteken, hem bevoordeeligen ; veztruitstaan, van voren staan (van
• personen of zaken) ; vgl. J ; veuruitstampen,
stampende doen vooruitgaan ; veztruitstoormen,
vooruithollen (van paarden en rnenschen) ; veuruitstooten, naar voren stooten (eig. en fig.) ;
vcuruitstu.iven, vooruitsnellen ; veuruittellen
(ook veurenuit-), bij voorbaat tellen ; veuruittrappen, -trappelen, al trappende vooruitkomen;
veuruitvaren, naar voren, voorwaarts varen ;
veeruitvlie(g)en, VD ; veuruitwe(g)en (soms
veurenuit-), op voorhand wegen ; veuruitwerken (soms veurenuit-), bij voorbaat werk afmaken ; veuruitwerpen, naar voren werpen ;
veuruitzen(de)n, naar voren, eerst zenden : zendt
de knecht veuruit om te ze(gg)en da' ge komt;
veeruitzetten, naar voren zetten ; (in school of

werkhuis) voortgang doen maken ; voorstaan :
e gedacht) veeruitzetten; wed. : eerder gedaan
maken dan noodig is ; vgl. J, T ; veurztitzien,
fr. prevoir; vgl. VD ; -- veuruitzijn, verder zijn
dan 't noodig is (eig. en fig.) ; vooruitgegaan zijn ;
veuruitzweepen, met de zweep vooruitdrijven,
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daarnaast veuruitdzakken ; vezcruitzwetnme;a,
de eerste of voor een ander zwemmen ; veuruitzwieren, al zwierende voor anderen gaan; bedr. :
vooruitwerpen.
Veurval, M. (niet o.). Voorval. CV. J.

Veurwaarde (uitspr. -worda, soms met zovl.
lange a), vr. Voorwaarde. Wdb. — Ook : pacht.
'k Weune dor zonder veurworde. DB.
Veurwacht, vr. Voorwacht. Wdb.
Veurwiel, o. Voorwiel. Wdb.
Veurworde, vr. Zie VEURWAARDE.
(uitspr. -ze(gg)an), onsch. bedr.
onr. ww. Voorzeggen, voorspellen. Wdb. 'k Hè
(heb) 't hem veurzaid.
Veurzeurge, vr. Daarnaast VEURZOORGE.
Wdb.
db.
Veurzichtig (uitspr. veur-, gewoner ver- of
var-), bn. bw. Voorzichtig. 't Es ne verzichtege
mains. Verzichtzg spreken. Wdb. Vgl. VERVeurzegggu

ZICHTIG.

— Afl. Veztr- of verzichteghied, vr., voorzichtigheid ; -- veer- of verzichtekes (of -kies), bw.,
voorzichtigjes.
— Samenst. Veurzichtig-ga-weeg, bw., voorzichtigjes.
VeurZien (klemt. op zien), onsch. onr. ww.
Voorzien. Wdb.
Veurzienigheid (uitspr. -zienachiet), vr. Voorzienigheid. Wdb. Deur de Goddelijke Veurzieneghied.
VeurZije, vr. Voorzijde. Wdb.
Veurzingere (uitspr. -zengara), m. De slot-e

valt soms weg. Voorzinger (man of vrouw). Wdb.
Trzene was de veurzengere.
VeurZittere, m. De slot-e valt soms weg.
V oorzitter. Wdb.

Veurzoom (sch. o), m. Muldersterm. Buitenste lat van het veerhekken (zie aid.). Vgl.
CV. J.
ll etlrzoorge (zacht t o ) , vr. Zie VEURZEURGE.
Veurzwenge, vr. Zwenge (zie aid.) die men
vooraan den dijsel haakt. Vgl. VEURLEI.
.

Veus, m. Zie Voos.
Veezen,

ww. Veunzen (zie aid.). Dat en es

nie branden, 't en es mor veuzen.
Afl. Veuzenge, vr.
--

Vezel, m. Zie VEZELE.
Vezele, m. (niet vr.). Mv. -ls. • Verkl. -lke

(mv. -lkes, -skies). De slot-e valt dikwijls weg.
Vezel. Wdb. DB. CV . J.
Vezelen, onz. zw . ww. In vezels uiteengaan.
Wdb. Da' goed en es nie sterk, 't vezelt te stijf.
Vezelen, bedr. zw. ww. Daarnaast gewoner
FEZELEN (zie aid.). Fluisteren. Wdb.
Afl. Vezeleere, fezeleere, m., iemand (man
of vrouw) die vezelt ; SCH, DB, J. Spr. : vezeleers zijn dieven, wie fluistert in iemands Doren,
is niet te betrouwen ; vt zelen c, fezelenge,
—
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vr., het vezelen ; ook fzelderije, fezelderije, vr.
'k ken kan die fezelderije nie langer verdra(g)en.

Vezelenk, m. Zie VEZEL ING.
Vozeling (uitspr. -leak), m. Mv.

lengen.

Verkl., gewoon, vezelenkske, (mv. -skes, -skies).
Vezel, vezeltje. An diepe wortele zijn der veel
vezelengen. Snijdt da' vezelenkske mor af. KIL.
SCH. CV . J.

Vezelinge (uitspr. -leng(), vr. Zonder mv.
Collectief : al de vezelingen. De grond ligt vul
vezelenge. Vaagt die vezelenge bijeen. DB. J.
Viaduc (uitspr. op zijn fr.: vie(j)aduuk, klemt.
op dunk), m. Viaduct ; fr. viaduc.
Vicaris (uitspr. viekaras, ka met zovl. lange a
en den klemt.), m. Wdb.
Vieaduuk, viejaduuk, m. Zie VIADUC.
Vieazeur, viejazeur (klemt. op zeur), in.

Fr. voyageur, reiziger ; bepaaldelijk : handelsreiziger ; -- ook : reisduif.
Vief, bn. bw. Trapp. v. verg. : viever(e), viefst.
Vif ; fr. vzf. Wdb. 't Es ne vieve keerde : der zit
poer i' zij' lijf. Ze moet 'vn beetse viever zijn.
— Ook zelfst. : Sies es ne vieven; lelie was 'n
vieve; 't zijn twie vieve.

Viegielie, soms viegiele (klemt. op gie), vr.

Zie VIGILIE ook de afl.

Viej ole, vief olette, vr. Zie VIOLE, VIOLETTE.
Viekares, m. Zie VICARIS.
Viektorie (klemt. op to), vr. Victorie. Wdb.
Viola (klemt. op vie, korte a), vr. Zie VILLA.
Vien, m. ; — Viena, vr. Livinus ; Livina. Zie
PERSOONSNAMEN.
Viensent

(klemt. op sent), m. Vincent. Zie

PERSOONSNAMEN.

Viedle, vr. ; — vieolette, vr. Zie VIOLE,
VIOLETTE.

Vier, teiw. Zie VIERE.
Vier, o. Mv. -en. Verkl. -ke (mv. -kes-, -kies).

Vuur. KIL. SCH. DB. CV. J. Vier maken; vier
ontsteken of oorsteken. — 1(n) vier en vlalnme.
Vier en vlanime spanwen (spuwen). — Noch
vier noch veunk (vonk). -- Veur iemend deur e
vier loopera of sprengen. — Zoo rood as 'n kole
vier. — Iemand bij 't vier zetten, hem erg foppen of bedriegen ; hem in groote moeilijkheid of
miserie brengen. — Van een valschaard : ira 't een
hand vier en in 't ander watere. — Olie op
(niet in) 't vier. -- Veur iet zijn hand in 't vier
(turren, durven) steken, het (durven) stellig verzekeren, bezweren. Veer 't gene da' ge dor zegt,
en turre 'k mijn hand in 't vier nie steken. —
Vier geen (geven), met een persoon als onder-

werp : hard, snel, dapper, enz. handelen (werken,
loopgin, springen, dansen, enz.). Om gedaan te
ynake(n) zilletne navete vier geen. Vgl. katoen
geen, veunk been. -- Iet doe(n) mee kort vier,
het snel, spoedig doen. Ge begin(t) mee zuk lank
vier, zoo traag. -- Dat en Ligt in 't vier niet, er
is gevee haast bij. --- Die mee 't vier speelt, verbrand f hczit (of verbrandt zijn vengers of ver
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brandt zip' gat). — Van voedsel dat heet is : da'
smaakt (of riekt) nor 't vier. Van voedsel dat te
weinig gekookt of gebraden is : dat en liee 't vier
mor (of nie') gezien. Van voedsel dat maar weinig
gekookt of gebraden moet worden : dat em mag
mor 't vier zien.
- Notaristerm. Eeste vier, tweerde vier,
derde (of leste) vier. Als de notaris een eigendom

(land of huis) verkoopt, doet hij op den verblijfdag, achtervolgels drie kaarsjes branden. Het
eerste • kaarsje heet : eeste vier ; het tweede
tweerde vier ; het derde derde of leste vier : de
hooger, die 't aanbod heeft als 't leste vier uitgaat,
is kooper. Gedurende ieder vier herhaalt de
notaris de aangeboden som met de toevoeging
eeste vier of tweerde vier of derde (leste) vier.
— Fig. Dat es 't leste vier, (van een stervende)
de dood naakt. Vgl. C. CV (Aanh.).
— Afl. Viereg, bn. bw., vurig.
— Samenst. Vierbal, m., vierbol, m. , balvormig of bolvormig luchtverschijnsel (meteoriet of
bliksem) ; — vierberg, m., vuurberg ; — vierkar,
m., vuurkei ; — vierkaleur, o. (niet vr.), vuurkleur ; — vierko(g)ele, in., kogelvormig lichtverschijnsel ; — vierinaaksele, o., alles (hout,
kolen, enz.) waarmede men kan vier maken ; viermakers, m., iemand (jongen of meisje) die
vier maakt (in de weide b. v.) ; — viermeulen,
m., (water)molen die met stoom maalt ; J, CV ;
— vierpijl, m., vuurpijl ; ook, meestal in 't mv. :
vierpijlen ; plant, door de botanisten Tritoma
uvaria KER. geheeten, aldus naar de vuurroode,
pijlvormige bloemstengels ; — vierpot, m., vuurpot; -- vierscliuppe, vr., kleine ijzeren langstelige schop, waarmede men heete kolen uit den
haard neemt : de vierschuppe, dat en es geen koolschuppe; — vierslag, m., vuurslag ; — vierwerk,
o., vuurwerk.
Viere, telw. Bijvoeglijk gebruikt : vier ; zelfst.
eiere. Z ie ACHTE, DRIJE. 't Es vier uren ; 't es
viere. 't Sloeg viere. Vier keers, viermaal. Vier
duust; duust en viere. Hie en kan geen viere
(gewoner drije, zie ald:) tellen. Drij of viere,
gewoon drij viere (uitspr. met verscherping der
v : drij fiere, door den blijvenden invloed van
't weggevallen of) : geep mij drij fier appels ;
'k kreeg er drij fiere. - n Viere, vr., het cijfer 4:
dat es 'n viere die wel gemaakt es ; e klai' (klein)
vierke ; twie vieren. — Te vieren, te vier uur.
't Es bij de vieren, bijna 4 uur. Rond (of ontrent)
de vieren. Deur (of over) de vieren, meer dan
vier uur. Naar (na) de vieren; veur de vieren.
Van de vieren opijnn, van vier uur opgestaan
zijn. — I' (in) viere, in vier deelen. Verdeelt de
koeke mor i' viere. 1'e cent i' viere bijten, zeer
gierig zijn. CV (flank.). — 'k 1T»z' er viere, nl.
vier op elkaar volgende kaarten. -- Haf viere,
soms kalver viere, gewoner : vier en half. —
Tsuss(ch)e vier oo(g)en, alléen met een ander
persoon. Tsuss(ck)e vier planken) zijn, li(gg)en,
zitten, dood en begraven zijn. — Er mor vier(e)
lien, een weinig zinneloos zijn. Lij' wijf es 'ii
seinpel oore,. z' en heet (heeft) er mor viere (nl.
vier zinnen). Ook : z' en heet er mor vier en ne
korentekoeke. — Verspreid uithangteeken : In de
vier Eemers; zie EEMERE.
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Muldersterm. Vier op de koorde trekkelt,
de vier zeilkleeren der molenwieken schier gansch,
tot aan de koord oprollen. Viere t' halven trekken, de vier zeilkleeren omtrent tot de helft hunner lengte oprollen. Viere tipke-trekken (of tippen-trekken), de vier zeilkleeren een weinig (op
het buitenste tipken) oprollen.
— Kinderspel. De vier hoeken : op eiken hoek
van een vierkant staat een kind ; een vijfde bevindt
zich in het midden ; de kinderen loopen van den
eenen hoek naar den anderen, en terwijl zij
't doen, tracht het vijfde er een te vangen. Aldus
te Oudenaarde. Te Gavere heet het loopspel :
vierhoek-kattesnoek. Zie DE COCK en TEIRLINCK.
Kinderspel, I, 86.
Afl. Vierdere, m., vier opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur, fr. quatrième : Sies hee
—

--

ne vierdere; ne vierdec van 't aas roef. 't Aas

zij' vierdere, de vrauw her vierdere, aas of

vrouw met drie ander kaarten van dezelfde kleur ;
— z^ierlenk, m., vierling, Wdb.
— Samenst. Vierbeen, o., vierpootig dier
(hond, b. v.) in sommige raadsels ; J ; — vierbok,
m., tros van vier noten ; vgl. bok; SCH, DB, CL
(Bijv.) ; — vierbeendere, m., watersalamander,
fr. triton : de vierbeenders strale gelijk de bieén,
ze(gg)en de kinders ; aldus op de noordelijke
dialectgrens ; — vierderhande, bw., Wdb. ; —
vierdobbele, bw., viermaal op of over elkaar :
iet vierdobbel vauwen ; — vierduimere, m.,
wagen met wielen, waarvan de banden vier duim
breed zijn : er zijn breeë vierduimers met banden
van elf centimeters, smalle vierduimers met
banden van tien centimeters ; -- vierduust, telw.,
vierduizend ; doch vierduzendste; — vierhoekkattesnoek, kinderspel ; zie boven VIERE ; -- vierkant, o., Wdb : op zij' vierkant, in het vierkant ;
da' land hee dzuust honderd meters op zij' vierkant ; vierkant, bn., is niet in gebruik; men zegt
altijd vierkanteg : iemand vierkanteguitla.ch)en
(en platter : uitschijten); — vierklavere, vr., vierklaver; — vierpoot,, m., viervoetig dier (b. v. hond
of kat, in sommige raadsels) ; — vierschalen, bedr.
zw. ww., vierkanten (sprekende van hout) : neen
boom, 'in boel vierschalen ; gevierschaald berd;
vgl. J; — vierscheute, vr., een scheute, die in
eens vier morbels uit den kring drijft ; — vierslag, m. : vier dzakkers slaan de vierslag, als ze
beurtelings op maat dzakkrn ; DE COCK en
TEIRLINCK, .Kinderspel, VI, i i i ; — vierstaadje (uitspr. -stoudza), vr., huis van vier
staadjes of verdiepingen ; DB; -- vierstijl, m.,
weefgetouw met vier rechtopstaande stijlen : de
vierstijl es lichter as 't lijwaata etauive; vgl.
Volk en Taal, IV, 87, en J ; -- viertafele, vr.,
de figuur in 't viertafelspel ; viertafelen, onz.

zw . ww. ; spel : de kinderen maken (op den grond,
op een zulle, op een tafel, op een lei, op een stuk
papier, enz.) met mes, krijt, potlood of griffel
een in vierkantjes verdeeld vierkant :

er

zijn twee spelers en ieder heeft drie steentjes,
knopjes, centen, enz., van verschillenden vorm,
grootte of kleur voor eiken speler ; ieder speelt op
zijne beurt en het komt er op aan deze drie dingetjes op éene lijn te krijgen ; wie dat eerst kan,
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wint het spel ; vgl. DE CocK en TEIRLINCK,
Kinderspel, VII, 202 ; -- viertorre, m., een
torentje van vier opeengestapelde morbels; zie
DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, V, 107';
— vieruurboterham, m., boterham die te vier
uur wordt gegeten; ook : vieruurteten, o., eten
van vier uur; vieruurtijd, m. ; -- viervoet, m.,
dier met vier pooten (in sommige raadsels) ; te
viervoete loopen, rijen, enz., nooit : te viervoet
vierweunste, vr., woning of huis voor vier
huisgezinnen; — vierwielkerre, vr., kar op vier
wielen ; in tegenstelling met drijwielkerre en
twiewielkerre, zie die woorden.
;

--

Vieren, bedr. zw. ww. Very. : vierdege, gevierd. Met hen (hebben). Wdb. Iemand vieren.
De zondag vieren.
--- Afl. Vierdere, m., iemand die iets of
iemand viert ; — vierenge, vr., viering.
Vierendeel (sch. e), o. Mv. -en. Verkl. -ke

(mv. -kes, -kies). Wdb.
— Afl. Vierendeelen, ww..: iemand vierendeelen ; 'k late mij vierendeelen as 't nie waar
en es ; J (Bijv.).

Vies, bn. bw. Trapp. v. verg. : viezer(e), viest.
Wdb..— Aardig, grappig, koddig, vermakelijk.
'n Viel' historie. Dat es ne vieze keerele, ne
vieze kadee. Dat es e vies man ; ne vieze man is

een zonderlinge of slechtgezinde man. SCH. DB.
CV. HFFT. R. J. — Zonderling handelende (van
personen). Vader es ne vieze pee. Van een vrouw :
't es 'n vieze Mie, 'n vieze Triene (zelfs als zij
noch Mie noch Triene heet). — Van personen :
slecht geluimd. llloeder es vies opgestaan ; z' heet
(heeft) hezer vieze znuits' op. Hie ziet er vies uit.
Dein boer es zoo vies vanda(g)e. Vies geznuits(t)
zijn. J. — I(n) zijne viezen (m. enk.), slechtgezind ; of koddig, zonderling. Laat .Pier gerust :
hie es i' zijne viezen. J.
-- Afl. Viezeghied, vr., viezigheid, viesheid ;
-- viezerik, m. (nooit vr.) : Mie de viezerik.
Samenst. Viesweeg, vies-ga-weeg, bw., vies :
vies-ga-weeg antwor(de)n ; vgl. J.

Viezekatorie (uitspr. ha ni et korte a, to met

den klemt.), vr. Vesicatorie.

Viezelante,

Vierent (klemt. op sent), m. Vincent. Zie
PERSOONSNAMEN.

(klemt. op foor), m. Viktor ; — Vie-

torieja, vr., Victoria ; — Vietoriene, Vietriene, vr., Viktorine. . Zie PERSOONSNAMEN.
Vietriene, vr. ; -- vietrie(j)ool, m. Zie vITRINE. VITRIOOL.

Vievan (klemt. op vie), tusschenw. Leve !

Vievan Tieste ! Leve Tieste. Vievan de Haanders ! Vieva' Moeder Sieska I Vervorming van
lat. vivat, vivant, dat hij of zij leve, dat zij leven !

Vievant, bn. Zie VIVANT (ook de afl.).
Vievers, m. mv. Het gesl. blijkt niet, omdat
men 't w. enkel in 't mv. vievers gebruikt. Waarschijnlijk m., evenals fr. vieres (ook meestal in
't mv.),. waarmede het mag geïdentificeerd worden, ofschoon de bet. gewijzigd is. Geldmiddelen.
De vievers zijn op, het geld is verteerd, verkwist,
verspeeld. Vgl. J.
Viel&vie s bw. ; m. Zie VIS-A-VIS.

vr. Zi e VIGILANTE.

(uitspr. te met zachtl. e en den
klemt.), bedr. zw. ww. Visiteeren, nauwkeurig
onderzoeken. Den dokteer moet de zieke vie:enteren.
Viezenteeren

Viezielie, vr. ; — viezie(j)oen o. ; -- viezieof viezetas(i)e, vr. ; — vieziete, vr. Zie VIGILIE,
VISIOEN, VISITATIE, VISITE (ook

de samenst.).

Viggelen, ww. Zelden voor FIGGELEN ; zie

ald. (ook de afl. en samenst.).

Viggen (uitspr. vz(gg)an, v1(ggjie), o. Mv. -s.
Verkl. vi(gg)entje, of zelden vigske, mv..7,v g entses of -tsies, vigskes of -skies. Big. SCx. J. CV
-

(Aanh). KIL (vigghe). — Schreeme gelijk e
vz(gg)en, luide schreeuwen als een wiggen dat
men vastgrijpt. — Dom, dwaas vi(5o )en (of
va(gg)ie), dom mensch.

Viggenen (u it spr. vi(gg)anan), onz. zw. ww.
Biggen, werpen. De zoo hee' gevi(gg)end.
Samenst. Vi(gg)erenne, vr., zie R.ENNE ; vz (gg) esn ijere, m . , biggenlubber.
Vigilante (uitspr. vi; i- op zijn fr., of

viezatanta met klemt. op lanta), vr. Wdb.

Vigilie (uitspr. v g ielie of -la, zelden vitzielie,
klemt. op gie), vr. Vooral in de Samenst. viegieliedag. Op de viegielieda(g)e(n) vasten de
mazns(ch) en.

Vijand (klemt. op vij), m. Mv. -en. Verkl.
ongewoon. Wdb. Ook van vrouwen. _luie en
Triene zij' groote vijanden. — Tegenspeler.
De vijand moe' spelen. — Van iet vijand zijn,
het niet gaarne hebben. De westere, 'k ben der
vijand af. Z' es vijand van allen drank.
--- Afl. l- Ljandschip, 0., vijandschap.

Vijf, telg%-. Zie VIJVE.

—

Viet00r

VrJT
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Vijge,

vr. Zie FIJGE (ook de samenst.).

Vijk, vijt, Mn. 't Gewone woord is FIJT ; zie

ald.
Vijl, bn. bw. Vgl. VEIL in Wdb. 't Komt voor
in : 't gat vijl hen, in volle vrijheid kunnen handelen. As de meester niet thuis en es, hen de
knechten 't gat vijl. .
Vijle, vr. Mv.

-ii. Verkl. -lke

(mv. -Mes,

Vijl. Wdb.
Vijlen, ww. Wdb.
-

I rjldere, m.

,

vijler ; -- 7 '7jlsele, o.,

vijlsel.
— Afl. TV/bank, vr., werkbank in de smidse ;
men vijlt er ; — vijlstake, vr., tuig aan de vijfbank
vastgemaakt, waarop men vijlt; SCx, DB, J.

Vijnteeëunen (klemt. op eer.), onz. zw. WW.
Daarnaast VIJNTEEiiINEN. Van fr. ving t-et-un.
Zie EEN-EN-TWINTIGEN.

Vijnteeilinen, ww. Zie VIJNTEEËUNI N .
vr. Niet in gebruik.
Vijt, m. Niet gewoon. Zie FIJT.
VijSting,

VI J^;"},--2^i

Vijve, telw. Bijv. gebruikt : vzif; zelfst.. geb! .
en als slotwoord : vijve. Hoeveel frank kost
datte ? Vijve. Hoe laat es 't ? Vijve. Vijf keers,
vijfmaal. Doet er vijve bij. Dat es 'n schoon
vijve, het cijfer 5 ; verkl. vijfke. Vgl. ACHTE,
DRIJE, enz. -- De vijve, de vijf vingers, de hand.
Hie gaf snij de vijve. Me zijn t' akkoord . dorop
de vijve ! Schertsend ; vijve geen (geven) en
tiene nzeedra(g)en, iets geven doch meer terugkrijgen of -nemen. Vgl. DB. J. CV (Aanh.).
Men zegt ook ironisch : de vijf gebo(d)en, de
hand ; iemand de vijf gebo(djen op zijne smoel
geen (geven), lappen, le(gg)en, enz. ; de uitdr. is
ontleend aan de catechismus (de vijf geboden der
H. Kerk). — De vijve, de vijf zintuigen. 'k Geloove dat hie zijn vijve (of z' alle vijve) niet en
heet (heeft), dat hij niet wel bij zijn verstand is.
CL (Bijv.). -- Alle vijf voeten (of soms alle vijf
stappen), telkens, gedurig, zeer dikwijls. Da'
kind en es nie sterk, 't es alle vijf voete ziek. J.
-- Veel vijven en zessen, veel onbeduidende dingen, gezegden, handelingen ; veel getalm, gebabbel, tijdverlies. Al die vijven en zessen niet :
zegt het liever rechtuit. Naar (na) veel vijven
en zessen dee' ze 't toch op den duur. DB. J. CL
(Bijv.). — Vijve veurenhen (voorhebben), eig.
in 't spel vijf (punten b. v.) vooruitkrijgen ; fig.
voordeel hebben : hie es bij d'auwers va' Mieke
willekom, hie heet er vijve veuren. — Vijve, vijf
opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur. 'k Toog
er vijve, dat es honderd in 't jasspel. --- Half
vijve (soms halver vijve), gewoon vijf en half.
-- Te vijven, te vijf uur. — 'k Vertrok mee'
den trai' van de vijven, met den trein van vijf
uur. --- Rond of rondom de vijven; omtrent de
vijven; te(g)en de vijven; veur de vijven; over
de vijven of deur de vijven; naar (na) de vijven.
I' vijve,. in vijven, in vijf deelen. --= Mee'
vijve(n), mee ons vijve(n), met ons vijven. Vgl.
-

gevijven.
— Afl. Vijfde, telw., Wdb. : Karel de Vijfden
(niet Vijfde) ; — vijfdere, m., vijf opeenvolgende
kaarten, bij VD vijfde. •
Samenst. Vijfbok, in., tros van vijf noten ;
vijfdobbele, bn.., vijfdubbel ; — vijf
zie BOK;
duimere, m., wagen met wielen, wier banden
5 duim (omtrent 14 cm.) breed zijn ; DB ;
vijfduacst, telw., vijf duizend ; doch vijfduzendste; -- vijfkant, in. (niet o.) ; — vijfkielo,
m., gewicht van vijf kilogram ; ---- vijfklavere,
vr., klaverblad met vijf blaadjes ; — vijfstaadje
(uitspr. -stoa dza), vr., huis met vijf verdiepingen;
DB ; — vijftiene, teles., vijftien : vijftien
da(gg)en; nen dag of vijftiene; vanhier : vijftienste, vijftiende; vijftiendere, vijf opeenvolgende
kaarten in het piketspel : ne vijftiendere, dat telt
vijftiene; vij ftienlenk, vijftienling, rechtstaande
hoop van vijftien schooven ; — vij fti,T (uitspr.
-tack), soms fijftig (zie ald.) ; --- vzgtorre, m.,
torentje van vijf morbels ; --- vijfuremesse, vr.,
mis van vijf uur 's morgens ; — vij f ze,eun 4 te,
. vr., woning voor vijf huishoudens.
--

—

Vijver, m. Zie VIJ ERE.
Vijvere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke (mv. -rkes,
-rkies). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Vijver. WUdb.

^
T

VINCrI:.hE
--- Afl. Vij v crcnge, vr., moerassig land, waar
vijvers en waterplassen zijn : in die vijverenge
staan der kurieuze planten.

Vijvevrij, o. Zonder mv. Kaartspelterm : aas
en boer van dezelfde kleur ; aas telt 4 en boer 1,
maakt te zamen 5.
Vijze, vr. Mv. -n. Verkl. : vijske (mv. -kes,
-kies). Vijs. Wdb. Der es 'n vijze los, hij (of zij)
is niet wel wijs. Ook : hie heet (heeft) 'n vijze
los. KIL. SCH. DB. R. CV. J. CL (Bijv.).
Remtuig aan een rijtuig. De vijze van de zeu(g)en
es kapoo t.
---

Vijzel, m. ; vr. Niet in gebruik.
Vijzen, onz. st. ww. Very. : vees, gevezen,

Schroeven. — Remmen. 't Es berg a f, ge moet
vijzen..
Villa (uitspr. viela, klemt. op vie), vr. Lusthuis. Wdb.

Villen, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.
en samenst.). Zie PLOTEN.
Vilt, o., vr. ; — vim vr. ; — vin, vr. Niet in
gebruik (ook niet de afl. en samenst.).
,

Vinden (uitspr, ven(da)n), ww. Zie VENDEN.
Vinger, m. Zie VINGERE.
Vingere (uitspr. vengara), m. Mv. -rs. Verkl.
-rke (mv. -rkes, -rkies). De slot-e valt dikwijls in
de uitspr, weg. Vinger. Wdb. — De venger
opsteken, eig. : in de school den vinger in de
hoogte steken om de toelating te verkrijgen op de
gestelde vraag te mogen antwoorden. Wie steekt
er de venger op ? Wie kan antwoorden ? Fig. :
iets willen en kunnen verklaren. --- Mor (maar)
de tien vengers hen (hebben), niets bezitten dan
de handen waarmede men werkt. -- Zijn vengers
verbran(de)n, iets wat een ander toebehoort, bij
vergissing willen nemen. B. v. in kaartspel : een
slag van den tegenspeler willen opnemen. Ook :
gefopt, bedrogen zijn. Hie heet (heeft) die koe
gekocht en hie paisdege dat hie ne goeë koop dee,
mor hie hee leelek zijn vengers verbrand. Vgl.
HAND. - De venger nie moeten .hen (hebben),
(van personen) wel kunnen drinken, zuipen. Als
het kalf nog zeer jong is, kan het zuigen doch niet
drinken ; om het te leeren drinken steekt men den
vinger in den mond van het dier en houdt men
muil en vinger in de melk van een vat; het kalf
zuigt aan den vinger en slorpt tegelijker tijd een
weinig melk op. Sieske. kan eenegte peentsies
(pintjes) uitlappen, hie em moet de venger nie
hen. — An de vengers blijven, van koopwaren :
ze niet kwijt geraken. SCH. J.
Iemand rond
de venger wen(de)n, er mee kunnen doen wat men
wil. Hie doet al w et ' da' 'k wille, 'k kan hem
rond mijne venger wen(de)n.— Iet deur de vengers zien, iets kwaads verontschuldigen, gebaren
dat men 't niet ziet. Ook : iemand deur de vengers zien : ze ziet heur kinders te veel deur de
vengers, vermaant of bestraft ze niet. J. CV
(Aanh.). — Mee (of op) de vengers knippen.
Zie KNIPPEN. ---- 'k Hè (heb) meer verstand i'
mijne klaine venger as gij in on (uw) g'heel lijf!
-- Da' valt t(s)usschen de vengers, dat wordt
niet tangemerkt, niet opgemerkt, heeft niet veel
waarde.
—

VINkE

—

— Afl. Vengeren, -ww . : den vinger gebruiken
om 't kalf te leeren drinken ; krulbolspelterm : de
bolle vengeren, ze beletten spiraalvormig te loopen, ze dwingen min of meer rechtuit te loopen ;
Log., 117db ; — vengerlenk, m., vingerling, vingerovertrek.
- Samenst. Vengerhoed, m., vingerhoed ;
vengerhoeé'n, vengerlioedses (of -sies), mv. : vingerhoedskruid purpurea L.) ; gekweekte klokjessoorten (b. v. Campanula glomerata L. ; C. medium L.) : as ze blauwt zijn,
zijn 't blauw vengerhoedszes ; vengerrenk,

m., vingerring.

Vinke (uitspr. -venka), vr. (niet m.). Mv. -n.
Verkl. venkske (mv. -skes, -skies). Vink. Wdb.
Volksmeteorologie : as de venken en de meeze(n)
veel roepen : tfenk, tfenk ! dan zal 't schoo'
were zijn. — Snel as 'n venke, zeer wakker en
lustig. Zie(n) gelijk 'n venke, zeer fijn zien. Luisteren (of hoorken) gelijk 'n venke, goed luisteren.
J. CV (Aanh.).
— Afl. Venken, ww., vogels vangen, Wdb.
Spr. Die vis(ch it of venkt, en lice' gee' vlees dat
in de kuipe stenkt, een visscher en een vogel-

vanger hebben altijd versch vleesch.

Vinkelhout (uitspr. venkalaut), o. Zie VENKELHOUT.

Violier bn. ;

vint, vr. Niet in gebruik.

Viola (uitspr. vie(j)ola), vr. Viool. Op de

vie(f)ole spelen (of, spottend, krabben). Achterste. 'k Zal hem ne voet onder de vie (j)ole
steken. Vgl. CV. J.
- Samenst. Vie(/)oolkasse, yr. ; — vie(j)oolkrabbere, vie(j)oolspeeldere, m.

Violet (uitspr. vie(j)olet, klemt. op let), bn.

Wdb.

Violette (uitspr. vie(j)oletta, klemt. op let), vr.
Fr. violette. Mv. -75. Verkl. -ktse (mv. -tses,
-tsies) ; ook -letteke. Viool (dat niet in gebruik is).
Blauw vie(j)oletsies of vie(j)olettekies ( Viola
odorata L.). J. CV (Aanh.).
Violier, vr. Niet in gebruik. Zie STOFFELIER.
Violoncello (uitspr. vie(j)olonsella, klemt. op
set), vr. Violoncel.
Violoncelliest (klemt. op liest), m. ; violoncellieste, vr. Violoncellist ; violoncelliste.

VidOiliest (uitspr. vie(j)oloniest, klemt. op
niest), m. Fr. violoniste. Violist.
Vi010.nieSte (uitspr. vieWoloniesta, klemt. op
niesta), vr. Violiste.

Vis, o. Zie VISCH.
(uitspr. viezavie, op zijn fr.), bw.
Tegenover. Me zate viezavie an de tafele.
Zelfst. altijd m. : Trientse was mijne viezavie
(aan tafel, in dans of spel).
Visch (uitspr. vis, met of zonder ch in 't mv.),
m. (nooit vr.). Verkl. viske (mv. -kes, -kies) ; of,
nog gewoon, viss(ch)elke (dat zelf een verkl. is
van 't niet meer gebruikte visschel). Wdb. —
Zwzy(g)e gelijk ne vis, geen woord spreken. Zoo
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gezont as ne vis in 't watere. .,Voch mossel
noch vis zijn, behoorende tot geene van (beide)
partijen. En rekent er nie op, hie en es noch
mossel noch vis. — A 7 vis vangen, in 't water
vallen. — Iemand uitmake(n) veur vuile (of
vorte, of stenkende) vis, iemand uitmaken voor
al wat slecht is. — Den eenen es vuile boter en
den andere vuile vis, ze zijn alle twee slecht. —
Boter bij de vis, geld bij de (gekochte) waar. —

Vgl. J. CV (Aanh.).
— Afl. Visachteg (uitspr. vizachtach), bn.,
naar visch smakende of riekende ; gaarne visch
etende; DB, CV, J; — viss(clz)elke, o., zie hier
VISCH en HUTTEKO, vgl. DB.
— Samenst. Eenige behooren wel tot visschen,
WW. Visbank, vr., Wdb ; — visbeen, o., mv.
-beenen (niet -beenderen); Wdb; — visdag, m.,
Wdb ; — visetere, m., Wdb; ook : vischeetster ;
— visgraat, in. (niet vr.) ;
vishandele, m.,
Wdb ; — viskerre, vr., vischkar ; — viskoopnzan,
m.
viskop, m., \Vdb ; — viskoorf, m., visclikorf ; vislevere, m., Wdb ; visiOn, sa.
(niet vr.), \Vdb ; vislijne, vr., Wdb ; vis-.
lucht, m., vischreuk ; — vismande, vr., \Vdb ; —
vismijne, vr., zie MIJNE ; visnzort, vr., vischmarkt; — visnette, vr., Wdb ; — visrecht, o.,
Wdb ; — visschotele, rn. Wdb ; visspa, vr.,
vischspaan ; — visstert, m., vischstaart ;
tijd, m., Wdb ; — visvangere, m., visvangst, vr.,
Wdb ; visverkoop, m.; — visverkoopere, m. ;
visvijvere, m., Wdb ; — viswere, O. goed
weder om te visschen ; — viszeig, o., Wdb ;
viswenkele, m., vischwinkel.

Visenteren (uitspr. VieZd7Zterall, klemt. op te
met zachtl. e), bedr. zw. ww. Fr. visiter (met
gewijzigde bet.). Onderzoeken ; veelal gezegd van
het geneeskundig onderzoeken. Den dokteur hee
mij geviezenteerd en niet (niets) kalek gevon(de)n. — Visiteeren, bezoeken, is niet in gebruik.
— Afl. Viezenteerdere, m., onderzoeker : den
dokteur en es geene goeé: viezenteerderc.

Visioen (uitspr. viezie(j)oen, klemt. op oen), o.
Wdb. Da' maiske ka(n) snachs vieze viezie(j)oenen hen (hebben).
V isitatie (uitspr. viezie- of viezatasie of -sa,
ta met zovl. a en den klemt.), yr. Enkel in :
Ons-Lieve- Vrauw- Viezietasie, bezoek bij Elisabeth ; ook de feestdag.
Visite (uitspr. viezieta, klemt. op zie), vr. Mv.
-n (niet -s). Wdb, Op vieziete zijn. Den dokteur
hee' veel viezieten te doen op nen dag.
- Samenst. Viezietekorte, vr., verkl. -hour/se,
visitekaart(j e).

Visschen (uitspr. met of zonder ch), ww. Wdb.

Iemand viss(ch)en, hem bedotten, beetnemen.
'k Zal hem ook wel ne keer viss(ch)en. — Hier
en es niet te viss(ch)en, hier is niets te bekomen
of op te doen. — In troebel water vies(ch)en,

zijn voordeel trachten te trekken uit twist, verwarring, enz. Vgl. J. CV (Aanh.). VD. — Naar
iet viss(ch)en, het (geheim) trachten te weten ;
iets trachten te bekomen. Ook van personen : nor
e maiske viss(ch)en, er mee trachten te trouwen,
ze trachten te bekomen. Vgl. J, VD.

VISSE

VLAKEN

Afl. Viss(ckere, rn., Wdb; ook als persoonsn. : De Visschere ; — visscherzje, vr. Wdb.
Samenst. Zie visch-. Van vis schere : viss(Ch)ersboot, m. (niet vr.) ; — viss(ch)ersdoorp,
o., -gemeente, vr., -kortier, o., -wijk, m. ; —
7, iss(clz)ershuis, o., -hutte, vr.; -- vis s(ch)ersleven, 0. ; viss(ch)ersvolk, o. ; vivs(chjerswijf, o.
ViSSe, vr. Fletz. als jisse (zie aid.). Bunzing.
Vgl. SCH, DB, R, J : vis(sE).
Vissing, vr. Niet in gebruik.
Vitoor (klemt. op toor) ; Vitoria (klemt. op
to), vr. ; Vitoriene (klemt. op rie), vr. Zie PER-

binnen en de hielen naar buiten zetten.
Gewoon
van paarden : de rui(n) vloonist. — Vgl. FRANSCHEN.

.

,

Vlaanderen (uitspr. met zovl. lange a, soms
vloondaran met zachtl. o), Wdb. Vievan ons
Vlaanderen! —Mv. De Vlaanders (of Vloonders), ni. de twee provinciën Vlaanderen. Z' en
es uit Brabant niet, z' es uit de Vlaanders.

-

Zie PLAATSNAMEN.

— Afl. Vlaandersch (of Vloondersch), bn.
Vlooms(ch) wordt gezegd van alles wat tot het
Vlaamschsprekende gedeelte van België behoort ;
Vlaanders(ch) of Vloonders(ch) behoort tot de
beide provinciën Vlaanderen. De Vlaandersche
taal en es 't zellste niet as de Vloomsche tale.
Ook zelfst. o. : ge spreekt Vlaanders(ch) ; ge
spreekt op zij' Vlaanders(ch), naar Vlaandersche
manier. Vr. : 'n Vlaandersche (of Vloondersche),
eene vrouw uit Oost- of West-Vlaanderen. —
Vlaandereere (of Vloondereere), m., persoon uit
een der beide Vlaanderen : floor a' zij' spreken dat ne Vlaandereere moe' zijn ; vgl. Cr.

SOONSNAMEN.

Vitriene (klemt. op trie), vr. Vitrine. Wdb.
Vitriool (klemt. op oo/), m. (niet o. of vr.).

Wdb. CV. R. J. CL (Bifv.).
Vitse, vr. Mv. -n. Soms VEETSE. Wikke : geslacht Vicia (vooral de gekweekte V. sativa L.).
— Lanklevende vitse, sierplant : reukerwt (Lathyrus odoratus L). Aldus op de noordelijke
dialectgrens ; Volk en Taal 1 , 19.

(B(iv.).

Vlaë, vr. ; — vlaën, ww. Zie VLAGE, VLAGEN.
Vlag, vr. Niet in gebruik (ook niet de afl. en

,

Vitsegroeve, vr. Voor de etym. van dit w. en

de twee volgende, zie I)B (FITSE, VITSE) en Log.,
Wdb (VISLOKKE). Weversterm. Groeve in den
garenboom zij loopt evenwijdig met de as en de
vitseroe ligt er in.

samenst.).

Vitsekoorde (sch. o), vr. Koordje, slat aan
weerszijden van de vitseroe vastgemaakt is en de
strengen of twesten geschrankt houdt. Zie Volk
en Taal, V, 68.
Vitseroe, vr. Vierkante roede die, met het
garen bekleed, in de vitsegroeve ligt. Vgl. J.
Volk en Taal, V, 68.
Vitten, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.
en samenst.).
V ivan, tusschenw. Zie VIEVAN.
Vivant (uitspr. vievant, klemt. op vant), bn.
Daarnaast VIEVANTEG. Fr. vivant. Levendig,
wakker. 't Was ne vievante keerde. E vievanteg
nzaiske. Vgl. DB. j.
Afl. Vievanteghied, vr., vivantigheid.

-

Vizenteren, ww. ; —
VISENTEREN, VISITATTE.

vizetas(i)e, vr.

Zie

Vizier, o. Niet in gebruik (ook niet de samenst.).
vr.
7 i VISITATIE,
Vizitas(i)e, vr. ; viziete,
VISITE.

Vlaamsch (uitspr. viooms met zachtl. a, met

ch voor ?), bn. Wdb. De Vloomsche tale. 1(n)
Vlaandere Vlooms ! leuze. der Vlamingen.
--* Zelfst. 't Vlooms, o., de Vlaamsche taal.

zij' Vlooms, naar Vlaamsche manier of mode.
Spreekt zij' 1/looms, spreek naar Vlaamsche

wijze. Verstoje (verstaat gij) gee' Vlooms I wilt
gij niet luisteren — Vloomsche, vr., een
Vlaamsche vrouw.
Vlaamschen (uitspr. vloomschan met zachtl. o),
onz. zw, ww. Onder het gaan de teenen naar

Vlage (uitspr. v/a(k)a met zovl. lange a), vr.
Mv. -n. Verkl. vlaa(g)ske (mv. -skes, -skies).
Vlaag. Wdb. — In de ka (kwade) vla( )e zijn,
in onaangename gemoedsstelling verkeeren. Past
op, vader es i(n) zijn ha vla(g)e. Soms met
goe' ( goede) : moeder es in her goe' vla(g)e. —
Mee' vla(g)en, bij vlagen, bij poozen. Van zaken
en personen. Z' es goed of slicht, nice' vla(g)en.
1Ee drenkt mee' via(g)en. — Spr. ' t Gaa'
veurbijgelijk vla(pe, het duurt niet lang. —
Vhtchten (of schuile) weur de vla(g)e, zich bij
tijds van kant maken. Ze gaan hier vechten, laat
ons vluchte veur de vla(g)e. — Weerrijmpje :
men zegt, als de zon schijnt na een bui en een.
nieuwe vlaag wordt aangekondigd :
't Es nem blik op d'ha(g)e
Veur 'n ander vla(g)e.
— Afl. Vlaagachteg, bn., buiïg : vlaagachteg
were ; J, CV (Aanh.).
Samenst. Vlaagnzaand, vr. : April es 'n
vlaagmaand ; — vlaagwere, o., weder met vlagen ; vlaagwolke, vr., wolk die een regenvlaag

geeft of aanwijst ; J.
Vlagen (uitspr. vla(g)an met zovl. lange a),
onp. zw. ww. Buien. As 't azoo vlaagt, en es
't nie pzezant op de bane te zijne.

Vlaien, ww. Zie FLEIEN (ook afl. en samenst.).
Vlak, bil. Niet (of zeer weinig) in gebruik.

Zie FLAK (en de samenst.).
.
Vlak, o., en vlak, vr., zijn niet in gebruik.
Vlake (uitspr. met.zovl. lange a), vr. Schutsel
of scherm van gevlochten stroo, riet of biezen.
Fr. paillasse, paillasson. Ons bedde stond op de
zoldere, en tswenters zettegem' (zetten we) er
• 'n vlake veuren. SCH. DB.
Vlaken, ww. Niet in gedruik.
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Vlakke, vr. Hoofdkaas. Veelal in de samenst.

hoofdvlak/'e ( zie ald. ) ; in 't centrum mijner
dialectstreek zegt men meer 116ofdstik (zie
Vlakken, ww. Niet in gebruik.
Vlakte, vr. 't Woord komt in zwang (invloed
der school). 'n Groote vlakte.
Vlam, vr. Zie VLAMME.
Vlaming (uitspr. vlomenk met zachtl. o), m.
Mv. -mengen. vlomenkske (mv. -skes,
-skies). \V db. — Soms van vrouwen, alhoewel men
meer Vloonzsche zegt (zie VLAAMSCH). Zij' wijf
en es geene Vlomenk.

Vlamme n r. Mv. -n. Verkl. vlammeke (mv.
-kes, -kies). Vlam. Zoo rood as 'n vlanznze, zeer
rood. Van personen : (vul) vier en vlanzme
zijn, haastig, snel, rap, moedig, enz. zijn. Hie
drenkt geeren e glas, mor op ' twerk es 't hie
(vul) vier en vlamme. Ze schiet gemallek nit.
dat es vier en vlamme !
— Afl. Vlammen, ww., Wdb.
Vlas, o. Zonder mv. ; zonder verkl. Wdb. Vlas
zouien (zaaien). Vlas slijten, het uittrekken. Zie
SLIJTEN. Zoo wit as vlas, van haar. — Als ieder
van een gezelschap zwijgt, zegt men : 't es hier
goed om vlas te zostien, want vlas mag niet bij
wind gezaaid worden. Vgl. DZUIN.
— Het raadsel van het vlas :
As ek was jonk en schoone,
Droeg 'k 'm blauwe kroone ;
As ek was and en stijf,
Kreeg ek veel sla(g)en oj5 mij' lijf;
As ek die sla(g)en ha' verdre(g)en,
Wierd ek van prinsen en keunenge gedre(g)en;
En as ek veur niet meer en docht,
Wierd ek deur de kinders in de schole gebrocht.
Afl. Vlasachteg, bn., Wdb. ; — vlassen
(uitspr. -san, soms -sie), bn., van vlas : iemand ne
vlassam bord (vlassen baard) andoen, iemand op
schijnheilige wijze, vleiende verschalken ; OnzeLieven-Heere ne vlassem bord andoen, in schijn
•

godvruchtig zijn, den schijnheilige spelen ; ScH,
DB, J.
— Samenst. Vlasblad, o., -blare, vr., veelal in
't verkl. -blaarke ; vlasblomme, vr., vlasbloem ;
verspreid uithangbord : In de Vlasblomme ; —
vlasboer, m., Wdb : de vlasboere(n) van de.
vlasbrake, vr., -brakele, m., vlasLaiekant ;
vlasgaard
braak ; — vlashaar, o., Wdb ;
(uitspr. -gort), m., vlasakker ; vgl. bogord ; vanhier : vlasgor(d)klavere, vr., klaver die na 't vlas
gezaaid wordt; vgl. Loq., Wdb. waar de graphie
vlasschaard verdedigd wordt ; vlasgrond, m.,
daarnaast vlasland, 0., land goed voor vlasteelt ; —
vlasha(g)e, vr., haag van rechtstaande schuins
tegenover elkaar geplaatste, groene vlasschooven ;
zie HAGE
vlasjaar, o., goed jaar voor de vlasteelt; — vlaskaleur, o., vlaskleur; — vlaskauvlasknappe, vr.,
tere, m., groote vlasakker ;
vlasknippen, m.,
vlasbraak ; zie hier knappe;
vlaszaaddoos van vlas ; ziehier knippen;
koo_pere, vlaskoopman, m., koopman in vlas ; —
vlaskortier, 0., streek waar veel vlas wordt geteeld ; vlaskuts (uitspr. gewoonlijk -kuits), m.,
vlashandelaar ; zie kuts; — vlaskweek, m., vlas;

-

VLEES

teelt ;
vlaskweekere, m., iemand die (jaarlijks)
vlas kweekt ; — vlasleme, vr., zie leme ; — vlasmort, vr., vlasmarkt ;
vlasrepe, vr., zie rep ;
- vlasroe, vr., roede of perse, waarmede men het
geroot vlas dat in de weide of op een ander stuk
land te drogen ligt, van tijd tot tijd omkeert ; daarnaast vlasperse ; — .vlasroote (sch. o), vr., vijver
waarin men vlas root; — vlasruie, vr., warkruid
dat op vlas woekert (Cuscuta epilinumWHE);
vlasschoof, in., kleine schoof van uitgetrokken of
gedroogd vlas ; vlasslijten, o., het uittrekken
van 't vlas : ze zijn an 't vlasslijten ; — vlasslijtenge, vr., het oogsten van 't vlas ; vlasslijtere, m. iemand (man of vrouw) die vlas slijt ;
- vlasspindere, m., iemand die vlas tot garen
spint ; vlasspin(d)erije, vr., vlasspinnerij ; —
vlasstreke of -streekte, vr., streek waar veel vlas
vlasvenke, vr., vlasvink : Liwordt geteeld ;
netria cannabina L., en : Aegiothus linarius ;
vlastijd, m., Wdb ; — vlasveld, o., Wdb ;
vlasvlasweke, vr., week van den vlasoogst ;
vlaswor
were, o., weder goed voor het vlas ;
vlaszaad, o.,
tele, m., wortel in 't vlas gezaaid ;
Wdb
VlasSen, ww. Komt voor in de geijkte uitdrukkingen : werken, lezen (= bidden), graven,
pikken, mouien (maaien), enz. dat de tande' vla.s sen, snel en veel werken, enz. DB. J. leg., Wdb„
-

-

Vlecht, vr. Niet in gebruik. Zie TRESSE.
Vlechten, st. ww. Wdb. — De beene' vlech-

ten, onder 't gaan de beenen over elkaar slaan,
zooals de zatteriken doen. Dus : dronken zijn.

Hie vkcht de beenen, hie hee' te diep in 't glas
gekeken. Vgl. VLECHTEBEENEN bij DB.
vlechtere,
Afl. Flechtenge, vr., vlechting ;
m. ; — vlech(t)sele, o., het gevlochtene.

Vlechtenbeendere ( uitspr. vlechtam-), m.

Iemand die (gewoonlijk) zat is. Zie VLECHTEN.
Vleermuis, vr. Niet in gebruik. Zie FLEUREMUIS.
Vlees (sch. e), o. Mv. vleezen. Verkl. vleeske.
Wdb. — Vlees derven, geen vlees eten. Op ne vrijdog moe' ne kriestene mains vlees derven. — Goed
(of slicht) i' zij vlees zijn, (van mensch of dier),

goed (of slecht) gevleesd zijn. J. — Kinderspel.
Vlees op dens blok : het kind dat er an is, legt
eene hand op zijnen rug ; een der medespelers
slaat op die hand ; het eerste kind moet raden
wie geslagen heeft. Fr. main chaude. Zie DE
COCK en TEIRLINCK, _Einderspel, IV, 98-99.
Afl. Vleesachteg (uitspr. vleez-), bn., vleesachtig : naar vleesch smakende (er op gelijkende) ;
van vleesch houdende : as 'k jonk was, was 'k
vleezachteg, nui nie meer ; vgl. Wdb, J, CV.
Samenst. Vleesblok, in. (niet o.) ; vleesboom, m., vleeschboom, vleezig buikgezwel ; VD,
DB, J ; vleesbrijne, vr., vleeschpekel ; zie dit
laatste bij J, CV (Aanh ) ; — vleesdag, m.,
Wdb ; — vleesdervenge, vr., het derven van
vleesch ; — vleesdervere, in. ; — vleesetere
(uitspr. vleez-), m., vleeschetend mensch of dier ;
vader en es geene vleesetere; vossen en honde'

zij' vleeseters ; — vleeshaak (uitsp. vlees-), m.,

Wdb ; vleeschhauwere (uitspr. vleeschauzeora
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net ch), m., vleeschhouwer, de eenige. samenstelling waarin de ch duidelijk wordt gehoord ;
vanhier de verspreide familienaam : De Vleesch(h)ariwer(e); en : vleeschhauwerije, vr., vleesch-

plootse (dorpsplaats) vle(g)elt. Da' zwiert en

Iiau w ers lenkele, m., -bijl o., -gast, m., -knecht,
m., -kiel, m., -mes, o., -stiel, m. ; vgl. beenhauwere; — vleeshond (uitspr. vleez-), m., persoon
die veel en gaarne vleesch eet : ik em ben ekzk
geene vleeshond; — vleeskankere, m., kanker die
snel aangroeit, fr. sarcóy;ze; CV (Aanh.) ;
vlecskalerur .(met korte a), o., vleeschkleur ; vgl.
kaleur; — :vleeskeeze (sch. e), eig. -keerze, vr.,
groote, zoete," vleezige kerssoort, fr. guigne : de
vleeskeeze' zzj'` zwart of rood of geleve . vgl.
Sex, DB, J.;. vleeskeurdere, m., persoon die

Viegere, M. Mv. - rs. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Soms (met dissimilatie) vo6r :
vlegel. — Molenaarsterm. Zware balk die aan
den stert van de vangti vast is en waarmede men
den molen stil legt. — Weversterm. Hetz.: als
tuimeleere (zie ald.) ; vgl. Volk en Taal, V,
149.
Samenst. Vlegerhaak, m., molenaars-term
haak aan het uiteinde van den vlegere.

,

---

aangesteld is om na te zien of 't geslacht vleesch
al dan niet gezond is en mag verkocht of verbruikt
worden ; vleeskeurenge, vr. ; -- vleesklokke, vr.,
glazen klok die men over 't vleesch zet om het
tegen vliegen, stof, enz. te beschermen ; — vleeskoor f, m., korf, waarmee de slachters 't vleesch
bij de klanten dragen vgl. koorf; — vleeskuzpe,
vr., Wdb ; — vleeskwabbele, m., vleezige aanwas ;
— vleesmeel, o., soort van melige vleeschstof, die
sommige vervalschers in de melk doen; — vleesmort, vr., vleesmarkt; — vleesmuite, vr., soort
van traliewerk, waarin men vleesch bewaart ; —
vleesschotele, m., schovleespanne, vr., Wdb ;
tel waarin men 't vleesch op tafel brengt : nen
vleestenie (tinnen) vleesschotele ; vgl. VD ;
tand, m., eig. tand waarmede men vleesch eet ;
geijkte uitdr. : zijne vleestand uittrekken, z ich
bereiden om te vasten; DB ; — vleesvlie(g)e, vr.,
alle vlieg die eitjes op vleesch legt ; bepaaldelijk
de groote, hard ronkende, zwartblauwe vliegsoort
( Calliphora erythrocephala, MEIG.) ; J, CV
(Aanh.) ; — vleesvoorke, vr., vleeschvork ; men
zegt ook vleesriek, m. ; — vleeswoorme, m., vleesmade.
Vleële, vlegel, in. Zie VLEGELE.
—

—

Vleëlen, ww. Zie VLEGELEN, ook VLEGELE.
Vlegele (uitspr. vle(g)ala), m. Mv. -ls. Verkl.

- lke; mv. - lkes, - lkies. De slot-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Vlegel, Wdb. Hie sloeg hem de
kop in, mee' de vle(g)ele. 't Es zoo noodig as de
vle(g)el onz te desschen, het is onmisbaar.
Zoo dom (stom, bot, lomp) as ne vle(g)ele, zeer
De vle(g)el van de slagdom of lomp.
vaistere, het dwarshout waarmede men 's nachts
de twee vensterluiken sluit . (naar binnen). —
Straatmeisje. 't Es ne vle(g)el van e maiske.
:Marie es ;zen eeste (eersten) vle(g)ele !
Afl. Vle(g)elen, ww., met eenes vlegel
slaan ; hard slaan.
— Samenst. Vle(gelgeerde, vr., het deel van
den vlegel, dat op het koorn slaat, vlegelknuppel :
de vle(g)el hee' ne staf en 'n geerde; — vle(g)elhangsele, o., lederen riempje waarmede staf en
vle(g)elkappe, vr.,
geerde verbonden zijn ;
vlegelkap, VD ; — vle(g)elslag, m., Wdb ; —
vle(g)elstaf, m., vlegelsteel ; DB, CV, J.
—

—

--

—

Vlegelen (uitspr. vle(g)alan), onz. zw. ww.
Vooral van meisjes : (wild) over straat loopen ;
eig. en fig. Kijkt, hoe da' ze ginter over de

vle(g)elt van d'een herberge nor d'andere.

Vleger, m. Zie VLEGERE.

--

Vlegge, vr. Daarnaast, soms, FLEGGE. Fr.

flegme. Stokersterm. Eerste afkooksel van het

mout.

Vleien (uitspr. vlaian), wM . Zie FLEIEN (ook
de afl. en samenst.).
Vlek, o. Zonder mv. Blik, fr. fer - blanc.
;n Bernz etse va' vlek. — Verkl. vlekske ; mv.
vlekskes, -skies. Plaatje van blik. De jongies doen
altemaits vlekskies an dem band (hoepel) : da'
blenkt en klenkt schoone. — Spr. Op vlek slaan,
lawaai maken ; pochen en veel babbelen.
Afl. Vlekkie, bn., blikken : e vlekkie vat.
Samenst. Vleksla(g)ere, m., blikslager ;
vleksla(g)erije, vr. ; vleksla(g)ersanzbacht, o.,
-stiel, -wenkele, m.
Vlek, o. (groot dorp) ; — vlek, vr. (plek). Niet
in gebruk (ook niet de afl. en samenst.).
'

—

Vleme, vr. Mv. - n. Verkl. vleemke ; mv. - kes,
-kies. Vin van visschep. Eer da' ge de vis braadt,
moette ( moet ge ) zijn vlemen afsnijen.
Veder of baard van eenen pijl. Mijne pijl en hee
inor een vleme nie meer : hie en vliegt nie
rechte.
—

Vlerk, vr. Niet in gebruik. Zie FLEURIK.
Vlet, vr. ; — vletten, ww. Niet bekend in

mijn dialect.

Vleuë, vr. ; — vleuën, ww. Zie VLEUIE,

VLEUIEN (ook de afl.).

Vleug, vr. Niet in gebruik.
Vleugel, m. Niet in gebruik. Zie FLEURIK.
Vleui, m. Het eenmaal vleuien (zie ald.). Hie

gaf hem ne leeleke vleui dat hie mee' zijne kop
in d'ha(g)e vloog.

Vleuie, vr. Daarnaast VLEUË. Mv. -n. Verkl.
vleuike; mv. -kes, -kies. Vloo. De vleué' komme'
van 't stof, zegt, 't volk. Zoo rap as 'za vleuie,
zeer rap. Spottend : zwijgt, em pakt on (uw)
vleuën.--- Spr. Wie met den hond sloopt (slaapt),
krijgt zijn vleuën, wie met ' slechte menschen
verkeert, wordt slecht. --- Ge werdt 't hartste
gebeten deur on (uw) az(g)e (eigen) vleuën, de

eigen familie brengt dikwijls 't grootste ongemak
bij. CV. CL (Bijv.).
Samenst. In den vorm vleu(z) - of vleu(i)e - .
vleu(i)schete, vr.,
Vleu(a)bete, vr., vlooiebeet ;
vlooiescheet : 't en es mor 'n vleu(i)schete, het
heeft geen waarde ; -- vleu(z)espronk, 111., sprong
—

34
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eener vloo : 't en es mor ne vleu(')espronk
verre; — vleu(z)ezak, m., persoon die veel
vlooien heeft ; J.
Vloeien, onz. zw. ww. Daarnaast VLEUËN.
Very. : vleu(i)dege, gevleuid. Met hen (hebben).
Hard slaan. Op iemend vleu(í)en. Sies kan op
zijn kinders vleu(z)en.
— Afl. Vleu(i)eng e, vr., het hard slaan ; —
vlerc(í)ere, m., iemand die hevig slaat.

Vleure, vr. Blad of plankje (met gaten) van den
karnstaf. Vgl. Dolk en Taal, VI, 53.
• Vleuremuis, vr. ; -- vleurik, In. Zie FLEUREMUIS, FLEURIK.

Vlieden, ww. Niet in gebruik.
V1iee, vr. ; -- vlieën, ww. Zie `'LIEGE,
VLIEGEN.

VLOEKEN

-----

hemdslippen.
Plee' de vlie(g)end • liaaste (of
gauwte), zeer haastig. J.
De vlie(g)ende tand
pijne, 't vliegendflesijn, hevige tandpijn of flerecijn, met tusschenruimten van kalmte. J. — De
vlie(g)ende teerenge, fr. phtisie galopante.
—

CV. J.
Afl. Vlie(g)ere, m., vlieger, vogel die goed
vliegt : zijn duive' zij' goe vlie(g)ers; aviateur.
Samenst. Vlieg duive, vr., duif die men
houdt om ze te doen vliegen, reisduif ; J; --vliEggat, 0., opening in den korf, langs waar de
bijen uit- en invliegen ; J, CV (Aanh.) ; ook :
opening in stal, luchtgat : al 't vlieggat vlie(g)en
de áwalems in- en uit; --- vlieg-uit , m., jongen
of meisje, die gaarne uitgaat, kermissen en herbergen bezoekt : zijne zeurt en es snor ne vlieg --

--

zeil ; en trauwt mee' (Iiene vlieg-uit van c
maiske niet; DB, en Log., Wdb.
-

Vlieg, vr. Zie LIEGE.
Vliege (uitspr. vlie(g)a), vr. Mv. vlie(g)en.

Verkl. vliegske; mv. -skes, -skies. Vlieg. Wdb. —
TE/ie vlie(g)en in éene slag (of in Bene lap).
Wdb. -- ltilee azijl en keunde geen vlie(g)e'
vangen. plee nen dreupel zeem keunde meer
vlie(g)e vangen as mee e vat azijl. Mee sarope
keunde vlie(g)e vangen, mor mee azijl niet. Vgl.
Wdb.
Dor en keunde geen unie/g)e mee
doo'slaan, dat is van weinig (of geen) belang. —
Geen vlie(g)e keune' kaad doen, zeer zacht van
aard zijn. -- Beter 'n vlieg) in de pot, as gee'
vet, beter iets weinigs dan niets. J. — De vlie(g)e'
weegja(g)en, een kruisteeken maken.
-- Samenst. In den vorm vlie(g)e(n)-. Vlievlie(g)e(g)embete (uitspr. - am - ), vr. (niet m.);
pakkere, vlie(g)evangere, m., iemand (of iets)
die vliegen vangt : de vlie(g)evangers va' Ronse,
eig. de luiaards van Ronse, spotnaam, vgl. Ons
Volksleven, VII, 176 ; glazen bokaal met bier,
waarmede men vliegen vangt; J; — vlie(g)ennette, vr., vliegennet voor paarden ; — vlie(g)epa(m)pier, o., vliegenpapier, VD ; --- vlie(g)eschete, vr. ; DB ; — vlie(g)esla(g)ere, m.,
koestaart ; zie GANGERE ; - vlie(g)esteke, vr.,
steek eener vlieg, vooral van Stomoxy.s calcitrans L.
—

—

Vliegen (uitspr. vlie(g)an), st. ww. Very. :
vloog, gevlo(g)en. Met hen (hebben). Soms met
zijn. Wdb. — De veu(g)el es gaan) vlie(g)en,
de kerel is weg. CV (Aanh.). J. — Vette veu(g)els
en vlie(g)en nie lange (of nie' verre), ze leven
niet lang, men vangt of schiet ze ; eig. en fig. (van
menschen). Zoo ook : ma(g)er veu(g)els vlie(g)e
lange (of verre). j. — Veu(g)els van eender
pluimen (of soorte) vlie(g)e geeren tegare, soort
zoekt soort. J. CV (Aanh.). -=-- Hie es dor an de
deure gevlo(g)en, men heeft er hem buitengesmeEr te(g)e vlie(g)en, hevig berispt,
ten. J. CV.
bekeven, gestraft worden. DB. CV. T. J. -- Er
van deure vlie(g)en, snel wegloopen. — Ze zie(n)
vlie(g)en, (grooten) honger hebben. CV. R. J. —
Deur de weereld vlie(g)en, met gemak zijn brood
verdienen. Den eene vliegt deur de weereld en
—

den andere kruipt er deure. CV. R. CL (Bijv.).
-- Vlie(g)end(e), verl. dw., ook als bn., Wdb.
--- In 't Vlie(g)end Perd, verspreid uithangteeken. — 1(n) zij' vliegende vendel, in zijn

Vliegenbautere (uitspr. vlie(g)ambautar(a) ),

De slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Mv. -rs. Verkl. -rke; mv. -rkes, -skies. Vlinder,
vooral dagvlinder. Log., Wdb. — Fig. Modejonker ; modepop. 't Es ne snellen heere, ne
vliegeznbautere ! zW vliegembauter van 'n
M.

eefrauwke !
Vliem, 0. (niet vr.). Vlijm. Den dokteer snee
in de zeeere mee' zij' vlieTn. Snijen as e 'vlieJn,

(van een mes) zeer goed snijden. KIL. ScH. DB.
Cy. J. CL (Bijv.).

Vliender, m. Zie VLIENDERE.
Vliendere, m. Mv. -es, De eind-e valt dikwijls

in de uitspr. weg. Vlier. VD ( « gew. » ) : hij
maakt het w. vr. -- Wilde vliendere, wilde vlier,
zevenblad (Aeg opodiunz Podagraria L.).
— Samenst. Vlienderbeze, vr., vlierbes ; vanhier
vlienderbezezap, o., sap van vlierbeziën ; — vlienderblare, vr., soms -blad, o. ; — vlienderblomme,

vr., vanhier : vlienderblommenthee, m. ; — vlienderbol, in., bolvormig suikergebak van vlierstroop;
— vlienderboom, m. ; — vliender h)age, vr.,
haag van vlier ; — vlienderhaut, o., vlierhout ;
vlienderkruid, o., zevenblad ; — vliendersarope,
vr., .vlierstroop ; — vlienderschusse, vr., vlierschors ; — vlienderstruik, m. ; — vliendertak, m.
Vlies, o. Ongewoon. Verkl. gewoner : vlieske,
velletje ; ook : soort van kanten sieraad : ze maakt
vlieskles.

Vloed, m. Wdb. Zonder mv. vloed,
vloed der vrouwen. • Te Roozebeke beevor(de)n ze
-

te en de

rootY

vloed. •

Vloeien, Ww.

-

Wdb. - Van water : zich snel

voortbewegen. 't /lee ferm geramd en ' t water
in de beke begint al le vloeien.

Vloek, m. Mv. -en. Verkl. -ske ; mv. -skes,

-skies. W db. — Op ne vloek, op een oogwenk.

Ook : in ne vloek. Dacht ne vloek ! J. Log.,
(7ebroke' vloek, vervormde,
Wdb. Scx. DB.
verzachte vloek : potverblomme, dat es neg ebroke
—

vloek.

Vloeken, Ww. Wdb. — Vloeke gelijk neen
bezetenen, 'm beeste, nen duvele, ne geils, ne kettere, nen Tuurk, ne Fransman, herhaaldelijk
vloeken. Vloeken dat 't kraakt, dat 't klettert,
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hard vloeken. Vloeken en zweeren ; vloeken en
wainschen. — Da' vloekt, dat betaamt niet ; dat
past niet bij elkaar; dat strijdt tegeneen.
Afl. Vloekere, m., man of vrouw die vloekt ;
der zij' vrau geen, die leeleke vloekers zijn.
Samenst. Vloekbeeste, v r . (niet o.), iemand
die veel vloekt ; daarnaast vloekduvele, m. ; J.
--

Vloer, m. Mv. - en. Verkl. - ke; mv. - kes, - kies.
\\T db. _ Van een zindelijk huis : ge zoodt (zoudt)
er van de vloer eten. J. CV (Aanli.). — E vloerke
doen, een partij met de vloerbolle spelen.
— Afl. Vloeren, Ww. Wdb. ; zie beneden.
Samenst. Vloerbesseme, m. ;
vloerbolle,
—

--

vr., kleine krulbol, waarmede men op den herbergvloer speelt : mee' de vloerbolle spelen ; e vloerholleke doen, een partijtje met de vloerbol spelen ;
vanhier: vloerbollen, ww., met de vloerbol spelen,
vloerboldere, m., vloerbollenge, vr. ;
vloerbustele, m., vloerborstel : de vloerbustele, dat en
—

cs 't zelfste niet as de vloerbesseme; — vloertiechele, m., vloertegel;
vloerzand, o.
—

Vloeren, ww. Wdb.

—

Met de vloerbol spelen.

Willerne ne keer vloeren ? Daarnaast VLOERBOLLEN en VLOERKE-BOLLEN. Vanhier : vloerdere, m., vloerenge, vr. Vgl. Sex. DB. J.

Vloerka-bollen, sch. zw. ww. Zie VLOEREN.
Ze boldegen de g'heele zondag vloerke.

Vloos, m. Zie FLOE(R)S (ook de afl.), dat ge-

woner is.

Vlok, vr. Niet in gebruik (ook niet de afl. en
Samenst,).
Vlok, bn. Zie 't gewone FLOE.
Vlomenk, m. ; Vloomsch, bn. ; vloomschen,
ww. ; Vloonderen, o. ; Vloondersch, bn. Zie op
VLA-, VLAA-.

Vlonder, m. Niet in gebruik.
V100, vr. Zie VLEUIE (ook de samenst.).
V100t, vr. Ongewoon, en alsdan VLOTE.
Vlot, bn. bw. ; — vlot, o. Niet in gebruik.
Vloten vr. Brouwersterm : groote, ondiepe
kuip ; vgl. hier BIERYLOTE ; ook .DB, j (Bijv.) en
CV (Aanh.). VD (VLOoT).
Vlote, vr. Asring, asschijf : dikke ijzeren ring
die op de as steekt, zoodat het rad tegen den asblok
niet kan draaien ; fr. cone. — Daarnaast HORTERE,
HURTERE ; DB : HURDER, fr. heztrtequin of Plotte.
Vlotten, ww. Zie FLOTTEN. -- Iemand late'
vlotten (of tlotten), hem laten gaan, zich om hem
niet meer bekreunen, zich met hem niet verder
bezighouden. Maakt ou (u) in hem gee' ka (kwaad)
bloed, laat liem/lotten. j.
V10u1, vr. Niet in gebruik.

Vlucht, vr. (zonder de vrouwelijke slot-e; dus

niet vluchte). Wdb. Prijsvlucht voor reisduiven. 't Es zondag vlucht op ,4rras.
Vluchten, ww. \Vdb. -- Bedr. Met lien (hebben). Iet vluchten, het wegdragen, er mede vluchten om een nakend gevaar te ontsnappen. ' t Huis
es g'heel afgebrand en z' en hen (hebben) niFt
(niets) keune vluchten. DB. CV. J. -- Onz'

VOEDZAAM

--

Heere vluchten, het Allerheiligste naar een klein
versierd hofke ('t Ha fke van Olieveten) dragen op

Witten-Donderdag.
Afl. Vluchtelenk, m., mv. - lengen, vluchteling ; — vluchteg, bn., op de vlucht (van een
gedaagde of beschuldigde of veroordeelde) : hie
es al meer as e jaar vluchteg-.

Vlug, bn. bw. Niet in gebruik.

Vluggende (uitspr: vlu(gg)anda), bn. Van
jonge vogels : vlug, in staat om te vliegen. De
rneezejonkskies zijn al vlu(gg)ende. -- Ook van
meisjes, die naar de jongens beginnen om te zien.
Trientse werdt zoo vlu(gg)ende. -- Van menschen : vaardig, snel. [Fatten ester gebeurd ? Pier

,

ziet er vanda(g)e zoo kontent en zoo vlu(gg)end
uit.

Vocabulaire (uitspr. op zijn Fransch), m. (niet
o.). Een schoolwoord.
Vocht, bn. ; o. Niet in gebruik.
Vochtig, bn. Wdb. De grond es vochteg.
Afl. Vochteghied, vr., vochtigheid.
—

Vodde, vr. Mv. - n. Verkl. - ke ; mv: - kes, - kies.
Daarnaast, gewoon, PALULLE. Vod. Wdb. Zoo
slap as 'n vodde, ( van menschen ) zeer slap,
ziekelijk. Vodden em prullen ; vodden em palullen; klodden en vodden : nietswaardige dingen.
— Geen vodden in de biecht ! Wordt gezeid tot
iemand die niet rechtzinnig handelt of spreekt. J.
CV (Aanh.). -- Stoppels, peeën en alle onkruid
die men in 't najaar op hoopen brengt en op den
akker verbrandt. Ginter branden (of verbranden)
ze vodden. Men zegt ook : mokken. -- Van een
mensch die zich niet wel voelt. 'k Ben 'n vodde
vanda(g)e.

Afl. Vodderije, vr. : geen vodderijen in de
biecht ! Vgl. boven.
Samenst. Voddekaarte (uitspr. -korta), vr.,
slechte kaart : 't zijn amaal voddekorten, die 'k
krij(g)e; — voddeman, m., voddenkooper ; ook :
—

--

prulleman, iemand die slecht doet of werkt, zijn
tijd nutteloos verspilt ; vgl. ScH, CV, T, R, J; -voddemarsank, m.,
voddemande, vr., Wdb. ;
voddenmarchand ; -- voddeslepere, in. ijzeren
sleeptuig, waarmede men de vodden op den akker
bijeensleept -- voddespel, o., slecht spel (iii
't kaartspelen b. v.) ; ook vodderij CV (Aanh.) ;
voddewere,
voddevaint, m., voddenman ;
o., slecht weder ; -- voddewijf, o., min gewoon
voddevrauwe, vr., voddenkoopster; ook : broddelaarster, tijdverspilster, enz.
Voddeviel, vodeviel, in. Zie VAUDEVILLE.
Voeden (uitspr. voen, eenlettergrepig), bedr.
zw: ww. Very. : voettege (met verkorte oe), gevoet (met verkorte oe). Wdb. 21-e mains moet
—

,

--

—

hem toch voen.

Voeder, o. ; — voederen, WW. Zie VOETERE,
VOEIEREN.

Voedsele (met verkorte oe), o, Voedsel.
Voedster, vr. ; — voedsteren, ww. ;
voedstervader, m. Zie op VOESTER-.
Voedzaam (uitspr. gewoonlijk -som en met

verkorte oe), bn. Daarnaast gewoon VOEDZAMIG
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uitspr. gewoonlijk -sommaclz) . Voedzonz;neg
vlees. 'n Ai in e ,glas wijn, dat es voedzommeg.
SCH. J. CV (Aanh.).
Afl. Voedzommeghied, vr., voedzaamheid.
(

--

Voedzamig, voedzom, voedzommig, bn. Zie
VOEDZAAM.

Voeë, vr. ; -- voeën, ww. Zie VOEGE, VOEGEN.

Voege (uitspr. voe(g)a), vr. Mv. -n. Verkl.

-gske ; mv. -skes, -skies. Voeg. Wdb. — I(n)
voe(g)e, in zwang, in gebruik. PLANT. KIL. ScFI.
DB. T. R. CV. J. Vgl. fr. en vogue.
-

Voegen (uitspr. voe(g)an), ww. Wdb. Weinig

gebruikt in eig. zin. — Wed. Gewoon. Zich goed
gedragen. Zijne zeen en voegt hem niet. Da'

maiske 'n wilt her nie' voe(g)en. Ons perd en
wilt heen nie' voe(g)en, g' en keunt 't nie i'spannen. J.
— Afl. 17oegsele, o., voegsel.
Samenst. Voegword, o., voegwoord.

Voeiazeur (klemt. op zeur), m. Fr, voyageur.
Reiziger ; bepaaldelijk handelsreiziger; — ook :
reisduif.
Voeie, o. Zie VOEIERE.
Voeiere, 0. Zonder mv. ; zonder verkl. Daarnaast, zelden, VOER. Voeder (voor beesten). Klaver es goe' voeiere.
Voeieren, bedr. zw. ww. Daarnaast, soms,
VOEREN. Voederen. Ge moet die beeste goe' .voe/eren.
Afl. Voeierenge, vr., voedering : ne goeë
--

pachter es veur de voeierenge.

Voelen, ww. Wdb. — Men zegt : 'k gevoele,

zeer zelden : 'k voele mij ziek.
VOen, ww. Zie VOEDEN.

Voer, o. Mv. -en. Verkl. -ke ; mv. -kes, -kies.
Wagenvracht. Wdb.
Voer, o. Voeder. Zie VOEIERE.
• Voeraadje (uitspr. voeroudza, klemt. op oud),
vr. Fr. fourrage. Voerage. Wdb.
Voeren, ww. Wdb. — 't Per(d) voeren, het
leiden, mennen. k/ag iè het per(d) voeren ? —
Perd en seeze voeren, met eigen paard en rijtuig
rijden; fig. rijk zijn. — ( Grooten) trai(n) voeren,
al te rijkelijk leven. As ze zuk nen trai' blijft
voeren, zal heur fortuuntse gauw nor de knoppe'
zijn. — .Luuks (fr. luxe) voeren, als een zeer rijk
alles voeren, de mest
mensch leven. Vgl. T.
naar den akker voeren : Boer de Langhe voert
mes. Zoo ook : zeeke (of ale, of beer) voeren, aal
naar den akker voeren: Laat ons mor(g)e zeeke
voeren.
— Afl. Voerdere, m., iemand die voert, die
ment ; — voerenge, vr., het voeren : mesvoerenge,
zeekevoerenge.
- Samenst. Voergeld, o., voerloon ; Log.,
Wdb ; — voerloon, in. (niet o.) ; — voerman,
m. ; mv. -mans (niet -lieden); vanhier : voermannen, ww., met voerwagen van de eene stad naar
—

een ander waren vervoeren (mits zeker voerloon) ;

VOET
hie voermandege va' Giezeberg op Anorde ; val.
Log., Wdb ; — voerwa(g)en, m., vrachtwagen ;

SCH, DB.

Voeren, WW. Zie VOETEREN.
Voeren, ww. Beleggen met voering. Wdb. —

Iemand de male (of de zak) voeren, hem (drink)geld geven. Die moeder voert te vele de male
van her zeuntse : hie zal slicht) varen. J.
— Afl. Voerenge, vr., voering; ook : (drink)geld : toe, vadere, gee' mij 'rn beetse voerenge ;
de voerenge va' mijne zak es versleten (of er es
e gat in), ik heb geen geld meer.

Voeroudze, vr. Zie VOERAAD JE.
Voestere, vr. ; - voesteren, WW. ; voestervadere, -vare (zoel lange a), m. Voedster, min ;
— voedsteren, opkweeken ; — voedstervader

den hailegen Dzozef was de voestervader van
Dzezuus.

Voet (lange oe), m. Mv. -en. Verkl. voetse (met
verkorte oe) ; mv. -ses, -lies. Wdb. — Alle vijf
voet (min gewoon : voeten), alle oogenblikken,
voortdurend, herhaaldelijk. Alle vijf voet koorde
snij lasteg vallen. Ze vraag(t) mij geld, alle vijf
voeten. — Voetse veur voetse, de eene voet voor
den anderen, langzaam. De zieke begint al te gave,
voetse veer voetse. Den train rijdt voetse veur
voetse. Spr. Voetse veur voetse gaa' verre, haast
u langzaam. Vgl. DB. Zeldener : voet veur voet.
- Voetse gelijk, met de beide voeten naast elkaar,
fr. h pieds joints. Da' kind sprengt voetse gelijk.
Voetse gelijk sferen (glijden). — Geene voet uit
de bane (of de weeg) zijn (of gaan) ; op de kortste
baan zijn. Fig. .Sies en es geene voet uit de weeg,

hij zit in 't ongeluk, maar door zijn gedrag verdient
hij 't. Vgl. J. CV (:4anh.). — Veur iemand geene
voet uit de weeg (of de bane) gaan, om zijnentwil
niet van richting, van gewoonte veranderen. Ook
van zaken : dat en doe mij niet (niets), 'k en zoo
(zou) er geene voet veuren uit nzijm bane gaan.
Spr. Geet (geeft) hem ne voet, hie pakt ne
stap, geef hem eenen vinger, hij neemt de heele
--

hand ; geef hem eenig voordeel, hij eischt nog
meer. — Zijne voet deur iet schuilpen (of slaan),
er kort spel mede maken. Dat dom spel moet
hier gedaan) zijn, anderst ga 'k er ne keer
mijne voet deure schazepen. — Bij iemand (of
ieverst) e voetse veurenhen, er meer te zeggen

hebben, er beter onthaald worden dan een ander.
Zijne voet veuresteken, vooruitgaan, iets
aanvangen. Astie ( als hij ) mij zag, en tost
(durfde) hie zijne voet nie meer veuresteken.
En steekt otcé (uwen) voet iiie' veuren, anderst
sla 'k ! — Zijn voetsier op 't droog hen. onbekommerd kunnen leven, welstellend zijn. —
---

.

.

Iemand ne voet onder 't achterste (de broek,
't mat, 't hol.., de klooten, de konte, en van vrouwen : de rokken, de kerte) steken (of dauwen of
geen), iemand eenen schop geven ; fig. hem kastijden, enz. Zoo Qok : ne voet onder de broek
('t achterste, enz.) krij(g)en.
— Met in. Iemand in de voete loopen, hem in

zijn werk belemmeren.
r-- Met mee' (= met). Iemand mee' de voef
opheffen, hem een (grooten) schop geven. — Er
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mee' vuile voeten deur(e) gaan, stout en ver-

metel, met opzet iets doen zonder zich te bekreunen om de meer of min erge gevolgen. Fr. mettre
les pieds dans le plat. — Spottend of schertsend. 'k Hebbe d' eer ou (u) te groeten mee han(de)n en voeten.

— Met onder. Onder de voete(n) zijn (of graken, of kommen), bij VD : onder den voet geraken, vertreden worden ; fig. in slechten toestand
(van geld, gezondheid) verkeeren ; ook : dronken
zijn of worden. — Iemand onder de voeten (ook
wel voet, vgl. VD) hauwen, hem bedwingen,
onderdrukken. Zoo ook : onder de voeten (of voet)
werpen, smijten, krzi(g)en, enz. — Van zaken :
de vlashandel es (of ligt) onder de voet(en), is
(bijna) te niet. Hie smijt (ook trapt) zij' geluk
onder zijn voeten. — Iemand t ges (gers, gras)
van onder de voete nzonien (maaien) of snijen.
Zie GERS.'t Ges onder zijn voete late
groeien, lui zijn, niet oppassen. — Kinderspel.
Onder de voet doen (of spelen), een muntstuk
onder den voet snel werpen en den tegenstrever
laten kop of letters raden. Vgl. HAND.
— Met op.. Op goe(F voet, op goeden we g , in
voordeeligen toestand, op de beterhand. 6Hoe
es 't mee 't proces ? 't Es op god voet. De zieke
komt op goeé voet (ook wel : In c komt op de voet).
Hie studeert goed hie es op goeé voet om dokteur te wer(de)n. Het tegengestelde : op slichte
— Iemand op de voeten helpen, hem in
.

beteren toestand brengen ; hem genezen. — Op
breeé: (ook wel groote) voet, op groote schaal,
zonder tellen of rekenen. Al wat hie doet, doet
hie op breetF voet. Dor leven z' op breeZ; voet.
Vgl. VD.

— Met nit. Uit de voet(en), uit den weg.
Maakt on (u) Uit de voeten. 'k Graaktege dor
toch nit de voeten. Afgedaan, afgemaakt : da'
werk es nui uit de voeten. — Dood : Tiest es ook
•
al uit de voeten.
— Met te. Te voete, te voet. \Vdb. L.-- Gaan
dor waar de keunenk te voete gaat, naar 't gemak.
— Op uithangteekens : Hier logeert men te voet
en te peerd.
— Hinkspel. Halve voet, een der acht vakken
van het hinkperk : als de hinksteen in dit vak lag,
moest men (thans niet meer) op de halve voetzool
voorthinken. G'heele voet, het volgende vak van
het hinkperk ; de hinker moest op den heelen
voet voorthinken. Zie hier HINKAARD en DE COCK
en TEIRLINCK, Kinderspel,
— Kinderpaaispelletje. 't Ee(n) voets' in
't andere : de moeder zwiert het eene voetje van
't kleine kind boven het ander, van rechts naar
links, en van links naar rechts, terwijl zij zingt :
.'t Ee(n) voets' in 't andere
Gengen te gare wandelen,
't Ee(n) voetse sprank in de beke, •
't Ander voetse sprank er achtere !

Ofwel :
t Ee(n) voets' in 't andere •
Gengen de koeikies wachten,
De koeikies liepen in d'havere,
En de voetsies dorachtere,
Dorachtere, doraChtere !

Vgl. DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel,
III, 235.

— De voet van de voetsiesploeg : het voetje,
vooraan, waarop het voorste deel van dezen ploeg
rust. Zie VOETJESPLOEG (bij de samenst.). Men
kan 't voetse verhoogen of verlagen.
— Lengtemaat. Wdb. Ne voet hee tien duimen
(te Gent twaleve). Twinteg voeten es 'n roe. —
Landmaat. Vier honderd voeten es '72 roe land
.(20 X 20). 'ply. voeten zegt men ook voet.
--L. Vgl. Soli. DB. CV . J.
— Afl. Voetelenk, m., voeteling (van eene
kous) ; mv. voetelengen. Wdb. •
— Samenst. In den vorm voet- : voetbad, o.,
voetbal, m., voetbank, vr., Wdb;
voetdiepe,
bn., zoo diep als een voet : 't water stond voetdiep op 't land; — voetdikke, bn., zoo dik als
een voet : die boomen en zij' mor voetdikke, ze
zijn nog te klain om verkocht te wer(de)n ; de
snee ligt voetdikke ; — voetende, o., voeteneinde
van een bed ; DB, J ; vgl. hoofdende ; — voetgangere, m., \Vdb; — voethoo(g)e, bn., zoo hoog
als een voet : 't vlas staat al voethoo(g)e;
voetkrabbere of -schrepere, m., tuig waaraan men,

vooraleer in huis te treden, de voeten afkrabt ;
SC'', CV, j;.
voetmatte, vr., Wdb ;
Voetmes, o., smidstuig : houwkling, fr. rogne-pied : de
smed slaa' mee' zijnen homer (hamer) op 't voetmes om een deel van den hoefhoorn af te houwen ;
daarnaast SAVELE ; vgl. DB ;
voetstik, o., voetstuk ;
voettert, m., zie TERT ; - voetval, m.,
\Vdb ;
voetvolk, o., Wdb ; onder 't voetvolk
zijn of graken, onder de voeten ; luizen : da'
manneke lig-t mee' voetvolk, J; — voetweeg

(sch. e), m., voetweg ; vanhier diminutief : voetwe(g)ele, m., en hiernaar : voetwe(g)elke, o., voetwe(g)elenk (mv. lengen ; verkl. -lenkske), m. In
den vorm voetses-. voetsies (van 't verkl. voetse):
voetses-, voetsiesploeg, vr., ploeg met een voetje
vooraan ; — voetses-, voetsieshangele, m., soms
voethangele, hangel van dit voetje ; voetses- of
voetsiespie, vr., soms voetspie, spie, waarmede
men 't voetje vastzet ;
voetses- of voetsieszole,
vr., ijzeren zool onderaan het voetje ;
voetsesof -voetsieskap, m. (doch zonder lidw. aebezigd) ;
(in het topspel) is 't voets(i)eskap, als sde topper
niet verder dan éen voet van den legtop mag kappen ; kapt hij verder dan éen voet, dan moet hij
zelf zijnen top leggen; vgl. duimk(i)es- en vuists(i)eskap.

Vogel, m. Niet in gebruik. Zie VEITGELE
(ook de afl. en samenst.).
Voiture (uitspr. op zijn Fransch), vr. Zie FETURE (de gewone vorm), ook de samenst. Voeg
hierbij : voiture-, gewoner feturesorze, vr., wollen deken die de geleider 's winters op zijn knieën
legt.
Vol, bn. bw. Niet in gebruik. Zie vm, (ook de
afl. en samenst.).
-

Voleere (uitspr. lee met sch. e en den klemt.),
vr. Fr. voliere.
Volgen, ww. Wdb. Very,: met hen (hebben) :
hie heet (heeft, niet es) iemend op de strate gevolgd. Kaartspelterrn:. een kaart leggen van
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dezelfde kleur als de gespeelde ; fr. suivre. SCH.
DB. CV. J. CL (Bijv.).
Volgens, vz. Zelden in gebruik.
Volges, volgest ; volgies, volgiest, vz.
Volgens. Wdb. Volgzes 't Dorder van de kaptain.
't Es volges(t), dat hangt af van of dat is
volgens 't geval of de omstandigheden ; fr. c'est

--- Afl. Voogdije, vr., Wdb.
Vooiazeur (klemt. op zeur) , m. Zie VOYAGEUR.
VOOle (uitspr. met sch. o), vr. Mv. -n. Verkl.
-lke.; mv. -Mes, -lkies. Fr. voile. Sluier (voor
aangezicht). — Nonnesluier. De voole dratg)en,
non zijn. — Vgl. SCH. CV. J. CL (Bijv.).

selon, cola depend. Ge paist da' ge gelijk het
(hebt), dat es volgies.

samenst.).

--

Volk, 0. Mv. -eren (ongewoon), nooit -en.
Verkl. -ske; zonder mv. Wdb. — Ras, familie.
L' es va' goe' volk, van een gezonde (of rijke)
familie. — Dor zal veel volk kommen nor kijken,
schertsend : dat is niets raars, bijzonders, merkwaardigs. J. CV (Aanh.). — Van 't volk zijn,
d. i. van 't levende, werkende, etende, drinkende
volk, dus : meedoe8. 't En es geene vrek : hie es
van 't volk. Mor(g)e pikkeme (pikken we), en we
moete van 't volk zijn.

Vollaard (uitspr. vollort), m. Koek of krentenbrood, dat de kinderen op Nieuwjaarsdag als
geschenk ontvingen. 7'e meere' (te midden) van
de vollord was er een gekaleurd stientse
(steentje, schildje). Vgl. DE COCK en TEIRLINCK,
Kinderspel, VII, 8, 154, 2 89. Zie ook : DB,
SCH (die in zijn Bijv. volaard schrijft).

Vollen, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.
en samenst.).
Vollord, m. Zie VOLL AARD.
Volontair (uitspr. op zijn fransch), m. Mv. -s.

Vrijwilliger. WVdb.
Voluum (klemt. op Zuum), m. (niet o.). Mv. -s
of -lumen. Verkl. -ke; mv. -kes, -kies. Volume.
Wdb.
Vondel, m. Niet in gebruik.
Vondeling (uitspr. -lenk), m. (nooit vr.). Mv.
-lengen. Verkl. -lenkske ; mv. -skes, -skies. Da'
maiske was ne vondelenk. \Vdb.
Vonder, m. Niet in gebruik.
Vondste (uitspr. -vonsta), vr. Mv. -n. Vond,
vondst. Wdb. Vgl. SCH. DB. J.
Vonk, m. ; — vonkelen, ww. Niet in gebruik.
Zie FONK, FONKELEN.
Vonnes (met korte e), o. Mv. -sen. Verkl. -ke;
mv. -kes, -kies. Vonnis. -- Fig. Dood, verlies
(vooral in spel). Goe' gespeeld ! 't zal zij' vonnes
zijn. --- Iemand zij' vonnes teekenen, iemand ten
verlieze (ter dood) doemen. Hie en zal nie meer
genezen : zij' vonnes es geteekend. Ge zilt da'
spel verliezen : 'k zal gaan on (u) vonnes teekenen.
— Afl. Vonnessen, ww., vonnissen.

Vonste, vr . Zie VONDSTE.
Vonte, vr. Daarnaast, gewoon, VI,'NTE (zie

ald.). Doopvont. De vont en es gee' wijwatervat.
Zie VD.
Vooder(e), bn. ; — vooderen, Ww. Zie VOORDER(E), VOORDEREN en afl.
Voogd, m. Mv. -en. Wdb. Ook van vrouwen
(niet voogdes) -: z' es voogd van her kind.

Voor, vz. bw . Zie VEUR, VEUREN (ook de

Voorde, vr. Niet meer in gebruik.
Voorder(e) (uitspr. noodara met sch. o), bn.

Comparatief van ver . verder (dat men niet
bezigt). Zie VERRE.
Voorderen (uitspr. voodaran met sch. o), ww.
Vorderen, vooruitgaan. Da' werk en voodert niet,.
— Afl. Vooderenge, vr., vordering : dor en
komt geen vooderenge, het vordert niet.
Voorke (uitspr. met zachtl. o), vr. Mv. -n.
Verkl. voorkske; mv. -skes, -skies. Vork. --- Benedendeel van het staakijzer. ; zie ald. s. v. STAKE.
— Samenst, Voorksteel., 05., vorksteel ; -voorktand, m.
Voorme i m. 'Lelden gebruikt. Zie FOORME.

Voormen, ww. Vormen, enkel in de bet. : het
vormsel toedieden, Dem biskop voorzet mor(ge)n
de kinders.
— Afl. Voornnsele, o., vormsel.
— Samenst. Voormmeetse, o., soms -roetere,
vr., meter bij het vormen ; ook : voormpeetse, o.,
soms eetere, m. ; vgl. CV, R, CL (Bijv.).

Voors, bw. Zie VOORT (ook de samenst.).
Voorst (uitspr. voost met sch. o), bn. Super-

latief van verre (zie aid.).
Voorste, bn . Zi e VEURSTE.
Voort (uitspr. met sch. o), bw. Daarnaast
VOORTS (uitspr. gewoonlijk voors). Allee, voors !
-- hoort (of voors) vormt een groot getal
scheidb. ww. ; de gebruikelijkste volgen hier ;
daar zij echter bijna alle een voortduring (of
een verder doen gaan) te kennen geven, kan het
volstaan ze op te sommen ; voor de beteekenis
verwijs ik naar de enkelvoudige ww.
Voort- of voor(t)sasemen ;
Voort- of voor(t)sbabbelen, - baffen, -bakken,
-ban(de)n ., -banken, -bassen, -batteren, -bauwen,
-beenen, -bellen , -ben(de)n, -bessernen, -betalen,
-betalen, -beulen, -beuzelen, -beven, -bibberen,
-bíen, -bijten, -blazen, -blenken, -bokken, -bleeken, bioen, -bloeien, -bobijnen of -babijnen,
-boelen, -boeren, -boffen, - bollen, -bonnooren,
-booren, -booten, -boeien, -bootsen, - braan,
-brabbelen, -brazen, -braken, -brakken, -bran(de)n, -brassen, -brauwen, -breen, -breken, -brengen, -bries(ch)en, -brobbelen of -broebelen, -broddelen, -broen, -brokken, -bronselan, -buffelen,
-bui(g)en, -builen, -buis(ch)en, -buizen, -buken,
-bur(re)len, -bustelen ;
Voort- of voor(t)scijferen;
Voort- of voor(t)sdarnpen, -dansen, -dauwen
(— ndl. -duwen), -dauwen (bij voortduring dauwen), -daveren, -dess(ch)en, -desselen, -deu(i)en,

VOORT

----

-dichten, -dobberen of - dodderen, -doefen, =doen,
-dokken of -doppen, -dokteuren, -dolen, -dompelen,
dompen, -donderen, -dra(g)en, -draitsen, -draven, -dree(g)en, -drengen, -drenken (= ndl.
drinken), -drentelen, -drenpelen, -drevelen, -drijven, -drillen, -droo(g)en, -drooinen, -drouien,
- drukken, - drumenen, - druppen, - duimen,
-duren, -duvelen, -dwailen, -dzakken, -dzokken ;
Voort- of voor(t)seegden, -enten, -eten ;
Voort- of voor(t)sfeesten, -figgelen of --fzkkelen, fijfelen, /uien , -flikkeren, -flessen, -flodderen, -Plotten, -fluimen, -fluiten, ,foefelen, f oeteren, frans(ch)en, fretten, -frompelen, -frotten, fruten, fruzttsen of - fruutselen ;
Voort- of voor(t)sgaan, -gabberen, -gaffelen,
-galoperen, -geen, -g-eeselen, -gee(uw)en, g(e) raken, -gespen, -geu(z)en, -giechelen, -gieten,
-gloeien, -nopen (gapen), -braven, -grijpen,
groeien, -grollen of -groinntelen, guzzelen ;
Voort- of voor(t)sha(g)elen, -hakkelen, -halen,
-hangen, -haspelen, -hauwen (. — ndl. houden),
- heeten (voortdurend heet maken), - he fen, - hekelen, - helpen of - helpen, - hekelen, - henken,
-heu(i)en, -hijgen, -hoeksten, -hoo(g)en, -hopen,
-huilen, -hullen ;
Voort- of voor(t)sja(g)en, -janken, jassen ;
Voort- of. voor(t)skabeelen, -kaisteren, -kaitsen, -kakken, -kalven, -kammen, -kampen, -kanarren, -kankeren, -kappelen, -kappen, -kasgen,
-katsieën, -kanten, -kauwen, -kawetteren, -kazakken, -keer(e)nzen, -keer(e)messen, -keergin,
-keer(e)men, -keesten, -ke(g)elen, -kerven, -ketteren, -keunen, -kietelen, -kiezen, -kijken, -koven,
-klabetteren, -kladderen, -kla(g)en, klainen,
-klaisteren, -klaitsen, - klakken, -klappen, -klaren, -kleferen of -klesseren, -klemmen, -klenken,
-kletteren, -klieven, -klippelen, -klokken, -klooten, -kloppen, -kluitsen, -knabbelen, -kna(g)en,
knainzen of -knainzelen, -knappen, -knauwen,
-eeneen, -kneutselen of -knuitselen, kneuzelen,
-knittseren of -knitseren of -knikkeren, -knikken,
kuitsen, -knoefelen, -knoeien. -knoeselen, -knoopenn, -knoppen, -koken, -kokkelen, -kolven, -kommen, -koopen, -knotsen (= ndl. kaatsen), -korten
kaarten), -koteren, -krabben of -krappen,
-kraken, -kreekelen, -krempen, -kreunkelen,
-kriebelen, -kriepen, -kra(g)en,- krzelen, -krochelen, - krommen, - krouien, - kruipen, - kuzmen,
-kuis(ch)en, -kullen, -kussen, -kuitsen, -kuzzelen,
-kwakken, -kwanselen, -kwasten, -kweeken, - kwezelen, -kwikken of -kwikkelen, -kwispelen;
Voort- of voor(t)slaan (= ndl. laden), -labeuren, -la(ch)en, -lameren, -lammen, -lampetten,
-lappen, -lasteren, -laten, lavaeen, -lee(g)en,
-leen, -leenera, -Zeeren, -le(gg)en, -lekken (van
vocht), -lekken (= ndl. likken), -lengen, -leunken,
-leuren, -leven, -lezen, -lie(g)en, -li(gg)en, -lijen,
-lobberen, -loeren, -lokken, -loo(ch)enen, -loopen,
-lossen, -loteren, -luchten, -luien, -luieren, -luimen, - luitsen, -dutten ;
Voort- of voor(t)smaitsen, -maken, -malen,
-mangelen, -manken, -marseren, -martelen,
-maschen, -mauwen, -mekkeren, -melken, -men. gelen, -messen, -meten, -men(g)en, -meulenen,
-meuzelen, -miezelen, -maten, -moe fen, -moeten,

VOORT
-mompelen, -inonken, -moor(de)n, -inoos(ch)en,
morbelen, -mooien, -mummelen;
Voort- of voor(t)sna(g)elen, -neuzen, -niezen,
-nijpen, -noemen of -nomen, -nouien;
Voort- of voor(t)soekeren, -oeksten ;
Voort- of voor(t)spaffen, Mailen , pa/zen,
-pakken, -pandoeren, -pappen, -pardafen of
-perdaffen, pardoefen of -perdoefen, -parlaitsen, -parlakken, -passen, -passeren, -patsakken,
-beensen, peezen, -pe(g)elen, -pekelen, -pekken,
-pengeien of -prengelen, -peuken, -peperen,
-persen, -pesten, -peuren, -peuteren, -peuzelen,
-pieken, piesen, -pikkelen, -pikken, -pinten,
-plaasteren, -"laden, -plaitsen, -plakken, -planten, -plekken, -pleit(i)n, ploe(g)en, -pluimen,
-plukken. -plunteren, -poefen, -poeieren, -pompelen, -pompen, -ponken, -posten, -praten, -preken, preutelen, pgzen, -pronken, -prossederen, -prossen, protten, pruimen, pruitsen
of -pruitselen, -prullen ;
Voort of voor(t)sraboelen, -raffelen, -ramen
of - re(g)enen, -rammelen, -ranioelen, -ranselen,
- ravo u is en, - razen, - reeken, - rekenen, -rekken,
-repen, -reutselen of -renzelen, -rieken, -rijen,
-ritsen, -rochelen, roefelen, -roeien, -roepen,
-roeren, -roeven, - rokelen, -rollen, -ronken,
-rooken, -rooven, -ropen (rapen), rosten, -rotelen, -routsen, -ruiven ;
Voort- of voor(t)ssakkeren, - sassen, -savelen,
-schaenenkelen of -scharmenkelen, -scharte?z,
-schaveelen, -schaven, -schaverdijnen, -scheen,
-scheeren, -scheer(e)inen, -schelferen, -schellen,
-schein?nelen, -schenken, -scheppen, -scherpen,
-scheuren, -schieten, -schherin, -schijnen, -schijten, -schilderen, -schitteren, - schokken, -schreemen, -schrepen, schgven, -schuifelen, -schuiven, -schuppen, - schuren, -schutten, -seezen,
-sermoenen, -sichelen of -zichclen, -sicken, -slaan,
-slaitsen, -slappen, -slaven, -slengeren, -slenteren, -slepen, -sieren, -sleuren, -slibberen, -slijmen, -slijpen, -slijten, -slikken , -slodderen, -sloeberen, -s foefen, -slonsen, -slopen (slapen), -sluieren, -siuiznen, -sluipen, -sinaleren, -smaken,
-smakken, -smouten, -smeen, -smeeren, -smelten,
-smeten, -smoelen, -smokkelen, -smooren, -sinusken, -smuisteren, -smullen, -snabbelen of -snebberen, -snain_ sen of -snainzen, of -snaitzse/en of
-snainzelen, -snakken, -snappen, -snauwen,
-sneeën of -snouën, -snijen, -snikken, _snippen
of -snippelen, -snoeien, -snoeren, -snoeven, -snokken of -snokken, -snuffelen of -snuisteren,
-snuiten of -snuften, -snuiven, -snurken, -snuttelen, -soeven of -zoeven, -spaitsen , -spannen,
-spartelen, -spauwen, -speeken of -speckelen,
-speeten, -spelen, -spellen, -spies; -spinnen,
-splenteren, -spletten, -spodderen, -spoelen,
-spotten, -spreken, -sprengen, -sproeien, -spruiten, , -spuitsen, -stampen, -stappen, -steken,
-stekken, -stelen, -stellen, -stempelen, - stenken,
-stieren, -stijven, -stoefen, -stoken, -stoormen,
-stooten, -stoppen, -stoven, -stra -en, -stralen,
-streelen, -streu(i)en, -streunkelen, -strijen,
- str ken, -stroomen, -stroopgin, -stroppen, -stztderen, -shaken, -stuiven, sturten, -suikeren ;
Voort- of voor(t)stainzelen, - tamboeren,
-tampeesten, - tappen, -tassen, -tasten, -ta/eren,

• VOORTS
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teekenen, - teemsten, -teer(e)lengen, - tellen,
- tem meren, -temperen, -ten telen, -terten, - tetten,• -tenteren, -tieren, -toefelen of -toefen,
-toeren, -toppen, - to tellen, :trakteren, -trampelen of -trappen of -trappelen, -trekken,
-trerztelen, -treunselen of -treutselen of -truutselen, -trommelen, -trompetten, -trollen, -trunten of -truntelen, - tsa f eten, - tsam felen of - tsanfelen of -tsammelen of -tsampelen of - tseumpelen of - tseunkelen of -tsornrnelen of -trommelen,
-tsoefelen, -trollen, -(t)sukkelen, -tuim(p)elen,
-tuiten, -tureluren of -tuurlututen, -tuten ;
Voort- of voor(t)sva(g)en, -vallen, -varen,
vasten, -vechten, -veesten, -verhuren; -verkoopen,
-vertellen, -verven, -vetten, -veunken, -vennzen
of -veztzen, -vieren, -valen , -vazen, viss(ch)en,
-vla(g.)en, -vlammen, -vlechten,. -vle(b )elen,
-vleu(i)en, -vlie(g)en, -vloeien , -vloeken, -vlotten,
-vluchten, voeieren of -voeren, -voelen, -voeren,
-vorten, -vra(g)en, -vrengen, -vribbelen of
-(ribbelen, -vriezen, -vr ijen, -vrijven, -vroeten ;
Voort- of voor(t)swachten, -waggelen, -wainschen, -waken, -wandelen, -wannen, -wasschen,
-veeeken, -ween, -veeren, -weerlichten, -we(g)en,
-wen(de)n, -wentelen, -wentelen, -werken, - seerpen, - wetten (van messen), -wetten (— nd.l. wedden), -wennen, -weven, -wie(g)en, -wien, -wiepen
en -wiegelen, -wiezen, -wijzen, -willen , -winnen, -witten, -woekeren, gewoner -oekeren, - wor(re)men, - w uien, - wzts(t)elen ;
Voort- of voor(t)szabberen of -zibberen of -toeberen, -za(g)en, -zailen, -zakken, -zantten, -zeeken, -zeeen, -zeeveren, -ze(ç)en. -zen(de)n,
-zengen (— ndl. zingen), -zengen of -zengden,
-zenken , -zetten , - zeu(i )en , -zeuren , -zien ,
-zij(g)en, -zijpelen of -zijpen , -zitten, -zoeken,
-zomeren, -zoomen, -zoppen, -zooien, -zuchten,
-zuti(g')en, -zuipen, -zwadderen, - z ze'ainselen,
- zwakken of - zwieken , - zweepen, - zweeren
ndl, etteren), -zweeren (- ndl. vloeken),
-za eetgin, -zwelgen, -zwellen, -zwemmen, -zwengelen, -zwieren, -zwijmelen, -zwaaien.

(uitspr. gewoonlijk voors met sch. o),
bw. Voort (zie ald. de samenst.).
Voorts

Vooruit, bw. Niet in gebruik. Zie VEURUIT,
VEURENUIT (ook

de samenst.).

Voos (uitspr. met sch. o), bn. Trapp. v. verg. :
voozer(e), voost. Wdb. Die rope (raap) was
g'heele ans voos. Vooze radrjzen.
Voozachteg, bn. bw., voosachtig ; —
voozegkied, .vr., voosheid.

Voos (uitspr. met sch. o), m. (J : vr., ook CV).
i\Iv, voozen. Verkl. -ke, mv. -kes, -kies. Ongewoon.
.Stem. Tsondaas zuipt en zengt hie te vele, en.
tsmondaas es hie zonder voos. — Stem (in kiezing). Hoeveel voozen heet (heeft) hie g'had
— Gewoon : zangwijze. Daarnaast, veelal,
geus, en verkl. veuske. Hoe es de veus van da'
liekske ? Op (de) vests zengen, goed zingen (zooals
de zangwijs.het verlangt). Op de vests zijn, goed
zingen ; fig. op goeden weg zijn. --- Trauwen es
e schoo' liekske, mor de veus es modelijk. Vgl. J
(Bije.). — Uit de veus vallen of van. de veus
?

.,
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VOS

valsch zingen, niet zingen zooals 't behoort. — Zooveel vees hen as 'n koe, niet kunnen .
zingen. --- 'n And veuske, een oud liedje; dauw .
afzijn,

verskies zijn de schoonste (de beste). -- 't Es
altoos 't zelfste veuske, het is koekoek-éenenzang. — Spr. Er zijne veus i(n) slaan, er tusschenkomen. Ze moet overal herre veus i(n) slaan.

Vgl. KIL. DB. CV . T. R. J.

Vorderen, Ww. Zie VOO(R)DEREN (ook de afl.).
Vore, vr. Mv. -n, Verkl. voorke, •mnv. -kes,
.

-kies. Voor. Wdb. De kartonk en Aan. nog geen
rechte vore trekken. -- Gemeen aarspleet.
Iemand ne stamp onder zijn vore geen: (geven).
Ze kreeg ne schztp onder her vore.
— Afl. Voren, ww. : land voren. CV (Actrzh,).

Voren of voorn, m. (vistb). Niet bekend.
Voren, bw. Niet in gebruik. Zie VEti RE ,
VEURS.

Vork, vr. ; — vorm, m. ;
vorsch,1n . ; -vorst, m. o f vr. Niet in gebruik. Zie VOORKE,
VOORM (FOORME), PUID, VU(R)ST ; ook

de afl. en

samenst.

Vort, bn. Trapp. v. verg. : vorter(e), vor(t)s t.
Rot, verrot.. Seri. DB. — Zoo vort as 'rrz mespele,
as 'in ma u ter peere, zeer rot (van vruchten, menschen). — .S'tenke gelijk ne vorten hond ('n vorte
katte, 'n vorte koe, vorte vis, ne vorten harenk,
'n vorte beeste). — Vorte kloot, smaadnaam :eig.

rotzak, persoon die van geen gezond ras is ; slecht
mensch. Van vrouwen : vorte korte (of konte). —
Vorte gast, rotte aardappel : 't ramt te velt', der
tillen lees jaar veel vorte gasten (ook keerels)
zijn. -- Nat en vuil. 't Were was vort, Ne vorte
zonnere. — Vorte leu(g)ens, groote leugens. —
Spr. Mee beloften en vort appels en doede niemand zeere.
- .- Afl. Vortachteg, bn., : vortachteg were ;
vorteghied, vr., verrotheid ; — vorten, ww.,

verrotten.
-- Samenst. V rtzak, ^n. rotzak. Smaadnaam :
,

de vortzakke' va' Leeverger.

V OS , Vip. Mv. -sen. Verkl. -ke; mv. -kes, -kies.
WVdb. Zoo s lira as ne vos. Zoo ros as ne vos.
Mensch of dier (paard, koe, hond, kat, enz.) met
bruinrood haar. Vgl. J. -- Voske, o., goudstuk. j,
TEIRLINCK, Wdb. van Barg. - Spr. As de vos
de passie preekt, boere', wacht ouder (uw) ganzen. J. Vgl. VD.
— All. Vosachtig (uitspr. voz-achtach), bn.
vossen, bedr. ww., bedriegen :
bw., Wdb. ;
--

g' en zilt mij nie' vossen.
— Samenst. Vossejonk, o., mv. -jongen, vossenjong ; — vossemelk, vr. : mee' vossemelk opgekweekt zijn, vossemelk gedronken hen (hebben),
slim zijn ; Log., Wdb; — vosseperte of -streke,
vr., veelal in 't mv. : slimme toer of daad : hie
hee' vosseperten i' zijne siert; — vossestert, m.,
fluweelbloem (Amaranthzts, vooral A. caudatus

L.), naar de rosse, staartvormende bloemen ;

--

vossevel, o., vossenhuid, eig. en fig., vgl. VD.

Vos, bn. Vosharig, bleekbruin of ras. SCH.
CV . R. J. CI, ( lijn. ),

VOUTE

VREKEN
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Voute (uitspr. vaatfa), vr. Zie VAUTE (ook de
aft en samenst.).
Vouwe (uitspr. vaag wa), vr. Mv. -n. Verkl.
vaif7vke; mv. -kes, -kies. Vouw. Wdb. Da' valt
t(s)iisschen de vauwen; vgl. PLEUIE. In de vauwe,
zooals 't moet zijn : dat en was in de vauwe niet.
- Ad. Vau7 'en, zvw. vouwen ; vanhier
vau wenge, vr., wauwere, m.
,

Voyageur (uitspr. zelden op zijn fr. ; gewoner

veuiazeur, vie(j)azeur, voeiazeur of vooaazeur,
klemt op zeur), in. Mv. -s. Verkl. -rke ; mv.
-rkes, -rkies. Reiziger ; bepaaldelijk : handels-

reiziger ; -- reisduif (soort van duivenras).

Vracht, vr. Niétin gebruik. Zie VRECHT (ook
de samenst.).
Vraë, vr. ; -- vraën, Ww. Zie VRAGE, VRA-

Vrecht, vr. Mv. -en. Vracht. DB. Die vrecht
es te groot veer eeene man. -- Zijn vrecht hen
(hebben) of krij(g)en. Eig. en fig. : genoeg te
dragen hebben (sprekende b. v. van eten, drinken,
slaag, enz.). 'k En kan nie racer eten, 'k hè meer
as mijn vrecht. Gisteren was hie zat, en hie ha'
zijn vrecht ('n goe vrecht), zille. Hie krijgt zijn
vrecht, al. slaag, verwijtingen, kastijding, enz.
Ook niet mee : Sies hee' zondag zijn vrecht
mees-ckre(g )en; men zegt nog : iemand zijn vrecht
meegeer (meegeven). Mee 'n vrecht weeg zijn,
ni. met een vracht leugens. J. -- Spottend. Mee'
die belofte en ne zak steenen, hee ne mains 'n
g'heele vrecht. DB.

Vrede, vr. Daarnaast, gewoon, vree. Wdb.

I(n) vree en i(n) vriendschip (b. v. iets zeggen),

met vrede en vriendschap. --- Verspreid uithangteeken (onder ander te Mater) : In d' Hope va(n)

GEN.

Vre(de).

(uitspr. vra(g)a, met zovl. lange a), vr.
Mv. -n. Verkl. vraag ske ; mv. -stres, -skies.
Vraag. Wdb.
Vragen (uitspr. vra(g)an, met zovl. lange a),
Ww. Very. : vrieg of vroeg, gevraagd. Wdb. -Zijra broo(d)vra(g)en, bedelen. J. -- Van iemand
iet vra(g)en, (het) eischen. Dat en kan 'k hem

Afl. Vreedzaam, daarnaast vreedzamig
(uitspr. gewoonlijk -som, -Bommach), bn. bw.
— Samenst. Vredegerecht, o. ; •--- vrederech-

Vrage

toch nie' ze(gg)en, dat en keende va' mij nie' vra(g)en. Ge vraagt te vele van hem. -- iVor iemand
of nor iet vra(g)en, er van houden, het verlangen.

.R'aa(d) vra(g)en, nooit : om raad vraCV. J.
gen. --- Kaartspel (whistspel). Fr. proposer
eenen maat vragen om samen te spelen voor acht
slagen (minimum). 'k ID 't gevraagd en gij zij'
meet' ee aan. -- In zeker whistspel : 'n korte
vra(g)en, een slechte kaart afleggen en aan de
medespelers een ander vragen (als men de kleine
miserie speelt) : 'k vra(g)e koekentwieé.. -- In
het jasspel: ren dender, ne vierder, enz. vra(g)en,
drie of vier opeenvolgende kaarten aanmelden.
- Afl. G raagachteg, bn. ; — vra(g)ere, M.,
elan of vrouw die (veel) vraagt.
- Samenst. Vraagschotele, m., vraag stort,
vraagal ; op lastige vragen (van kinderen),
luidt dikwijls 't antwoord : 't zi,'n vraag schotels
(of vraaptcrteia). Vgl. ScH. DB. CV . T. R. J.
VD (. Zuidn. »).
Vrake (zovl. lange a), vr. Wraak. Wdb.
Samenst. Vraakgiereg, bn., b iereghied,
vr. ; vraakzucht, vr„ vraakzzcchteg, bn. ; vgl.
VD op wraak.
Vramains, o. Zie VROUWE (samenst.) ; vgl.
VD : VROMMES.
Vrang (uitspr.- vrank), bn. bw. Trapp. van
vergg.: vranger(e), vrankst. Wrang. Da' snzaak(t)
—

--

vrank.

Vrank, bn. bw. Zie VRANG.
Vrank, bn. bw. AVdb. Niet in gebruik. Zie

(ook de afl.).
Vravolk (lange ndl. a), o. Zie VROUWE (samenstellingen).
Vrauwe, vr. Zie VROUWE (ook de afl. en
samenst.).

FRANK

—

m.
Vree, vr. Zie VREDE.
Vreed (sch. e), bn. bw. Trapp. van verg. :

tere,

vreeër(e), wreedst. Wreed. Wdb. -- Zeer, uitermate, buitengewoon. Appels dat er zijn, 't es
vreed ! Z vree' schoone. Der zij' vree' veel
pato(dd)ers dees jaar. Der zal vree' veel volk
zijn op de foore. .E vree' groo' perd, Boerke
ligt mee' vree' veel geld. 't Es vree' gelijk dat
hie drenke kan. Vgl. J. CV (Aanh.). Log., Wdb.
Ook gevolgd door van : 't es vree' van de prui wu een die er zijn.
— Afl. Vreeê hiel, vr., wreedheid.
.

Vreef, vr. Zie VREDE.
Vreemd, bn.boy •Niet iel gebruik. Zie VRENDE

(ook de afl .).
Vrees, vr. Zie VREE``/.E.
Vreeze (sal. e), vr. Mv. en verkl. ongewoon.
Vrees. - Spr. Die geen vreeze 'n heet (heeft),
hy ijk t ook sla(; )en, tot een die beweert geene
vrees te kennen.
Koch duvel
V reezen (srh. e), ww. Wdb.
noch helle vreezen, niemand vreezen. --- Spr. Die
iiie en vreest, krijgt ook slagen. Vgl. VREEZE.
- Afl. Vreesachteg (uitspr. vreezachtach),
bn. bw. ; vanhier : vreezachteghied, vr. ; Wdb ;
vreeselijk (uitspr. met ij ), bn. bw. : e vreeselíjk ongeweerte ; Wdb.
Vrek, rn . Mv. -ken. Verkl. -ske ; mv. -skes,
- skies. Wdb. Daarnaast, gewoner, vrekke, (grammaticaal) vr. Da' leeft gelijk 'n vrekke. 't Was
'n leeleke vrekke, en hie (niet zij) moest toch ook
sterven. Vgl. GR A VE, ,LODE, WALE, en eenige
andere naamw. ; en zie .Kl.- en Vorml.
-- Afl. Vrekachteg, bn. ; -- vrckord, 1Ti.,
erekaard, VD (»gekaard, « Zuidn. »).
--

Vreken, ww. Very. vrook (niet vreektege),
gewroken. Meestal wed. Wreken. Vgl. J.
-- Afl. Vrekere, m. , wreker (man of vrouw.)

VRENDE 2 74 -°

Vrende, bn. bw. T rapp. v. verg. : vrender(e),
vrendst. Vreemd. Wdb. Vrend volk, vrende
mains(ch)en, volk, menschen die niet tot de
familie behooren. Spreekt mor op, hier en es gee'
erend volk. Bij vrende mains(ch)e nzoete wennen, dàt es droeve. — Van menschen en dieren.
Schuchter, bedeesd. Da' kind es vrende, 't en
komt nie genoeg bij mains(ch)en. De musschen
en zijn nie' vrende.
Afl. Vrendelenk, m. ; mv. -lengen; vreemdeling (man of vrouw) : wie es da' wijf ? 'k en
ken ze niet, 't es ne Vrendelenk (zeer zelden
'n vrendelenge).
—

Vrengen, ww. Zie VRINGEN.
Vreten, WW. Niet in gebruik. Zie FRETTEN

(ook de afl. en samenst.).
Vreugde, vr. Niet zeer gewoon. Vgl. BLIJDSCHIP, LEUTE.
Vreve, vr. Mv. -n. Verkl. vreefke, mv. -kes,
-kies. Wreef, het wrijven. Geet (geeft) de schoenen 'n vreve (nl, met den borstel). — Temend 'n
vreve geen (geven), hem een slag toedienen of éen
bitsig woord toespreken ; hem foppen. — 'n Vreef
onder zijnen neuze krij(g)en, bedrogen zijn ; ook:
'n wreef a(n) zij' gat hen (hebben). Vgl. Lol.,
Wdb.

Vribbelen, ww. Zeer zelden gebruikt. 't Gewone woord is FRIBBELEN (zie aid. ook de afl.).
Vriend, m. Mv. -en. Verkl. -se; mv. -ses, -sies.
Wdb. — Soms voor vriendinne . Sieska es mijne
vriend. — Vriend zijn, vrienden zijn; ook : van
dezelfde familie zijn ; va' keends-af zijre (zijn
we) vriend ; Trest en ikke zijn nog 'en beetse
vriend.

-- Afl. Vriendelijk (uitspr. met ij), bas. bw .,
Wdb; vriendelijk bier, goed, aangenaam bier ; -vriendinne (klemt. op din), vr. ; — vriendschap,
vr., vriendschap ; spr. d'een vriendschap es d' ander werd, voor een ontvangen dienst geeft men
graag wederdienst, J, CV (Aanh.); i(n) vriendschip, met vriendschap, zonder twist : i' vriendschip mee ierend leven ; i' vriendschap van
Temend scheen (scheiden), i' vriendschap elkanders verstaan,

Vries, m. Vorst. We li(gg)en al mee' de vries,
het vriest reeds. — Als persoon opgevat. Meester
de Vries zal gaan) komen, de winter nl. Meneer
de Vries staat an de deure. — Weerrijmpjes
Sent Andries
Komt mee' de vries,
En Sente Lezt(i)
Konzt mee' den deu(i).
Of :
.Melder (of klaar) were mee Sent Denies
Meldt geweunelijk sterke vries.

Vriezen, ww. Very. : vroos (nooit vroor),
gevrozen (nooit gevroren). Met hen (hebben) of
soms met zijn. 't Hee of 't es gevrozen dezen
nacht. 't Vriest dat 't klettert, dat 't kraakt,
zeer hard; 't vriest steenen dikke, 't vriest steenera uit de grond. Vgl. J.
— Afl. Vriesachteg (uitspr. vriezachtach), bn.
bw., vriezensgezind : de lucht es vriesachteg,

VRIJ

vorst voorspellend ; de vloer droogt rap op, 't es
vriesachteg ;J, CV panla.).
— Samenst. In den vorm vries- : vriesdag, m.,
dag dat het vriest : 't es ne ferme vriesdag ; —
vrieseende, vr., eend die in 't land komt als het
vriest ; — vriesg ante, vr., vriesgans ; vgl. VD,
SCH, DB, J; — vriesjaar, o., jaar dat het hard
en lang vriest ; — vriesmaand of -mond, vr. :
't kur(t) mondeke 's nog 'yz vriesmaand ; —
vriestijd, m. : me zijn in de vriestijd, ; — vriesweke, vr. : de Kes(t)weke, dat es 'rz ka vriesmoeke;
— vrieswere, o., vriesweder. — Eenmaal in den
vorm vrieze- : vriezernan, 111. vorst, winter (als
ingebeelde persoon opgevat) : de vriezeman es
dor ; en loopt in de snee niet, de vriezernan zal
on (u) pakken ; vgl. J.
,

Vrij, bn. bw. Trapp. v. verg. : vrijer(e), vrijst.
Wdb. — Zoo vrij as ne vezt(g)el in de lucht,
zeer vrij. — E vrij man, o. ; ne vrije man, m.:
Koben es e vrij man of ne vrije man. Zie MAN. —
Vrij en ombelast, van eigendommen : zonder lasten
of hypotheek. J. — Vrij veur e jaar zijn, door den
militieraad vrij van dienst, voor éen jaar, verklaard
worden, omdat men te kort van gestalte is ; vanhier in het bolspel : ge zij' vrij veur e jaar, gij
hebt te kort gebold. — Kaartspel : 'n Kort
(kaart) es vrij, als er geen hooger kaart van
dezelfde kleur in 't spel overblijft : ge moest klaverezesse gespeeld hen (hebben), ze was vrij ;
'n vrij korte. De zeve' vrij, aas en heer eener

kleur (aas is vier, heer is drie, maakt samen
zeven). De zesse vrij; aas en vrouw (q. + 2 = 6).
Ongewoner : de vive vrij; aas en boer (4 -1- I =5).
Vgl. J.

— Veilig. allee al die autonzobiels en es ne
malns nie inteer vrij op strate. Onder den eolrlezt(g) en warcme zelfs nie vrij in de kelderc.
DB. J. CV (Laizh.).
— Benieuwd. In de uitdr. : 't es zitij vrij, ik
ben nieuwsgierig. 't L's mijvrij, of ze vanda(g)e
kozzarrze zal.
— Afl. T rijt ed en, jonger, vrijraid, vr.,
vrijheid; — vrijdom, m., vrijheid, vrij gebruik
(van eigendom) ; vgl. VD, J, CV (Aanh.).
— Samenst. Vrijboom, vrijheidsboom (geplant
in 't jaar 1 830 of een der volgende jaren) : te
Zeg et crrz, op de Plootee (Plaats) stond er nen
hoo(g)e vrijbooras ; Lol., Wdb ; — vrijgezind,
soms vrijz,inneg, bn. bw., van zin (gedachte) vrij ;
vanhier : vrijc ezindhied, vrijzinneghied, vr., vrijgeweed, o. , vrij geweid ; DB : vrijgewee;
vrijman, 0., vgl. VD, en, boven, vrij; — vrijposteg, bn. bw., \Vdb ; vanhier : vrijposteghied,
vr., vrijbostegord, m., vrijpostigaard, vrijpostig
mensch ; — vrijwitleg, bn., vrijwilleger(e), m.,
-

-

Wdb. — Er zijn ook een aantal samengestelde
ww. met vrij-, als : vrijblijven, b. v. van soldatendienst; -- vrijg(e)raken, vrijraken (uit de
gevangenis, van krijgsdienst, uit de handen, enz.);
_._. T rijkornjrzen, vrijkomen ; — vrzjkoopen, VD;
- vrijlaten, \Vdb ; — vrjloapen, van mensch
of dier : ge '.ras meugt den hond n ie late vrijloopera ; Wdb ; — vrijloten : 'k zal nzij wel vrijloten ; — vrijmaken; — vrijplaiten, vrijpleiten;
— vrijspreken, VD ; vanhier vrijsprake;
vrijstellen ; -- vrijstrijesz, zooveel als vrij---

VRIJ

VROOM
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vrijverklaren en wellicht eenige
andere nog.
Vrij, o. Kinderspel : plaats waar een speler
vrij is, niet kan noch mag gevat (gepakt) worden.
Op (of in) 't vrij zijn.
Vrijdag, m. Mv. -da(g)en. Wdb. op ne vrij-

Vroed (uitspr. vroet, met verkorte oe), bn. bw.
Trapp. V. verg. : vroetter(e),vroetst. Zie VEROED.

dag kommen. Ge moet de vrzydag kommen en
n•et de zaterdag, op vrijdag. Goe,Y Vrijdag.
Tsfrijdaas (of at-), soms sfrijdaas en (a)tfrijdaas, des vrijdags. Zie DAAGS.
— As Paschen op ne vrzielag komt, nooit. J.
CV (Aanli.).
Volksmeteorologie. De vrijdag schept de
zondag, of zuk ne vrijdag, zuk ne zondag, het

Vroeg, bn. bw. Trapp. v. verg. : vroeger(e),
vroegst. Deg valt nooit weg. Daarnaast, gewoon,
TIJLEK (zie ald.). Wdb. Vroeg en late,
altijd. De keerel zuipt vroeg en late. J. CV
(Aanlz.). Vroeg of late, eens. Vroeg of late
zal ze ddt bekoopen.J. CV (Aanh.). — Vroeger,
vorig. In vroeger jaren en waren de mains(ch)en zoo hooverdeg niet. J. — Zelfst. o. : in
't vroege, in 't begin. 't Gebeurdeg' in 't vroege
van de mor(ge)n. Ale zijn in 't vroege van
't jaar,van 't sezoen. J. CV (Aan/z.). CL (Bijv.).
Samenst. Vroegmesse, vr., de eerste mis :
't klept year de vroegmesse ; SCH. DB. CV. J. ;
vroegirtijd, soms -tijds, eertijds : vroegertijd(s) em bestond die mode met ; vgl. CV, J.

vechten ;

weder van den vrijdag is ook 't weder van den
zondag. — Volksgeloof. De vrijdag bren t
,

ongeluk mee..
Afl. Vrijdaa(g)sch (uitspr. ch voor a), vrijdagsch : 'n vrijdaa(g)sche mort (markt) ; vri:1daas were, zondaas were, vrijdagsch weder,

zondagsch weder.
Samenst. Vrijdagave(n)d, m,, -mor(g)en,
-nacht, m., -noene, 10. , -veurnoene,
7irijdagwere, o.;
-achternoene ; vgl. VD ;
spr. : vrijdas were — zondaricere ; vgl. J.
-

Vrijen, WW. Very. : ik of hie vree, e vreedt

(verkorte c), ze vreen (eenlettergr.) ; gevreen.
Wdb. Vi-ije ;wee zemand, niet : iemand vrijen.
Ze vrijen, ze hebben elkaar lief, ze verkeeren.
Spr. Kozijn en nichte vrije lichte.
— Afl. Vrijaadje (uitspr. -oudza), yr., vrijage ;
— vrijere, m. an iedere venger van her hand
hangt er ne vrijere, zij heeft zooveel vrijers als
ze wil ; — vrijerije, vr., het vrijen.
Vrijf, m. (niet vr.). Wreef, fr. con de pied.
-

Mijne vrijf doe mij zeere. KIL. Sex. DB. T. R.

CV. J. VD (vr. en « gew.
Vrijlien, ww. Niet in gebruik.
Vrijven, ww. Very. : vreef, gevreven. Wrijven. Wdb. Spr. Iemand zet deur zijm muile
-

vrijven (of deur zijnem bord, baard), hem iets
verwijten, hem zijn zaligheid zeggen. — Het
vrgt t(s)uss(ch)en twie persoonen, als er

tusschen beiden eenige oneenigheid is ontstaan.
— Afl. Vrijvenge, vr., wrijving : iemand 'n
vri:IVenge geen (geven), drouien (draaien) of
/open, hein afrossen, bekijven, berispen, een
verwijt toesturen; — vrijvere, m., iemand (vrouw
of man) die wrijft.
Vringen (uitspr. vrengan), ww. Very. : vronk
of vrank, mv. vrongen of vrangen ; gevrongen.
Wringen. Wdb. — Het vrengt of er vrengt let,
er is oneenigheid, twist, vijandschap (tusschen
twee personen). Vroeger waren 't de beste vrien(de) n, nul vrengt er iet ; het vrengt t(s)uss(ch)en Tonic en Sies. SCH. CV. T. R. J. —
Van vruchten. Wrang zijn of smaken. Die peere
vrengt (in de kele). Der es let in dienen dzenitiver da' vrengt. SCH. DB. R. CV. J.
— Wed. Van personen. Dringen. Ilie vrengt
hem deur 't volk.

Vroed, bn. bw. Niet in gebruik, behalve in de

samenst. vroe'vrauwe (zie ald.).

Ive vroetten hond. Vroet van de koleere.

— Afl. Vroetteghied, vr., verwoedheid.

Vroedvrauwe (uitspr. vroefrauwa), vr. Mv,

-n. Verkl. -he. Vroedvrouw. Wdb.

Vroeginge (uitspr. -genga), vr. Wroeging.
De vroegenge van 't geweten.
Vroet, bn. bw. Zie VROED (en de afl.).

Vroetelen, onz. zw. ww. Herhaaldelijk wroeten. Kinders vroetele geeren In 't zand en in de
more. — Knoeiwerk verrichten. (le moet goed
opletten en Me' vroetelen. Vgl. DB. J.
— Afl. Vroeteleere, m., iemand (man of
vrouw) die vroetelt
vroetelenke, vr.
ww.
Daarnaast,
gewoon, FRUTEN
Vroeten,
(zie aid.). Wroeten. Wdb. De mol vroet de
-

;

grond op. Werken en vroeten ; scharten en
vroeten : hard werken. — Volksmeteorologie.
As de mol vroet re(g)ene. — Wed. Er hem
deztre vroeten, zich door een moeilijkheid wer-

ken.
— Afl. Vroetende, vr. ; vroetere, m.
Vroe'vrauwe, vr. VROEDVRAUWE.
Vrok, m. Wrok. Wdb. ilï draagt
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vrok

zijn herte.

Vrolijk (uitspr. met zachte o en met ij), bn.
bw. Vroolijk. Wdb. Men zegt wel meer leuteg,
bEie
e aid.
vr; g
(uitspr. vronk), m. (niet vr.). Mv. -ngen.
Verkl. -kske ; my. -skes, -skies. Wrong. Wdb.
Het eenmaal wringen. The gaf ne vronk en de
koorde was los. — Het ineengewrongen. We
vronk toebak. Ak vronk saijette of garen. —
Fig. Oneenigheid; wrok. Der es ne vronk t(s)us-

s(ch)en de twie broers.

Vrongel, m. Zie VRONGELE,
Vrongele, m. De slot-e valt dikwijls in de

uitspr. weg. Ineengewrongen iets ; kleine wrong.
vrongel toebak. We vrongel werk, garen, enz.
Ve vrongel strood op 'm perse : men steekt
:mike roede in een stuk land om aan te wijzen dat
or niet mag gejaagd worden.

Vronk, m. Zie VRONG.
Vroom, bn. bw. ; — vroon, 0. Niet in ge-

bruik (ook niet de afl. en samenst.) in de bet. van

VROUW

—

't Wdb. — Sterk, kloek, kloekmoedig. Zijne zeun

es ne vrome keerele.

Vrouw, vr. Zie VROUWE.
Vrouwe (uitspr. vrauwa), vr. Mv. -n. Verkl.

-wke ; mv. -rokes, -wkies. Vrouw. Wdb. — Voor
vrouw = echtgenoote zegt men gewoonlijk wijf
(zie ald.). — Vrazcwke, o., klein meisje : komt
op mijne schoot, mnzj' vrauwke. J (Bijv.). CV
(Aanh.). — In 't kaartspel dat vereuken (zie

aid.) heet, zegt de winner, als hij eene vrouw
omkeert : vrauwke spint rok of vraztwke spint
haar, en hij trekt aan den rok of aan het haar
van den verliezer of van de verliesster ; ofwel hij
dreunt het volgende rijmpje op en.geeft den verliezer bij ieder beklemtoonde lettergreep eenen
buisch : Vrauwe, vrauwe, katteklauwe, hondebete, vleu(z)schete

— Samenst. In den vorm vrauwen- voor klinker, h, d, t (eenmaal voor b vrauwanz-); vrauwevoor de ander medeklinkers. Vrauweznbeul, m.,
VD ; — vrauwebeen, o. ; — vrauwebroek, vr. ;
— vrauwebuste, vr., vrouwenborst; — vrauwendokteur, m. ; — vrauwefeeste, vr.; — vrauwenhaar, o. ; — vrauwenhals, m. ; — vrauwenlzand,
o. ; — vrauwenhandschoen, m. ; — vrauwenhende, 0., vrouwenhemd ; — vrauwenhoed, m. ;
— vrauwejakke, vr. (niet o.) ; — vrauwekappe,
vr., ook vrauwemuitse, vr., vrouwenmuts ; —
vrauwekam, in. ; — vrauwekause, vr., vrouwenkous; — vrauweklap, m., of vrauwepraat, m.,—
vrauwekloppere, m., houtsblok van vrouwen ;
vrauwekleed, o., mv. -kleeren, daarnaast gewoon
vrauwekliedsele (= kleedsel), o. ; — vrauwekloostere, o. ; — vrauwelijf, o., vrouwenlichaam;
— vrauwelijveke, o., zie lijveke; — vrauwemanieren, vr. mv. ; — vrauwenzantele, m. ; —
vrauwemode, vr.; — vrauwemuile, vr., of -smoel,
daarnaast deftiger, vrauwemond, m. ; — vrauwenoom, m., vrouwennaam ; — vrauweperte,
vrauwestreke, vr., vrauwentoer, m. ; — vrauwerok, m. ; -- vrauweschendere, m. ; — vrauweschoen, m. ; — vrauwestemme, vr. ; — vrauwestiel, m.; — vrauwestrate, vr. : in de vraztwestrate wennen, de vrouw tot meesteres hebben,
niet de broek dragen (van gehuwde mans) ; —
vrauwetonge, vr. : em betrauwt geen vrauwetonge; — vrauwetraan, m. : vrauwetrane zij'
goekoop ; vgl. J; -- vrauwewante, vr., vrouwenhandschoen ; — vrauwewerk, o. ; — vrauwezot,
m., vrouwengek; ook bn. : hie es vrauwezot. —
In den vorm vrauw- : vrauwvolk (uitspr. vravolk
met ndl. lange a), o., vrouwvolk;, — vrauwmains (uitspr. vranzains met ndl. lange a), o.,
mv. -en •(niet -lieden), o., vrouwmensch (zonder
geringschatting) : dat es e schao' vramains ;
klein meisje : komt ne keer bij mij, op mijne
schoot, mij' vranzains ; lief, verloofde : Sies

—

trekt ;nee' z1f' vranza ins nor de keereinesse
van Elst. — In den vorm vrauws- : vrauwspersoon, m. ( niet o. ), vrouwspersoon (zonder
minachting) : zijn dochter werdt ne prpnte
vrauwspersoon; vgl. 'J, CV (Aanh.).

Vrucht, vr. Ongewoon. Zie VRUCHTE.
Vruchte n vr. Mv. -n. Verkl. ongewoon. Vrucht.

De verboé('ne) vruchte, de verboden vrucht. —
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Mv. vruchten, veelal van akkervruchten ; zelden
van ooft gezegd (zie FRUIT). De vruchten op
't veld staan) schoone.
— Afl. Vruch(t)baar, bn., Wdb.
Samenst. Vruch(t)gebruik, o., Wdb.
--

Vucht, in. ; — vuig, bn. bw. Niet in gebruik
(ook niet de afl. en samenst.).
Vuil, bn. bw. Trapp. v. verg. : vuilder(e),
mist. Wdb. — Zoo vuil as e verken (of verkie),
as e zwijn, zeer vuil, eig. en fig. ; zoo vuil as 'n
tang e, vgl. T. — 'n Vuile zake, of e vuil ajêeren,
eene zaak die niet deugt. Ook : vuil(e) pa(in)pieren. Vgl. J. — t uilesn boel., vuile zaak ; ook :
vuil gemeen volkje. — Tuil(e) tonge, kleverige,
slijmerige tong : 'n vuil tonge bewijst 'n vuil
ma(g)e. Ook, lasterende tong : Sies mee' zijn
vuile tonge zit altoos op mijn kappe. Nog :
vuiltong, lasterend mensch ; vgl. vuilton tige onder
de samenst. — Vuil(e) nnuile, vr., morsige muil,
g

mond ; ook : lasterende mond, en : lasterende persoon ; vgl. vuilmuile onder de samensi: — Vuile
(stankende) beeste, vr., vuilik ; vgl. vuilbeeste
onder de samenst. — Vuile torte (= ndl. taart),
vuil, morsig vrouwmensch; weerrijmpje : illort(e)
(Maart) es 'n vuile torte ; vgl. beneden vuiltorte.
— Er mee' vuil(e) voeten deur(e) gaan. Zie
VOET ; J. Men zegt nog : er zijne vuile voet
deure schuilpen (of stampen). — Vuil lijwaat,
onrein, reeds gebezigd lijnwaad. Vieil dengs, wat
onrein is en hoeft gewasschen te worden. Spr.
Vuil lijwaat (of vuil dengs) moet tha-ris g ewass(ch)e wer(de)n, fr. il faut laver le linge sale
en fam lle. — Spr. An iemand of an iet zijn
han(de)n nie wille vuil maken, met een vuil of
oneerlijk persoon (of een vuile zaak) niet willen
in aanraking komen; zich er mee niet willen bemoeien. Vgl. VD. — Iemand vuil maken, hem
belasteren. — Vuile neuze, morsige neus ; ook :
persoon met eenen vuilen neus. Spr. Wie ne 1c1Zen neuz' heet (heeft), kan hem (— zich) snotten, fr. qui se sent morveux, se mouche.' — Tilde
klap (of praat), vuile taal. Ze vertelt geere vuile
klap. — Vuile vis, slechte, rotte visch. Iemand
veer vuile vis uitmaken, hem de gemeenste
verwijtingen doen. — Vuil(e) botere, doorslecht e
boter. Spr. (van twee even slechte menschen of
zaken) : 't een es vuil(e) botere, en 't ander vuile
vis; of : 't es vuil(e) boter(e) bij vuile vis. Vgl. J.
Zelfst. vr. enk. : '11 vuile, een vuil vertelsel.
— O. enk. 't Vuil, de vuilnis ; ook : vuil, gemeen
volkje. And vuil, oude zaak, oud nieuws : ma'
da' c e dor zegt, dat es and vuil. Van goed of
stoffen : da' goed kan te(g)en 't vuil, men ziet er
weinig of niet de vuilnis op ; witte stole, dat en
kan te(g)en 't vuil, niet. Onkruid : zij' land
vergaa' van 't vuil. Vgl. J.
Afl. Vuileghied , vr., vuiligheid, Wdb ; i(n)
zijn az(g)e vuileghie(d) trappen (of tenten),
door iemand trachten te benadeelen, zichzelf bevuilen ; hoe meer da' g' in de vuileghze' roert,
hoe meer da' ze stenkt, hoe meer men zich met
een vuile zaak bezighoudt, hoe erger ze wordt. —
Zijn vuileghied doen, van groote menschen of
van kinderen (ook van dieren), aan een natuurlijke behoefte voldoen. CV (Aanh). — Onge-

--

--

vmmr,

mor vuileg ked ; en loopt mee' de keerel niet:
't en es mor vitileghied. Ondeugende kinderen
of personen : jaagt die vuileghied de deur uit.
— Vuderik, m., vuilik (dat men niet gebruikt) ;
VD ( « Zuidn. » ). — Vuilord, m., vuilaard,
vuilik ; SCH, CV, J, VD « Zuidn. »
-

).

Samenst. Vuilbai m., vuilnisbak, J ;
vuilbeeste, vr., vuilik ; — vuilbord ndl.
-baard), m., morsige eter ; o., vuilnisblik ; ook : morsig mensch (vooral vrouw) ; zedeloos, laag mensch ; smerig leugenachtig nieuwsblad ; vgl. ScH, DB, J; — vuilbroek, vr., vuil,
smerig mensch ; ontuchtig rnen.sch; koekoekduetto (rijmpje als een kind de koekoek hoort
roepen) : Koekoek ! Vuilbroek I TVat doeje
,

dos- ? Aiers zuipen, mee' g 'heele kuipen ! —
beetse?
Gee' snij
Schijt
beetse ? ; —
vullkerre, vr., vuilniskar; — vuilkerte of -konte,
-

vr., ook vuuigat, o., vuil en morsig vrouwmensch;
zedeloos vrouwmensch; — vuz7k/oot, m., vuile,
slordige mensch ; ook : zedelooze kerel ; — vuillap,
m., vuilaard ; — vuilnzaken, bedr. ww. : iemand
vuilmaken, hem ,belasteren
vitilmande, vr.,
scheurmand ; vuilnimand ; spr. iet in de vuilmande werpen (of smijten), er niet meer over
spreken, in het vergeetboek brengen, er geen
vidinzuile, vr., slordig en
gevolg aan geven ;
vuil mensch (vooral vrouw) ; lastermuil ; —
pot, m., vuilik : zij' wijf en es mor ne vuilpot;
vgl. J; Loq., Wdb; — vuilstile o., vuil, morsig
mensch ; ontuchtig mensch (man of vrouw) : as
Vientse zat es, es 't e leelek vuilstik ; zie STIK
— vuiltonge, vr. (nooit m.), lastertong (man of
vrouw), vgl. VD ; vuiltorte (= ndl. -taart),
vr., vuil vrouwmensch ; de maand illorte es ook
'n vuiltorte; o., vuil mensch (vooral
vrouw) : da' vuilvel en zode (zoudt ge) mee' geen
tange vastepakken ; — vuilzak, m., vuilik, smerig of zedeloos mensch : 't en es mor ne vuilzak
.

,

van ne valid;
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dierte: da' kind zit mee' zijne kop vul vuileghied.
J. — Onkruid : de. lochtenk staa' vul vuileghied.,
J. — Laag, gemeen mensch : da' maiske 'n was

J.

Vuime, vr. Mv. -n. Vadem. Die eeke was meer
as 'n ?mime dikke. Men verkoopt nog de
verkenssnaren bij vuimen. Vanhier komt het dat
men de snaren ook vuimen heet : de slachter es
bezeg mee' de vuimen te kuis(ch)en. Vgl. CV
(Aanh.).
V UlM.en, bedr. zw. ww. Very. : vuimdege,
Met hen (hebben). Vademen. Vuimt
die snaren ne keer.
VUiSte, vr. Mv. -n. Verkl. vuistse ; mv. -tses,
-tsies. Vuist. Wdb. — Zoo groot (of dikke) as
'n vuiste, of : 'n vuiste groot (of dikke), de pato(dd)ers zijn dees jaar 'n vuiste groot, of : zoo
dik as 'n vuiste ; of : ze zij' gelijk vuisten.
Bekend refrein uit een volkslied : hie hee' gaten
i(n) z ijn leezen leerzen, laarzen), wel e vuistse
groot ! — De vuiste (of vuisten) tOehauwen
ndl. -houden) of toenzypen, gierig zijn. —
lemand de vuist onder de kinne (of de muile)
steken (of dauwen, of stootesz) : as ge niet en
zwijgt, zal 'k ou (u) mijn vuist onder on (uw)
kinne steken! — Zijn vuiste (of vuisten) too(g)esz
of late • zien, als bedreiging. As 'k mijn vuisten

too(g)e, spint hie deure. • — Iemand •mee' de
vuiste(n) groeten, hem vuistslagen toedienen. —
Vuistslag. Hie krijg(t) nog vuisten, astie azoo
voorsgaa' mee' vloeken. Loq., Wdb.
Rech(t)
veur de vuiste, rechtuit, oprecht, openhartig.
SCH. J. — Eten uit de vuiste, uit de hand, uit
het vuistje. Vgl. J. CV (Aanh.). VD.
Afstandsmaat. De bolle lzgt 'n vuiste van de
stekke, zeggen de bottlers. Vgl. de samenst.

Samenst. TruzIddiepe, bn. : 'k en versta nict
hoe dat 't kind in die beke verdronken es, z' en
es mor vuistdiej5e ; — vuistdikke, bn. : d'appels
zijn dees jaar meer as vuistdikke ; — vuisthoog(e), bn. : 't vlas staat al vuisthoo(g)e ; —
vuzlanote, vr., de grootste nootsoort, fr. noix
jauge: de vuistuote zijmbijkanst e vuistse proot ;
de vuistnoten en zijn beste niet, ze zijiz;iikkels
viz/ SlijM. - Van vuistse, o. : vniists(i)eskap, m.,
doch bijv. gebruikt : de toppers doe(n) mists(i)eskap (of : 't es vuists((eskap), als niet verder
dan een vuiste van den legtop mag gekapt warden; wie verder dan een vitiate kapt, moet zelf
zijnen top leggen ; vgl. duiink(i)es- en voets(z)eskap.
-)

-

Vul, bn. bw. Trapp. v. verg. : vulder(e), vulst.
Vol. Wdb. — Van nieuws. G'heel 't doorp es er
vul af (niet over). Vgl. J. CV (Aanh.). — Zwanger (van dieren of, plat, van vrouwen). Sm. CV.
T. J. — Vulle goeste. 'k Hi (heb) mijsz vuile
goeste, ik heb meer 'clan genoeg (gegeten, gedronken, genoten, gezien, enz.). Ze vertrekt mee her
vulle goeste, met haren wil, niet door dwang, naar
haren zin. Vgl. CV (Aanh.). 't Es vulle mane,
van iemand die heel kaal is; 't es halve mane,
hij is half kaal. — Zijn vul4 vrecht hen (hebben)
of krij(g)en, meer dan genoeg gegeten of gedronken hebben. Ook van slaag. — T vu llen uit,
voluit. 'k Ben te vullen uit kontent. Schrijft

zijnen noonz (naam) te vullen
— Afl. Vulte, vr., volte.

Ult.

Samenst. V/a, vormt een aantal scheidb.
en onscheidb. ww. Onscheidbare ww. zijn :
.

vulbauwen, volbouwen ; verl. dw. vulbauwen
es hier al vulbauwen ; vgl. VD ; vulbrengen, Wdb ; — vuldoen, voldoen, Wdb ; vanhier
vuldoende, bn., vriendelijk, beleefd : dat es zie
vuldoende mains ; vgl. SCH, OUD., ,Bijdr., J,
CV (Aanh.) ; — zwienden, voleinden : e werk
beginnen en es niet (niets), mor 't vulenden es
moeilijk ,.— vulher(de)n, volharden ; vulher(de)n es gewonnen ; vanhier : vulherdenge, vr.,
vulherder(e), m. : de vulherdir wint ; — vulle(gg)en, muldersterm : de vier zeilkleeren heel
en gansch openspreiden ; de meulen es vullaid;
— vulmaken, volmaken, voltooien, Wdb : ze
begint altoos, snor en vulmaak(t) niet (niets) ;
'72 somme vulmaken (bij VD scheidb.) ; vanhier :
vuinzaakt ; de vulmaakte zijn in den henzele,
want op de wereld is niemand volmaakt ; vgl. J; —
vulstaan, Wdb : da' vulstaat, het is voldoende ;
- vultrekken, Wdb : 't hauwelijk es vultrokken ; vulzetten : der en es gee' volk genoef
om de zale te vulzetten ; de tafel was vulzet

(met dischgenooten) ; vgl. J. — De scheidb. ww.
zijn talrijker; opsomming van de gebruikelijkste
kan hier volstaan : vuldauwen, duwende vullen ;

VULGROEID

WAAIEN

-- vuleten, vulba fen, wed., etende zich vullen ;
zoo ook : vuldrenkc n, vulzuz pen : alle zonda(g)e'
looj5t, hie vulgezopen; — vuldoen, Wdb; zwanger maken ; -- v11lg(e) raken ; — vulgieten; —
vul.; eu(z)ef, vulslaan, vulsmijten, volwerpen :
't 11:; t hier dl vul5 esmeten; -- vulgroeien .• den
hof es vul egroeid, mee alle soorte va' ka kruid;
— vu.. /haven : de kas kan l vul, dor en kan niet
(niets) meer in ; --- vulhauwen, volhouden ; —
vulkommen : de beck es vulgeko;nmen ; ons koe
es op den duur toch vziLcekoznmen; -- vulic(t)en : de tafel vulle(gg)en mee hoeken eira
papieren; --vlzlll^gg)en : de tafel li o (t) vul;
yull000en, AV db ; — vulsnaken, zwanger
maken ; platter : vulsteken ; — vulmelken : ge
moet den aker vulmelken ; — vulplakken : ne
muur vulplakken ; — vulpompen : 'n kuipe
vulbonzen ; — vulropen, al rapende vullen :
'k Izi de mande vu1aeroo t ; — vulrainen of
-re(g)enen : de gracht es volgere(g)end ; —
vulscharten : mee 'a haast hee' z' hmure vusschoo('t) vulgeschart; zie SCHARTEN ; - mischenken, Wdb ; wed. : zich zat drinken ; —
vulschieten : ziede niet da' zijne inoe(d) volschiet; ne gracht mee 'a spa vu/schieten, vullen
met aarde ; — vulspoelen, vu,lstroosnen, vulvloeien : de mees (meersch) es vul; espoeld; —
vulstooten, plat : zwanger maken ; — vultappen
de kanne 'n was nie' vulretapt.
-

-

Vulgroeid (klenst. op grocid), bn. Volgroeid.

Wdb.

Vulleerd (klemt. op lee/V), bn. G eëendigd met

leven. Enkel van personen en in de uitdr. : zoolange da' ge nie' vulleefd en zijt, en zijde nie'
vullecrd, zoolang men leeft, leert men. J.
Vulleerd (klemt. op leerd), bn. Volleerd.

Wdb. Zie VULLEEFD.
Vullen, WW. Wdb. Daarnaast gewoon : VULDOEN. Wdb. De rna(g)e vullen. Laat mij sic
keer vullen, nl. mijne pijp. Zijn zakken (of
zijsiz male, of zijai buzze) vullen, veel geld ontvangen en wegsteken : z' hee lange bij herren
-

nonkel ge veund, en dor hee' z' her male gevuld,
wille. — Tergvraag. hoeveel appels (peeren, pato(dd)ers, enz.) zijn der noodeg ons ne zak te
vullen ? — Antw. Eenen, astie groot) genoeg
es !
Afl. Vullenge, vr., vulling ; smulpartij ;
-

--,

--

W (uitspr. LU of wee met zachts. c), vr. Mv.,
ongewoon, wees of weets. Oude menschen, bij
't opzeggen van de letters van 't alphabet, zeggen
nog : dobbel u en wel eens dobbel li ve. 'n Groote
wee, 'n klaine wee. Den drukker en hee geen
wee(t)s genoef. Zie Kl.- en Vormleer.
Wa (uitspr. met korte a). Wat. Wa estere,
wat is er ? Zie WAT.
Waag, vr. m. Niet in gebruik.

valsele, o., al wat vult : 't vulsel van de matrasse ; sala es vulsele, mor gee' voedsele.
Vulplant (kiemt. op plant), bn. 't Staat hier
al vulplant, beplant.

Vulwassen (klemt. op was), bn. Wdb. Ook
zelfst. : 'n Schole vent vulwassene (niet vulwassenen).

Vulzaaid (uitspr. -zouit), bn. Overal bezaaid.
't Iiiaznst hoekske was vulzonid o f vulplant.
Vulzouid, bn. Zie VITLZA\Il.
Vuns, bn. Niet in gebruik (ook niet de ad.).

Vgl. echter VEUNZEN.
Vunken, ww. Ongewoon. Zie VEUNKEN.
Vunte, vr. Vont, doopvont. Vgl. KIL. SCH.
DB. CV. J.
— Samenst. TVunthuis, 0., afgesloten plaats in
de kerk, waar de vunte staat.
Vunken, ww. Ongewoon. Zie VTET-(N)zFN . Vgl.
SCH. DB. j.
Vuren, Ww. ; — vuren, bn. Niet in gebruik.
Vursch (uitspr. vers , met of zonder ril voor a),
m. Mv. vuss(ch)en. Verkl. vulke; mv. -kes, -kies.
Vorsch. Het gewone w. is Zuid (zie ald.).
Vurschoot (uitspr. vussehoot, met sch. o), in.
iI7v. -en. Verkl. vusschuutse, mv. -tses, -tsies.
Voorschoot. — 1\ e Vuile vusschoot, een vuil huis,
een vuil lsot. En gaat dor niet, 't es nc, 7 1111t'
1

vussclzoot; ook : ' t es er

in de vuile m sschoot

(als uithangteeken opgevat).
Samenst. Vusschootegoed, o. of -stofe, vr.,
goed waarvan men voorschooten maakt.
Vurst (uitspr. vost), m. (niet vr.). Nok (en
nooit : bovenste dakpan, zie VD). Der zit 'n
--

duive ginter op de vost.
— Samenst. T us(t)panne, vr., nokpan.
Vurst (uitspr. vust), m. (niet vr.). Zonder mv.
Vorst, koude. De vust duurt al 'n g'heele
maand. — Volksmeteorologie. rust year Kestag
(Kerstdag) en telt nie af, mor kie telt toch mee.
Ook : vast vear Kestag en es grenen afslag.

-

Vus(ch), m.; — vusschoot, m. ; — vust, m.
(nok ; koude). Zie VURSCH, VURSCHOOT, VURST.
Vuur, o. Niet in gebruik. Zie VIER (ook de afl.
en samensi.).

Waaien (uitspr. wouian), ww. Wdb. — Zoo
rap as de blaren die fouien ; ook : zoo rap as
de wend die wouit. Vgl. CV, J, CL (Bijv.). —
't En wouit er snor t(s)uss(ch}en, het scheelt
niet veel. 'k Kwamp gisteren ave(n)d nen auto
(au op zijn fr.) te(g)en, en 't en wouideg' er
mor tsusschen of 'k was overreen. — Iet Iioore
woe ien, iets hooren zeggen, iets te weten komen.
J. — Iet kenne gelijk 't wouit en drouit, iets
wel kennen. J. -- 't Es stille dor wor 't va' z'
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leven nie en wouit, er wordt (in een huishouden)
al eens getwist. J.
Afl. Wozr.i, m. het eenmaal waaien : mee
Bene woui was de popelier uit; z'n de zwouz, in
den wind : de peereleere staat te veel in de
wouz ; - op (of mee) ne woui en nen drouz, op
een oogwenk, snel ; veel woui em bloei, veel
wind, veel gerucht en weinig wol; ne Wout weeg
(sch. e) hen (hebben), een weinig dronken zijn ;
ook : een weinig krankzinnig zijn : in die
--

,

.

anzie de, dor hen z' etmaale woui weeg ;

f

ook, het gedeelte van den boom dat kan waaien,
nl. de dunne takken en bladeren ; vgl. DB, J ;
Log., 11 db; -- wouiere, m., waaier, Wdb ;
weversterm : soort van cirkelvormige u aaier van
papier met stijven band, waarmede men gesterkt
garen droog waait; Volk en Taal, V, 165; J ;
wouilcnk, m. ; mv. woui/engen : waailing, alle
hoog opschietend onkruid dat boven gekweekte
planten uitsteekt : trekt diep :,'ozzilengen uit ou
(uw) pato(dd)ers.
— Samenst. /You.i poon?, m. , fruitboom die in
vollen wind (niet tegen muur) groeit ; fr. arbre
de plein vent; SCH, DB, CV, J, VD (« Zuidn. »);
vanhier 7vol/boom/a ( SOlOS -man), bn. : zoo
iemand nieuwsgierig vraagt, wa(t) haul es datte?
antwoordt neen schertsend, dal es wouzbooznie
haut; — ^a^ozcz at o., plaats waaruit gewoonlijk
de (groote) wind waait : ons huis staat in e woeigat; de wend zit ili ' t 7.00111, at; vgl. jr , CV
(Aanh) ; — wouiwinde, vr., hagewinde ; ook
zwaluwtong (Polygonum (;onvolvu.lus L.) ; gehoord te Zingem, Asper ( Volk en Taal, 11, 3).
--

,

.

Waal, m. Zie WALE (ook de afl. en samenst.).
-

Waan, o., in. Niet in gebruik (ook niet de
samenst.).

Waar, vr. Zie WARE.
Waar (uitspr. met zovl. lange a ), bn. bw.
Zonder tr. v, verg. Wdb. — Waar, fr. vrat, verschilt in de uitspr. van waar, fr. oiz; het eerste
wordt met zovl. lange a uitgesproken, het tweede
gewoonlijk ze'or. Niet waar? ontaardt in : niewaar (zovl. lange a), gewoner: newour, newoure,
newourde, met speciale ou (zonder eind-w),
newor, neworre, neworre. — Om te bevestigen :

dat es zoo waar as twie en twie vier es ; dat es
zoo zwaar as dat cr ne God es, as dat Ons-Lieven.Zleerke leeft, as dat er nen hemel (of hel) es ; dat
es zoo waar as da' 'k leve, as da' 'k liz t r sta
(of zitte), enz. ; dat es zoo waar as dat de zonne
schijnt; of met bijvoeging van een nabijzijnde
voorwerp : zoo waar as de tafel die dor staat, as
da' glas bier da' 'k i' mijn hand hi (heb), enz.
God mag vrij strafen as 't nie waar en es, of :
'k mag verdomd zijn, 'k wil in d'hel eenweg
bran(de)n, 'k mag sterven, enz. Vgl. VD. —
IVaar e5 (is) 't wa' da' 'k ze(gg)e! En waar zijn!

WAAR

---

es gee(n) waar, het is niet waar. Gee' waar,
manneke, gee' waar ! Log., Wdb,
— Afl. Waarachteg (uitspr, gewoonlijk met
ndl. korte a), bn. bw., Wdb ; warachteg waar,
zie WAAR, boven ; — waarachtelenge (uitspr.
gewoonlijk met ndl. korte a), bn., in der waarheid : ne mains zoo (zou) warachtelenge ze(gg)en
da' kaizers katte zijn nicht es ; Log., Wdb ; —
waarizied (ndl. lange a), zelden waarhaid, vr.,
waarheid, Wdb ; de zuivere zwaarhied, de echte
waarheid ; d'Elgelsche waarizied, raadspel : een

der spelers houdt in de hand een zeker getal
muntstukken (ten hoogste zooveel als er spelers
zijn) ; elke speler raadt op zijne beurt ; wie
't getal raadt, is er an (verloren) ; raadt niemand
het getal, dan is de steker er an ; het spel heet :
d'Engelsche waarizie(d) steken ; vgl. DE COCK
en TEIRLINCK, K ndersp., IV, 8o-i ; spr. kinders
en zatteriks ze(gg)en (of spreken) de waarhied ;
ook : ne zatte mond spreekt waarhied; de waarhied hee' veel te lijen (of zie' veel af), men liegt
veel ; de waarhie(d) komt altoos uit, al «oesten't
de bronzen (kraaien) uitbrengen.
— Samenst. Waarboorge, vr. (niet m.), waarborg, AVdb ; ook : persoon die waarborgt: zildegij
dorveure waarboorge zijn ? vgl. J; — waarmaken, ww., Wdb : dat en keunde iiie waarmaken ; — waarschauwen, ww., waarschuwen ;
vanhier : waarschauwenge, vr. ; — waarschijnelijk (lijk met j, bn. bw., waarschijnlijk ; vanhier
waarschijnelijkhied, vr. ; — waarze(gg)en, wW.,
Wdb ; ook : de waarheid zeggen : nie lie(g)en,
mor waarze(gg)en ! hie zegt waar ; 't zal waarze(gg)en, het zal waar zijn ; vanhier : waarzeg g)ere, m., waarzegger, Wdb ; ook : iemand
die de waarheid zegt.

.

Waar (uitspr. gewoonlijk wor), bw. Wdb. —
Voor een medeklinker valt soms de slot-r weg :
wo' loopt hie nortoe? Vgl. SCII (Bijv.) : WATT,
Wo, wol'. - Naast : 'k wete wor (lat 't ligt,
staat, zit, zegt men gewoonlijk : ' k weet lie t
li(gg)en, staan, zitten ; zoo ook : 'k weet hem
welzeen, ik weet waar hij woont. Vgl. D$. Wor hier, wor dor, t'allen kante, hier en daar :
't la e CWOT hier wor dor gesmeten ; vgl. SCIi, DB.
Tergspelletje. Een kind vraagt, nieuwsgierig :
war ? En 't antwoord luidt : dor ! en terzelfder
tijd krijgt het een neusknip.
Samenst. Worachter(e) : woracliter loopte
(loopt ge) ? — woraf, waarvan : woraf es ze dood?
-- woran, waaraan ; — worbeneen, waarbeneden;
— worbif waarbij ; — worbinst, waarbinnen ; —
worboven, waarboven : de kasse worboven de
.

t

--

schilderij honk, viel iiuz brokken ; — worbuiten :
't geloove worbuite geen zaleghied en es ; —
wordeur(e), waardoor ; — worm, waarin; —
wormee, waarmede; — wornor, waarnaar ; ook :
waarna (gewoonlijk alsdan -naar met zovl. lange

a) ; --- zcorizaczst waarnaast ; daarnaast :
,

or-

Insgelijks twee versterkende uitdrukkingen. -'t Es eerlek waar, rechtzinneg waar, warachteg waar, zeker waar. CV (Aanh.). J. — Ge
mengt mij (zoo) waar gelooven, voorwaar. DB,
J, CV (Aanh.). Waar zijn, gebeuren. Zoolang
as 'k leve, en zal 't nie waar zijn. Ha (had) 'k er

waarnevens ; — wornortoe,
waarnaartoe, waarheen ; worom(me), waarom
op de vraag woromane ? antwoordt men vaak,
doromnze ! -- woronder(e), waaronder ; —
worop, waarop ; — worover(e), waarover ; —
worte(g)en, waartegen ; — wortoe, waartoe ; —

bij geweest, 't en ha nie waar geweest. — 't En

ze'ort(s)uss(ch)en, waartusschen ;

n e fes(t), -neffies(t),

-

worzzit,

WA AIZ D

worvan, zie boven woraf ;
Warveuren, waarvoor : zonder te.wete(n) worover of
worveuren, zonder iets te weten ; J.

"Waard, m. (herbergier ; mannetjeseend ; wilg);
vr. (laagliggend land). Niet in gebruik.
Waard, bn. bw. Niet in gebruik ; zie WERD
(00k de afl.).
Waarde, v . ; waardij, vr. Zie NVERDE,
Waardig, bn. Zie WERDIG.
Waareeneganskes, -kies (zovl. lange a en

sch. e), bw. Voorzeker. Veelal met mijn : 't Er•
nzijn waareeneganskies waar . 1 't Woord schijnt
een vervorming te zijn van : waar-heele-gansch.
Doch vgl. hier GANKS (KES, -KIES).
Waas, o. Niet in gebruik, tenzij als naam
eener streek : 't Land va' TVaas ; in 't Wacts
kweeken ze kenip.

Wabbezak, iii. Mv. -ken. Verkl. -the ; m v.
-skes, -skies. Zwierbol. 't En es mor ne wabbezak
van ne vaint ! Vgl. WABBELEN bij SCH; WABBEREN bij J ; WABBERIJ bij T en R.
Wabledou (zachtl. e en speciale zovl. ort),

wabliedou, wablieft, wabliefterou. Zie BELIEVEN.

Wacht, vr. (zonder de kenschetsende slot-a).
Wdb. .De wacht hen (hebben), de wacht moeten
houden. — Persoon die de wacht houdt ; nooit m.

-
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waaruit ;

Wachten, ww. Wdb. — _Naar (of nor)
iemand (of let wachten), op iemand wachten.
Ook wel zonder vz. : den eenen en wacht den
anderen niet ; 't een ongehtk en wacht 't ander
niet. — Wachte(n) van. Willeme nog 'in beetse
7e , achte van t' eten. Wacht van te vertrekken,
zat meegaan. — Wacht (of gewoon : ma') ne
keer 'm beetse : als bedreiging. — Wachte ver
leedt, verdriet, es vernoeieg, -.
Bedr. Bewaken, hoeden. 't Huis wachten,
niet hetz. als thuiswachten, zie ald. Dein bogord
( boomgaard ) 7oachten. De was ('t gewasschen
goed dat 's nachts buiten blijft) wachten.
moet de koeie' wachten. KIL, OUD. Bijdr., Scir,
DB, CV, J, .VD(« gew. ).
— Afl. Wachtere, m., iemand die wacht ;
iemand die bewaakt.
Sarnenst. Wach(t)meestere, m., \Vdb ;
o., wachtwoord.

Wad, o. Niet in gebruik.
Waën m. Zie WAGEN (ook de samenst.).
Wade, vr. ;
waden, ww. Niet in gebruik.
Wafel, m. Zie WAFELE.
Wafele (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -Is.

Verkl. ; mv. -lkes, -lkies. De slot-e valt dikwijIs in de uitspr. weg. \Vafel. Wdb.
Wafilachteg, bn., van wafels houdende
de hinders zijn amaal wafelachteg.
— Samenst. Wafelbak, in., het bakken van
wafels : moeder es an de wafelbak ; lukt de
wafelbak ? — wafelbakkere, m., iemand (man of
vrouw) die wafels bakt : moeder es ne ,v,oecY wafel-

bakkere ; DB, CV, J ; wafelijzere, o., wafelijzer ; schertsende vervorming : in plaats van de
bekende waarschuwing hier liggen 7.vollijzers
en schietgeweren, zegt het volk : hier li(gg)e
wafelljzers en schietgebedekes; — wafelkroom,

0, (niet vr.), wafelkraam ; — wafeltempere, m.,
wafelbeslag ; zie TEMPERE.
Wagen, ww. (beproeven ; gewagen): Niet in
gebruik (ook niet de samenst.).
Wagen ,(uitspr. wa(g)an met zovl. lange a),
in. Daarnaast soms : WA(G)ENE. Mv. -s. Verkl.
wa(g)entse, gewoon wo(g)entse (zachtl. o) ; mv.
-tries. De slot-n valt soms in de uitspr.
weg. Wdb. — 't Vijfde wiel van (soms an)
de wa(g)en, het vijfde rad. Wdb. — Het spel
es (of komt, of gaat) op de wa(g)en, de zaak
(meestal onaangenaam, als twist, gevecht, enz.) is
voorgoed aan den gang. SCH. J. Vgl. bij KIL :
waeghen4el.
— De wa(g)e veer de per(d)e' spannen, verkeerd en te rap handelen. J. — Thuisblijverkieze wa(g)en. Zie THUISBLIJVERE. — An iemand
zijne wa(g)e steken, hem helpen. J.
— Samenst. TVa(g)enasse, vr., wagenas ; —
wa(g)enhuis, o. ; \Vdb. — wa(g)ekas, m., zie KAS;
vgl. J (Bijv.), CV (Aanh.); — watdekot, o.,
7Ua l g)CMaken, U., wa(g)emakere.
wagenhuis ; J
wa(g)emakerije, vr., zie Wdb ; ook : wa(g)emakersanzbacht, o., of -stiel, m., wa(Aemakersgeree'schip of -gerieve, o., wa(g)emakerswenkele,
m., wa(g)enzakerswerk, o. ; — wa(g)eslag, m.,
Wdb ; — wa(g)esmeer, o., Wdb ; wa(g)evoer, •
o., zooveel als een wagen kan vervoeren ; —
wa(g)ezeiiel, o., wagenrad ; — wa(g)ewijd, bn.
bw., in de uitdr. wa(g)ewijd open, Wdb : hie
stond dor mee' z ijne mond wa(g)ewijd open ; —
wa(g)ezeizite, vr., wagenhuif ; vgl. WIJTE.
; —

Wagene, m. Zie WAGEN.
Wageren,

ww. Niet in gebruik (ook niet

de afl.).

Waggelen, ww. Wdb. Van d' eelz herberge
nor dander waggelen. De tafel waggelt.
Waggelenge, yr., waggeling.
Samenst. Wagyeibitzk, ni., dikke buik, die
gemakkelijk waggelt ; dikbuikige persoon : Sieske
deiClaggelbilik.
Wagon (uitspr. op zijn Fr. of, gewoon,

wagonk met korte a), m. Mv. -s. Verkl. 'zvagonkske ; mv. -skes, -skies. Wdb. Ne wagonk
kolen.

Wagonk, m. Zie WAGON.
Wai, m.; waiger(e), m. ; wainig, bn. bw.
Zie op WEI-.

Wainschen, ww. Zie WEINSCHEN.
Waisak, iii. Zie WEIZAK.
Wak, o. Niet in gebruik.
Wak, bn. Vochtig. Wdb. Enkel gebruikt in

de seizoenspreuk : Mai koel en wak, vult mee
kooren de zak (of brengt kooren in de zak).

Wak, vragend vn. Niet in gebruik als betr. vn:
Daarnaast soms, WALK. Welk (dat men ook gebruikt). Tfhk, walk is, evenals welk (zie

WAKEL

I....

altijd gevolgd door ne(n) ndl. eenen), m. enk.,
door 'n, vr. enk., door e (of 'n), onz. enk., 'n, mv.
der drie geslachten : wak ne man, wak nen hond
es date ? wak 'n vrauwe ! wak e kind, wak 'n
huis ? wak 'n zatteriks, wak 'n vuiltongen, wak
'n lee/eke kinders ! Vgl. ALK ; en Vorml.

Wakel, vr. Niet in gebruik (ook niet de
samenst.).

Waken (uitspr. met zovl. lange a), ww .Wdb.
Wie komt er bij de zieke waken?
All. Waak, m., of wake, vr. : wie heel (heeft)
er de waak (of de wake) van den nacht ? Log.,
Wdb ; — waakzaam (uitspr. -saam met zovl.
lange a en, gewoon, -som), bn., Wdb ; daarnaast
waakzames of -zonznzeg en vanhier : waakzameghied, waakzommeshied, vr. ; vgl. J ; —
wakere, m., iemand (man of vrouw) die waakt bij
—

-

zieken.
— Samenst. Waaknacht, m. 't es mijne waaknacht ; — waaktijd, m., tijd van waken ; —
waakure, vr. : waakuren dure(n) lange.
Wakker, bn. bw. Zie WAKKERE.
Wakkere, bn. bw. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Wakker (niet slapend). Zijde nog
nie wakkere ? Iemand wakker maken. — Waakzaam, moedig. 't Es ne wakkere keerele ! — Vgl.
VD.
Wakkeren, ww. Niet in gebruik.

Wal, in. Mv. -fen. Verkl. walleke ; mv. -kes,

-kies. Watergracht rond een huis of kasteel. Ze
viel in de wal en verdronk. KIL. Sm. DB. J.

Wale (zovl. lange a), m. (doch met de vrouwelijke slot-a). Mv. -n.. Verkl. waalke ; mv. -kes,
-kies. Men zegt 'n Wale (evenals 'n vrauwe), en.
niet ne Wale (evenals ne man), zoodat 't grammaticaal geslacht vr. schijnt te zijn. Zie h.7.- en
Vorml. Vloeke, zweere g elijk 'n Wale ; vgl. J.
Spr. Verkeerd geleerd zijn gelijk 'n Wale,
alles verkeerd en anders doen als de Vlaming ;
zie beneden Waalsch. — Van een meisje dat een
puistje of zweertje op de lip heeft, zegt In ca da'
.

.

ze 'n Wale gekust heet (heeft) ; vgl. CL (Bijv.). —

Spotrijmpje. De koeiwachters der Scheldemeerschen roepen, als een Waal met zijn schip voorbijvaart :
Wale, Wale, ronke,
Zeven an 'n tronke,
Zeven an 'n keten :
JUale krijgt seen teten !

Of :
Wale, Wale, ronke,
Zeven an 'n tronke,
Zeven an den herd (haard) :
Waal en es geem pijpe toebak werd !
Zie Volk en Taal, III, 138.
-- Afl. Waalsch, bn., Wdb ; spr. : ge zij'
verkeerd geleerd gelijk e Waals perd (of Waleperd), ge doet alles verkeerd en slecht : de paar-

den uit het.Walenland zijn nl. anders geleerd dan
die uit Vlaanderen ; zij keeren b. v. rechts als de
Vlaamsche paarden links keeren, en omgekeerd ;
zelfst. o., 't Waals, de Waalsche taal ; op zij'
Waals, naar Waalsche manier of zeden ; —

S

'WALME
Walen, mv., doch 't geslacht blijkt niet ; altijd
voorafgegaan door de Walenland ; da' perd
komt uit de Walen ; hie trekt nor de Walen ;
ze weunt al tien jaar in de Walen ; CV, J; vgl.
de Kempen (?), d' Ardenen ; — Walinne, vr.,
Walin : men heeft 'n Walinne gekust, als men

een zweer of puist op de lip heeft ; CL (Bijv.).
— Samenst. Walebeeste, vr., smaadnaam :
Waal ; zoo ook : Walekop, m., Walesmoel, m. ;
vgl. CV, R, j; -- Waleland, o., daarnaast Walekortier, 0., Walépays (uitspr. -pejie), Walestreke
of -.5 treekte, vr. ; vgl. SCH, CV, R, J;
Walemaniere, vr., veelal in 't mv. -n ; Walepataat,
gewoon -pato(dd)ere, m., soort van aardappel
met grooten, witten, oneffen knol ; nog : Fransche
_pataat of _pato(dd)ere; TValepeere, yr., soort
van grauwe peer, in 't fr. wel Doyenne' roux
genoemd ; — Waleperd, o., Waalsch paard; zie
boven de afl. — Wa/ep/oeg, vr., soort van ploeg,
die men veel in 't Walenland gebruikt ; doch vgl.
SCH (Bijv); - Waleschip, o., Waalsch schip op
de Schelde; — Wakta/e, vr., Waalsche taal.
—

Walen, ww. Niet in gebruik.
Walg, m. (niet vr.). Zonder mv. ; verkl., ongewoon, -ske. Wdb. Vgl. DB, CV, J.
Afl. Walgen, ww., Wdb. ; ook : walg
veroorzaken : 't vlees walgt, 'k en kan 't nie
—

meer zien.

Walk, vragend vn. ; ook in uitroepende zinnen.
Niet in 'gebruik als betr. vn. Welk. Walk nen
duvel van e wijf toch ! Walk 'n vrauwe komt
ghztere ? Walk é kind ester ziek ? Walk 'n
deu(g)eniete' va' mains(ch)en ! Zie hier WAK,

WELK.

Walk, vr. ; — walken, ww. Niet in gebruik
(ook niet de afl. en samenst.).
Wallebak, m. Mv. -ken. Verkl. -ske; mv. -skes,
-skies. Zwierbol. SCH. CV . J.
— Afl. Wallebakken, Ww. zuipen en zwieren ;
vanhier : wallebakkerije, vr., zuiperij, slemperij ;
vgl. SCR, CV, J.
,

Wallen, ww. Niet in gebruik.
Walm, m. Zie WALME.
Walme (uitspr. wal(ld)ma), m. Mv. -n. Verkl.

-mke; mv. -kes, -kies. De slot-e valt soms weg.
Bundel dekstroo van zekeren bepaalden omvang.
Er zij' zes walmen in e geluie. Zie hier dit
laatste. Vgl. SCH (Bile.). — Bundeltje stroo in
't algemeen. In da' land staat er 'm perse mee
ne walleme, er mag niet gejaagd worden. —
Ook : bundeltje stroo dat men in brand steekt.
De kinders loope rond mee walmen.
— Samenst. Walmezondag, in. ; gewoner
wal(le)mk(z)eszondag, m. : zondag, waarop de

kinders met brandende walmen in de velden
rondloopen ; bepaaldelijk : 2e zondag van den
vasten ; op Wal(le)mk(i)eszondag (nog Tonnek(i)eszondag) brandt men op den Oudenberg te
Geeraardsbergen een of meer tonnekes pek ; als
de kinders van de naburige gemeenten de vlammen van dit brandend pek ontwaren, loopen zij
met walmen rond, of verzamelen zij hout, stroo,
schavelingen, enz. en steken den hoop in brand,
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er rond dansende en roepende : wallemkiesbrand
( ook wel wallemkebrand ), wallenzkiesbrand !
En 't vermaak zelf heet alzoo. Vgl. Volk en Taal,
I, 75 ; Calendrier beige, I, 143-4, DE Cock en
TEIRLINCK, Isindersj5el, VII, 67.

Walnoot, vr. ; -- walrus, 171. ; — wals, rn. ;
— walschot, o. Niet in gebruik (ook niet de

samenst.).

Walvisch (uitspr, met of zonder ch voor a), m.
Mv. -viss(ch)en. Wdb. Der en zijn der nie' vele
die ne.walvis gezien hen (hebben).
Wam, vr. ; — wambuis, o. ; -- wamen, ww.
Niet in gebruik.
Wan, m. (niet vr.). Mv. -nen. Verkl. ongewoon
wanneke. Wdb. Oore' gelijk ne ween, zeer groote
ooren. Vgl. Sex. CV. J.
- Samenst. In den vorm wanne- . Tkannelapj5ere, m., iemand die wannen lapt, herstelt ;
ook wel: wannemakere, iemand die wannen
maakt, er mede rondleurt ; de wannelappers (of
wannenzakers) va' Zengen (= gemeente Synghem), spotnaam : inwoners van Zingem (waar
veel wannelappers Wonen) ; ook : de Zengemsche
wannelappers (of -makers) ; spr. 't zal reinen
(of re(g)enen), de wannelappers kommen af :
zij dragen hun wannen als een paraplu op hun
hoofd en komen in 't land, in 't najaar, ni. in den
regentijd. -- In den vorm wan- : wanmeulen(e)
(uitspr. wam-), m., wanmolen ; van iets (b. v.
rijtuig) dat erg schokt en rammelt, zegt men :
't es percies ne wanzmeulene ! wanoore, vr.,
oor van een wan ; ook : groot (menschen)oor.
., Wan, bn. ; — wan, o. Niet in gebruik.
Wan-, voorvoegsel. Enkel in : wanhope, vr., en

wantrauwe, vr., zie aid.

Wand, m. Niet in gebruik (ook niet de

Samenst.).

Wandel, m.. Zie W AN DELE.
• Wandele, ni. Zonder mv., zonder verkl. De

slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Z. op
wandele ; ze gaat op wandele. Handel en wandele. Wdb. •
Wandelen, ww. Wdb. Very. : met hen (hebben). Er van deere wandelen, wandelend heengaan. — Teg;enw. deelw. De wandelende jode ;
van iemand die veel in den vreemde gaat : 't es
'n wandelende jode; vgl. CV, J.
Afl. LVandeleere, m., iemand (man of
vrouw) die wandelt ;-- wandelende, vr., wandeling ; verkl. wandelenkske : e wandelenkske doen.
— Samenst. 11 andeldag, m.: de zondag es ne
wandeldar; — wandel.5lootse, vr., wandelplaats ;
- wandelstok, m. ; — wandelwere, o., goed
-

weder om te wandelen.

Wanen, ww. ; --= wang, vr. Niet in gebruik

(ook niet de afl. en samenst.).
Wanhope, vr. Wanhoop. Wdb.
Wankel, bn. Niet in gebruik.
Wankelen, ww. Wdb.
.Afl. Wankelachteg, bn., niet vast ; eig. en
lig. : de tafel es wankeiachtes ; der zij' kiezers

die wankeletchtt v zijn, waarop men geen staat
kan maken ; daarnaast wankelbaar, en wankelbareg, bn. ; vgl. Scx (46VV. ) ; -- wankeleere, rn,,
kiezer waarvan men niet zeker is : Sits en es mor
ne wankeleere; — wan k°elenge, vr., wankeling.
Samenst. lI ankelkloot, n1. persoon (b. v.
-

--

kiezer) die wankelt.
Wanken, ww. Niet in gebruik.
Wanna, Wanne, vr. Johanna. -- Vrouwspersoon, wijf. Zi ' moeder es 'n c'ieze Wanne.
Zie PERSOONSN_1'«EN.

Wanneer (eer niet sell. e en klemt.), bw.
Wdb. _ Vw. Mcn zegt wel meer as. TVanneer
(gewoner as) 't do;z%er es, en es 'I olie' goed op
de bane te zijne.

Wannen, ww. Wdb. Zaa(d) wannen.
.Afl. IVannere ( zeiden wandere), m.,
iemand die want ; — wazznenge, vr., wanping.
—

Wannes, Wannuus, m. Johannes. Zie PERSOONSNAMEN.

Want, vr. Zie AVAN r1..
-

Want,

o. Niet in gehruik (ook niet de samen-

stellingen).
Want, ww. Wdb.
Warste, vr. Mv, n. Verkl. -ke (of waintse) ;
-

mv. -kes of -kies, of -tres, -tsies. Want, handschoen (met vingers, of met één duim.). Dat zijn
fijne lec>rie (lederen) wanten. Grovve wanten.
.Malve wante, fr. mitaine. Vgl. hier HANDSCHOEN. - Volksrijm :
Trauwt ge 'n tante
Veur her riante (= haar geld),
Ge verliest de wante,
En g'hauwt (houdt) de tante.
Vgl. Volk en Taal, III, 211; en J : van wanten weten, rijk zijn.
— Afl. Wanterï e (klemt. op rij ), vr., bet
handschoenmaken : de wanterije slabakt ; in de
wanterije doen , ook : slechte brol van handschoenen : doet die wanterije bijeen, en gee' z'
an ;zen orne (armen) nzaiks.
--- Samenst. Il antendooze, vr., doos voor
handschoenen ; — cantelc'er (zachtl. e), o., handschoenieder ; — wantemaakstere, vr., daarnaast
7cante<< werkstere, vr., en wantewerkesse (klemt.
op kes), vr., handschoenmaakster ; -- rianteznagirezzjn, o., handschoenrnagazijn ; — wantemaken, o., handschoenmaken ; — toantemakere,
m , handschoenmaker ; vanhier : wantemakerije
(klemt. op rij), het handschoenmaken ; plaats
waar handschoenen worden gemaakt ; — wantefnakszeme, vr., handschoenmaciiine ; — wantesnijere, m., handschoensnijder.
'

Wantrauwe, vr. Wantrouwen. Geen wantrauwe, dat en dein t niet, mor te veel wantrauwe 'n deugt ook niet. Vgl. zlInl. Ií1 db.
7

Wants, vr. Niet in gebruik.
Wapen, zelden wapene (met zoel. lange a), o.

Mv. -s. Zonder verkl. Wdb. 1Ve savele, es dat
nog e wapene

--

-

Wapene, o. Zie WAPEN.

\V APPËR

\V AT

^

J

Wapper, in. Zie WAPPER..
Wappere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke ; mv. -rkes,
-rkies. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.

Kegelvormige, langwerpige vrucht, bestaande uit
verscheiden deelen. De sperreboonzen hè (hebben)
wappers (kegels). — Kegelvormig geschikte
bloemenstand, langwerpige tros. De vierpijlen
dra(g)en de blommen i' lange wappers. — Trosvormend sieraad op hoeden. Ze droeg ne rooè
wapper op herren hoed. lire wapper vaan blommen (pluimen, lenten). — Naam der gemeene
breiraap (Orobanche minor L.), naar de wapper-.
vormige bloemen. De wappers eten de klaver op.

Vgl. SCH, CV, J.
Wapperen, ww. Niet in gebruik.
War, vr. Niet in gebruik. Zie hier WERRE.
Warande, vr. Niet in gebruik.
Ware (uitspr. met zovl. a), vr. Mv. ongewoon.

—

Wasch, m. (niet vr.). Wdb. Vgl. SCH, CV, T,
R, J. — De groote was, het wasschen van al het
linnen van een huishouden. VD (met ander bet.).
Paaschbiecht. 'k Hè de groote was gedaan,
ik heb mijn Paschen gehouden.
Wasem, m. Niet in gebruik (ook niet de afl.
en samenst.).
Wasschee (uitspr. met ch), ww. Wdb. Wasschen em plassen. G'het (hebt) on (u) gewassche
gelijk de katten, in 't geheel niet ; ook : de kat
keet heeft) hem gewasschen. Vgl. KATTE. —
Onz. Van waschgoed. Gewasschen worden. Da'
lijwaat en wast nie goed. — DB, CV, J, SCH
Afl. vf asschel jk (uitspr. met ch en ij), bn.,
kunnende gewasschen worden : de neusdoek es
—

zoo versleten dat hie

nie meer wasschelijk en es;
liie es . nog wassclielijk; J ; — wasschare, m. ; —
wasscher7je, vr., Wdb; -- wassclzesse (klemt. op

\Vaar. In da' maggezijn ester veel ware. Goe

sches), vr., waschster.

ware verkoopes. Ze verkoopt valsclie ware,

— Samenst. iVasdag, in.: ne selzoone wasdag;
't es de groote .wasdag; vgl. boven groote was ;
— wasdengs, wasdengen, o., wasgoed, o. ;
wasgeld, o., Wdb; — waschhuis (met clz), o.,
daarnaast waskot, o., plaats waar men wascht;
wasketele, m., Wdb ; — waskom, m.. (niet vr.),

vervalschte, slechte waar ; ook : ze zegt de waarheid niet.
Wareenig (uitspr. met zovl. lange a en sch. e;
klemt. op ee), bn. Akelig, doodsch : 't es ne wareenege kant. Vgl. Volk en Taal, I, 15.

Waren, ww. Niet in gebruik.
Warm i bn. Zie WARME.
Warme (uitspr. wor(ra)ma), bn. bw. Trapp.

v. verg. : wormer(e), wormst. Warm. Wdb.
Da' bier maakt(t) wor(re)ine. Boerke zit worme,
hij zit er warm in.
Afl. Wor(re)mte, vr., warmte ; — wor(re)mkes (of -kies), bw., warmpjes.
--

Warmen (uitspr. wor(ra)man), ww. Wdb. —
WVarm worden. 't Ifáter en wilt nie wor(re)men. DB. j. — Warmte geven. Die stove 'ii
vormt niet, De zonne worrenzt. CV. J.
Warmoes, 0. ; — warrelen, ww. ; — warren, ww. ; — wars, bn. Niet in gebruik (ook

niet de afl. en samenst.).

Warte, vr. Mv. -72. Veil. -ke; mv. -kes, -kies.

Wrat. Leelek han(de)n, vul, wasten.
— Samenst. Warteboomke, o., de grootste,
inlandsche wolfsmelk, die eenigszins boomachtig
is (Eiiphorbia Latlivris L.) : het melksap wordt
gebruikt tegen warton ; Volk en Taal, IT, 4 ; —
wartekruid, o., alle kruid dat wratten doet vergaan; inzonderheid de wolfsmelksoorten (geslacht
:uphorbia).

Wartel, m. Niet in gebruik (ook niet de
samenst.).
Was, m. Niet gewoon. Groei. Alles komt goed
in de was.

Was, o. (nooit vr.). Wdb. — Terg vraag. Wat
was was, eer da' vms was was ? Antw. Heunenk_ raat (= honigraat). Vgl. J, CV (Aanli.). •
Afl. Wasacliteg (uitspr. waz-), bn., Wdb.
Samenst. Waskeese, vc., * waskeerse ; in
tegenstelling met roetkeese.
-

--

--

—

-

Wdb ; ook, kom waarin men groenten wascht; J ;
— waskoorde, vr., koord waarop liet waschgoed
wordt gehangen; CV, J; — waskuipe, vr., Wdb.;
— wasmaksiesne, vr., waschtoestel; • -- waspoeiere, 0., poeder waarmede men wascht ; —
wassop, o., ook waswatere, o., water waarin men
wascht of gewasschen heeft ; — wasvrauwe, vr.,
waswijf, o., vrouw die wascht ; — wasclzzeepe
(uitspr. wasseepe met sch. e), vr., zeep waarmede
men wascht.

Wassen, ww. Groeien. Niet gewoon. Wdb.
— Afl, Wasdom, m., \Vdb.: der en es geene
wasdom in '1 koorene.

Wassen, ww. (met was bestrijken); — wassen, bn. (van was). Niet in gebruik.
Wat, vn. bw. tw. De slot-t blijft (naar bekende

klankwetten) behouden voor d met (verscherping
van deze) en t; zij valt weg of blijft behouden
(met verzachting dezer slot-t) voor klinker of h ;
ze valt altijd weg voor de ander medeklinkers.
Zie Xi.- en Vornzl.
— Vragend vn., zelfstandig gebruikt. Wdb.
Wat tracht hie te doene? Wat dan (uitspr. tan) ?
— Wa' (of wat, uitspr. uad) hooren ze ? Wa'
(of wat, uitspr. met sandhiwerking wad) ester
gebeurd ? — Wa' moet ek ? Wa' ziede (uitspr.
sieda door invloed der verdwenen slot-t).
— Ook naar personen vragende (doch met
minachting). 177ee wa' (vrouw of man) loopte dor
toch ;'/zoele da(g)en ? Vgl. J, CL (Bijv.).
— Men zegt ook iplv. van wat : watten (voor
klinker, h, d, t) of watte. Watten doen ze ?
Watte zegt ze ? Veelal als slotwoord, om herhaling of nadere verklaring van 't gezegde te vragen. Watten ? Het vervangt nagenoeg wa' belieft er ou (u) ? Doch 't wordt beschouwd als min
beleefd. Om op die onbeleefdheid te wijzen, zegt
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de ondervraagde : de boere' ze(gg)e' wa' belieft
er ou ! Ofwel, met een volksrijmpje : nen dikken
en ne platten, t(s)usschen ou (uw) tande' gebakken ! Ofwel met een woordenspel : watte(n),
watte(n)? watte steekt in ou (uw) klakke ! In de

Tusschenw. :. wat, daarnaast, gewoner,
watte, watten. Wat ! en komt ze niet. Watten !
turde (durft ge) dat ze(gg)en ? Vgl. VD.

voering van de muts steekt (of liever stak) er
dikwijls watte (fr. ouate).
-- Vragend vn., bijvoeglijk gebruikt. Wat tand
doe' zeere ? Wat dooze (uitspr. tooza) staat hier ?
Wa' (of wat, uitspr. wad) hoed ? Wa' (of wat,
uitspr. wad) nile' zijn't ! Wa' rains(ch)e'
waren datte ? — Wat kan ook, in dit geval,
gevolgd mi orden door het lidw. van onbepaaldheid : m. enk. wa' ne(n) : wa' nen hoed ? wa'
ne vaint ? — vr. enk. wad 'n of wa' 'n : wa' 'n
(of wad 'n) vrauwe ? wa' 'n (of wad 'n) eere ? —
o. enk. wad e (of soms wa' e), wad 'n (of soms

Watere (uitspr. met zovl. lange a), o. Mv. -rs.
Verkl. -ke ; mv. -kes, -kies. De slot-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Wdb. -- Water van de pompe,
van de beke, enz., bij VD uit. 'k Drenke 't water van de ponzpe. — Zoo nat as watere ; vgl.
J ; — zoo rijke zijn as 't water diep es, zeer rijk
zijn. De zonne trekt watere (bij VD haalt),
als de zonne schijnt en toch regen te verwachten
is. Vgl. Log., Wdb. — [Vater scheppen, van
schoenen of blokken die niet waterdicht zijn :
mijn schoene' schej5j5e' watere ; ook wel :

wa' 'n) .. wad e kind ? wa' 'n dooske ? wad 'n
erfdeel? mv. der drie geslachten : wad 'n (of
wa' 'n) : wa' 'n keerels kommen der gintere ?
wad 'n appels ? wad 'n kinders ? — Wordt het
nw. weggelaten, dan is 't m. enk. w(a)d eene(n):
wa(d) eenen es 't ? wa(d) eene komt ere ? —
vr. enk. wa(d) een(e) : wa(d) eene zonk (zong)
er ? wa(d) een ester dood? — o. enk. wa(d)
ee(n) : wa(d) een koor 'k ? wa(d) ee' moet er
komen ? Er is geen vorm voor 't mv. der drie geslachten. — Ziehier EEN en Isl.- en Vorml.

instelling) die het niet noodig heeft. Vgl. VD
(in de zee). — 't Water loopt altoos nor de zee,
geld wil bij geld zijn. J. ----- 't Water van de zee
uitscheppen of uitdrenken, iets onmogelijks
(willen) doen. TVz' da' ge toch probeert ! g' en

—Vragend vn. wat gevolgd door voor een (zovl.
veur een). M. enk. : wa' feur nen hond ?
. feur ne ruin ? -- vr. enk. : wa' feur 'n vrauwe,
'n eeke ? — o. enk. : .wa' feur 'n dooske, 'n
oogske ? wa' feur e kind ? — Mv. der drie geslachten : wa' feur 'n spelers, 'n vrauwen, 'n
aiers (eiers) ? — Een kan wegvallen : wa' feur
dochters ? wa' feur kinders ? — Wordt het nw.
weggelaten, dan zegt men : m. enk., wa' feur
eene(n) : eva' feur eenen es 't ? wa' feur eene
speelt er ? — vr. enk., wa' feur een(e) : eva'
feur eene zegt datte ? zva' feur een hee (heeft)
't gezaid ? - o. enk., wa' feur ee(n) . wa' feur
een hen (hebben) ze ? wa' feur ee' moet er kommen ? — mv. der drie geslachten : wa' feur 'iz
deu(b)enieten hen (hebben) 't gedaan ? — Zie
hier EEN en Kl.- en Vorml.
— Wat, betrekk. vn., is meestal gevolgd door
da(t) (uitspr. wat ta(t)). Doe wat dat hie zegt;
wat da' 'k hein verze'ijte, es dat hie niet en studeert. Vgl. VD.

— [Vat, onbepaald vn. en onbepaald hoofdtelwoord ; daarnaast zeer gewoon ewat (zie ald.).
Dat es wat (of ewat, uitspr. -d) anderst ! Dor
zij(n) wat (of ewat) druiven (uitspr. truivan).
Gee (geef) ;mij wa' (of ewa') geld. Vgl. VD. —
Spr. 't Zal (e)zva' zijn, daar zal iets zijn of gebeuren ; 't es al diep in den nacht, 't zal (e) wa'
zijn, as ge thuis komt, ge zult er van krijgen.
Ook ironisch : 't zal weinig of niets zijn. Vgl. J.
CV (Aanh ).
— Wat, bijwoord van hoeveelheid en graad ;
daarnaast, zeer gewoon, ewat. Z' es wa' (of ewa')
loui (lui). 't Vlees es wat (of ewat, uitspr. -d)
a'gebrand (aangebrand ). Vgl. VD. — Veel.
Onze knecht kan (e)wat eten !
— Wat, bw. van wijze. VD. Wa' zijde brave!
Wat es 't kaud vanda(g)e.

—

Water s o. Zi e WATERE.

'k schepje watere. — Iemand op water em broo'
zetten. Vgl. VD. — Ze trekken opeen, gelijk twie
dreupels watere. VD. Water nor de zee
dra(g)en, iets geven aan iemand (of aan een

keunt toch 't water van de zee nie uitdrenken !
— Anders nie hen (hebben) as 't water dat over
(of langst) de streste loopt, niets bezitten, arm
zijn. — Eer dat 't zal waar zijn (of gebeurd
zijn, of iets dergelijks) zal der nog veel water
deur de Schelde, of deur de beke, of onder de
bru(gg)e loopen, dat zal nog lang aanloopen. J.
— In 't een hand water en in 't ander vier, van

tegenstrijdige zaken of handelingen.. J. -- Ofwel,
met overdrijving : 't een es kau(d) watere,
't ander gloeiend vier. Vgl. J. — Gouds (speciale
zovl. ou) water over Gouds akker late loopen,
alles laten gebeuren zooals God het wil en vooral
niemand benijden. De nijdegord en kan nie'
zien, da' Gouds water over Gouds akker loopt.
Vgl. J. VD. — Stille waterkies hen (hebben)
diepe gronden. Vgl. VD. — Vuil water en
loopt niet, hetz. als bij VD : als het water stil
staat, stinkt het. Als een zieke veel water

moet drinken en klaagt dat 'het toch zoo flauw is,
antwoordt men : water es zoo sterk, 't doet de
meulens drouien (draaien) !
— Voorafgegaan door voorzetsels. Met boven.
Bove watere, eig. boven de wateroppervlakte.
Fig. uit de moeilijkheid, uit de armoede, uit het
gevaar. 'k Hè (heb) veel gewerkt, mor nui ben
'k bove watere. Me zzjm bove watere, we winnen
(in spel b. v.). Z' hee stijf ziek geweest, snor z'es
Goddank bove watere. Zoo ook : 't hand (of
't hoofd, de kop) bove water hen (hebben). Vgl.
SCx (Bijv.). — De kop (of 't hoofd) bove water
hauwen (houden), den moed niet verliezen, Ze
zitten i' schulden, mot toch hauwen ze de kop
bove watere. -- Met deur. Deur alle waters
(of waterk(i)es) gezwommen hen (hebben), alles

ondervonden hebben; slim, doortrapt zijn (veelal
in slechte bet.). Ook : alle waters deurrywoznnzen
hen. Vgl. J. — Met in. Geld in 't water smijten,
het nutteloos en wild verteren ; hie geuit zijn
fortuun in 't watere. Beter in e klai' (klein)
water zwemmen as in e groo' verdrenken, beter
een kleine handel die laat leven, dan een groote

\VATERE

—

waar men ten onderen .gaat. ScH. Veur 'n ander
in 't water sprengen, zich ten bate van een ander
in gevaar brengen. Vgl. J. In 't water vallen,
ook : mee' zij' gat in 't water vallen, blijven
steken (in 't zingen, in 't spreken). -- Met onder.
Onder water zijn, het tegengestelde van boven)
water zijn. Ze zijn al lang onder watere, en ze
blijven onder watere, in slechten toestand. —
Met t(s)nsschen. T(s)u.ss(ch)en twie waters
zwemmen, weifelen, geen partij kiezen.
't Es hoog water, van iemand die weent.
Sm. DB. — Water kweeken, de waterzucht
krijgen, broeden : hoe es 't mee moederti ? nie'
—

goed, ze kweekt watere. Loq., Wdb. — Zij'
water maken, pissen ; ScH, R., J.

—A ft . iVaterachteg, bn.,. van water houdende ;
DB, CV, J ; vgl. Wdb; -- wateren, ww., pissen;
Wdb ; — wateriezeren (klemt. op ze), ww., pissen ; van water met romaanschen uitgang.
Samenst. Waterare, vr., waterader ; -waterbalg, m., konijnenziekte : 't water in den
buik ; ons konijn hee' de waterbalg; ScH, DB ;
waterblaze, vr., pisblaas ; --. waterblonzme,
vr., waterbloem ; --- waterbronzze, vr.; — waterbuzze, vr.; --- waterdoktezcr (klemt, op teur), m.
geneesheer die (veelal) met water meestert; ook :
pisbeziener ; — waterdonzp, m., waterdamp.;
waterdrenkere, m., man of vrouw die (veel)
water drinkt ; -- waterclreupele, m., waterdroppel ; — waterdrup, ra. ; Wdb ; -- waterduvele, m., watergeest : en ga bij 't water niet,
de waterduvel zal ou (u) pakken ; waterdzelariom, -dzularionz, -ze- of -zularionz, m.,
soort van gekweekte balsemien die veel water
vraagt en eenigszins op Pelargonium gelijkt
(Balsamina leptoceras DC ) ; ziehier DzELAMOM ; - watereemere, r.t. wateremmer;
waterga.11e, vr., fr. ;-astrorhée; vgl. VD .(waterti al); DB ; -- watergast, m. , waterachtige aardappel ; — watergat, o., van wind : kant waaruit
regenwind waait ; de wend zit in 't watergat,
blaast uit 't watergat; vgl. J (Bije.), Loq., Wdb,
CV (Aanh.) ; — watergrond, in., waterachtige
grond : — waterhinneke, o., enkel als din'. :
waterhoen (geslacht Gallinula, en ook gesi.
Hal); waterhinnekies, o. mv., zijn kleine zwarte
wolkjes die lager en sneller dan de grooter hooger
gelegen drijven : as de waterhinnekies zwemmen
(of drijven), zal 't ramen ; — waterhond, m.,
soort van hond ; zie VD ; zoo nat as ne waterhond,
zeer nat ; ook : kind dat veel en gaarne in 't water
plast en zwemt, vgi. J; — waterhoofd, o., ook
waterkop, in., zeer dik door 't water uitgezet
hoofd, VD; ook : zeer dik, doch niet door hersenwaterzucht opgezwollen hoofd : zw jj t, gij dor
mee ouÉ% (uwen) waterkop ; persoon met een dik
hoofd ; scheldnaam der inwoners van Mater : de
Hatersche iT'hterkoppeu, ziehier D1KKOP ; —
waterkanne, vr., Wdb ; — waterkant, m., Wdb;
waterkaraffe, vr., Wdb; — waterkeerse
(uitspr. keesa), vr., waterkers; — waterkieken, o.,
verkl. gewoon, -kiekske, hetz. als waterhinneke
(zie ald.); CV, J; — waterkloot, m., fr. hydro
c/le ; -- waterkruid, o., alle kruid dat bij of in
het water groeit; bepaaldelijk de moeras-spiraea
(Spiraea ulmaria L.) : ze groeit in waterigen
---
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grond en men maakt er thee van tegen het water ;
aldus te Asper ( Volk en Taal, II, 29) ; — waterkuipe, vr., Wdb; -- waterland, o., Wdb ;
waterlandere, m. ; enkel in 't mv. : waterlanders,
tranen ; DB, VD ; — waterleeze, vr., waterlaars ;
— waterlooze, vr., veelal in 't mv. -n : soort van
kersen, tamelijk g root, plat en donkerrood, rijp in
Juli-Aug. ; Volk en Taal, V, 52 ; - watermeerscli (uitspr. mees met sch. e), m., waterachtige
meersch ; — zewtermeulelz(e), m., watermolen ; —
waterrnunte, vr., •\Vdb. ; — watermore, vr., haarstreng (geslacht Lallitriche), naar den vorm der
bladeren ; op de noordelijke dialectgrens (Asper ;
Volk en Taal, I, 90) ; — wateroo(g)e, vr., waterig oog ; wateroo(g)en, ww., tranen in de oogen
krijgen van pijn, van verdriet, door sturen wind,
enz. ; vgl. J ; — waterpas, m. (niet 0.), Wdb ; als
bw. : waterpas lz(g,)eiz of zijn, horizontaal zijn ;
vgl. hier GAVERE ; - waterpato(d )ere, m.,
waterige aardappel ; — waterpeere, vr., alle
waterige peersoort ; vgl. J, VD ; -- waterplante,
vr., Wdb ; — waterplas, m., Wdb ; tot een
meisje dat al te veel voor den spiegel staat, zegt
men : spie(g)elt on (u) in ne • waterplas ;
waterpot, m., Wdb; -- waterproef, rn., regenmantel : dat es ne schoone waterproef, m. ; —
v"aterpztte, m., Wdb ; --- waterratte, vr. Wdb ;
waterrijm, m., bevrozen dauw ; vanhier
waterrijmen, ww.; weerspreuk : 't es gewater-

-

,

—

rijmd, 't zal schoo' were zijn ; — watersause,

vr., waterige saus, slechte saus ; CV, J ; —
waterscheute, vr., Wdb ; — watersneppe, vr.,
watersnip : er zijn dobbel en enkel watersneppen;
watersnood, m. Wdb ; — ecatersoepe, vr.,
magere, waterige soep ; CV ; — watertoom, m.,
vgl. VD, DB ; waterval, m., Wdb ; — watervat, o., Wdb ; — waterveuOele, watervogel ; —
Watervore, vr., groote voor, dwars over een
akker, om het overvloedige water af te leiden;
KIL., DB, CV, R., CL (Bije); — waterwild,
o., Wdb ; — waterzak, m., waterachtige aardappel, DB, CV, J ; watervlies : de water zak komt
veeren, de koe zal gaa' kah,e's ; water in .'t scrotum, fr. hi'droc»Ve: da' kind, hee' zie waterzak; —
waterzeu(i)e, vr., waterzoo (van visch, of van
kiekens) ; vgl. VD, DB, CV, J, CL (Bijv.) ; —
waterzonne, vr., bij VD : waterzonnetje.
Watjekou, m. Niet in gebruik.
Watte, watten. Ziehi er WAT.
Watte, vr. enk. Fr. ouate. VD heeft enkel het
mv. watten. Witte, roo matte. I(n) zijn oore(n)
,

steekt er altoos 'in bolleke watte. In de watte
(op)gekweekt (of op(ge)brocht zijn), al te zacht,
te week opgebracht zijn. Kan da' manneke sterk
wer(de)n ? 't Werdt in de watte gekweekt ! —

Ziehier ook WAT.

Watteeren, WW. ; watten, vr. mv. ; watten,
bn. ; wauw, bn. ; wauwelen, ww.; wazig, bn.
Niet in gebruik ook niet de afl. en samenst.
We (uitspr. W?), pers. vn. Wij. Wdb. — Daarnaast, gewoon, ME (zie ald.).
We' (uitspr. met korte of met gerekte korte e),
bw. Wel. Es 't nui we' ? is 't nu genoeg ? We'we', wie damroe (dat we) dor hen (hebben) ! Vgl.
Loq., Wdb.
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Webbe, vr. (niet o). Wdb, Spinneweb.
Wed, o. of vr. Niet in gebruik.
Wedde, vr. Mv. -n. Verkl. -ke. Wdb. Hie kan
altij' bestaan, mee' den intrest va' zij' veld en
't 7 'eddeke va' gemeentcnontvangere.

Wedden, tivw. Niet in gebruik. Zie WETTEN
(ook de afl. en samenst.).
Weder, o. ; weder, bw. Zie WEER, WERE.
Wederik, vr. Niet bekend in mijn dialect.
Weduwe, vr. ; weduwnaar, m. Niet in ge-

bruik. Zie WEVE, WEVENEERE (ook de samenst.).

Wee (uitspr. met sch. e), vr. Mv. -ën. Verkl.
niet in gebruik. Weide. Doet de koe nor de wee.
Iioec'n op de wee steken, ze er dag en nacht laten.
OUD., Bijdr. SCH. DB. — Spr. Op 'n goe wee, in
goeden, aangenamen toestand. 'á Zie da' óo' hier
op n goe' wee zijt (of zit of ligt). Ge ziet er
wel te pas nit : z' hen on (u) zekerst op 'n goe
'

wee gestoken?

Samenst. Weeges, o., *weegers, weigras ; —
weegrond, m., weeland, o., grond of land geschikt
--

voor weide; grond of land dat weide is geweest.

Wee (uitspr. met sch. e), o. Enkel in 't mv.
gebezigd, in de uitdr. : de zeve weeë' van OnsLievranwe; Ons-Lievrauwe van de zeve weeën,
fr. 1Votre-Dame aux sept douleurs.

1
Wee, bn. ; weede, vr. Niet in gebruik (ook
niet de samenst.),
Wedden (uitspr. ween eenlettergrepig en met
sch. e), bedr. zw. ww. Very. : weettege (verkorte
sch. e),geweet (verkorte sch. e). Met hen (hebben).
Ges ween, gras weiden. KIL. DB. R. J. Vgl.
BREEN, LEEN.

Weeg (uitspr. met sch. e), m. Mv. we(g)en.
Verkl. weegske (sch. e), mv. -skes, -skies ; vgl.
we(g)ele, we(g)elenk. De graphic wig verdient de
voorkeur ? want er bestaat, voor het oor, geen
verschil tusschen de zovl. uitspr. van weeg (sch. e)
en wzk (gerekte korte i) ; vgl. ndl. schip, mv.
schepen, smid, mv. smeden, lid, mv leden en nog
een drietal ander nw. Al de flexievormen (b. v.
mv. we(g)en, en te we(g)e) en de afl. (b. v.
we(g)ele) hebben de zachtl. e, uitgenomen 't boven
aangegeven verkl. weegske (wzg ske ?). — De
kurtste weeg is dcvi besten ; ook : de kurtste
weeg es lank genoeg. — Alle we(g)e' loopen (of
leen, leiden) nor Roomen, alle baan kan dienen
om het beoogde doel te bereiken. Eig. en tig. —
Dat es de weeg nor (ook op) Giezeberge. Vgl. OP.
— De weeg kennen (of weten), eig. en fig. Laat
he;H iizor doen, hie zal wel lukken : hie kent de

hij weet wat hij moet doen om tot zijn doel
te geraken. -- Ge weet de weeg en ge keunt de
tale, gij weet wat gij doen moet en hebt niemands
hulp noodig. — plee iet weeg keunen (of weten),
•het goed weten te doen. Tonic ka' weeg mee eten
(drenken, werken, Zeeren, enz.). Mee nouien
(naaien) ? ze kan der weeg mee I Ook met ontkenning : 'k ben aud, em mee 't werken (of 't werk)
en kan 'k geene weeg meer. -- Geene weeg kennen, niets kunnen doen of verrichten (werken,

WEE<<.
,

gaan, enz.). Sichtend da' moeder ziek hee' geweest,
en kan ze geene weeg. Verkoopt die koe, z' en ka'
geene weeg nie meer. — Alec iemand weeg kennen
(of weten), hem goed weten te leiden, te besturen,
te doen gehoorzamen. Z' en koest geene weeg mee
her kinders. De meester es te goed : hie en ka'
geene weeg mee' de leerlengen. Ook van dieren :
de knecht en zal mee' da' perd geene weeg weten.
Z' es zoodaneg wild, da' ze mee her az(g)e geene
weeg en kan. Vgl. SCH. DB. CV . T. R. J.

— Met voorzetsels. Met in. In de weeg, daarnaast, nog gewoon, in de we(g)e : de kinders loopen in de we(g)e. Die potten em panne' staan
hier in de f e(g)e. Smijt die klodde' weeg: ze
li(gg)en i' mijne we(g)e. Fig. Er komt altoos
iet in de we(g)e. Der en ligt niet in de we(g)e,
,

er is geen hinderpaal of niet de minste moeilijkheid. 'k Em mag z'' zijne we(g)e nie kommen,
of hie verwijt mij van alles. Iemand iet in de
we(g)e le(gg)en, iets doen dat hem onaangenaam
is, hem hindert, hem boos maakt. 'k En zal hem
gee' strood (niets) in de we(g)e le(gg)en. 1.' em
mag i' mijne we(g)e nie loopen (of kommen),

ik wil ze niet zien, niet tegenkomen. Vgl. J.
CV (Aanh. ). — Met onder. Onder weeg,
onder de weeg; nog zeer gewoon : onder we(g)e.
Onder we(g)e kwamp ek heur te(g)en. Ze blijve'
zoolang onder we(g)e. Es da' proces nog nie'
gedaan, 't blijft veel te lang onder we(g)e. —
Met op. Op weeg, op de weer. Altoos op weeg
zijn, bij de baan zijn. Iemand op (de) weer. zetten, hem den goeden weg toonen ; eig. en fig. -Met te. Te we(g)e, op weg, op het punt : zijne
zeun es ne moordeneere te we(g)e. 'k Ben te
ze(g)e deure te gone. 'k Was te we(g)e nor huis,
Wa' zijde te ve(g)e te doene ? DB. T' halver
we(g)e, te halver wege, VD. — Met tenden (ten
einde). Tenden de weeg, op het einde van den
weg ; eig. en fig. Boerk e was tenden de weeg,

wist geen raad meer, was ten onderen, was zeer
ziek, enz. Ook : tenden alle we(g)e' zijn ; zijn
fortuun es op, hie es tenden alle we(g)en. — Met
uit. Uit de (uitspr. uita) weeg, daarnaast, gewoon,
uit de we(g)e. Jaagt die kinders uit onze we(g)e.
Es die zake nog nie uit de we(g)e ? 'k En zoo
(zou) veur niet op de weereld uit vzijne we(g)e
nie' gaan. — Met van. Van de we(g)e wees
(= bw. weg), van den weg, verkeerd, verdwaald.
•Al dór niet I ge loopt van de we(g)e weeg !
— Afl. We(g)ele, m, ; mv. -els ; verkl. we(g)elke,
mv. -kes, -kies; kleine weg, voetpad ; vgl. KIL,
SCH, J ; vanhier : we(g)elenk, m., mv. -lengen ;
vertil. -lenkske, mv. -skes, -skies ; kleine wegel ;
DB; — we(g)e(n)s(t), wegens, betreffende : we(g)enst da' land, mag ek ze(gg)en
en dat 't van
't beste van de prochie es.
— Samenst. TT eegborme, m., barm langs den
weg; — weeggracht, m. (niet vr.) ; --- weegkant,
m. ; — weegpale, vr., kilometerpaal; — weeswijzere, m., wegwijzer; — weegzeppe, vr., gracht
-

-

langs den weg; zie zEPPE.
Weeg (uitspr. met sch. e), bw. Vgl. boven
WEEG, m. Weg. Wdb. FVeeg zijn, verstrooid

zijn ; zinneloos zijn ; bedronken zijn ; in slaap zijn.
Vgl. SCH ; DB ; CV ; R ; J. -- Iet weeg hen
(hebben), iets verstaan. Redde 't weeg ? Ze zal
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gauwe weeg hen. Ook : dronken zijn ; 't deunkt
mij dat Tieste 't weeg heet (heeft). — Weeg en
were, heen en weder. elleneere, gee' rasij 'n korte
(ka zeeeg en were. 't Es wel vier ure' gaans,
7 'e' g en were. Vgl. OMMENTWERE. CV . CL
-- Samenst. Weeg vormt een groot aantal
scheidbare werkwoorden, waarvan de gebruikelijkste hier volgen. LVeegbeenen, onz., snel wegloopen; SCH (Bije.); - weegbessemen, bedr.,
iemand wegslaan; — weegblazen, bedr., \Vdb :
'k blaasde e 't stof zeeeg; — weegboffen, bedr.,
verdrijven door pochen : de stoefer zoo (zou)
-

iemand weegbo fen; Lor., Wdb; — roeieegbollen,
bedr., bollende verplaatsen : bolt die bolle z.v-eeg;
weegboutsen, onz., wegstuiten : de morbel es
op de stee(n) weeggeboutst ; zie FOUTSEN ; —
weegbrakken, onz., als een brak weggaan : naar
(na) die deu(g)enieterije brakteg' hie v eeg ; —
wec;5 brieschen, onz., brieschende weggaan of
---

-loopen ; bedr., door brieschen doen weggaan :
'I: en koest in die herbergti nie blijven, de dronkor(d)s (hebben) mij vee gebriest ; -- weegbuls(ch)en, bedr., door buischen verdrijven : z' hen
(hebben) hem ferm weeggebuist, — weegbur(re)len, bedr., verdrijven door brullen : iemand weeg bur(re)len; onz., loeiende weggaan : es 't ons
koe die ginter weegburrelt ? — weegbus(t)elezz,
bedr., verdrijven dooi. slaan : baaske zal de zatteribs wel weegbzts(t)elen; — weegdansen, onz.,
Wdb ; — weegdauwen, bedr., wegduwen ; wegsteken : hie dauwt zijn kluite' zeeeg; — weegdess(ch)en, onz., wegsnellen; bedr., (iemand) met
geweld wegjagen ; zie DERSCHEN ; • weeg dobberen, -dodderen, onz., min of meer op zonderlinge wijs weggaan : anze (als ze) mij za(g)en dobberdegen ze weeg ; — weegdoe' f en, bedr., slaande
verdrijven of doen weggaan : pakt ne stok en
doft de kinders weeg; — weegdoen, bedr., Wdb;
sen dief weegdoen, hem wegleiden, J; — weegdompelen, onz., als een dompelaar heengaan ; —
zcee dra(g)en, bedr., Wdb; — weegdraitsen,
—

oils.,

snel en plassend wegloopen ; zie

DRAITSEN;

weegdraven, onz., Wdb ; — weegdrengen,
bedr., dringende verwijderen : 't volk hee ons
a cLggedrorzgen ; — weegdrentelen, onz., drentelend heengaan; SCH (Bije.) - weegdrevelen,
onz., wegdribbelen, VD ; — weeg-drijven, onz.,
stil heengaan : laat ons weeg drijven ; van
weder : 't zal nog weegdrijven; bedr., de wend
zal de wolken amoal weegdrijven ; vgl. VD; 7Y»ee .;Ydrillen, onz., wegloopen ; — weegdrouien,
---

-

-

onz., ongemerkt weggaan ; vgl. DROUIEN ; ook van
weder, wolken : 't were drouit weeg; -- weegdrummen, bedr. : iemand weegdrummen, hem
wegdringen (eig. en fig.); onz., heimelijk, ongemerkt wegsluipen ; vgl. DB, SCH (Bije.), CL
(?3 jv.) ; — weegduitsen, onz., als een duits (sul)
weggaan; — weegduvelen, bedr. : iemand weegduvelen, hem met geraas verjagen iet weegdittvelen, het (snel) verbergen, wegsteken; —
7/'eegd /Oo lerz, bedr., wegdweilen, VD ; onz.,
wegs enteren; — weegdzakken, bedr., wegslaan
(met of zonder dzakke, zie ald.) ; onz., wegijlen
e e d akk rz al de wegelenk weeg; — weegdzokken, bedr., door wild stooten doen weggaan ; onz.,
wild en dwaas weggaan ; zie DZOKKEN ; - weeg
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flodderen, onz., wegfladderen : 't maiske flodderdege zeeeg; zie FLODDEREN ; -- weegio t ten, onz. :
't water kNeva en 't heu(i) fot weeg; stil, ongemerkt weggaan ; -- weegtluiten, daarnaast aw cA)-schu felen, onz., al fluitende weggaan ; — weeg foefelen, bedr., snel wegsteken ; SCH, DB, CV,
T, J ; bedr., (eenigszins ruw) wegjagen : toe, foefelt de zatterik weeg; — weegfoeteren, be ds.,
schandelijk wegjagen : ge meugt zwij(g)en, ge
zijt dor op da' pachthof weeggefoeterd , DB,
SCH (Bijv.); — weegfronzpelen, bedr., wegfrommelen, VD ; — weeg frotten, bedr., weg-rijven ;
zie FROTTEN ; - weegfruten, daarnaast weeg fruutsen, weegf ruu.tselen, bedr, : de mol heet
(heeft) hier de grond weeggefruut, weggewroet;
worom hee' ze dein boek weeggefruutseld
zie FRUTEN, FRUUTSELEN, FRUUTSEN ; - weeggaan, onz., Wdb ; verkwist worden : al zij' geld
gaa' veeg; van zijn zelven gaan ; 't ongeweerte
gaa' veeg, verdwijnt; — zreeggaffelen, bedr.,
(met een gaffel) wegslaan ; — weegg aloperen
(uitspr. r>e met zachtl. e), onz., weggaloppeeren,
VD ; — ze, e,wen, bedr., weggeven; -- veeti geeselen, bedr., wegslaan, verjagen ; — weegg(e)raken, onz., wegraken ; VD, J ; — weeggesben,
bedr., (hard) wegslaan ; — weeggeu(i)en, bedr.,
weggooien; — weeggiechelen, onz., al giechelende
(zie ald.) weggaan ; — weeggieten, bedr., weggieten ; — weeggraven, W db ; — weeg gro llen, weetigrommelen, bedr. : door grollen of grommelen
doen weggaan : de ronker van ne vacht grolt
alkendee' weep; onz.: al grollende of grommelende
weggaan : kijkt, den hond es schou (schuw), hie
grolt weeg; — weeghalen, bedr., Wdb ; — weeghalpen, -helpen, bedr., Wdb ; — weeghang en,
bedr., "Wdb ; — weeg hauwen, bedr., weghouden ;
— weerhen, bedr., weghebben, Wdb ; vgl. hier
WEEG, bw. ; - weeg henken, onz., weghinken ; —
weeghuilen, bedr., door huilen verdrijven : ze
vuren aszaal an 't roepen en an 't razen, z' he
(hebben) mij weegg'huild; onz., al huilende weggaan : hee es weegg'huild; — weeg ja(g)en, bedr.,
wegjagen; — weegjanken, bedr. onz., hetz. als
weeghuilen ; — weegjassen, bedr., wegjagen ;
CV, J, CL (Bije.); — zeeegkaisteren, bedr., wegjagen ; SCH (Bije.) ; zie KAISTEREN ; - wee kaitsen, bedr., wegjagen door slaan ; onz., wegijlen ; zie KAITSEN ; vgl. SCH, DB, CV, J ; —
weegkammen, bedr., Wdb ; — weegkankeren,
onz., Wdb ; — weegkappen, bedr., Wdb ; -weegkazakken, bedr., wegjagen : hie kazakt de
keerels mee' zijn zweepe veeg; zie KAZAKKEN ;
-- weegkeeren, bedr. : de vuile ghie' weegkeeren,
ze wegvegen ; — weegke(g)elen, bedr., wegjagen
(met geweld) : ge moet die lawijtnzakers weegke(g)elen ; — weegketteren, bedr., door vloeken
(iemand) verwijderen ; — weegkeunsn, onz., weg-

-

-

-

kunnen, elliptische uitdr. : kunnen weggaan, kimnen weggedaan worden ; hee hield mij vaste, en
'k en koest nie weeg; de kerre zit in de gracht,
z' en kan nie weeg; zoo ook : weegmoeten,
weegmeu(g)en, weegwillen , vgl. VD (AvEGDU RVEN) ; - weegkijken, bedr., Wdb : hie koest izen
• hond 'weegkijken ; — weegkijven, bedr., door
kijven verjagen : da' wijf kan iemand weegkijven; — weegklabetteren, bedr., (met geraas)
verjagen; zie KLABETTEREN ; weegkla(g)en,
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bedr., (iemand) door voortdurend klagen verdrijven ; . Log., Wdb; — weeg klaitsen, bedr.,
iemand verjagen (met of zonder zie aid.) ;
iets (b. v. water) met geweld wegwerpen ; zie
KLAIT;iEN ; - zeeegklakkcn, bedr. : weegklakken, wegsmijten ; iemand weeklakken, hem
wegslaan ; — weed klapden, bede., (iemand) door
gepraat verwijderen ; Log., if'db; — v cec klippeleJr, bedr., (met of zonder klippel) verdrijven :

patsakken, onz., al hinkende weggaan ; zie PATSAKKEN ; - weegpeezen, bedr., (iemand) door
slaan doen weggaan ; daarnaast weegpekken, weegpeng elen ; — weegpersen, onz., wegsnellen ; zie
PER(T)sE x ; — zeeeg peuteren, bedr., (iets) peuterend wegdoen, verbergen; -- weegpeuzelen, bedr.,
iets peuzelend opeten ; — zi'eegpiesen, gewoner
weeg zeeken, onz., ongemerkt, als ginge men zijn

de koe zit in de klave -e, klippest ze weeg; —
7eee,klnppen, bedr., door kloppen verwijderen :
klopt <<ie buile van de moor zPeQ ; iemand
weerkloppen, hem door slaan 'wegjagen ; —
zeeeg kJlippen, bedr., Wdb ; — weegkolven, bedr.,
iemand of iets wegslaan, wegjagen ; — weegkommen, onz., Wdb : g' em moet dor nie blijven,
komt wee. -; — weegkootsen, bedr., wegkaatsen ;
weegkoteren, bedr., wegjagen : 'k zal de katte
weegkoteren; SCx, DB, T, J, CV (WEGKEUTEREN) ; - 7egkrabben, krappen, bedr., weg-

— weegpikkelen, onz., al pikkelende heengaan. ;
SCn, DB, CV, T, K, J ; — .eeegpikken, bedr.,
(van vogelen) met den bek wegnemen : de duive'
keurenen ewa' graa(n) ~wegpikken; — weeg plaitsen, bedr., (van vochten) wild weggieten ; onz., al
pletsend met de voeten weggaan ; — weegploe(g)en, bedr., (in 't ploegspel) : ploegt die bolle
weeg; zie PLOEGEN ; - weerpoefen, bedr., met
geweld iemand of iets wegslaan ; — weerpoetsen,
bedr., (iemand) wegjagen ; — wegpompelen, onz.,
al pompelende (zie ald.) wegvloeien : 'k hoore
't water weegpompelen ; — weerposten, onz.,
wegijlen ; — weegpraten, bedr., Wdb ; — weegpreken, bedr., door prediken doen weggaan : onze
paster kan iemand weegpreken ; — weeg preutelen, onz., al preutelende weggaan; — weegpronken, onz., al pruilende weggaan ; — weegrammelen, weegranselen, bedr., door slaan verdrijven : laat ons de schelm weegranselen; —
weegravoutsen, onz., wegvoopen ; — weegrazen,
bedr., door razen verdrijven ; -- weegreeken,
bedr., reekende wegdoen : reekt dat hen zeeeg,
— weegrijen, onz., wegrijden, Wdb; — weeg-ritsen, onz., wegsnellen ; SCx, CV, T, R, J ; —
weFgroeien, bedr., (iets) weggooien ; Scx, DB,
CV en J : WEGROOIEN ; - weegroepen, bedr,,
\Vdb ; — w'eegrollen, onz. bedr., Wdb ; —
wee.; ronken, bedr., door ronken (grommelen )
doen weggaan : da' wijf kan lemend weegronken ; iet wee,, "ronken, iets met geweld en

-

-

krabben, VD ; onz., (met moeite, heimelijk) weggaan ; — :oeegkreunkelen, onz., kronkelend wegvloeien : de beke kreunkelt al deur onze snees
(meersch) weeg-; — weed krij(g)en, bedr., \Vdb ;
— weeg kruipen, onz., Wdb ; — weegkuis(ch)en,
bedr., kuischende iets wegdoen : 't stof van de
-

vloer weegkuis(clz)en ; iemand weegkuis(ch)en,

hem wegjagen ; liie kan iet weeg kuis(cli)en, hij
kan veel eten ; vgl. Scx, DB, CV, J; — weegkuzzelen, bedr., wegjagen (mensch of dier) ; zie
KLTRZELLN ; - zewegkwispelen, onz., (kwispelend)
weggaan : van honden, ook wel van menschen ; —
weerlappen, bedr. : iemand weeglappen, hem
(met geweld en slaande) verdrijven ; iet weeglappen, wild weggooien ; hie kan ewa' zoeeglappen,
hij kan veel eten (of drinken) ; — 7oeeglaten, bedr.,
Wdb ; — wee.; leen, bedr., wegleiden nen dief
weegleen ; de koe weegleen ; vgl. ScH, DB, J ; —
weeyle(g )en, bedr., Wdb ; laie kan iet weeg-

le(gg)en (in de maag), hij kan veel eten (of drinken) ; — zoeeglezen, bedr., door belezing (tooverformulen) verdrijven-: da' wij/kan de ripsens ,' an
dom bogord (boomgaard) weeg lezen; — wecglze(g)en, bedr., door veel te liegen iemand dwingen heen te gaan ; — we eglz(gg)en, onz., ter zijde
liggen ; geborgen zijn : g' en zilt zij' S eld nie'
,

-

ven(de)n, 't zal wel schoone weegli(go-)en • —
weeg lokken, bedr., Wdb; — weEg•loopen, onz.,
\Vdb ; -- weegluimen, onz.. wegsluipen ;
weegmaken, bedr., Wdb ; zijn fortune zeeeg maken, ze vermaken aan personen die niet van de
familie zijn ; vgl . KIL, SCx, CV, R, J; — weegmanken, onz., al mankende weggaan ; — zeeegnzarseren, onz., wegmarcheeren ; — weed meu(g)en, onz., zie boven weeg-kennen; — weegmoeten, onz., zie boven weegkennen; — weegmompelen, wees inuinnzelen, onz., al mompelende
weggaan ; — weegmonken, onz., al pruilende weggaan ; bedr. : iemand weegmonken, hem door vervelend pruilen doen weggaan ; — weei nzoos(clz)en,
bedr.: let zeeegnloos(ch.)en, het mooschende wegdoen ; — zeeeg Jasooien, bedr., wegmaaien ; — weegHemel, gewoner weegpakken, bedr., wegnemen ;
wed. : pakt on (u) weg, maak u weg ; -- weeg -

-

bedr., iemand of iets wegsmijten, wegslaan ; zoo ook : weeg pandoeren, weegparda ffen

paffen,

(-pe raaf en, pardoefen, perdoefen) ; — weeg-

-

water maken, vertrekken ; vgl. SCx (WEGPISSEN);

-

geraas wegsmijten ; onz., al ronkende weggaan ;
— weeg routsen, onz., 'wegsnellen; — weeg sakkeren, bedr., iemand sakkerend (vloekend) verdrijven ; — wcegsassen, bedr., wegjagen; onz.,
wegijlen ; — weegsavelen, onz., min of meer op
zonderlinge manier weggaan ; veelal van vrouwen ;
v'e( scliarten, bedr., wegkrabben; onz., wegsnellen ; — weegschaveelen, onz., wegijlen ; —
weegschaven, bedr., Wdb ; — weegschaverdijnen, onz., op schaatsen wegrijden ; — weegscheeren, st. bedr., wegscheren, ' Wdb ; -- weegscheeren, zw. bedr., wegscharren, wegnemen :
de notaras hee' 't al weggescheerd, alles voor zich
genomen; onz., heimelijk weggaan -- weegschieten, wegschieten, Wdb ; bedr. : erde weegschieten (met spade b. v.) ; onz. : ze schote' weeg,
ze snelden weg ; wed. : ze schoot her weg, ze liep
ijlings weg ; — weegschokken, onz., al schokkende
weggaan ; — weegschreemen, bedr., iemand door
schreemen (zie ald.) verwijderen ; — weegschuifelen, onz., al schuifelende (ook : heimelijk) weggaan ; vgl. weegiluiten ; — weegschuiven, bedr.
onz., Wdb ; ook van weder of wolken : da' leelek
-

-

were schuift schoone weeg ; — weegschuppen,
-

bedr., wegschoppen, Wdb; — weegseezen, onz.,
wegijlen, CV, J; — weegsermoenen, bedr., zie
weegpreken ; — weegslaan, bedr., Wdb ; —
weegs laetsen , on z., als een slets weggaan ;
—

•
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weegslengeren, bedr., wegslingeren, Wdb ;
weeg slenteren, onz., \\Tdb ; — weegslepen, bedr.,
wegsleepen, \Vdb; — weegsleren, onz., wegsluipen ; — weegsleuren, bedr., sleurende wegdoen;
-- i eegslibberen, onz., heimelijk weggaan ;
e^ee` slijpen, bedr., Wdb ; — weegsloeberen,
bedr., al slabberende veel eten (of drinken) : de
boere' kennen ewa' weegsloeberen ; — weegsloefen, onz., al sloffende (min of meer bedektelijk en stil) weggaan ; --- weegslonsen, onz., als
een slons weggaan ; — weegsluimen, onz., hetz.
als weegluimen (zie ald.); — weegsluipen, onz.,
Wdb ; — weegsnzakken, bedr., (met eenen smak)
weggieten, weggooien : ze paktege de kanne, en
ze snzaktege de melk weeg, in de koolbak; Wdb ;
-- weegsmijten, bedr. : zet of iemand weegsmijten; dwaas verkwisten: ge 'm mengt n ie'
eiereg zijn, mor ge moet het toch nie weegsmijten ook niet; wed., zich versmijten da'
manneke smijt hem weeg, komt op een slechten
weg ; — weegsmoelen, onz., al pruilende heengaan ; — weegsnappen, bedr., Wdb ; — weeg
bedr., wegsnijden, Wdb ; — weegsnoeien,-sizjen,
bedr., Wdb ; — weegsnoeren, onz., wegijlen
(veelal van vrouwen) ; — weegsnukken, bedr.,
haastig wegrukken : hie snuktege 't glas van de
tafel weeg; wed. : da' perd kan hem weegsnukken ; Mie wier(d) kaad, en ze snukteg' her weeg,
zilde ; vgl. SCH, CV, J ( WEGSNOKKEN ; —
weegsoeven of -zoeven, niet gesoef (zie ald.)
wegijlen ( van menschen of dieren) ; — weeg
spaitsen, onz., wegspatten (van water b. v.) ;
wegijlen; -- weegspartelen, onz., al spartelende
wegkomen (van menschen of dieren) ; — weegspeeten (of -spitten), onz., wegsnellen : den haze
speettege weeg; vgl. SCH, J ; daarnaast weeg spinnen en weegs:podderen : kijkt hoe de jongies
weegspodderen ; — weegspoelen, bedr. onz.,
Wdb ; — weegsprengen, onz., wegspringen,
Wdb ; -- weegspruiten, bedr., door spruiten
,

—

-

-

(zie ald.) verwijderen, wegspuiten, Wdb ; onz.,
wegspatten : 't water van de gote spruit weeg
op de steen ; — weegstaan, onz., op zijde staan,
verborgen staan : let op dat 't amaal in de kasse
schoone weegstaat; weegstampen, bedr., door
stampen verwijderen : iemand of iet weegstampen ; CV (Aanh.), J ; -- weegstappen, onz.,
Wdb ; — weegsteken, bedr., Wdb ; ook wed.: ze
steekt lier weeg, ze verbergt zich ; — weegstekken, bedr., al stekkende iets of iemand verdrijven :
stekt die hinne' weeg; 'in' bolle weegstekken,
wegwerpen, wegschieten ; zie STEKKEN ; -- weegstenkeren, onz., heimelijk en beschaamd heengaan;
— weegsterten, onz., stilletjes ongemerkt weggaan ; DB en J : WTEGSTEERTEN ; - weegstoormen,
onz., wegijlen : de per(d)e' stoormen ál zeeeg;
vgl. VD en J : WEGSTORMEN ; - weegstooten,
bedr., Wdb ; — weegstrijken, bedr., Wdb ; —
weegstroomen, onz., wegvloeien, Wdb; van volk :
mee' den avend stroomt 't volk weeg; bedr.,
stroomende wegnemen : de Schelde zal de grond
hier wel weegstroomen; -- weegstreunkelen,
onz., stronkelend heengaan ; -- weegstuiven,
onz., Wdb ; — weegsukkelen, weegtsukkelen, onz.
als een sukkelaar heengaan ; Wdb ; — weegtamboeren, bedr., door geraas iemand verdrijven ;
wegslaan, wegjagen : ze kan de kinders weegtam-
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boeren; -- weegtampeesten, -tempeesten, bedr.,
razend en tierend iemand doen weggaan : 't en
was gisteren in de Kroone nie uit t' hauwen, de
wilderiks hen iederee' weeggetampeest; — weegtassen, bedr., wegbergen in den tas ; vgl. J ;
weegteeren, onz., (van gewassen) wegteren :
't kooren en groeit niet, 't teert weeg; ook van
menschen : 'k zie wel da' Mieke weegteert ; vgl.
J ; — weegteznmeren, bedr., slaande verdrijven :
hen (hebben) z' ou (u) dor zeweeggetemmerd ? —
weegtoefelen, bedr., toefelende doen weggaan ;
weegtrappelen, weegtrarnpelen, zveegtrippelen,
onz., roet kleine treden heengaan : ze kan toch zoo
pront weegtríppelen ; \Vdb ; — weegterten,
bedr., wegtreden, VD ; — weegtooveren, bedr.,
door getoover wegdoen : de keerel kan de ziekte
weegtooveren ; behendig wegnemen : wie heet
(heeft) er mij' glas bier weeggetooverd ? Daarnaast weegschamoteren; — weegtrekken, bedr. of
onz., Wdb ; ook van wolken of weder : de zwarte
wolken trekke' weeg; — weegtrentelen, onz.,
wegdrentelen ; — weegtrommelen, weegtrompetten, bedr., door trommelen of trompetten verdrijven, doen heengaan ; iemand weegtrommelen,
hem door slaan verjagen ; — weegtrotten, onz.,
wegdraven, heengaan ; SCH (Bijv.); --- weegtrunten, onz., truntende weggaan ; — weegtsaffelen, onz., tsaffelend heengaan ; -- weegtsamfelen , -tsanfelen , -tsamnielen , -tseumpelen ,
-tseunkelen, -trommelen, -trommelen, onz., al
struikelende heengaan ; — weegtsoefelen, bedr.,
hetz. als weegfoefelen (zie ald.) ; `— weegtsollen,
onz., wegsukkelen; — weegva(g)en, bedr., wegvegen, Wdb ; weegggevaag(d) zijn, spoorloos
verjaagd zijn : de vijand was as weeggevaagd ;
-- weegvallen, onz., Wdb ; — weegvaren, onz.,
Wdb; — weegveesten, bedr., door veesten ver—.

--

drijven ; onz., heimelijk en beschaamd heengaan;
— weegvendelen, onz., (veelal van vrouwen) al
zwaaiend met de rokken heengaan ; — weegverven, bedr., door verf doen verdwijnen : verft
die leeleke plekke van de muur weeg ; — weegveunken, bedr., met geweld wegslaan, wegsmijten
(van zaken of personen) ; daarnaast weegvle(g)elen, weegvleu(i)en; -- weegvijlen, bedr., Wdb ;
- weegvlie(g)en, onz., Wdb; weggejaagd worden; SCH, CV, J ; — weegvloeien, onz., Wdb :
de grond vloeit hier weeg; — weegvloeken,
bedr., Wdb; — weegvluchten, onz., Wdb ; bedr.,
iets door vluchten redden : 't branddege, en z' en
koesten de beesten nie weegvluchten; — weegvoeren, bedr., Wdb ; — weegvrijven, bedr.,
wegwrijven ; — weegwandelen, onz., Wdb ; —
weegwass(ch)en, bedr., Wdb ; — weegwentelen,
bedr., Wdb ; — weegzewerpen, bedr. wed., Wdb ;
— weegwijzen, bedr. : iemand weegwijzen (door
de deur te wijzen) doen weggaan ; z' hen hem
dor weeggewezen ; — weegwillen, onz., zie weegkennen; — zeteegwouien, bedr. onz., wegwaaien,
Wdb ; onz. : pakt mor nog 'n dreupelke, 't zal
onderw(e)ge weegwouien ; van onweder : 't zal
misschien nog weegwouien; --- weegzailen, onz.,
(van dronkaards) wegsukkelen ; — weegzakken,

onz., Wdb; (van de zon) ondergaan; (van menschen) heengaan : 't volk begint weeg te zakken,
vgl. SCH, J ; - weegzeeken, zie weegpiesen; —
weegzen(de)n, bedr., Wdb ; iemand weegzen(de)n,

\V ° EGAARDSBLAD — 290 --uit zijn dienst b. v. ; -- weegzenken, onz., wegzinken,Wdb : da' gezwel zal wel weegzenken ; -7r"e( zetten, bedt., \Vdb; iet keurre' ?eeg zetten,
veel kunnen eten of drinken; J, CV (Aanh.) ;
weegzitten, onz., op een ander plaats dan thuis
zitten : herre ma(n) zit dag en nacht weeg ; —
weegzoeven, zie weegsoeven ; — weegzwadderen,
onz., (als een dronken mensch) heengaan ; —
weegzwainselen, weegzwijmelen, onz., waggelende
heengaan ; -- weegzweepen, bedr., (niet de zweep)
wegjagen; -- weegzweeren, bedr., wegvloeken ;
-- weegzwemmen, onz., Wdb ; — weeg zwieren,
bedr., wegsmijten : hie zwierdege de stee(n)
weeg; onz., al zwierend heengaan.

CV. T. R. J. --- Weerke, o., gerstekorrel op
ooglid. 'k Krijg- e weerk' op mijn oo(g)e.
Samenst. Weeroo(g)e, vr., oog met gerstekorrel ; vgl. SCH, DB, CV, J, VD.

-

--

—

Weer (zachtl. c), 0. ; weer (zachtl. e), bw. Zie

WERE.

Weerdije (sch. e), vr. Zie op WERD.
Weereld (sch. e), m. (niet vr.). Mv., ongewoon,
-s, soms -en. Zonder verkl. Wereld. Wdb. — Zoo
groot as de weereld, zeer groot. — De weereld en
es op tenen dag nie' gemaakt (of geschapen), tot
een ongeduldig mensch. J. — De weereld staat
(of drouit) te(g)e' zijnen dank, hij is altijd ontevreden. J. — De weereld sprengt op krukken ;

Weegaardsblad, o., -blare, vr. Zie WE-
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zie KRUKKE. Men gebruikt ook wel 't bekende
refrein : de weereld es 'n ordeba (aardig) denk,

Week (zachtl e), vr. Zie WEKE.
Week (sch. e), m. (niet vr.). Het weeken.

-

.

Stokvis in de week doen. Te weeke, in de week :
erten (erweten) te weeke le(gg)en ; ze staan te
weeke. -- Spr. leverst zijm buuntsies (boontjes)
op te weeke le(ggg)en ; zie BOONE.

Week (sch. e), bn. bw. Trapp. van verg. :

weeker(e), weekst. Wdb. --- Weeke veu(g)ele,
weeke, zwakke mensch; zoo ook : weeke puid en
weeke puist. --- Week zijn te(g)en let, er tegen
niet bestand zijn. Da' mannek' es week te(g)en
de kauwe (koude). — Spr. Weeke veu(g)els hen
(hebben) teere bekskies, zwakke menschen moeten
fijn en voedzaam eten hebben. Vgl. CV (Aanh.).
— Afl. Weekeghied, vr., weekigheid, weekheid; daarnaast weekte : ze zal sterve' va' weekte.

Weeken (sch. e), ww. Wdb. Stokvis weeken,
dat es 'n g'heele kennesse.
— Afl. Weekere, m., iemand die weekt.
— Samenst. Weekbak, m., weekkuipe, vr.,
Wdb ; -- zveekmaken, bedr., Wdb.
Weekluis (sch. e), vr. Mv. -zen. Weegluis

(waarvan het een vervorming is, onder den
invloed van 't bn. week : de weegluis is immers
een weeke luis). CV. J.
Weel, o. Niet in gebruik.
Weelde (zachtl. e), vr. Zonder mv.; zonder
verkl. \Vdb. --- De weeld es 'n leeleke (of 'n ka)
beeste; J. — De weelde steekt (of bijt) hem, van
iemand die rijk is, maar dwaas en al te kwistig
leeft. -- 't Zijn sterke beenen die de weelde kennen dra(g)en; J. --- Die de weelde niet en kan
dra(g)en, moe' ze slepen; J. — Va' weelde kla(g)en, zonder nood klagen.

WEERKA N T

i.

me' zegt dat hie op krukke' sprengt. Zijne
weereld kennen, welgemanierd, beleefd zijn. -'t Es hier de verkeerde weereld, het gaat hier
tegen alle gewoonte op. DB. J. --- De weereld,
veel. 't En es de weereld niet, het is niet veel,
niet moeilijk, zeer wel te doen. Hie wist dat de
weereld hem toeb'hoort. 't Es of 't , 'heel de
weereld ware, het is alsof het van groot belang
ware. Ne frank, dat es g'heel mijne weereld,
alles wat ik bezit. Vgl. J. — let doe(n) veur
d'eere van de weereld, uit menschelijk opzicht. J.
— Van de weereld nie meer weten, krankzinnig
zijli; zeer dronken zijn ; bewusteloos zijn. — Van
de weereld, va' g'heel de weereld, ter versterking
van 't gezegde. 't Es 't schoonste were van de
weereld. 't [Nis e geraas va' g'heel de weereld.
't Es de beste boter van de weereld. Daarnaast :
op de weereld. Der en es geene betere mains op
(g'heel) de weereld. Vgl. J. CV (Aanh.).
Veur (g'heel) de weereld niet, voor niets ter
wereld. CV (Aanh). -- Wel op de weereld
(toch) ! uitroep van verwondering, misnoegdheid,
-

—

ongeduld. DB. J.
— Afl. TVeereldsch, bn. ; — weereldlzjk, bn.
— Samenst. T eereldbol, m.
Weergin (sch. e), ww. Weren. Wdb. — Wed.
Hem (zich) veur iemand of veur iet weeren,
krachtig de belangen of de partij van iemand
(of iets) verdedigen. Hie kan hem weeren veur
die partije. Vgl. J. -- Bedr. Rooven, wegnemen.
D'azers weeren, de eiers uit 't hoendernest
nemen. Heet (heeft) de koeier d'aiers al geweerd ? — 'n Korte (kaart) weeren, (in sommige
kaartspelen) eene kaart van den boek nemen (b. v.
als men niet kan volgen).
Weerewolf (sch. e) nl. Mv. -ven. `Veerwolf.
I/f eerewo f loopen, 's nachts als weerwolf rondloopen.
Samenst. TV'erewo fsvel, o., (naar 't volksgeloof) vel dat de persoon die weerewolf loopt,
's nachts aantrekt : de • weerewolf es van den
,

Ween, weën, ww. Zie WEEDEN, WEGEN.
W Benen, Ww. Weinig of niet in gebruik.

't Gewone woord is SCHREEMEN.

Weer, m. (ram) ; weer, vr. (wal). Niet in
Weer (sch. e), m. (niet vr.). Verdediging. Ze

duvel verlost, as iemand zit weerewolfsvel
steelt en in den oven) verbrandt.

Weer (sch. e), m. (niet o.). Mv. -en. Verkl.
-ke ; mv. -kes, -kies. Eelt. Ne werkman hee weeren i(n) zijn han(de)n. KIL. DB. CV. T. R. J.
-- Knoop in hout. KIL. OUD., Bijdr. DB. SCH.

Weerhoofd (zachtl. e en sch. o), o. Leelijk,
dik en groot hoofd. Ook : persoon met zulk
hoofd : da' ?eerhoofd van ne vaint !
Weerkant (zachtl. e), m. Va' weerkanton de
beke was er ne mees (meersch). Zie WEERSKANT.

gebruik.
zijn in de weere. Ze zet (of stelt) her te weere.

WEERLICHT
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Weerlicht (zachtl. e), m. (ruct o.). Mv. -en.

Zonder verkl. Daarnaast WEERLUCHT. Bliksem.
KIL. DB. CV . R. CL (Bijv.). VD (met ander
bet.). Zoo rap as ne (soms de) weerlicht, zeer
rap, snel. Op ne weerlucht, op een oogenblik ;
op ne weerlicht was ze deuregeloojen. — Loop
nor de weerlicht, naar den duivel. -- Duivelsche
jongen. Dat es ne weerlucht van ne jongen, een

duivel van een jongen.
Afl, Weerlichten (of -luchten), onp. ww.,
bliksemen : 't weerlicht zonder oj5hauwen ; KIL,
DB, CV, J, VD (met ander bet.).
—

Weerlucht, m. ; weerluchten, ww.
LICHT

Zie WEER-

(en de afl.).

Weerom, b w Zie WEEROMME.
Weeromme (klemt. op om en zacht]. e), bw.
.

De slot-e valt soms weg. Weerom. Wdb. Hie
vroeg mij zij' geld weeromme. Zijde dor al
weeromme ? 't Es poetse weerom poetse, of : 't es
weerom poetse.
Samenst. Weeronz(me) vormt eenige scheidbare ww., als : weerombreng en, bedr., terugbrengen; -- weerozngaan, onz., teruggaan : gaat
algauwe weeromme ; — weeromgeen, bedr.,
teruggeven ; — weeromkeeren, onz., terugkeeren ;
— weeromkomrzen, onz., weeromkomen, Wdb ;
— weeromkrij(g)en, bedr., terugkrijgen : en.leent
henz da' geld niet, g' en zilt 't nie weeromkrij(g)en ; — I weeromle(gg)en, bedr., terugleggen : legt dat op zijm plekke weeromme; —
weeromloopen, onz. : z'es weeroingeloopen; —
weeromnakken, bedr., terugnemen ; -- weeromzien, bedr., terugzien: 'k en zag ze nooit nie meer
weeromme ; tot weeromziens (klemt. op ziens),
daarnaast, schertsend, tot weeromkijke(n)s, en
met een woord uit het bargoensch, tot weeromsjoerens, tot wederziens ; zie TEIRLINCK, Wdb.
van Bargoensch.
Weerse (uitspr. weweesa met sch. e), vr. Maltextrakt. Vgl. DB ; Log., Wdb.
Weerskant (zachts. e), min gewoon weerkant,
in. Enkel in de bijes. uitdr. : va' weerskanten (of
zelden weerkan ten ), van of aan beide zijden. Va'
weerskanten de bane staan er olmen. Vgl. VD.
Wees, vr. Zie WEEZE.
WeeSe, vr . Zie WEERSE.
Weesgegroet (verkorte oe), m. (niet o.). Mv.
-en. Wdb. Leest ne weesgegroet of vijve. — Tijd
die er noodig is om een weesgegroet te bidden;
korte tijd, oogenblik. 't En duurdege mor ne
weesgegroet. — Kaakslag ; slag. 'k Gaf hem ne
weesgegroet da' zijn oo(g)en drouidegen (draaiden).
Weet, vr. Zie 'VETE.
Weetal, m. Zie WETEN.
Weeze (sch. e), vr. (nooit m.). Mv. -n. Verkl.
weeske, mv. -kes, -kies. Vees (jongen of meisje).
Sieske was 'n weeze. Vgl. SCH, CV, R, J, CL

— Samenst. In den vorm weeze(n)- : weezegeld, o. ; -- weezejongen, m., weesjongen ; J,
CV (Aanh) ; --- weezekasse, vr. ; --- zeyezekind,

WEINSCHEN

o. ; -- weezekleeren, o. mv. ; — weezemaiske, o.,
weesmeisje ; J, CV (Aanli.) ; — weezenhuis, o.;
-- weezepennenk, m. ; mv., gewoon, weezepennengen; — zeweezeschole, vr.

Weg, m. ; weg, bw. Zie WEEG (ook de ad. en
samenst.).
Weg, vr. Zie WEGGE.
Wegaardsblad (uitspr. wegor(d)s- met zacht].
e), o., oi -blare, vr. Veelal in 't mv. -blaren ;
gewoonlijk vervormd tot wegers- of weversblaren. Weegbree, de grootste soort (Plantago
major, L.). Legt op da' zweerke 'n weversblare. Lankst de zeeeg staan der veel wegor(d)sblaren. De kanarieveu(g)el eet ageren 't zaa'
van de wegersblaren.

Wegel(e), m.; wegelenk, m. Zie WEEG (afl.).
Wegen ;uitspr. d e e(g)an), ww. Wdb. We(ge
-

gelijk toot, veel wegen ; we(g) e gelijk 'm pluime,

weinig wegen.
— Afl. We(g)elijk, bn., weegbaar; — we(g)ere,
m., iemand ]man of vrouw) die weegt.
Samenst. Weegschale, vr., Wdb.
Wegersblad, o., -blare, vr. Zi e WEGAARDS-.
Wegge, vr. Niet in gebruik ; men zegt spie.
Toch overgebleven in de molenaarstermen lepwegge, lieswegge ; zie ald.
Wegor(d)sblad, o., -blare, vr. Zie WEGAARDS
Wei (uitspr. laai), m. (niet vr.). Hui. Wai en
—

es mor flauw, mor hie es gezont.

Wei, weide, vr. ; weiden, WW. Niet in gebruik. Zie WEE, WEEDEN.
•
Weide, vr. (ingewand). Niet in gebruik. Zie
toch WEIZAK.
Weidsch, bn. ; weifelen, ww. Niet in gebruik
(ook niet de afl, en samenst.).
Weigere (uitspr. waig ara), m. De slot-e valt
dikwijls in de uitspr. weg. Walg, afkeer. Moeder
-

hee ne waiger van 't verkesvlees. 't Es ne walfiere die mij opkomt.

Weigeren, Ww. Niet in gebruik ; men zegt
refuzeren.

Weinig (uitspr. wainach), bn. bw. Niet gewoon. Wdb. Zie LETTERE.
Weinsch (uitspr. wains ), m. Mv. -schen.
Verkl. -ke ; mv. ongewoon. Wensch. Wdb. -Ne wains van de keunenk of ne keunenkswains,
een j ongentj e en een meisje. Hoeveel kinders hee'
ze ? Twieë : ne jongen en e maiske. Dat es ne
wains van ne keunenk. — Kwade wensch.
'k Moe' verdom(d) zijn : dat es ne wains, ne
leeleke wains,

Weinschen (uitspr. wainschan met ch), ww.
Wdb. — Kwade wenschen uiten. Diene leeleke
vaint en doe niet (niets) as vloeken en wainschen.
Zweeren en wainschen. Iainschen es zonde. —
Het iemand wainschen, groeten en weggaan ;

vertrekken. 'k Ga 't ouder (ulieden) wainschen.
Tonie hee 't ons gewainst. DB, CV, R, J, CL
(Bijv.).

-- Afl. Wainschere, m., iemand (man of vrouw)

wErr
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die wenscht; die kwade wenschen uit; -- wainschelijk (met ij), bn. bw., wenschelijk.
— Samenst. Wainschhoedje (uitsp. -oetsa), o.,
in de bekende uitdr. : Fortunatuus en zij'
wainschhoedse; vgl. VD.
.

Weit, vr. Niet in gebruik. Zie toch BOEKLET.
Weizak (uitspr. waz . ), m. Weitasch. SCH.

KIL (weyd-sack).
Weke, vr. Mv. -n. Verkl. weekske ; mv. -skes,
-skies. Week. Wdb. -- Over 'n weke, voor eene
week. Al over ander weke, zie A.L. Alle weken,
ieder week. Binst de weke, gedurende de week.
Vgl. DAG. - Ter weke, ook per weke. Hie wint
honderd frank ter (of per) weke. — De zes
donkere (of duistere) weken. Zie DONKER. —
Weekbeurt (van soldaten, priesters, onderwijzers,
enz.). 't Es zijn weke. Hie hee' de weke. Vgl. J.
— Afl. Wekelijks, bw., Wdb ; — wekelzjksch,
bn. : 'n wekelijksche mort (markt).
— Samenst. Weekdag, m., gewoner witdag
(zie ald.); vanhier weekdaa(g)sc6h, bn. : doet ozi
(uw) weekdaa(g)sche kleeren an ; — weekden gen,

0., week- of werkkleeren ; — weekgeld, o., geld
dat men per week wint of krijgt (als drinkgeld) ;
— weekkleeren, o. mv., kleeren die men in de
week aandoet ; — weekloon, m. (niet o.), Wdb ;
daarnaast weekree, m., zie PREE,

Wekken, ww. Wakker maken. Vgl. ONTWEKKEN. - Spr. Worde' (woorden) wekken. mor
veerbeelden trekken. -- 't Wekke' van de bieën .

't wordt gedaan als de eigenaar gestorven is.
Volk en Taal, III, 44, 45, 88 . J. CV (Aanh.).
. — Afl. Wekkenge, vr., het wekken : in 't pansiejonnaat was 't algemeens wekkereg e, te zes
uren ; — wekkere, m., Wdb ; fr. réveille-matin :
de wekker loopt at ; spr. (van iemand die veel en
snel spreekt) zijne wekker loopt weer af; ook :
klokkenspel ; de wekkere kondigt het uur, het
halfuur en het kwartier aan; vgl. ScH, DB, Loq.,
Wdb; vanhier wekkeren, onp. ww., het uur aan-

kondigen ( van klokkenspel gezegd ) ; vgl. DB,
SCH, J.
Wel, vr. Niet in gebruik.
Wel, bw. Trapp. v. verg. : betere,), best. Wdb.
-- De 1 valt soms in de uitspr. weg. Zie hier WE'.
— Spr. Die wel es, moet hem wèl hauwen (houden). Vgl. J. CV (Aanh). — Wel en wel es
dobbel wel. — Mij wel, voor : het is mij wel,
goed. Ge wilt dat azoo doen? Mij wel! — Meer
as wel, goedkeurend antwoord. 'k Gee ou (u) twie
frank veur de moeite ; zijde kontent ? 't Es
meer as wel. -- Wel zijn : 10 welhebbend zijn
zij' wijf es wel
20 (ontkennend) een weinig
zinneloos zijn ; ook : nie wel zijn in (bij VD bij)
de kop ; 30 dronken zijn. — Wel ter tale zijn,
welbespraakt. -- Mee iemand (of iet) wel zijn,
er wel mede varen. Zijde wel mee' die koe ? Z'es
wel mee herre nuë (nieuwe) knecht. 'k Em ben
der .nie wel mee. Ook wel schertsend, ironisch :
ge zijt er wel mee, ge zijt er in 't geheel niet wel
mee ; ge bedriegt u grootelijks : ge meent da' ge
da' land zilt keune koopen ? ge zijt er wel mee !
Vgl. J ; CV (Aanh.). — Wel besteed. Zie
;

BESTEEK,

WEL
-- Tusschenw. A wel, wo' zegde doraf ? Wel
wel toch ! Wel Heere-God toch ! Wel mains(ch)en
toi-h! Enz. Vgl. VD, J, CV (Aanh.).
-- Afl. Welleghied, vr., welligheid, tevredenheid, genoegen, geluk ; aldus op de noordelijke
dialectgrens (zie Volk en Taal, I, i i : te Asper).
— Samenst. I Iet 2e lid is een verleden dw.
Welbebauwen, bn., goed bebouwd (met huizen) :
die streekt' es welbebauwen ; — welbeleed, bn.,
welbeleid, Wdb ; — welbemind, bn., Wdb; ook
zelfst. : zijn welbeminde, zijn lief ; — welberaad,
bn., welberaden, van goeden raad voorzien : z' en
was nie welberaad ; — welbesteed, bn., zie
BESTEEN ; - welbevolkt, bn„ Wdb; — welbewaakt, bn., Wdb : e welbewaakt huis; —
welbewaard, bn., Wdb; — welbewerkt, bn.,
Wdb : welbewerkt land ; — welbeweund, bn.,
welbewoond ; — welbezocht, bn., Wdb ; —
welgedaan, bn., Wdb ; ( eenigszins ) dronken :
Sies was welgedaan ; J, CV (Aanh.) ; — welgedacht, b epaisd, bn., welbedacht ; — weigegrond, bn., Wdb ; — welgekend, bn., welbekend : 'n wels-ekende stad; — welgekomnmen, bn.,
welkom : 'k en was nie' welgekonzmen; welekomme,. kozijn; de aangekomen antwoordt dankend : welgevon(de)n ! vgl. J, CV (Aanh.) ; —
welgele(g)en, bn. : een welgele(g)en herben g e; Wdb ; welg elnkt, bn. : ne welgelukte
wafelbak ; --- welgemaakt, bn., Wdb : ne welgemaakte vaint; — wel;enzeend, bn., Wdb ; —
welg epast, bn., 'zz welgepast antworde ; -welgevallen, bn. : ieverst welgevalle zijn, wel
ontvangen zijn; — welgevoed, bn., Wdb ; —
welg evon(de)n, bn., zie welgekommen ; — welopgebrocht, bn. of welopbrocht, welopgebracht
-

welopgebrochte kinders ; — weloverdacht, weloverpaisd, bn., goed overdacht ; -- weluitgedacht, welzeitgepaisd, bn., goed uitgedacht ;
welverdiend, bn., Wdb ; — welveurzien, bn.,

---

welvoorzien, Wdb.
— Soortgelijke bijv. naamwoorden zijn : welgebekt, daarnaast, platter, welgemuild : welbespraakt; ook zelfst. : 1liie es 'n welgemuilde ; —
welgekalant, welbeklant ; — welgemanierd,
Wdb; vanhier : welgemanierdhied, vr. ; - welgemoed, Wdb ; — welgemuitst, welgemutst ; —
welgezínd, Wdb.
— Andere samenst. : weldaad, vr., Wdb ;
vanhier : weldadeg, bn., weldadeghied, vr., weldadigheid ; — weldoen, ww., Wdb ; spr. doe wel
en zie niet omnze; iemand weldoen, hem wel onthalen ; ook wed. : 'k doe snij wel veur die eenegte
jaren da' 'k nog te leven hè (heb) ; het weldoen,
het goed doen, wel varen, voorspoed hebben ; als
afscheidsgroet doe 't nzor wel, zille; vgl. J ; —
welgaan, ww., Wdb ; ook van personen : welvaren ; onp. : 't zal welgaan, goed gaan ; wensch
(bij het vertrekken) : dat 't welgaat ; — welkom,
gewoon wellekom, daarnaast willekom, bn. :
ieverst wellekom zijn ; tusschenw., wellekom,
wellekom, nichte ! Spr. Zoo wellekonz zijn axis
nen hond in e ke(g)elspel ! Vgl., Wdb ; DB,
CV, J. Lachend : wellekom, kozijn, wanneer
vertrekte (vertrekt ge) ? Vanhier : wellekommnen,
ww., verwelkomen, DB ; — wellevend, bn.,
deugdzaam, kristelijk : dat zij' wellevende mains(ch)en ; Sczx, DB ; -- welriekend, bn., Wdb ;

WELIG
— welsprekend, bn., Wdb ; — welstaan, ww.,
Wdb mee iemand welstaan, er vriend van zijn :
ge moet mee' de pastor welstaan ; ze staa' wel
mee her az(g)e zelven; — welstand, m., Wdb ;
welstellen, ww. : het welstellen, welvaart hebben; gezond zijn : moeder hee' ziek geweest mor
nui begint ze 't wel te stellen ; de wenkel drouit
(draait), me stellen 't wel ; afscheidsgroet : stelt
het amaal wel! Vanhier : welstellend, bn., wel
boeren ; DB ; -hebbend : 't zij' welstellende
welvaart, vr., Wdb ; welvaren, ww. : mee iet
welvaren ; ironisch : da' z' er wel mee varen !
--

hie hee naij' veur duust frank bedro(g)en . dat
er hie wel mee vaart ! Vgl. VD ; --- welweten, ww., goed weten ; va' wel te weten,

ik weet het uit goede bron ; bevestigende uitdrukking. Tieste weent te Gent. Al lange ?
Wel tien jaar, va' wel te weten ! Vanhier
welwetere, m., neuswijze (man of vrouw) : Mie
de welweter hee 't on (u) zekerst gezaid ? SCx,
DB, J ; -- welwijs, bn., met een ontkenning :
nie welwijs (klemt. op wijs : misschien beter wel
ziijs) zijn, eenigszins krankzinnig zijn ; J, CV
(Aanh). — Weldra, weleens, weleer, wellicht,
welnu zijn niet in gebruik.

Welig, bn. Niet in gebruik.
Welk, vragend vn. Wdb. Welk, daarnaast
ula(l)k (zie ald.), is altijd gevolgd van een : welk
ne man es't ? welk nen hond? welk nem boek ?
-- welk 'n vrauwe komt ere ? va' welk 'n ha(g)e
spreekt hie ? -- welk e kind ? welk 'n dooske ? —
mv. voor de drie geslachten : welk 'n keerels,
welk 'n dochters, welk 'n kinders hen (hebben)
dat gedaan ? -- Zelfst. m. enk. : welk eene(n) ?
vr. enk., welk eene ? o. enk. : welk een ? Mv. voor
de drie geslachten : welk eene ? Der zij' roo en
witte doozen : welk eene moet ek pakken ? Zie
Kl.- en Vornz1.
--- Welk, bedr. vn ., niet in gebruik ; men zegt
altijd die, dat.

Welken, ww. ; -- wellen, WW. ;
welp, o.
Niet in gebruik.
Welven, ww. Wdb. Iet welven.
Afl. Welvenge, vr., welfsele, o., het welven ;
welfsel ; Wdb.
Wem, m. ; wemelen, ww. ; wen, vr. of vw.
Niet in gebruik.
Wempelwaal (ui tspr. -wouz). Zie WENTELWOUI (s. V. WENTELEN).

Wend, m. Mv. ongewoon -en. Verkl. -eke.
Wind. Wdb. --- Zoo rap, zoo veranderlijk as de
wend. J, CV (Aanh). — De wend hauwt
(houdt) hem, hij blijft waar hij is ; weerspreuk :
• de wend hauwt hem, 't zal schoon (of hart of
stijf droog) were zijn. — Mee wend, voor-dewind, met gunstigen wind ; te(g)e wend, met
ongunstigen wind. Mee ne velo te(g)e wend rijen,
dat es moeielijk. — 't Es noor(d)sche wend, of
de wend komt uit den Noor(de)n, van iemand
die boos of verstoord is. — De wend es gekeerd,
de kans is gekeerd ; ook van personen : hij is van
humeur, gezindheid, enz, veranderd. -- Va' waar
komt de wend? Hoe is hij (of zij) gezind ? Staan
de zaken gunstig of ongunstig ? Men antwoordt :
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uit ne god.' (of slichte) kant (of uit e goed of
slicht gat). — Spr. Ge moet zie(n) va' waar de
wend komt (of blaast), ge moet handelen naar de
omstandigheden. J. CV (Aanh). — De wend
valt, de gramschap stilt, verdwijnt. — De wend
van achtere ! (Tot iemand die heengaat) voorspoedige reis of terugkeer. Soms : salu en de kost,
en de wend van achtere ! Of : goe raize, en de
wend van achtere ! Vgl. J. -- Wor(de)n in de
wend, ijdele woorden, waarop men niet rekenen
mag. J, CV (Aanh.). — Mee (soms naar) alle
wen(de)n drouien (draaien), licht van meening
veranderen. Vgl. J, CV (Aanh.), VD. -- De
wend zal zij' gat spoelen, het zeil regenen. —
Hoe hootg)er hoe meer wend, hoe hooger geplaatst hoe meer vijanden en benijders. — In de
wend zijn, een weinig dronken zijn ; geestelijk

verheugd zijn. — Als iemand een wind heeft
gelaten : de wend stenkt, 't zal stront rainen (of
re(' )enen). Vgl. J. — Wend maken of verkoopen,
beslag maken. — Als persoon opgevat : Meneer
de Wend; als de wind de deur openslaat, zegt
men : komt mor tinne, Meneer de Wend ! —
Volksmeteorologie. 4s de wend huilt (of zoeft of
schzifelt) in de kave (of schauwe), in de splete'
van deur of vaistere, in de boomen, zal 't rainen.
— Afl. Wendeg, bn. : wendeg were ; Wdb.
— Samenst. Wendai, o., windei, Wdb ; —
wendberd, o., muldersterm : plankje dat het
veurhekken bedekt en uit verscheiden stukken
bestaat ; — wendgat, o. : de westen es e ka wendwendmaand, -mond, vr., maand gedugat;
rende dewelke het veel waait : Oktober es 'n
wendmond; -- wendmaken, o. : al da' wendmake steekt me te(g)en ; vanhier : wendmakere,
m., wendmakerije, vr., Wdb ; -- zendmeuten,
m., windmolen ; -- wendpokken, vr. mv ., Wdb ;
wendstrepe, vr., wolkstreep in de lucht, die de
richting van den wind aanwijst ; J, CV (Aanh) ;
-- wendwijzere, m., Wdb ; --- wendwee (sch. e),
hetz. als achtergetrek (zie ald.) van den molen
de wend blaast op de wendwee ; vgl. Scx (windweeg), DB (windeweeg), J (wind(e)weeg).
--

Wenden ( uitspr. wen(da)n), ww. Wdb.
Drouien en wen(de)n ; keeren en wen(de)n.
— Afl. Wendsele, o., het omkeeren (labeuren)
van land : me kan e land in ee(n), twie of drij
wendsels labeuren ; vgl. WENDEN bij J en VD.
Wenden (uitspr. wen(de)n), ww. Winden.
Wdb. Wendt da' doekske rond de zeere veeg ere.
Vgl. VENDEN.
Afl. Wende, vr., soms voor schroo (zie ald.) ;
— wendelenk, m., mv. -lengen : soort van slobkous die men rond de kuiten windt en met een
snoer vasthecht ; fr. molletière : sichtend den
eurleu(g)e zijn de wendelenge' weer opg ekommen; de saldaten dra(g)e wendelengen.

Wenk, m. Niet gewoon. S,\Tdb. Ze gaf mij ne
wenk mee her hand.

Wenkbrauwe, vr. Wenkbrauw. Wdb.
Wenkel(e), rn. ; -- wenkelen, ww. Zie WIN-

KELE (ook

de samenst.), WINKELEN.

Wenken, Ww.
wenken.

db.. Iemand mee 't hand

WENNEN
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Wennen, ww. Niet in gebrnik.
Wensch, M. ; wenschen, -ww. Zie WEINSCH,
WEINSCHEN.

Wentel, m. Zie WENTELE.
Wentele, m. De slot-e valt dikwijls weg. Het

eenmaal wentelen. DB.

Wentelen, WW. Wdb. Wentelen en keeren. —
Van woorden : ze vervormen. verdraaien, verkeerd
uitleggen ; past op wat da' g' her zee t : ze kan
jet wentelen en keeren (soms drouien, draaien).
Afl. Wenteleere, m., iemand die zich wentelt ; — ook iemand die gemakkelijk van zienswijs of partij verandert ; wentelenge, vr.
Samenst. TVentelwoni, m., eig. wentelwaai;
daarnaast wimpe/- of wempelivoui onbezonnen,
dom mensch ; vgl. SCH, DB.
-

Wenter, m. Zie WENTERE.
Wentere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke ; mv. -rkes,
-rkies. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
-Winter. Wdb. 't Es ne kaé (kwade) wentere.
Tswenters, 's winters. — Als persoon opgevat :
Hewer de Wentere, Heester de Wentere ; wij em
mett(g)e va' Meneer de [Venter nie kla(g)en dees.
jaar. — Spr. Naar (na) de zomer de wentere,
na 't goede 't slechte. Ook : 't en es nie altoos
zomere, de wenter komt ook (op zijnen toer)..
— Spr. As 't rondom Morte (of in den uitkommenden) dond'rt, toons (= dan) sch:eedt de wenter van de zomere, en ze make ruize veur de
verkavelenge. In 't achterjaar scheedt de zomer
van de wentere.
wente— Afl. Wenterachteg, bn., Wdb ;
ren, ww., Wdb ; — wentersch, bn. : de wentersche da(g)en.
- Samenst. Wenterappele, m., Wdb ; —
wenterzventerblomme, vr., winterbloem ;
broek, vr., Wdb ; — wenterdag, m., Wdb ;
.

.

wenterdengen, o., collectief : winterkleeren ; vgl.
CL (Bijv.) ; — wenterfrak, m., overjas : we

zillen onze wenterfrak uithalen, 't es kaud
vanda(g)e ; — wenterfruit, o., Wdb ; — wentergoed, o., ook ze,ent?-;rstoffe, vr., stof voor winwenterg raan, o., Wdb; — wenterkleeren ,•
wenterjas, m.
tergroensele, o., wintergroente ;
wenterkause, vr., dikke kous ;
(niet vr.), Wdb;
wenterkazakke, vr., kazak die men 's winters
draagt ; — wenterklakke, yr., ook wentermuitse,
vr., muts voor den winter ; wenterkleed, o.,
daarnaast wenterkliedsele, o., vrouwekleed voor
den winter ; doch mv. wenterkleeren, voor manwenterkoole, yr., Wdb ; —
nen en vrouwen ;
wenterkost,
wenterkvoren(e), 0., winterkoren ;
m., Wdb ; wentermaand of -mond, vr., Wdb ;
wenternzantele, m., Wdb ; wenternczcht, m.,
Wdb ; — wenterparaie, vr., winterprei ; — wenterpeere, yr., de groote braadpeer, bij de pomologen Catdlac ; —.wenterplante, vr., Wdb ; — wenterplezier, 0., wintervermaak ; wenterpui(d),
-

m., voerman ; 't komt voor in een raadsel ; zie
wenterrok, m. (niet vr.), dikke
MOORPADDE ;
wenterrooze, vr., Sintevrouwerok ; vgl. VD ;
K.atrienebloern (Chrysanthemum indicunz L.) ;
wenterschoen, m.,
wentersala, vr., Wdb;
wenterspel,
Wdb ; wentersezoen, o., Wdb;

wentertijd,
o., spel dat men 's winters speelt;
m. : bij wentertijd ; vgl. Wdb ; wentertorve,
vr., wintertarwe ; — wenterveste, vr., dikke
veste (zie ald. ) voor den winter ; ?venterveu(g)ele, m., wintervogel ; — wentervrucht,
vr. ; ook in 't enk. gebruikt : loof (raaploof) es 'n
wentervrucht ; — wenterwere, o., winterweder ;
wenterwerk, o., Wdb ;
wenterzonne, vr.,
Wdb.
Wepel, bn. bw. Zie WEPELE. Zonder trapp. v.
verg. De slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Ijdel, ledig. Dat huis staat al e jaar wepele.
Ge moet de stal zeepel maken. 'k En komme nie
mee wepel han(de)n. Da' land ligt wepele, onbebouwd. 'n Wepel koe, niet drachtig ; de zog
(zeug) es wepele. Da' maisk' es nog wepele, heeft
geen lief. Vgl. SCH ; DB ; Loq., Wdb ; VD

(K< veroud. Zuidn.
Werd, bn. bw. Zonder trapp. v. verg. Waard.
Wdb. Dat en es geen dude werd. Dal en es mij
't spreken (of 't kijken) nie werd. Vgl. KIL, DB,
Cy, j WEERD.
Werde, vr. Mv. ongewoon. Zonder verkl.
Waarde. Onder, boven de roerde. Dat en hee'
geen werde. KIL, DB, CV, J : IVEERDE.

Werden (uitspr. wer(da)n), ww. Very. : werd,
ze.rd, gewor(de)n (of wor(de)n) ; met zijn.
Worden. Vader werdt aud. 't Wierd stijf
wornze (warm). Hie es smed (ge)wor(don. Da'
manneke zal gestraft wer(de)n. Vgl. en
Vormt.
Werdig (uitspr. -dach), bn. Waardig. Wat
'n (hij) dor gedaan heet (heeft), dat en es nie
werder van hem. KIL, DB, CV, J : WEERDIG.
— Afl. Werdeghied, vr., waardigheid : de werdeghie' va i dekene.
Werdije (klemt. op dij), vr. Mv. ongewoon.
Zonder verkl. Daarnaast, zelden WEERDIJE.
Waardij. Da' kost de werdije van honderd
frank. De werdije Van ne kielo. Op de werdije
van twie ure' keunde dor nortoe gaan. — Vgl.
DB; R; J CL (Bijv.) ; CV (Aanh.).
;

Were, o. Mv. Verkl. weerke (mv. -kes,

-kies). Weder. Wdb. — Lo u *, zwaar were,
weder dat lui, zwaar maakt. — Ka (kwaad) were,
slecht, boos weder. Fig. : der es ka weer op
gank, men moet zich aan iets slechts verwachten
(vanwege iemand of iets). 't Zal overgaan, gelijk
e ka were, van voorbijgaanden toom. — Schoo'
(schoon) were. Fig. : (van personen) goede luim
of gezindheid ; es moeder welgezind ? jaas (ja, zij),
't es scizoo' were. 't Zal schoo' were moete zijn,
willen ze mij nog in dat huis zien, ik zal er niet
(dikwijls) meer komen. Schoo' were spelen, zich.

zeer vriendelijk aanstellen om het zich voorgestelde doel te bereiken; ge zilt moete schoo'

were spelen, anderst en zilde nor de keerenzesse
nie nzezt(g)e gaan ; gisteren ave(n)d kwamp er
kweste dor in de Zwane, en 'k moest schoo' were
spelen, wildege 'k geen sla(g)e' krij(g)en. Mee
iet schoo' were spelen, het lustig verdoen : hie
speelt schoo' were mee' zij' vaders geld ; hie
speelt schoo' were mee' zijns poziese (positie),
hie zal ze wel kwijte graken. 't Es spijteg da'
-
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schoo' ze'eer ook scha doet, het al te goed hebben
kan schadelijk zijn. — Goe (goed) zeere. 't Goe
weer es dC nz besten dokteur, — Gee' (geen) were,
slecht weder. Spr. Dat en es gee' weer om nen
bond deur te ja(g)en. — 't Weer en werdt nie'
.; ekoninzendeerd, men moet de zaak nemen, zooals
ze komt. — 't Weer es veranderlijk, eig. ; en fig.:
rnensch is veranderlijk. — Zij' (zijn) weer
hen (hebben), eig. goed weder hebben : 't kooren
lice' zij' were g' had. Fig. genoegen, plezier
hebben : Sieska hee her were, as z'ienzand
pla (g)e' kan. 'k Hè (heb) der mij' weer in, in
de vezt(g)els t'hoore schut f elen. — I(n) zij'
(mij', enz.) were zijn, lust, genot hebben. Gistere
w as 'k i' mij were. As moeder inor erft mag
werken, es z' in her were. — Op 't were steunen (of staat maken), op iets dat zeer veranderlijk is, staat maken. Ge mengt op de keerel steunen, gelijk op 't were, in het geheel niet. —
Deur alle weren, door slecht en goed weder.
De fakteur moet deur alle weren. Deur alle
were' geloopen hen (hebben), ervaren zijn. Ook :
deur weer en deur wend. — Vgl. DB ; ScH;
.

.

CV; J.
Samenst. lT'eermakere, in., iemand die het
weder maakt ; God : Onz' Heer es de weeranakere ; in 't mv. : de weermakers zijn op boudere (hunnen) post, het weder is gunstig ; de
weermakers en zijn niet thuis, of zijn op zwier,
of ze wer(d)e' zot, of 't zijn nu (nieuwe) weermakers, het is slecht weder. Vgl. J. — Weerziek,
bn. : van een hond die treurt en gedurig wil braken,, zegt men dat hie weerziek es.
--

Were, bw. Snelsprekenden zeggen weer; doch
als slotwoord is 't altijd were. Opnieuw. Wdb.
Hie es al were. Z' es dor were. Om en were,

heen en terug.
Samenst. Weer- of were- vormt vele scheidbare werkwoorden die beteekenen opnieuw, nog
eens, terug ; weer- (niet were-) vormt ook eenige
onscheidb. werkwoorden en een zeker aantal
andere woorden. De gebruikelijkste volgen hier.
:toScheidbare werkwoorden : weerbetalen (of
were-), bedr., eig. en fig. terugbetalen : hie hee
—

nzzI bedro(g)en, mor 'k zal 't hem werebetalen;
— weerboutsen (of were-), onz., terugboten ;
vanhier : weerbouts, m., weerstuit; vgl. DB ; —
weerbrengen (of were-), bedr. : draagt da'
boekske snor ne keer snee, nier werebrengen,
zilde! — weerbustelen (of were-), bedr. : iemand
weerbustelen, terugslaan of -drijven ; — weerdauwen (of were-), bedr., iemand of iets terugduwen;
--- weerdoen (of were-), bedr., opnieuw, nog eens
doen : ge doet het were, en 't was on (u) verboon
(verboden) ; — weerdra(g)en (of were-), bedr.,
terugdragen ; — weerdraven (of • were-), onz.,
terugloopen ; — weerdrijven (of were-), bedr. :
de koeèn nor de stal weredrijven; — weergaan
(of were-), onz., teruggaan : 't es hier te vuil,
laat ons weregaan ; — weergeen (of were-),
bedr. : (iets) teruggeven ; fig. hie en hee mee
arzzj nie' gee' g'handeld, ?nor 'k zal 't hem wel
weregeen ; — weergeu(i)en (of were- ), bedr.,
terugslaan; — weerhalen, bedr. : ze was te Brusele, mor 'k hè (heb) ze weerg'haald; — weer-

WE [zE
helmen, onz., weergalmen ; 'zie HELMEN ;
weerhen, bedr. terughebben : ga betalen, hier es
tien frank, mor ge moet nen halve frank weerhen; z' hee mij bedro(g)en, mor ze zal 't weerhen ; — weerja(g)en, weerjassen, weerke(g)elen,
daarnaast were-, bedr., terugslaan : jaagt de keerels were; --- 7 'eerkeeren, onz., terug- of weder
terugbetalen; DB ; van iet u erekeeren,-kern;
-

(van cone dwaling) terugkomen ; --- weerkeunen
(of were-), onz. : ellipt. kunnen teruggaan ;
weerkommen (of were-), onz., terugkomen, weerkomen ; vanhier: weerkomste, vr.; — weerkoopen,
bedr., terugkoopen : hie ha' zijn huis verkocht,
nier hie hee 't werq ekocht; -- zveerkootsen (of
were-), bedr. : iemand of iet weerkaatsen, terugslaan ; — weerkrij(g)en (of were-), bedr., terugkrijgen; fig. : em niemand, want vroeg
--

-

of late zilde 't werekrij(g)cn; — weerlappen,

bedr., terugslaan : hie kan dom bal weerlappen ;
— weerleen (of were-), bedr., terugleiden : leedt
de koe nor de stal zeere , — weerloopen (of were-),
onz., terugloopen; — weerlokken (of weit bedr.,
lokkend doen terugkomen : l Iietse genk desire,
nier hie loktege ze were ; — weernzeu(g. )en, onz.,
mogen teruggaan ; — weermoeten (of were-),
onz., moeten terugkeeren ; — weernerven (of
were), gewoner weerpakken (of were), bedr.,
terugnemen ; — weerpikkelen (of were-), onz.,
pikkelend, hinkend teruggaan ; — weerpoefen (of
were-), bedr., met geweld iets (den bal b. v.)
terugslaan ; — weerrijen (of were-), onz., rijdend
terugkeeren ; — weerroepen (of were-), bedr.,
terugroepen ; — weersassen (of were-), bedr.,
terugjagen; onz. in haast teruggaan ; — weerschuifelen (of were-), bedr., fluitend iemand
terugroepen ; — weerschuppen (of were-), bedr.,
schoppend doen terugkeeren : den hond wilt
-),

meegaan, ge moet hem wereschuppen ; — weerslaan (of were-), bedr., terugslaan ; daarnaast
weersmijten (of were-) ; vanhier : weerslag, m.,
weerklank : 'k hoore de weerslag van de klokke ;
de weerslag dzakken, zie DZAKKEN ; - weersnap

(of were-), bedr., snappend terugnemen : hie-pen
lai de vijf frank op de tafele, ilzor hie snaptege
ze gauwe were ; — zeieersprengen (of were-),
onz., .terugspringen ; — weerstappen (of were-),
onz., terugstappen, -gaan ; — weerstooten (of
were-), bedr., terugstooten ; vanhier : weerstoot, m.;
— weerstroomen (of were-), onz., terugstroomen :
't water stroomt were , — weer(t)sukkelen (of
were-), onz., als een sukkelaar teruggaan, -keeren ;
— weertrekken (of were-), bedr., onz., terugtrekken ; — weervaren (of were-), onz. terugvaren ; — weerven(de)n (of were-), bedr., terugvinden, Wdb ; fig. : g' het (hebt) mij gehuld, ge
zilt 't wel weerven(de)n ; — weerverhuren,
weerverkoopen, daarnaast were-, bedr., opnieuw
verhuren of verkoopen ; — we'erveunken, weervle(g)elen, weervleu(i)en, daarnaast were-, bedr.,
terugslaan ; — weervlie(g)en (of were-), onz.,
terugvliegen ; — weervloeien (of were-), onz.,
terugvloeien ; — weervoeren (of were-), bedr.,
terugvoeren ; — weervra(g)en (of were-), bedr.,
terugvragen ; — weerwains(ch)en (of were-),
bedr., terugwenschen : koest ek moeder snor werewains(ch)en ? ; — weerwandelen (of were-), onz„
wandelende terugkeeren ; — weerroerpen (of
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were-), bedr., terugwerpen ; weerwijzen (of
were-), bedr., iemand wijzend doen teruggaan :
ze wildege bij ons werekommen, mor as z' her
toog deg e, 7c'erdt ze se ffes lee regewezen ; — weerwillen (of were-), onz., willen terugkeeren;
weerwinner (of were-), bedr., terugwinnen ; —
weerzen(de)n (of were-), bedr., terugzenden ;
weerzetten (of were-), bedr., terugzetten : ge moet
die schoon taskes in de kasse werezetten; —
weerzien, bedr., terugzien, wederzien ; — weerzweminen (of e'ere-), . onz., terugzwemmen.
-

20 Onscheidbare werkwoorden (klemt. op
't werkwoord) : weerhauwen, bedr. wed., wederhouden, Wdb ; wed. : da' 'k mij niet en weerhielde, waarschuwing voor iemand die men zou
willen slaan, enz. ; er achter komt gewoonlijk een
andere zin : da' 'k mij niet en weerhielde, 'k zoo
(zou) ou (u) doo'slaan ; 'k zoo hem de beulengen
uit zij' Lijf stajnpen; enz. — weerle(gg)en, bedr.:
iet weerle(gg)en, Wdb ; — weerspreken, bedr.
of onz. : iemand weerspreken, tegenspreken ; —
weerstaan, ww., .Wdb : de bru(gg)e 'n koest
nie weerstaan ; hie en kan an den drank nie
weerstaan ; vanhier : weerstand, m., Wdb ; —
weervaren, onz., Wdb : dat es mij dor weervaren.
30 Andere samengestelde woorden : weeral,

bw., alweder, wederom ; de slot-i valt zeer
dikwijls weg : 't es weera' bezag mee rainen ;
es ze dor weera' ? vgl. DB, CV, R, J, CL (Bije.) ;
weerbustele, m., weerborstel (in het haar) ;
daarnaast weerstreef , weerstruif , in. ; --weerga, vr., soms vervormd tot weergaande,
weergaarde (uitspr. -gorda) : da' perd en hee'
zijn weergorde niet ; vgl. Wdb, DB, J ; —
weerhalpe, -huipe, vr., hulp die men iemand, die
geholpen h e eft, wederschenkt ; DB.
Werf, ui. Steel van de pikke. De werf van de
pikke was gebroken. Zie PIKWERF. Vgl. SCx,
DB, R, J.
Werf, vr. Niet in gebruik.
. Werfhaut, o. Zi e WERVE.
Werk, o. Zonder mv. ; zonder verkl. Fr. étoupe.
W db. — Meer werk as vlas, woordenspel : meer
werk dan loon (geld). Op da' pachthof es er meer
werk as vlas. 'k Hè meer werk as vlas, ik heb
veel te werken en verdien weinig (ik blijf arm.).

Werk, o. Mv. -en. Verkl. -ske ; mv. -skes,

-skies. Wdb. — E ka werk, een moeilijk werk.
Der es veel werk op de wenkele, bij VD aan den
winkel. — Te werke, te werk. Veelal met gaan :
hie gaat te werke gelijk nen duvele, gelijk ne
zot, gelijk 'iii beeste, gelijk nem bezetenen. Met
stellen . hie steldeg' hem te werke, hij begon te
werken. Met zetten : ze zet her te werke. Vgl.
Werk van iemand maken,
SCH, CV, R, J.
—

hem met bezorgdheid, genegenheid of vriendschap behandelen : ze maakt werk van her kinders; hie em maakt nie' veel werk (of gee' werk)
van heur. Ook met een bezitt. vn . : 'n2 moeder
maakt her werk van her kinders. — Werk van
iet maken, het op prijs stellen, het verzorgen.
k Hè (heb) heem boeke' gegeen (gegeven), mor hie
maakt er te letter werk af. Met een bezitt. vn. :
zij' werk van iet maken, het met zorg uitvoeren.
'
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Vgl. KIL, DB, CV, J, VD. — 't Es e werk, een
heele zaak. Ook : 't es ziek (zulk) e werk of e
g'heel werk ! SCH, DB. — Werk hen (hebben),
bezigheid hebben. Vanda(g)e zilleme werk hen.
De schrijnwerker zal lange werk hen an die
tafele. J, CV (Aanh.). — Tlerk zijn, (al werkend) duren. Hoelange was 't werk om dienem
brief te schrijven ? 't Was meer as 'n ure werk.
J, CV (Aanh.). --= Geene slag werk hen, heelegansch zonder werk zijn. De fabriek es gesloten :
't es al meer as 'n weke da' ne mains geene slag
werk en heet (heeft). R, J, CV (Aanh.). -- Bij
de werke, bij der hand. 't Kapmes lag bij de
Werke. SCH ; DB ; J. — Van de werke weeg
(weg), (ver) van de hand. Hie smeet de spa van
de werke weeg. Van de werke weeg gaan (of

loopera), in tegenovergestelde richting gaan ; in
verkeerde richting. Van de werke weeg kijken
(of zien), in een verkeerde richting kijken : as ze
mij geware wordt, kijkt ze van de werke weeg.
Ge klapt (of spreekt) van de werke weeg, ge
spreekt buiten de kwestie. Vgl. Scx (Bij v.). DB.
In 't vuile van 't werk, ook : in 't vuile
J.
werk, als er veel werk is. De knecht Tiet ons in
't vuile van 't werk zitten. T. R. J. CV (Aanh.).
—

— Afl. en samenst. ; zie WERKEN.

Werken, onz., en soms bedr. ww. Very. :

werktege (soms nog vrocht), gewerkt (soms gevrocht). Met hen (hebben). Wdb. Werken en
slaven. Werken en vroeten (of fruten), Werken
en duvelen. — Werke' gelijk nen ezele, e perd,
'n slave, hard werken. — Spr. Werken es zaleg,
zai 'tbegijntse, mor ze 'n deed het nie' geeren.
Wed. Dringen. Des es veel volk, .we
Vgl. J.
moeten er ons deure werken, er door dringen.
Ge moet er on (u) deure werken, nl. door de
—

moeilijkheden, door de netelige omstandigheden.
— Van vochten : eenen weg zoeken. Water werkt
en vendt zijne weeg (weg). Vgl. Log., Wdb.
Van gewrichten, raderwerk, enz. : zich bewegen.
—

De note va' mijne rechte knien en werk(t) nie'
goed. Doet olie an da' wiel : 't en werkt nie
lenk (gelijk) 't zij' moet. --- Verteren. 't Beste
va' mij' lijf es de ma(g)e, ze werkt goed. J. CV
(Aanh.). — Bedr. Bewerken. Moeder kan de
boter goe' werken. J.
— Teg. dw. De werkende mains(ch)en, de

werkende klasse, de werklieden. CV. J.
— Afl. Werkenge, vr., werking ; werkere,
m., iemand (man of vrouw) die werkt : zij' ze'ijf
es ne werkere; daarnaast, soms, werkerigge, vr.,
en werkesse, vr. ; — werkzameg, bn., werkzaam ;
vanhier ; werkzanaeghied, vr., werkzaamheid.
-- Samenst. (waarvan sommige tot werk, o.
naainw. kunnen gebracht worden). Werkaloom,
o., daarnaast : werkdengs, o., werkgerieve, o., en
werkgeree'schip, o., werkgereedschap ; — werkwerkbank, vr., Wdb ; —
baas, m., Wdb ;
werkbeeste, vr., dier dat werkt : ons koe gee' veel
—

melk, en 't es ook 'n goe' werkbeeste; — werkdaasch, bn. *werkdaagsch : werkdaasche kleeren;
— werkdengen, o., werkkleeren; -- werkgast, m.,
leerjongen ; — werkgeendere, m., werkgever; —
werkhand, o., hand dat werkt : 'k hè de fijt i'
mij' slenk hand, en 't es mij' werkhand ;
-- werkhende, o., hemd, waarmede men werkt ;
—
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werkhuis, o., Wdb ;
werkkiel, m. (niet vr.),
Wdb ; — werkkomere, vr., werkkamer ; — werkkleed, o., kleed waarmede de vrouw werkt ; daarnaast werkkliedsele, o.; doch mv. werkkleeren (van
vrouwen of mannen) ; — werkklokske, o., kleine
klok, boven zeker pachthoeven, waarmede men
de werklieden aankondigt dat zij 't werk moeten
aanvangen of staken ; — werkkoe, vr., koe die
werkt; — werkkot, o., werkplaats ; — werkloon,
(niet o.), Wdb ; — werkmarsen (soms -sie),
0., werkmeid ; — werkman, m. ; mv. -mans (niet
-lieden) ; -- werkosse, in., os die werkt ; — werkj5erd, o., werkpaard ; — werkelootse, vr., werkplaats ; — werkrok, In., rok die de vrouw onder
't werk aanheeft ; --- werkschoen, m., zware
werkmansschoen ; CV (Rank.); — werksloore,
vr., werksloof : 't es wel da' ze dood es, 't was
'71 droeve werksloore; — werkstaken, o. ; vanhier : werkstakenp e, vr., werkstakers, m. ; —
werkstoel, m., Wdb ; — werktafele, vr., Wdb ;
-- werktijd, m., Wdb ; — werkure, vr. (niet o.) ;
— wer e ves te, vr., vest van den werkman ; —
werkvolk, 0., Wdb ; — werkvrauwe, vr., Wdb ;
— weri vusschoot, ni., werkschort; — werkzale,
--

—

-

vr., Wdb.

Werpen, ww. Very. : wierp (zelden woorp),
gewoorj ien. Met hen (hebben). Wdb. Naar
iemand (of iet) mee steene' werpen. — Iet in
't water werpen, het dwaas verteren, verspillen,
verdoen. Nor de doo' va' zijn auwers had hie
'n schop zz fortune, mor hie hee' z' in 't water
t,,Tewoort en. Ook : z'n 't vier vergen. — Wed. Er
hem (zic i) deztre werpen, zich door een moeilijkheid werken. Ge staat er veeren, ge moet er
deztre : «'erpt er on (u) deztre.
— Ad. Werpenge, vr., werping; — werpere,
m., man (of vrouw) die werpt.
— Sarnenst. Werpnzorbele, in., marbel, waarmede men werpt; in tegenstelling met schietmorbele, marbel waarmede men schiet.
Werre, vr. Mnl. werre. War. ' t Ligt lieer al
in de werre. Ze doet, ze brengt het in de werre.
Doet het rui mor uit de werre.
— Samenst. LI%erres aren, o., iemand die alles
in de war brengt ; gewoon : iemand die rusteloos
is en niet kan stil zitten ; veelal van kinderen :
da' werree are van e kind en kan nie' gerust
o^ zijne stoel blijven ; men zegt ook werregat,
o. : zit stille, klai' (klein) werregat ! Vgl. VD :
wargaren (neet ander bet.).

Werve, vr. Mv. en verkl. niet in gebruik.

Waterwilg (Salix caprea L.), vooral de mannelijke plant. KIL. DB. VD (werf, m., wilg). HEUEELS, Geïll. Schoolflora, heeft : werf (— wilg),
verfhout en wervelwaard (— Salix caprea L.).
Bij JESSEN en PRITZEL, Volksn.: werfel, werft,
werfstrauch en werftweide (= Salix caprea L.).
-- Afl. Werveleeren, bn., in : werveleeren haut
= Salix caprea L.
Samenst. Werfhaut, wervenhaztt, werveleerenhaut, o., dezelfde plant als werve (zie
boven).
--

Wervel, m. Niet in gebruik (ook niet de afl.
en samenst.). Vgl. toch WERVELTAP.
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Werveltap, m. Weversterm : tap, waarrond
het hangzeel draait ; men kan de la verlagen of
verhoogen met het hangzeel een of meer keeren
rond den werveltap te draaien. Volk en Taal,
V9 133.

Werven, ww. ; werwaarts, bn. Niet in ge-

bruik.

Wesp, vr. Niet in gebruik (ook niet de Samenst.).
West, o. ; bn. Niet in gebruik, behalve in :
oost west, thuis best en in een drietal samenst.
— Samenst. Westhoek, m. : op de westhoek
van de gemeente ; — westkant, m., Wdb ; —
Westvlaanderen, o., zie ald.

Westen, in., soms o. Wdb. De weste' zendt
ons re(g)en. — O. in een raadsel ; zie OOSTEN.
Ook in uitdr. als : in de westen, uit de westen,
nor de westen kan het w. o. (datief) zijn. —
Weerspreuk. As de westen, naar den ondergank
van de zonne, stijf roo' ziet, zal der 's anderdaas veel wend zijn. — Raadsel van de 52 weken
en de 7 dagen :

In 't land va' Westen
Staan der twie en vijfteg nesten,
Alke nest hee' zeve' jongen,
En alk jonk hee' zijnen nome (naam)
Die 't Braadt, hie zal der kom(m)en !
Samenst. Westewend, m., westenwind.

--

Westvlaamsch (uitspr. -(looms met zachte. o),

ha. De Westvloomsche tale, gewoner : Westvlondersche tale. Vgl. VD.
Westvlaanderen (uitspr. met zovl. lange a of
ook flondaran), o. Belgische provincie.
Afl. lVestvlaandereere, -vlondereere, m.,
persoon uit Westvlaanderen ; — Westvlaanders(ch) of -vlonders(ch), bn. ; ook zelfst. o. :
't Westvlonders, de taal van Westvlaanderen ;
o zij' Westvlaanders, naar Westvlaandersche
manier ; in 't Westvlonders, in Westvlaanderen.
--

Westvloomsch, bn. Zie WESTVLAAMSCI H.
Wet, vr. Mv. -ten. Verkl. ongewoon : wetteke.
Wdb. — Wet es wet, de wet moet nagekomen
-

worden. — De wetten en zij' veur d' uilen nie'g-emaakt, de wetten hebben hun reden van bestaan.
— Iemand wette(n) stellen, iemand iets gebieden
of verbieden. J. De wet, de politie, het parket.
—

CV. R. J. CL (Bijv.).
— Afl. Wette-, bn. ; wettelijk (met ij), bn. :

SCH.

men zegt wettelijk kind naast wetteg kind.
— Samenst. Wethauwere, m., wethouder : de
wethauwers van de gemeente; — wetheere, m.,
wetheer, gemeenteraadslid ; heer van 't parket :
de wetheere' waren ter plootse (plaatse) bij
d' ontgravenge ; — wethuis, o., gemeentehuis.
Wete, vr. Weet. Alles en es mor 'n wete.
lllains(clz)enz bedrie(g)en en es snor 'n zoete. J.
Alles en es mor 'n wete, en vleni' vangen gaa'
mee rapeghied (of gautweg hied of gauwte). —
Iet an de wete kommen (of graken), iets te weten
komen. Iet an de wete brengen, iets verspreiden.
— Buite' mijne wete, zonder mijn voorkennis.
— Bij mijne wete, voor zooveel mij bekend is;
fr. que je sache. Z' en es niet dood, bij mijne vete.

WETEN

— 298 —

Weten, ww. Very. : 'k wee of wete, ge weet
(verkorte e), hie wee of weet, me of ze weten ;
wist ; geweten (soms weten). \Vdb. ('t Ende
v(Z') zij' gemak, 2.;ijn ruste, zijn fortune, enz.
nie weten, niet weten hoe groot zijn gemak, enz.
is. Zie ENDE ; vgl. DB. — Weeg weten (mee
ienzand, mee iet). Zie WEEG. - 'k Laat 't ou (u)
weten, geloof me vrij, wees er zeker van. Es Pier
rijke ? 'k Laat 't on weten dat hie rijk es ! —
'k Lai hem 'k en wete nie watten doen, ik zal hem
ferm berispen, kastijden, J. — Wel te weten! het is

zeker, 't Dient tot bekrachtiging van een gezegde.
Sies es ook eene van de dieven. fl/el te weten !

Vgl. VD (met ander bet.). — 'k Leg het on (u)
va' wel te weten, uit vertrouwbare bron.
Zonder weten, zonder het te willen. 't
zonder wete' gedaan. — Onz' Heere (of Ons
lieven Heerke) weet het (of mag 't weten) : om
zijn onwetendheid of onbekendheid uit te drukken. Vgl. VD : God weet. — Veer zooveel 'k
wete, voor zoover, VD. — Met an. Weten a' wo'
prijs, bekeven, gekastijd, bedrogen, enz. worden.
As den deu(g)eniet thuis komt, zal hie weten a'
wa' prijs. J. WO. ook LATE. - Met in. In let
weten, er gevoelig aan zijn. Anze (als ze) mij
zaien (zeiden) dat hie gestoorve was, wist 'k er
in. Ze weet er veel in ; hie weet er letter (weinig) in. DB. J. — Met van (af). Van iet (of van
iemand) nie meer weten as de steenen of as
d'ure va' mijn dood, in 't geheel niets weten. J.

Men neemt, tot bekrachtiging van een gezegde,
ook wel een aanwezig voorwerp (tafel, pot, enz.)
tot getuige. 'k En weet er nie meer af, as da'
glas bier. — Van iemand (of let) weten te spreken, bij ervaring kennen. DB. J. — Van let
weten: 10 er kennis van hebben : van die moord
en weet ze niet (niets) ; 20 er door beschadigd of
gekrenkt zijn : de pato(dd)ers wete van de vust
(vorst) ; 30 er (eenigszins) aan lijden, onderhevig
zijn : moeder wee' van 't romaties. Vgl. DB.
CV. R. T. J. — Wie wete van (met een infinitief),
niet kunnen : as z' an 't babbelen es, en wee' ze
va' been uitscheen (uitscheiden) ; as Pier in 'n
herberge zit, en weet hie va' geen deuregaan.
J. CV (Aanh.).
— Over de gewone uitdrukkingen : 'k wete de
veu(g)el wennen, dent boek li(gg)en, 't huis
staan, enz., zie WAAR.
— Afl. Wete, vr., zie ald. ; — wetens, bin. :
't es wetens (soms weties) gebeurd; veelal met
willens (soms willies) : weties en willies smijt
hie hem in 't verderf; — wetenthied, yr.,

wetendheid, wetenschap ; vgl. SeE, DB, CL
(Bijv.), R, KIL (wetenheid),
— Samenst. Weet-al, weet-alles, m. (nooit vr.) :
de weet-al van da' wij f; zeldener, weet-het-al,
m.: 't es iie weet-het-al.

Weteraverape, yr. Zie BETERAPE.
Wetering, vr. Niet in gebruik.
Wetten, ww. Wdb. D'hande' wetten, in

de handen wrijven (voor een gevecht, uit vreugde).
DB. — De beene' wetten, zich gereed maken tot
hard loopen : wet mor goed on (uw) beenen. Ook :
hard loopen : Kijkt ! hoe dat hie de beene' wet !
J. Loq., Wdb; CV (Aanh.). — De tande' wetten,
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zich bereiden tot een smeerpartijtje. Vgl. J. CV
(Aanh.).

Afl. LVettenge, vr., wetting; — wettere, rn.,
iemand (man of vrouw) die wet.
- Samenst. TVetleer, o., riem van leder,
waarop de barbier de scheermessen wet ; SCH
(Bijv.), DB ; — wetstaal, o., Wdb ; — wetsteen, In. ; weisteen'enslijpsteen zijn niet dezelfde
tuigen : de slijpsteen draait rond ; de wetsteen is
stok- of rolvormig, en de wetter neemt hem in de
hand en wrijft er mee over het lemmer ; — wetzand, o., scherp zand dat men op den strijkstok
legt en waarmede men zeis en pikke wet.

Wetten, ww. Wedden. Wdb. . T(g)en
iemand wetten, met iemand wedden. 'Vraag
om tot wedding aan te sporen : gewet t Gewet,
dat 't zal rainen ? DB. CV. J.
— All. Wettenge, vr., wedding ; — wettere,
m., iemand die wet : wetters z ij' kijvers ; J ;
wettement (klemt. op ment), o., wedding : 't was
e wettement van honderd frank.
Samenst. Wetspel, o., wedding : veur e
wetspel da' g' ongelijk het (hebt) ?
Weunen, ww. Wonen. Wdb. — In let (appels,
noten of ander vruchten) nie weunen (of zitten),
niet weten hoe 't er binnen gesteld is. G' het
(hebt) mij vorte note' verkocht. 'k En kan' er
nie an doen da' ze Valli binne' vort zijn : 'k en
weun er nie in. — Van vogels : nestelen. De
zw artekop weunt in de breemen en de leewerker
in 't kooren. — Vgl. CV. J.
— All. TV!unachteg, bn., woonachtig, \Vdb;
— weunenge, vr., woning ;
wennste, vr.,

woonst.
- Samenst. Weunhuis, 0. : van ne stal e
weunhztis maken ;

—

weunplekke, wennplootse

(uitspr. weum-), vr., woonplaats, huis dat men
bewoont : dat es hier 'n schoon weumplekke ;
ook : gemeente die men bewoont : Elst es zijn
weumplootse ; —zveztnstee, vr., woonstede.
Weupel, in. Schreeuw, roep, kreet. sVe wenpel geën ; ne groote weupel uitsmijten. Aldus
te Oudenaarde (naar Loq., fVdh : ik heb het nooit
gehoord).
— Afl. Weupelen, onz. ww., schreeuwen ; Loq.,
Wdb.

Weurg, in. Bewegingen en geluid van iemand,
die moeite doet om te braken. 'k Gaf meer as
c'ene weztrg, mor 'k en koest de graat uit mijn
kele lile krij(g)en. Vgl. WORG in Wdb.

Weurgen, onz. zw. ww. Voor de etym. zie

worgen in de Wdb ; voor de bet. vgl. hgd. WOrgell en sick wfirgen. Moeite doen om te braken.
As 'k zie overgeén, begin 'k te weztrgen.

— Afl. Weurgenge, vr., het weergen weztrgenge doet de ziender weurgen.

Weve, vr. Mv. -n. Verkl., .gewoon, weefke ;
mv. -lees, -kies. Weduwe. Z' es al lange weve.
Weefkies Lie (Lie, Eulalie, de dochter van een
vrouwmensch dat Weefke werd geheeten) es meer
as twinteg jaar dood. Zie en Vormleer.
Samenst. Wevekasse, vr., weduwenkas.

WEVEÍ,

'Wrl;Í)EN

Wevel, weveldraad, m. ; wevelingen, vr.
mv. Niet in gebruik.
Weven, st. ww. Very. : weefdege (soms woef),
geweven. Met hen (hebben). Wdb. — Kinderspel. Al loopende een roedje tusschen de twee
beenen steken, van rechts naar links en omgekeerd. Aldus genoemd naar de beweging van
't roedje, vergeleken met die van de schietspoel
van den wever. Kijkt ne keer I da' manneke ka'

niets acht geven; ook met zijn. E klai' kind egt
hee' gee' wezen (of es zonder wezen). Van een
zeer achteloos mensch zegt men : hie es zonder
weze geboren ; van een zeer dronken mensch
hie es zonder weze gedronken. Wezen hen (hebben) in iet, in iemand, acht geven, gadeslaan :

sclioone weven !

-- Afl. Weef ijk, we f Blijk, bn., weefbaar ; -wee fsele, o., daarnaast g eweefsele, Wdb ; —
wevere, m., zie aid. ; — weverijc, vr., weverij.
— Samenst. In den vorm weef- . weefgetauwe,
o., weefgetouw ; -- wee fschole, vr., AVdb ; —
weefstoel, m., 1Vdb.

Weveneere (veera met sch. e), m. Mv. -rs.
Verkl. -neerke ; mv. -kes, -kies. Weduwnaar.
.Svieska gaa' mee ne weveneere trouwen. —
Wevenecrke, o., winterkoninkje dat wel een nest
maakt, doch er in geen eitjes legt. 'k Weet e
keunenkske wennen, mor 't cs e weveneerke :

naar de meening vah het volk, een mannetje dat
geen wijfje heeft.
Wevere, m. Mv. -rs. Verkl, -rke ; mv. -rkes,
-rkies. De slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Wever. Wdb. — Spotnaam. D'Ainsche (Einsche)
wevers, de zwevers van Aine (Fine-bij-Oudenaarde), naar de weverijen op dit dorp. — Waterlooper, insekt behoorende vooral tot de geslachten
Hydrometra en Gereis : de wevers loopen schokkend en wevend over den waterspiegel. Aldus te
Rouse ; vgl. SCH. — Het raadsel van de spinnekoppele (spin) :
Der zat ne wever op zij' getauwe,
Zwart van den honger em blauwt van de kouwe;
He weefdege dit, hie weefdege dat,
Hie en ha' geem broek meer a(n) zij' gat.

Of als eindrijm
Hie weefdege den hond ne stert a(n) zij gat.
— Samenst. [Veversaloom, o., daarnaast geree'schip, -gerieve, o. ; — weversboom, m., \Vdb ;
— weversanzbac ht, o., weversstiel, m. ; — weverskam, m., weversknoop , m., weversla , vr.,
weversspoele, vr., •Vdb ; — we2'ersmesta;, m.,

eig. -misdag : feestdag der wevers, nl. 7 December, feestdag van den patroon der wevers, den
H. Ambrosius.
Weversblad, o., weversblare, yr. Mv., gewoon, -blaren. Gemeene wegplant, nl. de grootti
weegbree (Montage jor L.). Zie WEGAARDSL AD ; vgl. DB, C V, Jr,i , SCIí (Bij z',)
Wezel, vr. Niet in gebruik; men zegt muishond (zie ald. s. v. Art7Is).
Wezen, ww. Infinitief niet in gebruik, tenzij
in 't welbekende refrein : 7LIeVan onzen Tieste
(hier de naam van den gevierde), en hie mag er
.

J

wezen, vie7'an onzen Tieste, en hie mag er zijn!

Zie ook de vervoegingsvormen i. V. ZIJN.
Wezen, o. Zonder mv. Zonder verkl. Wdb. —
Gelaat. Wdb. Zijn ai(g)e (eigen) weze' schen(de)n, fig. : van zijn eigen familie kwaadspreken.
— Bewustzijn ; besef ; verstand ; achtzaamheid ;
oplettendheid. Geen) wezen hen (hebben), op
-

e moet wezen hen in da' klai' kind, 't zoo (zou)
kennen in 't vier vallen ; de melk kookt, ge
moet er wezen in hen, want ze zoo kennen overkoken ; doe 't mor, z' en zal der gee' wezen in
lien; da' wijf en hee (heeft) wezen in niet (niets).
Vgl. SCH; J; CV (Aanh.).

Wicht, o. Niet in gebruik. Booswicht, m.,
komt in gebruik.
Wie, vn. Wdb. — Betr. vn. Ndl. wiens en
wier = zovl. wiens, wies (of, zelden, wienst) en
wordt verbogen als zovl. mijn : m. enk. wienzen
ezel es 't ? wiezen dreupele ? wienzem bril ?
wienze veu(g)ele?— vr. enk., en o. enk., en mv. der
3 geslachten : wiens peere ? wies dooske ? wienst
hon(de)n ? — Men gebruikt ook dit wiens (vies,
zelden wienst) zelfstandig met de en men verbuigt
het als zovl. de nzijne(n) : m. enk. hier es ,ren
hoed, de wienzen es' t? De wienze mag 't zijn ? —
vr. enk. en meervoud der 3 geslachten : (van eene
kat) de wienze zal 't zijn, de wienz' es't ? (van
honden, katten, kinderen) de wienze zijn 't ?
o. enk. (van kinderen) 't wienze valt er dor ?
t wienst es er dood ? — Niet altijd dienen die
vormen om te vragen : dor loopt nen hond, 'n
--

'

koe, e kalf, en 'k en vete nie de wienzen, de
wienste, 't wienste dat 't es. — Ndl. wie —
= ook
zovl. wie : wie komt ere ? Doch ndl. wien
bijna altijd zovl. wie : mee wie zijde ? Wie zilde
't geen ? Zie 117.- en Vormleer.

— Betr. vn. Ndl. wiens en wier = zovl. wiens
(of mies, zelden wienst), en het wordt als bijvoeglijk woord opgevat en verborgen als mijn : m.
enk. dor es de man, wienzen ezele ginter an de
klaver zit ; de koe, wienzem band ; 't kind,
wienze mond; — vr. enk., o. enk., of mv. der
3 geslachten : de man, wies vrauwe; de vranwe,
wiens kind; 't kind, wiens nadere ; — de man,
wiens vaders, wies kinders, wiens vranwen. —
Ndl. mien = gewoonlijk zovl. die : de man, de
gauwen, de kinders, die we geld gaven. Doch
na een voorzetsel gebruikt men wie(n) : de man,
(1' (ndl. aan) wie 'k 't betaaldege; de jongen,
'eur wien Emiel sprak, -- Men voegt dikwijls
da(t) achter wienn.: de persoon, va' Zwier da'
e 't weet ; al wie dat 't zegt, liegt. -- Eigenaardig gebruik • van wie (dat) : iply. gij liept zegt
men : wie dat er liep zwaardeg ije (ndl. waart
tij); wie dat er staat te kijken, es moederti
moeder staat te kijken. — Zie .Kl.- en Vorm eer.
,

Wieden (uitspr. wiep eenlettergrepig), ww.

V ery. : wiettege ( met verkorte ie ), g evict

(insgelijks met verkorte ie). \Vdb. — lederee'
Wendt genoeg z' zijne lochtenk te wien ; of : ge
moet ouc (uw) ai(g)e veld wien, ge moet u niet
bemoeien met andermans zaken (of gebreken).
Vgl. DB.
— Afl. Wiedsele, o., het gewiede : verbrandt
da' wiedsele ; DB; — wiCi5e, m., persoon (man
of vrouw) die wiedt : da' zc'ijf es ne felle zwieire;
.

\viEÉ

----

(enkel van vrouwen) wicLL ter igd e, vr., soms ook
wiedstere, vr.
— Samenst. Wiedlieken, o., verkl. gewoon
-liekske : as de wiedsteriggen op de kauter wien,
zengen ze dikkels schoone wiedliekskies ; daarnaast wiedsterlieken, wiedsterliekske, o.
-

Wieë, vr. ; wieën, ww. Zie WIEGE, WIEGEN.
Wieg, vr. Zie WIEGE.
(uitspr. wie(g)e), vr. Mv. -n. Verkl.
wz ske; mv. -skes, -skies. Wieg. Wdb. 't Kind
ind
Wiege

viel uit de wiegje.
— Afl. Wie(g)eband, m., Wdb; — wie(g)ekoorde, vr., Wdb ; — wie(gesorze, vr., wiege-

deken; vgl. SORZE.

Wiegelen, ww. Wdb. Wiegelen en waggelen.
Wiegelewaggele, bw. Al wiegelende en
waggelende. l?lieg elewaggel over strate gaan.
DB en SCH (wiegelwag el en andere vormen) ; J
(wiggeldewaggel) .

Wiegelewaggelen, onz. zw. ww. Wiegelen

(van zaken). Den tsop van de popelier wiegelewaggelt. — Waggelen (van personen). De zatterik
genk er van deure, al wiegelewaggelen. — Vgl.
DB, J.
Wiegen (uitspr. wie(g)en), ww. Wdb. Iemand
z(n) sloop (slaap) wie(g)en, eig. en fig. Vgl. VD,
J, CV (Aanh).— Wiegelen. Da' buutse (bootje)
wiegt op 't watere.
— Afl. Wie(g)ere, m., iemand (man of vrouw)

die wiegt.
Samenst. Wie(g)elied, o. ; gewoner : wie(gelieken en wie(geliekske, o. ; vgl. VD. In den
vorm wieg- . wiegstoel, wiegzetele, m., schommelstoel ; ne wiegstoel en hee' geen pikkels.
—

Wiek, vr. Zie WIEPE.
Wieke n vr. Mv. -n. Verkl. -kske ; mv. -skes,

-skies. Wiek, lemmet. Drouit (draait) de wieke
van de lanzpe 'in beets' hoo(g)ere. — Schertsend,

tot een kind met snottebellen aan den neus :
manneke, g' het (hebt) kosters wieke bestolen ;
de koster heeft wieken noodig om de waskaarsen
te maken en neusbelletjes gelijken op wiekjes. —
Wiek, vleugel, en wiek (van den molen) zijn niet
in gebruik.
Wiel, o. Mv. -en. Verkl. -ke ; mv. -kes, -kies.
Rad (dat men niet gebruikt). — Stokken in
't wiel steken, eene spaak in het wiel steken ; J,
CV (Aanh.). — Da' loopt (of gaat) op wielkes,
dat gaat van zelf, zonder moeite, zonder last. J. —
Spinnewiel. War es mij' wiel? — Weversterm :
't wiel van de gareinboom ; zie Volk en Taal,
V, .4. — Huidziekte : St-Katharinawiel. Da'
kind krijgt e wiel op zijn hake.
— Samenst. Wielemakere, m., radmaker ; ook
als familienaam : de Wielemaeckere, Wielemaeckers.

Wielen, ww. ; wielewaal, m. Niet in ge-

gebruik.

Wielewadde, vr. Raadselwoord : twie wielewadden, de twee achterste wielen van eenen
wagen. Zie MOORPADDE.
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Wielewielewap, m. Staart, in het raadsel van

de koe : vier gangers (pooten), vier hangers
(spenen), twie kijkers (oogen) en ne wielewielewap.

Wieme, vr. ; wiemelen, ww. Niet in gebruik.
Wien, ww. Zie WIEDEN.
Wiep, m. Zelden wip. Het eenmaal wiepen,

wip. De pla?zke dee' ne wiep, en ze brak. In (of
mee) e'ene wiep, in eenen sprong : in eene wiep
was Izie over de beke. — Schok van een rijtuig.
Elke wiep van de kerre doe' 771.j zeere. —
Oogenblik. Dat en duurdege mor éene wiep.
In e'ene wiep gaa' me da' werk doen. — Wiep,
vr. (rijshout), niet in gebruik.
wiepe, vr. Zelden WIPPE. Mv. -n. Verkl. pke ;
mv. plies, -pkies. Wip, wipplank. De kinders
zitten op i2 wiepe. - Schommel, schommeltouw.
'

In de wiepe spelen. Ze zitten in de wiepe. —
De wiepe van 'vi pomp-e, lange balk of boom,

met het steunpunt omtrent in 't midden, waarmede men sommige pompen doet werken. —
De wiepe van 'n gouiperse (gaaipers), het
onderste wippende deel, dat toelaat de perse op
en neer te halen. — De wiepe van dem blaasbalke, hefboom, waarmede men den blaasbalg in
werking brengt. — De wiepe van 't luiaske,
balkje dat het luiaske van den molen (zie LUIE)
doet omhooggaan - tot tegen het kamwiel, dat
aldus in werking komt. — Schommellied :
I 1 iepe, wiepe, wappe,
holiit nor Engeswakke (!),
Appelkies van Aroonje,
Koekskies va' Condé-Conde,
Brengt Einielke (hier de naam van 't kind dat
[geschommeld wordt) ne koeke mee!
as de koeke iiie' gebakken,
Koopt en (hem) 'n nu (nieuwe) kazakke,
En es de kazakke nie' genouid

(genaaid),

Koopt en 'n haneke da' krouit (kraait),
Koekaloeraloerou !

(Gehoord te Zegelsem.).

Wiepelen, onz. zw . ww. Verv. : wiepeldege,

gewiegeld. Met Zien (hebben). Zachtjes schom-

melen, heen en weer bewegen. De schauwe, dein
boom wiepelt, as 't stijf wouit ( waait). De wend
es fel : kijkt, de gouigerse (gaaipers) wiepelt. —
\Vankelen, waggelen (van personen). Ilie wiepelt,
hij gaat niet vast ; hij is een weinig zat.
— Afl. M'epeleng e, vr., het wiepelen.

Wiepen, onz. zw. ww. Very. : wieptege, gewiept. Met hen (hebben). Wippen (dat men soms
gebruikt).
t). Wdb. De planke wiept : ze zal ne keer
breken. — Schommelen, touteren (in koord of
met een plank). Willeme iie keer wiegen ? Vgl.
WIEPE.

Wiepenge, vr., het wiepen ; — wiepere,
m., iemand.(jongen of meisje) die wiept.
- Samenst. LT iepberd, o., wieppianke , vr.,
wipplank ; — wieplieken, wiepliekske, o., schommellied ; — wiepkoorde, vr., wiepzeel, o., wipkoord.
Wier, o. ; wierig, bn. Niet in gebruik.
Wierook (met sch, o.), m. Zonder mv. ; zonder

WIES
verkl. Wdb. Wierook onder iemand zijnen neuze
bran(de)n, hem vleien.
— Afl. Wierooken, ww., Wdb ; vanhier :
vierookenge, vr., wierookere, m.
— Samenst. Wierookdomp, m., wierookdamp;
— wierookreuk, m., ook wierooklucht, m. (niet
vr.), wierookgeur ; — wierookvat, o. 't, wierookvat op iemand zijnen neuze kapoot slaan, hem
bovenmatig vleien.

Wies, m. (niet o.). Zonder mv. Verkl. -ke.
Whist. Ze spelen ne wies. T4rilleme ne wies (of
e wieske) doen ?
— Afl. Wiezen, ww., zie ald.
- Samenst. Wieskorte, vr., een spel van
52 kaarten : baas, geet (geeft) ons 'n wieskorte;
CV, J ; -- wiesspeeldere, m., whister ; -- wiesspel, o., het whisten ; een spel van 52 kaarten ; J.
Wietsewautse, vr. Naam van den sleutel in
een raadsel : wietsewautse kruipt in 't hautse ;
der en es g eenen teynznernzan, die wietsewautse
make' kan.
-

Wiewaai (uitspr. wiewouz, klemt. op wie), m.
Dwaas handelend en sprekend mensch. Heure
man en es mor ne wiewouz: Vgl. J (wietewaai
naast andere vormen) ; hier WENTELWAAI, WIMP] :LWAAI.
Wiewauwen, ww. Niet in gebruik.
Wiewoui, m. Zie WIEWAAI.
Wiewouw, vr. ; wiewouter, m. Niet in ge-

bruik.

Wieze, vr. Louisa, fr. Louise. Zie PERSOONS-

NAMEN.

Wieze, vr. Mv. -n. Verkl. ongewoon wieske.
De twee in het kaartspel. Pijkewieze, herlewieze,
koekewieze, klaverewieze, naast : de Wieze va'
pijken, van herten, enz. — Vrouwelijke schaamdeelen.
Wiezen, onz. zw . ww. Ver V. : wiesdege, gezc'iesd. Met hen (hebben). Het whistspel spelen.
Ze wiezen al g' heel den avend. Ze zitten an
't wiezen. ' le Wieze geeren. CV. J.
— Afl, Viezere, m., iemand (vrouw of man)
die wiest.

Wig, vr. Niet in gebruik. Zie SPIE.

Wiggelen, ww. Niet in gebruik. Vgl. WIE-

GELEN.

Wij, pers. vn. Wdb. Emphatische vorm. Wij
zille kommen, mor gij niet. Daarnaast, gewoon,
woudere) (soms woulder(e), zelden wolder(e).
Wie moet er nui (nu) spelen ? Woudere. Over
deze vormen en de volgende : (emphatische) wewif,
mewouder(e), soms wewouder(e), zelden me- of
wewoulder(e), me- of wewoldere ; (enclitische
of proclitische) we of me, zie Kl.- en T%orznleer.

Wijbekken, onz. zw. ww. Met wijden bek
(mond) en eenigszins verwonderd of verdwaasd
naar iets of iemand staren. Waarop stade (staat
ge) dor azoo te wijbekken ? Zie bij VD wij(D)BEK.
Wijd, bn. bw. Trapp. v. vergelijking :
wijer(e), wijdst. Wdb. — Spr. (als iemand een

WIJN
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wind laat) : 't es beter ije ne wije weergild as in
ne nauwere buik.
— Afl. Wijdde, vr., zelden wijdte (uitspr.
CY jtta), vr. Vgl. KIL;
R;J;CL (BijeJ.

OUD., Isijdr. ; SCH ; DB ;

Wijden (uitspr. wijan), ww. Very. : wz ttege
en gewijt (met verkorte ij). Wdb, De kerke, de
klokke wijln.
— Afl. IV jenge, vr., wijding : hie studeert
veer gastere, en hie heet (heeft) al d'eeste
wzjenge g'had.
— Samenst. Wijwatere, o., zie ald. .

Wijders, bw. Niet in gebruik.

Wijds, bw. In de geijkte uitdr. :

wijds en
zijds, wijd en zijd, Wdb ; va' wijds en zijds
kommen ze toegeloopen, van alle kanten. Vgl.
DB ; SCH (B0).); Cr. (Bijv.).
Wijeri, ww. Zie WIJDEN (ook de afl.).

Wijer, m. Niet in gebruik.
Wijf, o. Mv. -ven. Verkl. wijfke, wijveke ;

mv. -kes, -kies. Vgl. Wdb. --- (Bejaarde) vrouw.

Treze 's nog 'n dzent wijf . De wzfre' zij' weer
-

an 't babbelen. — Echtgenoote ; zeer gewoon en
zonder minachting. 'k Zie mij,gij f geeren. Pier
heet (heeft) 'na braaf wijf. — Rijmspreuk. Die
trau wt e wijf om her sclioo' lijf verliest het
lijf en hauwt (houdt) het wijf. — Tllijfke, wik=
vetre, o., troetelnaam : klein meisje. Komt op
mijne schoot, mij' w?j fke. Da' wijveke kan al
schoone dansen. — Het raadsel van de meulezailen (molenwieken) : der zij' vier wijven, ze
loopen achtereen en ze grollen en kijven, en z'en
keurre nzallekanders nie krij(g)en.
— Afl. I1'ijfachteg (uitspr. wijn-), bn., Wdb ;
— wijverve, vr., collectief : al de wijven ; smijt
die wijverije buiten.
,

.

— Samenst. TVijveznbeu i, m., wij venbeul,Wdb ;
wijvenzbabbele, wilvekaut, wljvepraat, m.,
gebabbel van vrouwen.
—

Wijk, m. (niet vr.). Mv.

-en. Verkl. -she.

Wdb. Vgl. DB ; J.

Wijken, ww. Weinig of niet in gebruik. Wdb.
Wijl, vw. Niet in gebruik.
Wijle, vr. Wijl. Niet gewoon. — Binst de
wijle, intusschen. 'k Liep om den dokteer, mor
binst de wijle stiet! f znoedere. DB.
Wijlen, bn. Niet in gebruik. Vgl. ZALIGER.
Wijme, vr. Mv. -n. Vertil. -mke; mv. -mkes,
-mkies. Teen, fr. osier. Roo wijmen ; geleve
wijmen. De meester sloeg de hinders mee 'zzz
wijnee. Ze snije' wijzeen. Vgl. KIL (lat. vimezi) ;
SCH ; DB ; J ; VERCOULLIE.

— Afl. Tl7ijmen (uitspr. soms wijmie), bn. :
'n wijmie mande ; DB; J ; --- wijmenier (klemt.
op nier), m., plaats waar wijmen groeien ;
fr. oseraie; SCH ; J.
— Samenst. Wijmegrond, m., wijmeland, o.,
-

moerassig land, geschikt voor wijmenteelt.
Wijn, o. Mv. -en. Verkl. niet in gebruik. Wdb.
Auwe (oude) wijn. Koopman i' wijnen. Wijn
aftrekken.

Wijs

- 8O2

— Afl. Wijnachteg, bn., Wdb : 'k ben nogal
bierachteg, mor wijnachteg niet ; — wijnenk,
m., mv. wijnengen, *wijring, soort van wijnappel,
zie CV (Aanh. .
— Samenst. Wijnappele, m., alle appel met
wijnachtigen, suikerachtigen smaak : gentengen,
dat zij' wijnappels; vgl. VD ; wijnazijl, vr.,
wijnazijn ; — wijmbak, m., wijnbak, Wdb ; —
wijnnbeze, vr., wijnbes, druif ; J ; — wijndrenkere, m., wijndrinker; — wijndruive, vr., Wdb ;
— wijnflakonk, m., wijnfiessche, vr., wijnflesch;
— wijngeld, o., wijnkoop, wijnpenningen ; fr.
pot-de-vin; SCH (gehoord te Ron.se) ; — wijnglas, o., Wdb ; — wijnkaleur, o., wijnkleur ;
vanhier wijnkaleurie, bn., wijnkleurig ; — wijnkeerze (uitspr. koeza), vr., wijnkers : kleine, roodachtige, sappige, wijnachtige kers ; vgl. SCH
(Bijv.) ; — wijnkeldere, m., Wd.b ; — wijnkendere, m., wijnkenner; — wijnkoopman, -marsank, m., wijnhandelaar; — wijnli(, g)ere, . m.,
zeer groote ton, waarin men den wijn zekeren
tijd laat liggen ; zie hier LI(GG)ERE ; -- wijnlucht,
m. (niet vr.), wijngeur; — wijmmande, vr., wijnmand, mand waarin men wijnflesschen doet ;
wijnznzoere, vr., wijnmoer, Wdb ; — wijinpeere,
vr., wijnpeer, zoete, wijnachtige vroege peer,
fr. calebasse a la reine (zie Landbode, 1910,
nr 41) ; alle wijnachti g e peer ; — wijmpeze, vr.,
wijnperzik : goede, geelachtig witte perziksoort ;
vanhier : wijznpezeleere en -pezerik, m., boom
die zulke perziken voortbrengt ; vgl. SCH (Bije ) :
wijnpers, wijnperzik ; — wijnreuk, m., wijngeur ; — wijnruimere, m., wijnglas ; zie RUIMERE ; - wijnsause, vr., saus met wijn gereedgemaakt ; — wijnsoepe, vr., Wdb ; -- wijnsmaak, m., Wdb ; — wijnsoorte, vr., Wdb ; —
wijnsteen, m. (niet vr.), Wdb ; -- wijnstekere,
m., Wdb ; — wijnstik, o., wijnvat; daarnaast
soms wijntonne.
Wijs,' wijze, vr.. Niet in gebruik. Zie MANIERE, VEUS. - Aantoonende, bijvoegelijke
wijze, enz. : aangeleerde termen.
-

—

Wijs, bn. bw. Tr. v. verg.: wijzer(e),•wijst.
Wdb. — Iet wijs zijn, het verstaan, begrijpen.
'k En was 't nie wijs hoe da' ze dat gedaan)
kreeg, soms zonder het (iet) : g' en zij' zeker
nie wijs waarom dat ek dàt gedaan hè (heb) ?
Vgl. DB ; j. — Braaf, zoet (van kinderen). Ons
Mieke was toch zoo wijs in de schole.
-- Afl. Wijshied, vr., wijsheid : de giereghie'
bedriegt de wijshied ;J, CL (Bije.) ; — iemand
in zijn wijspie' laten, hem niet (verder) inlichten ; CL (Bije ).
Samenst. Wijsmaken, ww. : iemand iet
wijsmaken, hem iets doen gelooven ; hem iets
duidelijk maken ; veelal ironisch ; VD (« Zuidn. »).
---

Wijte, vr. Mv. -n. Verkl. niet in gebruik. Huif
van kar of wagen. SCH. DB. VD ( « Zuidn. » ).
- Samenst. Wijtekerre, vr., huifkar ; Scx ;
wijtewagen, m., huifwagen ;• VD (« Zuidn. ») ;
SCH, DB.
Wijten, ww. Wdb. Iemand dank z)ten.
Wijting,. m. (visch ; krijt). Niet in gebruik.
Wijwater(e) (zovl. lange a), o. Zonder mv. ;

--

WILD

-

zonder verkl. De slot-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Wijwater. Wdb. — Te(g)en iet wijwater
smijten (of sproeien), het tegenwerken of -houden, het doen mislukken. DB ; J. — Doen, kijken,
enz. gelijk nen duvel die wijwater gelekt (of
geroken) heet (heeft), boos doen, kwaad kijken;
zeer misnoegd zijn. DB ; Log., Wdb.
— Samenst. I'Vijwaterbustele, m., wijwaterkwast ; — wijwater jlessche, vr., flesch waarin
men wijwater bewaart ; J, CV (Aanh) ; —
wijwaterkuipe, vr., groote kuip, waarin 't wijwater wordt gewijd ; — wijwaterpoutse, o.,
w ijwaterpotje, wijwaterbakje ; DB,. T, R, J, CV
(Aanh.) ;
wijwatervat, o., vat (in de kerk)
met wijwater voor de geloovigen die in- of uitgaan ; fr. bcnitier : gelijk nen duvel in c Wijwatervat ; zie DUVELE.
WijZegem s o. Ingebeelde plaatsnaam ; wijze
gemeente. De inwoners van Zottegem zeggen :
't en es hier gee' Zottegem, 't es ITijzegenz.

Wijlen s ww. Wdb. Mee' de vengér wijzen.
Den dokteur em mag nor her ziek been nie
wijzen, of ze roept al. — De rooie .wijzen; zie
ROOZE. - Kaartspelterm : drie, vier of meer
opeenvolgende kaarten toonen. Nen derdere, ne
vierdere, ne vijfdere, enz. wijzen.
Afl. hijs, o., het wijzen van zeker kaarten :
er was veel wils in 't, spel, want Sies ha' nen
derdere, Pier ne vierdere, en ik ne vijfdere; —
wijzere, m., wijzer : de wijzer (of 't wijzerke)
rond slopen (slapen), 12 uur slapen. Ook met
ander werkwoorden : ze jastegen, boldegen,
speeldegen 't wijzerke rond. Vanhier : wijzerplate, vr., de plaat van het uurwerk.
— Samenst. Wijsvengere, m., wijsvinger.

Wijzigen, ww. Niet in gebruik.
Wik, vr. ; bn. Niet in gebruik.
Wikkelen, ww. \Vdb. Wikkelt dat in one

(uwen) neusdoek.
— Afl. Wikkelenge, vr., wikkeling.

Wikken, ww. Wdb. Iet wikken en we(g)en.
De mains wikt en God beschikt; vgl. MIKKEN.
Wil, m. Zie WILLE.
Wild, bn. bw. Trapp. v. verg. : wilder(e),
wil(d)st. Wdb. — Wild kruid, onkruid. —
IVilden alseme; zie alseme. — Wilde gauwbiomme, eig. *goudblomme : gemeene ganzerik
(Potentilla anserina L.). — Wilden olme ; zie
OLME. -- tl zld vlas, gewoon vlaskruid (Zinaria
vulgaris L.). — Wilde vliendere, flerecijnkruid
(Aegopodium podagraria L.). — Wilde wortelti, de in 't wild groeiende wortel (Daucus
carota L.). — iT lde wulge, de gemeene
akkerduizendknoopen (Polygonum tomentosum
SCHRK., P. nodosum PERS,, P. Persicaria L.).
— Wild verken (of verkie), everzwijn, ook :
woest mensch.
Zelfst. m. en enk. wilden : zijne zeen es ne
wilden ; vr. enk. wilde : Mie was 'n wilde ; o.
enk. wild : zij' kind was e wild ; in 't wilde, in
't wild, in wilden staat : in 't wilde groeien; de
konijntsies loopen er in' 't wilde; mv.. der drie
—

WILD
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geslachten wilde • de wilde zijn altemaits
maznscheneters.
— Afl. Wildeghied, naast wildhied en, soms,
wildte (uitspr. wata), vr., wildheid ; woestheid ;
vgl. Log., Wdb;
wilderik, fl1. woestaard ; —
wadernesse (klem.t. op nes), vr., wildernis.
Samenst. In den vorm wild- wild-ga-weeg
of wild-weeg (sch. e), bw., als een wild mensch :
ze doet 't ainale zoo zeiild-ga-weeg ;
wildvaunt, m., woestaard. — In den vorm wilde- :
wildenzan, Iii. Wdb : in 't wild levend mensch,
fr. saztvage ; sonznzegte lande(n) zijn der nog
wildenzczns ; Oerson was ne wildeman (zie
't volksboek Valentijn en Oerson) ; verspreid
uithangteeken : Li den Wildman. Vanhier
wildemansmanieren, vr. mv., woeste manieren ;
wddenzanswerk, o. en eenige andere nog.
,

-

,

Wild, o. Zonder mv. ; zonder verkl. Fr. gibier.

Wdb. Dees jaar en es er nie' veel wild.
- Afl. Wildachteg, bn. bw., wildachtig : naar
wild smakende; of : van wild houdende ; 'k etc

liever e konijn as nen haze, 'k em ben nie wildachteg.
- Samenst. Wildlavaiere, in. , wildstrooper ;
— wildlucht, naast wildreuk, m., wildgeur.; —
wildpatee (korte a, zachtl. e), m. (evenals fr. kite),
wildpastei ; wildsmaak, m., Wdb ; — wildstroopen, o., wildstroopere, m., wildstrooperije,

vr., vgl. Wdb.

Wilg, m. Niet in gebruik. Zie WULGE (ook de
afl. en samenst.); vgl. hier toch WILLE.
Wille, m. Mv. ongewoon. Verkl. willeke. Daarnaast, soms, WIL. Wdb. Hie doet altoos zone

wille. Uit vrije wille. Zijne wil(le) doen, mee e
nzaiske. Woordenspel. Tot een kind dat zegt:
'k wille (of 'k en wille niet) zegt men : g' en het
(hebt) geene wille : on (uw) willeke groeit an dem
beekkant, nl. het wil(g)eroedje dat u kastijden zal.
— Leste wille, uiterste wil. — Met deur. Deur
wille van, door de schuld (oorzaak) van. Daarnaast : deurdentwille (zie aid.). Deur wille van
her moeder en es ze nz e' getrauwd; deurdentwille
van 't slicht were ben 'k thuisbleven ; vgl. bier
nog DEURDIENENTWILLE. - Met om. Om (de)
wille van, ter wille van ; soms : omdentwille van,
onztewille van. Spr. Om (de) wille van 't smeer
lekt de katte de kandeleer. Ze doet net onzdentwale van her tante. Zoo ook : om dienentwille,
ter wille van dit. Out dieswille, om redewille.
On Gouds w ille, om moeders wille, om beters
wille. Om mijnentwille, enz. Zie OM. — Met te.
Te wille zijn in iet, er mede tevreden zijn : ge
wilt ne keer korten (kaarten) ? 'k ben dorin te
wille. Ook : er door getroffen zijn, er mede bekommerd, bezig, ongerust zijn; hie sprak 7121:1
onzbeleefd an : 'k Was er g'heel in te wille. Vgl.
SCH ; ; CV (Aank).
.

Willekom, bw. Welkom (zie aid. s. v. WEL).
OUD., Midi'. ; SCH ; DB ; CV ; T ; J; Log., Wdb.
Willen, ww. Very. : 'k wille, ge wilt, hie wilt
(niet wil), me (of ze) willen; wildege (nooit wou);
gewild. Met hen (hebben). Wdb. — Lukken.
-

As 't wilt, kan ne stier kalven. SCH (Bijv.). —
't Es gewild, fr. c'est voulu, het is met opzet

-WINKELE
gedaan. — Mogen (met een infinitief). Veelal
ontkennend. Zuk 'n dengen en willen gegedaan (of gezaid) zijn, enz. — ' t En wilt nie' gepaisd zijn, men kan 't niet denken, gelooven, het
gaat al te ver. CV. J. Wille(n) zijn, lukken.
•

't Wildege zijn da"k hem dzuust te(g)ekwamp.

Van een ziekte, ongeluk, ramp : ja, ja, as 't wilt
zijn, en der en es niet (niets) an te doenel
er af zijn; zie xE. - Willen hen (hebben), eischen, gebieden : 'k wil hen da' g' er
nortoe gaat; SIH, CV, R; J. Ook : beweren :
ze wildeg' hen dat da' geld ' t heure was; DB,
CV, T, J. — Eau' willen, kwaadwillig zijn. As
Sies zat es, wilt hie kaad (kwaad). As 'n ziekte
kaa' wilt, en kan den dokteztr nie' vele doen.

CV. J.

Willen, m. mv. Niet in gebruik.
bw. Wdb. Let
Willens (uitspr. -lans of
willies doen. Veelal met wetens (of weties) ; zie
ald. (s. v. WETEN).
Willig, bn. bw, ;
willigen, WW. Niet in
gebruik.
Wilster, vr. ; — wimber, m. ;
wimpel, lu.
Niet in gebruik.
m. Hetz. als
Wimpelwaai (uitspr.
WENTELWAAI ; zie ald.
Wimpelwoui, m. Zic wiMPELWAAI.

Win, vr. Niet in gebruik.
Wind, m. Zie WEND (ook de afl. en samenst.).
— Wind, m., windhond, en wind, o., windas :
niet in gebruik.
Windas, 0. ;
winde, vr. (windas). Niet in
gebruik.
'Made, vr. Plant: de slingerende duizendknoop
(Polygonum Convolvulus L.) ; aldus te Asper op
de noordelijke dialectgrens (zie Volk en Taal,
• II, 4) ; bij VD : zwarte winde.

Winde, vr. Schroode. SCH (te Ronse). Vgl.
hier WENDEN (afl.).
Windelen, ww. Niet in gebruik.
Winden, ww. Zie wENDE N (ook de afl.).
Wink, vr. (rietgans). Niet bekend.
Winkel, fl1. Zie \VINKELE.
wenkala), m. Mv. -s. Verkl.
it
Winkele (u__spr.
-

-

‘

-lice ; mv. -lkes, -Mies. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Winkel. Wdb. — De wenkel
drortit (draait), de zaak, de nering gaat goed.
Ee gaa' rond om palullen, en herre wenkel
drouit. j. — Boel. Dat es ne vieze wenkele. Da'
klain herbergske — ne vuile wenkele! —Politiek.
De gazette' schrijve' veur houdere (henlieder)
wenkele. Al de poletieke mannen em paizen op
anderst niet as op houdere wenkele. — Werkplaats. Wor es den tenzmerman? 1(n) zijne wenkele. Da' manneke moe' leere werken, steekt hem
op ne wenkele, SCH ; DB ; CV ; J. — Deel van
de schuur naast den dorschvloer. Er zij' geweuneliik twie wenkels in 'n schure. Vgl. DB, J

(met ander bet.).
Afl. Wenkelier, in., •Wdb.
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WINKELEN

— Samenst. Wenkelbak, m., bak in den winkel
waarin men waren legt ; -- wenkelbelle, vr., bel
aan de winkeldeur vastgemaakt ; — wenkeldeure,
vr., Wdb ; -- wenkeldochtere, vr., Wdb ; —
, enkeldooze, vr., Wdb ; — wenkelgeree'schip,
-gerieve, o., winkelgereedschap; — vienkelgoed,
o., daarnaast wenkeldengs en -dengen, o. enk.,
zie DINGEN ; - wenkelhaak, m., Wdb ; — venkella, vr., winkellade ; — wenkeltoebak, m.,
tabak die men in de winkels verkoopt ; — wenkeltoog, m., toonbank ; — wenkelvazstere, vr., winkelvenster ; — wenkelware, vr., Wdb.
,

Winkelen (uitspr. wenkalan), ww. Enkel in de
gepaarde woorden : krenkelen en veenkelen (van
beek b. v.), bochten en hoeken maken. DB. Vgl.
hier KRINKELEN, KRONKELEN.
— Afl. Wenkelie, in de rijmformatie : krenkelie-wenkelie ; de Schelde loopt hier krenkeliewenkelie ; vgl. KREUNKELIE-WEUNKELIE (s. v.
KRUNKELEN) ; men zegt ook : krenkeldewenkele.

Winket, o. Niet in gebruik.
Winnen, ww. Wdb. Very. : won (soms wan),

gewonnen. Met zijn of hen : 'k bè (ben) gewonnen;
'k hè (heb) veel gewonnen. — Spr. Die (of wie)
wint, die lacht. Zoo gewonnen, zoo verloren. Mee
't iluitse (of scha felke) gewonnen, mee 't tromsnelke verteerd. -- Beter worden. Moeder was
stijf ziek, mor ze wint alle da(g)en. CV. R. J.
't Es gewonnen, het is 't beste aldus. Mee
mate leven, dat es gewonnen. CV. j.
Gewonne
zijn, dronken zijn. — Kweeken, telen. Op da'
land winnen ze schoon vruchten. Kinders winnen. 'k Ben te Zegelsem gewonnen en geboren.
—

—

KIL. CV. J.
— Afl. Windere, m., iemand (man of vrouw)
die wint : in dat huis es de vrauwe de windere
( gewoon broo' windere) ; in 't marbelspel : de
marbel waarmede men (gewoonlijk) wint ; —
winnelijk (met ij), bn., winbaar : me zij' verloren, 't spel en es nie meer winnelijk ; —
winste, vr., winst; beternis : vader es stijf ziek
en 'k en zie geen winst an hem.
— Samenst. W ndag, m., dag dat men in
't spel wint : er zij' winda(g)en en verliesda(g)en ; — winmorbele (uitspr. wim-), m.,
marbel die doet winnen ; daarnaast windere (zie
boven) ; vgl. verliesmorbele ; — winpuitse

(uitspr. wijn-), eig. winputje, putje dat doet winnen in het marbelspel ; zie DE COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, V, 52.

Wintelwaai (uitspr. gewoonlijk wentalwoui),
m. Zie WENTELWAAI.

Wintelwoui^ m. Zie WINTELWAAI.
Wip, m. ; — wippe, vr. ; — wippen, ww.
Zie WIEP, WIEPE, WIEPEN.
Wipstert, m. Verkl. gewoon, wipstijrtse mv.
-tses, -tsies. Kwikstaart. 'k Wee (weet) e wipstijrtse wennen. Van wippen (dat men min ge-

bruikt dan wiepen ; zie ald.). VD : WIPSTAART ;
J : WIPSTEERT.

Wis, bn. Niet in gebruik.
Wis, vr. Zie WISSE.
Wis m. Zie WISCR.

WIT

Wisch, m. (niet vr.). Mv. -s(ch)en. Verkl.

wisselke ; mv. -kes, -kies. Stroowisch. 't Es verbode jacht op da' stik land : er staat 'in perse
mee ne wis. Treur de deuce le(gg)en z' as 't vuil
es, e wisselke, om er de voeten an af te va(g)en.

Wisj ewasj e, o. Niet in gebruik.
Wiskunde, vr. ; wispelen, ww. ; — wisschen, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl. en
—

samenst.).

Wisse, vr. Mv. -n. Verkl. wiske ; mv. -kes,
-kies. Teen, wisch (VD). Der zij' wel drij
soorte' wissen. Wee' dunne wiskes doen d' hoveniers de muurboome' vaste. — Roedje van teen,
tuchtroede. As da' manneke niet en zwijgt, zal
't van de wisse krij(g)en. E kind van de wisse
geèn. — Zoo slap as 'n wisse, zeer slap, buigbaar;
zoo toui as 'n wisse, zeer taai, niet breekbaar. —
Kwelspreuk, die men snel en herhaalde malen,
zonder adem te halen, doet uitspreken : touie
wisse' lekke wel. De stroodekkers gebruiken wissen. — Vgl. SCx (Bijv.).

Wisse, vr. (stère). Niet in gebruik.
Wissel, m. (jagersterm ; spoorwissel). Niet in

gebruik.

Wissele, m. Mv. -ls. Verkl. -lke; mv. -lkes,
-lkies. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Wissel. Wdb.
Samenst. Wisselbrief, m., Wdb.
--

Wisselen, ww. Wdb. Geld wisselen, — Niet

gebruikt in ander beteekenissen. Vgl. hier

MAN-

GELEN.

— Afl. Wisselenge, vr., wisseling (van geld) ;
pasmunt, wisselgeld : z' en koest mij me weregeen, z' en ha' geen wisselenge.

Wit, bn. Trapp. v. verg. : witter(e), witst.

Wdb.

Zoo wit as melk, as snee, as pa(m)pier,
't wit van 'n ai as was, zeer wit (van zaken).
Zoo wit as de dood, as de muur, as nen doek, as
(e) krijt, as e lijk, zeer bleek (van personen). Wit
zien (va' koleere, va' schrik, va' verschuitsthied),
—

as

,

bleek zien. — Van iets (of iemand) dat (of die)
zeer zeldzaam is : ze zijn (of loopen) er zoo dunne,
zoo raaf as ne witten haze (as 'n witte krouie of
'n witte mussche, as ne witte meerlaan). Vgl. J.
Wit zijn (of staan) bij iemand, er vriend mede
zijn. Ieverst wit staan. Vgl. J, CV, R, T.
— Witte vosse, vr. mv., soort van wit rosachtige pataten. — Witte penne, vr., duif met witte
slagpennen ; — witte kappe, vr., duif met witten
kop ; witte biesse, vr., koe met witte bles. —
Van personen. Witten bord, m., witbaard ; —
wittekop, m., withoofd, o., witkop.
— Zelfst. m. enk. witten : de witten, bijnaam
voor een persoon met witte haren ; onze witten,
ons wit paard; — vr. enk. witte : de witte, de
vrouw met witte haren; vrouwelijk wit huisdier :
de witte (nl. de witte duif b. v.) 'n es n ie thuisgekommen ; — o. enk. wit : wo' perd es er ziek ?
't wit; Hie es in 't wit gekleed; 't wit van 't ai
mv. der drie geslachten :
(ei), van d'ooge;
witte (van aardappelen b. v.) de witte zijn de
—

—

—

beste.
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WITDAG

--- Afl. Witachteg, bn. bw., Wdb; -- witteg hied, vr., wittigheid, witheid; KIL, SCH (Bijv.),
CV (Aanh.), CL (Bijv.) ; — wittenk, m., mv.
- tergen, *w itting, gezouten en gedroogde visch
die men veel op kermissen en fooren verkoopt ;
vgl. KIL ; SCH ; J.
— Samenst. In den vorm wit- : witboom, m.,
abeel; vanhier: witboomen (uitspr. veelal - boomie),
bn. : witboomie haat; vgl. SCH (Bije.) ; —
witdag, zie ald. (ook de afl.); — witgaatje
(uitspr. -ootsa met zachtl. o), o., zwaluw met
witte pluimen boven den staart (Hirundo urbica
L.) ; vgl. VD (witgatje) ; SCH, DB en CV :
witgoed, o.,
witgatje ; -- witgeld, o., Wdb ;
wit, ongeverfd linnen of katoen; vooral : wat van
zulke stof gemaakt is (als hemden, slaaplakens,
enz.) ; vanhier : witgoe'wenkele, in., - maggezijii, 0. ; vgl. SCH, DB, CV, T, R, J ; -- witheere,
m., kloosterling met wit habijt ; SCH, CV, T, R,
J ; --- withoofd, o. , zie boven WIT ; - witkaf,
0., soort van tarwe met witte kafblaadjes ; DB ;
witloof, o., suikerijloof, dat men in den grond
of in mest heeft laten wit worden ; SCH, CV, T,
R, J ; --- witvisch,, m., hetz. als wittenk, zie
boven ; — witvoet, m., paard .met een of meer
witte of witgevlekte voeten (pooten) ; fr. balzan,
travat of transtravat; daarnaast, zelden, witpoot, m. ; — witzaad, o., wit mosterdzaad.
In den vorm witte - : witteblesse, vr., zie boven
WIT ; wittebrood, o., Wdb : zij' wittebrood
eest (eerst) opeten, de gelukkige dagen eerst hebben, daarna de ongelukkige ; vgl. CV, R, J, CL
(Bijv.) ; --- wittebuik, m., soort van groote
vleeschkers : zij is roodachtig naar den zonnekant
en lichtgeel naar de schaduwe ; fr. bigarreau ;
vgl. ScH (Bijv.), CV, J ; --- wittekappe, vr., zie
WIT boven; — wittekop, m. persoon (of huisdier : paard, koe, duif, enz.) met witten kop ;
vgl. . J, CV ; ook : witkleurige vleeschkers,
fr. big arreau blanc ( Volk en Taal, V, 52) ; —
wittenzond, m., mondeuvel der kinderen ; Sex
(Bije) ; --- wittepenne, vr., zie WIT boven.
Witdag (uitspr. wittach), m. Mv. - da(g)en.
Verkl. ongewoon. Werkdag. 't Es vanda( )e
—

—

—

,

uitdag en overmor(g)e zondag.
Afl. Witdaa(g)sch (uitspr. witt- ), bo. :
azijn witdaagsche broek; 'k ben op naij' witdaas,
---

d. i. met de werkdagsche kleeren.
Witten, bedr. onz. zw. ww. Bedr. : wit maken,
Wdb. Onz. \Vit worden. Mijne kop begint te
witten.

Afl. T4'itsele, 0., witsel ; — wittere, m.,
persoon (man of vrouw) die wit : moeder es wit--

ter vanda(g)e.

Samenst. Witbustele, m., witborstel : —
witkalk, in. (niet vr.), kalk goed om witsel te
--

maken.

Woede, vr. ; -- woeden, ww. Niet in gebruik ;
vgl. echter VEROED.
Woekere, m. 't Gewone woord is OEKERE
(zie ald.).
Woekeren, ww. ; woekerachteg, bn. ; woekereere, m. ; woekerderije, vr. ; woekerenge,
vr. Zie de meer gebruikte OEKEREN, OEKERACHTEG, enz.

Woelen, ww. Wdb. -- De lading (hooi, stroo,
enz.) van eenen wagen (of eene kar) met een touw
dat men rond den tee(r)s (zie ald.) windt (of woelt)
vastbinden, opdat de heele lading (of een gedeelte)
niet, onder 't voortrijden, van t voertuig zakke
of valle. Vgl. KIL ; DB ; J ; CV (WULEN).
- - Afl. Woeldere, m., iemand die woelt (b. v.
in bed, of voor een lading) ; — woelenge, vr.,
woeling.
— Samenst. Woelberd, o., sluitberd van 't rijtuig met een ronde opening, waardoor de tee(r)s
wordt gestoken ; — woelreep, m., sterke reep
waarmede men woelt ; — woelstok, m., stok, die
als hefboom dient en waardoor een of twee woelders den tee(r)s doen draaien ; an de woelstok es
.

'

'n dun zeel dat an de woelreep werdt vaste
gemaakt en den tee(r)s belet af te loopen ; vgl.

DB, CV, R, J.

Woensdag (uitspr. woenzdach, soms woenstach), m. Zie het meer geb ru ikte GOENSDAG.
't Gebeurdege op ne woensdag.
— Afl. Woensdaa(g)sch, bn., woensdagsch ;
zie GOENSDAA(G)SCH.
Samenst. Woensdagachternoene, -ave(n)d,
—

-mor(ge)n, -nacht, -noene, -nuchtenk, -veurnoene. Zie op GOENSDAG.

Woerd, m. (eend) ; vr. (land). Niet in gebruik.
Woest, bn. bw. Trapp. v. verg. : woester(e),

woes(t)st. Wdb. Meestal enkel van personen :
wild. Ne woeste keerele.
Afl. Woesterik, m., wild mensch, woestaard ;
daarnaast woestord : de woestord es alwere zat ;
—

smijt de Westerik buiten.
— Samenst. Woestweeg (sch. e) en woestga - weeg, bw., als een woestaard : hie smeet hem
(zich) deur de foelde woest -ga - weeg ; zie J.

WOeStijne (klemt. op tij), vr. Mv. - n. Woestijn. Wdb. 't Es hier gelijk 'n woestijne.
Woffer, m. Niet in gebruik.
Wol, vr. Niet in gebruik ; zie WULLE (ook de
afl. en samenst.).
Wolf, m. Mv. -ven. Verkl. -ke; mv. -kes, -kies.
Ete' gelijk ne wolf, gelijk nen uit
Wdb.
—

g'hongerde wolf. Gulzeg as ne wolf. Den honger jaagt de wolven uit dein bos, nood dwingt.
De wolven en eten mallekanderst nie op, ze
verslinden elkander niet. In de nzuile van de
wolf loopen, in de handen van den vijand loopen,
in 't gevaar loopen. Vgl. J. — De wolf in de
stert, ziekte der koeien ; vgl. VD ; SCH ; DB ; J.
— Afl. Wolfachteg (uitspr. wo/v-), bn., als
een wolf : wolvachteg eten; — wolvinne, vr.,

wolvin.
— Samenst. In den vorm wolve(n) - : wolvembrood, 0., kampernoelie; groeie' gelijk wolvenbrood, zeer snel groeien; J; — wolvendorme, m.,
wolvendarm; van iemand die altijd honger heeft
en veel kan eten : hie hee ne wolvendorme ; vgl.
CL (Bijv.) ; — wolvefanzielde, vr., daarnaast
wolveras, o., wolvesoorte, vr., gulzig en wild ras
van volk ; — wolveklauwe, vr., wolfsklauw, klauw
van een wolf ; -- wolvekop, m., wolfskop : onzen
hond hee ne wolvekop ; — wolvenzaaltijd, vr.,
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smul- en braspartij ; — wolvema(g)e, vr., gulzige
maag ; ook : gulzig, veeletend mensch : die wo lvema(g)e kan eten zooveel as dat hie wilt; —
wolvenzuile, vr., wolfsmuil ; — wolvenhomere,
m., groote honger ; — wolvenijzere, o., wolfijzer,
voetangel ; in besloten hoven en parken vindt
men dikwijls op een bordje, het waarschuwend
opschrift : hier ligben wolvenijzers en schietg ezveeren; het spottend volkje vervormt het vaak
tot: hier lz(gg)e' wafelijzers en schietgebedekes;
hier li(gg)e' wolvenijzers, hier is gevaar ; —
wolvepoot, m., wolfspoot ; — wolventand, m.,
wolfstand ; kegelvormige tand (van mensch,
vooral van paarden) ; zie J. DE SMET, Lusthof,
369) ; spr. ne wolventand hen ( hebben ), veel
en gulzig kunnen eten. — In den vorm wolfs- :
wolfsbete, vr., appel die, op kunstige manier, met
hoeken en kanten in tweeën is gesneden ; SCH
(te Ronse).
Wolk, vr. Zie WOLRE.
Wolke, vr. Mv. -n. Verkl. -kske ; mv. -skes,
-skies. Wolk. Wdb. — Zoo hoog as de wolken,
zeer hoog. Van iets dat niet lang duurt : 't gaat
(of trekt, of drijft) veerbij gelijk 'n wolke. —
De wolke' schreemen, het regent. -- In de
klaarste lucht kommen der ook wolken, in
't beste huishouden twist men al eens. -- Er
komt 'n donker (of duister) wolke, er gaat twist
komen. Verspreide familienaam : Donckerwolcke.
-- In de wolke(n) zijn, hoogdravend spreken ;
vgl. VD (met ander bet.). Van planten of
menschen (of dieren). Da' koore' schiet onzhoo( )e
gelijk 'n wolke, weelderig, malsch. Da' nzaiske
groeit gelijk 'n wolke, 't es as 'n wolke. Vgl. VD.
— tllolkske, o., lichte wasem of zaan op drank
(bier, koffie, enz.). 't Es 'n teeken dat 'tgoe bier
es, as 't er e wolksk' op komt. Volksmeteorologie:
as de wolkskies te mirre (midden) van de ka_ ffie
in de kom blijven — g oe were; drijven ze nor de
kant — re(g)ene !
Wolken, onp. zw. ww. Very. : wolktege, gewolkt. Met hen (hebben). Het wolkt, er zijn of
komen wolken. 't tere verandert : 't begint te
wolken. Ii[L.
Wolverlei, vr. Niet bekend in mijn dialect.
-

Wonde, yr. Mv. -72. Verkl: -ke; mv. -kes, -kies.
Wdb. 'n Groote wonde; e klai' (klein) wondeke.
— De vijf bloedege wonden) va' Kriestuus
(of van Onz'-Heere), een sierplant, een maskerbloem (lllirnulus quinque-vulneratus HoR'r. )
die vijf bloedroode vlekken op de bloemkroon
heeft.
Wonden, Ww. Niet gewoon. Vgl. Kw irrSEN.
Wonder, bn. o. Zie WONDERE.
Wondere, bn. bw. Trapp. v. verg. (ongewoon)
wonderder(e), (gewoon) wonderst. De eind-e
valt dikwijls weg. Wdb. Dat es ne wondere
keerele, een zonderlinge kerel. Vgl. DB ; J.
Wondere, 0. Mv. -rs ; solos -en. Verkl. ongcwoon. De eind-e valt dikwijls weg. Wonder. Wdb.
't Gec(ft) mij wondere, 'k ben nieuwsgierig.
't Gee mij wonder of hie nog hier zal turre
(durven) kommen. Zoo ook met zijn : 't es mij
wondere wat hie ze(gg)e zal. En : het (s)wonder
—

WORD

---

hen (hebben) ; 'k het swonder of 'k winne zal.
Vgl. VD ; OUD., Bijdr. ; Mnl. Wdb. (i. v. doen,
waar men 't als bn. opvat) ; SCH ; DB ; J.
Wonders (of wonderen) spreken, wonderen, wondere zaken vertellen. Ze spreke wonders al die
va' verre kommen. — De zever n) wondere(n)
(of wonderheden) van de weereld, zie VD (waar
men de opsomming vindt). Bij het volk bedoelt
men wat anders ; b. v. 'n zwart hinne die witte'
aiers legt, of nen ezel die e rond gat heet (heeft)
en toch vierkantege tappe(iz) legt, en dergelijke
dingen. — Van een buitengewone zaak : dat es e
wonder (of 'n wonderhied) van de weereld.
— Afl. Wonderbaar, wonderbareg, bn. ;
wonderhiel, vr,, mv. -heden, zie boven.
—

--

Wonen, ww. Niet in gebruik. Zie WEUNEN
(ook de afl. en samenst.).
Woord, m. ( eend ). Niet in gebruik. Zie
ERPELE.

Woord 0. Niet in gebruik. Zie WORD.
Woorme(zachtl o ) ; woreme, m. Mv. woorms,
,

.

worems, soms . woormen. Verkl. woormke, worenzke ; mv. -kes, -kies. Worm. — De woorms
belezen, ze door belezing verdrijven. — Kwijnende honden- of kattenziekte : in de stert zit
ne woornze, zegt 't volk. Onzen hond hee ne
woreme ; snijdt hem van de woorme. — Van
een ziekelijk mensch (of kind) : 't en was snor
ne woorme, e worenzke.
— Samenst. iVoorm-, woremdrank, in., drank
tegen wormen; -- woornm-, woremkruid, o., alle
wormverdrijvend kruid ; bepaaldelijk reinvaan;
woornm-, woremzaad, o., alle zaad tegen wormen ingenomen.
---

Woorp, soms worep, m. Mv. -en. Verkl.
Gene woorp ; in drij zvoorpen. Ne
woorp van tien vi(gg)ens.
Wor, bw. vw. Waar. Wor weunt ze ? 't Huis
wor dat hie nortoe liep staat er nog. -- Daar
naast wo'. Wo' loopt ze nortoe ? — Zie WAAR
(ook de samenst.).
Word, 0. Mv. wor(de)n. Verkl. wor(d)eke;
mv. -kes, -kies. Woord. -- Zooveel wor(de)n
niet te breken ! er over zooveel niet te spreken
— Iemand 't word uit de mond pakken, nemen.
Wdb. — Schoon(e) wor(de)n, vleiende taal. —
't Word pakken, nemen. Iemand bij zij' word
(of zijn wor(de)n) pakken, iemand door getuigen
op lastertaeil betrappen en hem voor 't gerecht
dagen. -plee ée' word, in een woord. CV ; J. —
Ieverst gee' word te spreken hen, er niets te zeggen hebben, er geen invloed hebben. --- Ge moet
mee 'n tango de wor(de)n uit zijne mond trekken (of halen). Vgl. VD. — Da' word en was
nog nie kaard, het was pas gezegd. J.. — Da'
zelfs-te word lag dzuust op mijn tonge, 'k wilde
juist hetzelfde zeggen. J. -- 'n Vrauwe snoet
't leste word hen (hebben). J. — Wor(d)e' wekken, 'nor veurbeeldcn trekken. J. — E boe word
baat, e slicht word schaadt. --- Alec twie won(d)e
spreken, beleefd spreken. J ; CL (Bije.) ; Log.,
Wdb. — Zij' word (op)eten, het breken. SCH
(Bijv.) ; J; CL (Bije.). — Aanbod. Honderd
frank veur die koe ? dat en es gee' word ! DB,
Wdb. In

,

'

WORDEN

---

Worden, ww, Niet in gebruik. Zie WERDEN.
Worg, m. ; — worgen, ww. Niet in gebruik.
Zie WEURG, WEURGEN (ook de afl.).
Worm, in. Niet in gebruik. Zie \VOORME (ook
de samenst.).
• Wurmt, vr. Niet bekend in mijn dialect.

Worp, m. Niet in gebruik. Zie wooRP.
Worst, vr. ;

—

worstelen, ww. Niet in ge-

bruik. Zie W'URSTE, WURS'ITELEN (ook de afl.).
Wortel, m. Zie .AVORTELE.

W ortele, m. Mv. -/s. Verkl. -Ike; mv. -lkcs,

-skies. De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
\\Tortel. Wdb. — Wortels schrepen, zie SCHREPEN. -- lllee wortel en al, heelegansch. Hie smeet
de peereleer uit, mee wortel en al. -- Mannelijk
teellid. Spr. Iemand zijne wortel sclzrepen,. hem

(in spel b. v.) alles afwinnen ; hem bedotten.
-- Afl. IT'ortelacliteg, bn. bw., als een wortel :
da' smaakt 'vs beetse 7e'ortelachteg ; van wortels.
houdende : de kinders en zijn nie 7eijortelacIzte. ;
vgl. YD.
Samenst. TVortelblad, o., gewoon -blare,
vr. : beet (geeft) die wortelblaren an 't konijn;
wortelblomme, vr., wortelbloem ; — wortelbotere, vr., boter van koeien die vooral wortels te
eten krijgen ; J ; — worteletere, in., iemand die
(gaarne) wortels eet ; spotnaam : Arienoo fsche
worteleters, inwoners van Ninove ; zie s. v.
NIENOVE; -- wortelgrond, m., -land, o. , ' grond of
land, waar wortels groeien (of gegroeid hebben),
of die goed geschikt zijn voor de wortelteelt ;
vgl. VD ; — wortelkaleur, o., wortelkleur ; —
wortelkruid, o., wortelloof ; — wortelscheute,
vr., Wdb ; -- wortelzaad, o., Wdb ; — wortelzap, o., sap van wortels : de boere' maken de
boter geleve mee wortelzap; — wortelziekte, vr.,
ziekte der wortels.
--

--

.

Wortelen, ww. Wdb. In den harte grond en
kan dein boom nie wortelen.
Afl. Wortelenk, m., mv. -lengen, worteltwijg
ge moet de wortelengen afkappen ; dat es nee
dikke wortelenk; DB ; — ze'ortelenge, vr., collec--

tief : al de wortels van een plant ; DB.

Woud, 0. ; — wouter, m. ; — wouw, n1.

(vogel) ; -- wouw, vr. (plant). Niet in gebruik
(ook niet de afl. en samenst.).
WOui, m. ; wuuven, «'W. Zie \ 'AAI, WAAIEN.
Wraak, wrake, vr. Zie VRAKE (ook de
samenst.).
Wrak, bn. bw. ; — wrak, o. ; -- wraken, ww.
Niet in gebruik.
Wrang, bn. bw. Zie VRANG.
Wrang, vr. (zeewoord) ; — Wrang, vr. (etterdracht). Niet in gebruik.
Wrat, vr. Zie WARTE (ook de samenst.).

Wreed, bn. bw. ; -- wrslten, WW. Zie VREET,

VRETEN ; ook

de afl.
Wrensehen ww. Niet in gebruik.
Wreve, vr. Zie VREVE.
,
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—^-

Wrevel, bn. bw. ; wrevel, m. ; — wriemelen, ww.; -- wriggelen, ww. Niet in ge:

bruik (ook niet de afl. en samenst.).

Wribbelen, ww. Zie VRIBBEI.EN, FRIBBELEN.
Wrijf, ni. ; ---- wrijven, Ww. Zie VRIJF, VRIJ-

VEN (ook

de afl.).

Wrikkelen, wrikken, ww. Niet in gebruik

(ook niet de afl, en samenst.).

Wringen, Ww. Zie VRIND-EN.
Wrochten, ww. ; -- wroegen, ww. Niet in
gebruik.

Wroeging, vr. Zi e VROEGINGE.
Wroetelen, ww. ; — wroeten, ww. ; —
wrok, nl. Zie VROETELEN, VROETEN, VROK.
Wrokken, ww. Niet in gebruik.
Wrong, m. (niet vr.) ; --- wrongel, m. Zie
VR.ONG, VRONGELE.

Wrongel, vr. (gestremde melk) ; -- wrongelen, Ww. Niet in gebruik (ook niet de samenst.).

Wufel, in. Zie AVUFELE.
Wufele, vr. M v. -Is. Verkl., gewoon,

-Ike ;

mv. -lkes, -skies. De slot-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Puist. Zij' gezichte stag' vul, vufels. Der hee snij van den nacht 'vn meuzie
gebeten : kijkt, wa' groote wufele ! Da' kind
zal hem zeker getengeld hen (hebben), zijn hand
es vul wufelkies. Vgl. SCH en J : WUFFEL.

Wuft, bn. bw. ; — wui, wuit, vr. ; — wuifelaar, m. ; — wuiven, ww. ; — wulf, o. Niet in
gebruik; ook niet de afl. en samenst.

Wulge, vr. (niet m.). Mv. -n. Verkl. wztlgske;
mv. -skes, -skies. Wilg. Wdb. Lankst de bane
staat er 'n schoone wulge. — Wilde wulge, de
akker-duizendknoopsoorten, Zie WILD.
— Afl. Wielgen (uitspr. vaak -gie), bn., wilgen : wulgie haut es goed haut veer kloppers.
-- Samenst. Wulgemblare, vr., wilgeblad; —
wul rendreve, vr., wilgenlaan ; — wulgenhul, m.,
wilgestruik ; zie HUL ; - wu igenhaut, o., Wdb ;
wulgekruid, ó. : de gemeene duizendknoop
(Poli g onunz persicaria L. , P. tomentosum
SCHRK. en P. nodosum PERS.) ; ook : partijke
(Lvthruna salicaria L.) ; beide naar den vorm
der bladeren ; — wu 4. eschusse, vr., wilgeschors ;
witlg erote, vr., rij van wilgen ; — wulf estruik,
Wdb; — wulgental', m., wilgetak.
Wulk, vr. Niet in gebruik.
--

—

-

Wulle, vr. Mv. niet in gebruik. Verkl. wulleke; mv. -kes, -kies. Wol. Wdb. Zoo zacht as
wulle. -- Goed in de wulle zijn (of zitten), goed
in de huid zitten, gezond zijn ; ook : gegoed zijn.
T alle trekken, versch geschoren wol vaneen
trekken vooraleer ze te wasschen; wol plukken.
1l[oeder trekt wulle. — Veel geschreem (soms
geschree) en letter wulle, zai dein boer, en hie
schoor zij' verkie. -- Wulleke, o., rond huidlapje

met wol, dat de jongens aan het uiteinde der topkoord doen om deze te beletten door de vingers
te glippen vgl. VD.

WULP

O$ --

ZAAIEN

-- Afl. Wulacliteg, bn., wolachtig; — i, llen,
gewoon wullie, bn., wollen, Wdb.
--- Samenst. Wullegoed, o., ook wullestoffe,
vr., wollengoed ;
wullemakere, m., zie WUT-

Wutelen, onz. zw. ww. Verv. : wuteldege,
gewuteld. Met hen (hebben). Van kruipende die-

de wullemaker zacht zijnen nest op mee
wulle ;
wuilescheere, vr., wolschaar.

hoe dat diene woorme dor in 't water wutelt.
De sliender wutelt in 't ges (gers).
Ook
van kinderen : de jongies wu tele geeren in
't zand.

ren : zich herhaaldelijk kronkelend en draaiend
bewegen; bijna hetz. als ndl. wriemelen. Kijkt

—

TEN :

—

Wulp, 0. ; — wulp, m. — wulpsch, bn. b`v.
- wurgen, ww. ; — wurm, m. ; — wurmen,

-- Afl. Wuteleere, m., iemand (jongen of
meisje) die wutelt : dat es ne wuteleere van e
maiske ; -- wutelenge, vr., het wutelen ; der zij'

ww. Niet in gebruik (ook niet de afl. en samenst.).

Wurste (uitspr. wusta), vr. Mv. -n. Ongewoon

worst. Wdb. De gewone termen zijn : sasiedze
en trip ; zie ald.

wet duust ripsens op dienen appeleere : we'
wzttelenge toch !

Worstelen (uitspr. wustalan, wussalan), ww.
Worstelen. Te(g)en iemand of te(g)en ie t
wus(t)elen, er mede worstelen. Te(g)en de doo'
wus(t)elen, met den dood worstelen, VD ; ook :
(speelterm) op het punt zijn te verliezen en toch
voortspelen ; worom wilde nog voortbollen : b c

Wutten (uitspr. gewoonlijk wuttie), m. Mv.
-ties of -tiets. Verkl. ongewoon. De gemeenste
grasmusch ( Sylvia cinerea L. ). Een klank-

nabootsend woord : als men haar nest nadert,
schreeuwt ze wut, leut, watt ! In die breeme'
weunt er ne zouttic. De wuttiets zijn overal
gemeene. — Sul, domkop. Zwijgt, leeleke wuttie.
G' en zij' mor nen domme wuttie. Sies hee ne
wuttie van ne jont ene. — Vgl. de gelijkende

wus(t)elt te(g)en de dood.
— Afl. Wus(t)eleere, m., worstelaaar ; --wus(t)elenge, vr., worsteling.

Wusselen, wustelen,

namen van ander vogels : SCH (WUITE, WUITEN,
HANNEWUITEN) ; KIL (WETTEN) ; J (WUITEN).

ww. Zie WURSTELEN

(ook de afl.).
Waste, vr. Zie WURSTE.

Wuttie, m. Zie WWUTTEN.

Z
Z (uitspr. zetta of za), vr. Mv. zetten of Za' S.
'n Groote, 'n klaine zette. In Zeezes (= Jezus)
zijn der twie zetten. De fr. j (of g voor e, i of y)
luidt veelal in den mond der Zuidvlaanderaars z.
— Zie Kl. en Vorml.

zaaddzuin (uitspr. zaattsuin), m., ajuin die zaad
geeft ; ScH (Bije ) ; --- zaad/iandele, m. ; zaad-

Zaad (uitspr. met zovl. Iange a), o. Mv. zaan.

handeleere, m., zaadhandelaar, Wdb, daarnaast
zaadkoopman, in. ; — zaadkruid, o., alle kruid

-

Verkl. zoodse (zachtl. o) ; mv. -ses, -sies. Wdb. —
Der en es gee' zaa(d) nie meer in 't bakske. Zie
BAK; vgl. J.
Veur zaa' laten opschieten, een
—

gekweekte plant op akker of in tuin laten staan,
bloeien en zaad geven. Me zillen den dzui(n)
laten opschiete veur zaad. Van ongehuwde
dochters, die geen man vinden : 111ieke zal veur
zaad opschieten. -- Weerrijmpje. Sente Luik
komt mee 't leste zaad op zijnero buik. Zie LUIK.
Kind. Da' mannek' es e slim zaad. Ileur
maiske was e kaa' zaad. Vgl. VD.
-- Schiethagel. Schiet hie mee ne ko(gele, of
mee' zaad? Zie HAZEZAAD. SCH. DB. CV. T. R.
J. — Kinderspelterm. Marbel dien men in de
ronde of 0 zet. Alke speelder zet een of meer
—

zaën in d' O. E zaad i(n)zetten. E zaad uitschieten. 'k Hè (heb) twie zaën (nl. uitgeschoten
marbels) op (nl. op zak). Al wie doo'geschote'
werdt, moet de zaën die hie opheet (opheeft),
afgeen. 'k Hè mik' zaad, zegt de speler die, na

't einde van 't spel, juist zijn inzet terug heeft
gewonnen ; bij uitbreiding wordt dit ook toegepast op alle ander spel (kaartspel, gaaischieting,
enz.), waar ieder speler een inleg (zie ald.) geeft.
Vgl. ScH ; DB; J; Loq., Wdb ; VD (i. v. ZAADJE
« gew. Zuidn. »).

- Samenst. Zaadbak, m., winkelbak voor
zaad ; zaadbakske, o., voederbakje voor vogels ; —
zaadbeete, -beeterave, vr., beet die zaad geeft ; —

dat veel zaad en weinig zichtbare bloemen voortbrengt ; bepaaldelijk : de gemeene ganzevoet
(Chenopodium album L.); aldus te Asper ( Volk
en Taal, II, 3 I) ; -- zaadloof, o., loof (raapkruid) dat zaad geeft ; -- zaadtijd (uitspr. zaattijt met zovl. verkorte lange a), m., zaaitijd :
lees jaar hen (hebben) de boeren ne schoone
zaadtijd; — zaadvore, vr., voor, die men trekt
in land dat onmiddellijk daarna moet bezaaid worden ; vanhier zaadvoren, ww., eenen akker dien
men zonder uitstel wil bezaaien, omploegen ; DB;
SCH ; CV en CL (Bijv.) : ZAAIVOREN ; - zaadzeenkele, m., zaadwinkel, Wdb; -- zaadwortele,
m., wortel die zaad geeft.

Zaag, vr. Zie ZAGE.
Zaai (uitspr. zooi), m. Zonder mv. Het zaaien.
Laat da' graan) l?(g )e veur de zout. 't Es
goe' were veztr de zout. ScH (LT i Z,'.). DB.

Zaaien (uitspr. zouian), ww. Zaaien. Wdb.
Spr. Ge moet zooien nor de zak, ge moet uitgeven
(verteren) naar uwe inkomsten ; eig. ge moet het
zaad van den zak op den akker wel verdeelen al
zaaiende en trachten toe te komen. J. SCH (Bijv.).
— Dunne zouiën, de zaden wijd van elkaar
—

ZAAK ---- 109
zaaien; ge zouit te dikke, ge werpt de zaden te
dicht bijeen. Vanhier : dunne gezouid, zeldzaam;
dikke gezouid, gemeen. De goe mains(ch)e zijn
der dunne gezouid (of en zijn der niet dikke
gezouid). Vgl. VD. -- Strooien. Wie heet (heeft)
da' kaf rond den hof gezouid? En zouit toch
die kleerera hier in 't ronde niet. Hie zouit zij'
geld, hij verkwist het dwaas. Tot iemand die een

stuk geld laat vallen, wordt schertsend gezegd :
g' em moet on (u) geld nie' zouten, 't en zal toch
nie' groeien (of voor(t)skommen).

-- Afl. Zouienge, vr., zaaiing, Wdb ; ook :
afranseling (aldus te Asper, Volk en Taal, II,
227); — zouiere, m., zaaier, Wdb : Sente Luik
es de leste zouiere ; vgl. LUIK ; spr. nen dikke
zouier en hee (heeft) mor 'n klaine schure vandoen, of es nen dunne moutere ; nen dunne
zouier es nen dikke mouiere (of pikkere) ; vgl. J;
-- zouilenk, m., mv., gewoon, zouilengen: aardappel uit zaad ( niet uit knollen) gewonnnen ;
roo zouilengen, witte zoutlengen; vgl. DB, T,
R, J, CV (Aanh.) ; -- zouilijk, bn., zaaibaar
mee' zuk (zulk) e weer en es 't koorgin nie' zooi.
lijf ; - zouisele , o., zaaisel, Wdb ; ook, het zaad
of graan dat men bewaart om gezaaid te worden :
legt da' zouisel op 'n droo(g)e plootse (plaats) ;
-- zouite, vr., zaaigraan : bewaart tien kieloots
zouite; zaaitijd : me zijn in de zouite; zaaiing
me zijn an de zouite; vgl. DB, SCH (Bijv.).
— Samenst. Zouidengs, 0., daarnaast zoutgoed, o., wat men zaait ; vgl. VD ; — zoutgeeste,
vr., zaaigerst ; --- zoutgraan, daarnaast tonikooren, 0., Wdb ; --- zouihavere, vr., havergraan
dat men zaait ; --- zouikleed, o., groote voorschoot,
waarin de zaaier het zaaigraan doet ; DB, SCH
(Bijv.), VD (met ander bet.) ; ook : voorschoot
die borst, buik en beenen bedekt en eigenlijk niet
dient tot het zaaien : klain kinders hè (hebben)
meest e zouikleed an ; Sente iliachiel mee' zij'
zouikleed, 29 Sept. : omtrent dien tijd begint de
zaaitijd; DB ; Sente Luik doet on (uw) zouikleed
uit, zie LUIK ; - zouimaand (of -mond), vr., eig.
maand waarin gezaaid wordt ; bepaaldelijk :
Oktober ; DB zegt dat 't November is ; — zout=
maksieme (of -naasiene, zelden op zijn fr.. -machine), vr., VD ; — zouiman, m., zaaier ; DB ; —
zouiro(gg)e, vr., rogge die men zaait ; DB; -zouisezoen, o., zouitijd, m., Wdb ;
zouitorve,
vr., tarwe die men zaait; SCH (Bije) ; -- zooiwere, o., zaaiweder.
Zaak, vr. ;
Zaak, m. ; — zaal, vr.; —
zaan, vr. ; -- zaan, ww. Zie ZAKE, DJAAK,
ZALF,, ZANE, ZADEN.
Zaat, vr. Niet in gebruik.
Zabbelen, ww. ; --- tabben, ww. Niet in gebruik. Het laatste wordt bij VD als Zuidn. opgegeven.
Zabbere, m. Zonder mv. ; zonder verkl. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Kwijl. De
zabber liep over zijn kinne. Loq., Wdb. -- Stofregen. 't En es geene re(g)ene, 't en es mor zabbere. Zie ZABBEREN.
Zabberen, onz. °rap, zw. ww. Verv.: zabberdege, gezabberd. Met hen (hebben). Onz. (met
een persoon als onderwerp). Zeeveren, kwijlen.
—

—

ZAGEN
VD. -- Dommen, onnoozelen praat vertellen.

'

Die wijve' keurre' zabberen. --- Drank of dunne
spijs slordig en langzaam drinken of eten. Dienen
auwe mains zabbert al 'n ure, om de schotel
melk uit te krij(glen. Dat en es niet drenken
da' ge doet, 't es zabberen. 'k En kan 't rade' zien
dat da' mannek' an de melk azoo zabbert. Z' en
wildege van 't glas niet drenken, wor elkendeen
a' gezabberd ha (had). Vgl. SCH. CV . T. R. J.
— Zwieren, drinken en zuipen. Ze zabberen al
twie da(g)en. DB. — Onp. Stofregenen. 't Zabbert al g' heel den dag. — Etym. : vgl. ndl. ZEE-

VER. Zie hier nog ZIBBEREN en ZOEBEREN.
-- Afl. Zabberachteg, ba. bw. : zabberachteg
eten ; zabberachteg were ; — zabbereere, m.,
zeeveraar (eig. en fig.) ; slordige drinker of eter ;
drinkebroer, zuiper; — zabberenge, vr., het zabberen ; het gezabberde : de tafel ligt vul zabberenge; het. stofregenen ; -- zabberesse, vr., vrouw,
die zabbert : da' maisk' es 'n vuil zabberesse;
zabberije, vr., daarnaast zabberderije, zeeverij ;
stofregen : die zabberije maakt 't anaal nat.
— Samenst. Zabberdag, m., dag dat 't voortdurend stofregent; -- zabberkause, - kerte of
- konte, vr., vrouw die zabbert ; -- zabberkloot,
m., man die slordig eet ; die zwiert en zuipt ; -zabberre(g)ene, m., stofregen ; -- zabberwere, o.,
stofregenachtig weder; Loq., Wdb.
Zacht, ba. bw. Zie ZACHTE.
Zachte, ha. bw. Trapp. v. verg. : zachter(e),
zach(t)st. De eind e valt soms weg. Zacht. Wdb.
--

-

't Bedde was zachte.
—Afl. Z,achteghied, vr., zachtigheid ; --- zachtekes, zachtekies, bw., zachtjes.

Zadel, m. of o. Niet in gebruik ; zie zALE.
Zaden (uitspr. zaan eenlettergrepig en met

zovl. lange a), onz. wed. zw . ww. Verv.: zaattege
(verkorte zovl. lange a), gezant (verkorte zovl.
lange a). Onz. In zaad komen, zaad voortbrengen.
Er zijn toch blommen die niet en zaan. -- Wed.
Kaa' kruid (onkruid) zandt hein zelve, onkruid
moet niet verzorgd, niet gezaaid worden ; eig.
en fig.
Zaë, vr. ; — zaën, ww. Zie ZAGE, ZAGEN ; ook
de afl. en Samenst,
gage (uitspr. za(g)a met zovl. lange a), vr.
Mv. -n. Verkl. zaagske ; mv. -skes, -skies. Zaag.
'BIdb. De za(g)e 4annen ; ook fig. : iemand 'n
za(g)e spannen, iemand door gezanik lastig vallen, vervelen ; men zegt schertsend tot een zaniker : zwijgt, er zijn tanden uit on (uw) za(g)e.
As g' azoo 'n zaa(,) in huis het (hebt), em
moette (moet ge) geene gaan leenen (of koopen).
Vgl. CV, J. -- Altijd vr. (nooit m.) : zaniker.
Gie, leeleke za(g)e toch! 'n Za(g)e van e wijf.

Zagen (uitspr. za(g)an niet zovl. lange a), ww.
Wdb. — Onz. of bedr. Zaniken. Zwijgt, ge zaagt
al meer as 'n ure. Ge keent iemand za(g)en.

SCH. DB. CV . J.
- Afl. Zaagachteg, ba. bw., tot zaniken geneigd : moeder es vanda(g)e zaag achteg; CV ,i
J ; --- zaagsele, o., zaagsel;
za(g)elenk, m.,
mv. - lengen : houtspaandertje, dat bij 't zagen
afvalt ; DB; -- za(g)elenge, vr., collectief : al het
—

ZAILE

to ----

afgevallen bij 't zagen ; vaagt die za(g)elenge
bijeen ; — za(g)ere, m., iemand (man of vrouw)
die zaagt ; iemand die zanikt : Mie es ne leeleke
za(g)ere ; J ; -- za(g)erije, vr., zagerij, Wdb ;
ook : gezanik, J, CV (flank.), CL (Bijv.); daarnaast za(g)ernije, vr. : vgl. razernije.
--- Samenst. In den vorm zaag- : zaagstoel, m.,
Wdb; --- zaagmaksielne (soms -masienze of zelden
op zijn fr. -machine), vr., Wdb. -- In den vorm
za(g)e- : za(g)eman, m., zaniker ; ScH, CV, R,
J ; -- za(g)emeel, 0., zaagmeel, Wdb.
Zaile, vr. ; lallen, W W. Zie ZEILE, ZEILEN,
ook de samenst.

Zaintse, o. ; -- zaisen(e), vr.

Zie

ZANT,

ZEISENE.

Zak, m. Mv. -ken. Verkl. -ske ; mv. -skes,
-skies. Wdb. — Inhoudsmaat voor droge waren
(nagenoeg een hektoliter). Ne zak kolen (loo kil.) ;
ne zak pato(dd)ers (loo kil.) ; ne zak graan of
kooren (= nagenoeg 6o tot 62 kil. ; naar J,
8o kil.) ; in ne zak waren der 8 meukens; halve
zak; nen halve zak kolen (50 kil.). In jasspel :
halve zak (ook halvem bakzak), vier op elkaar
volgende kaarten van dezelfde kleur ; ne vierder
telt vijfteg (= de 1/2 van Ioo, 't noodige getal
om uit te zijn). De leste man (of de lesten ezel)
de zak opgeên, de laatste blijven in eene herberg.
Iemand in de zak steken (of drouien,
J.
draaien, of lap pen), bedriegen ; ScH, DB, J, CV
(Aanh.). -- Katten i(n) zakke' koopen, iets koo—

—

pen zonder het voorafgaandelijk te hebben nagezien ; ook niet verkoopen : ge sneu gt de ware
naarzien, 'k en verkoopti geen katten i(n) zakken. Vgl. SCH ; J ; VD (met ander bet.). -- In de
zak loopen, mannenspel. Zie beneden zakloopen.
-- In ne zak zitten, zich niet (durven) vertoonen,

zich verborgen of schuil houden ; veelal met een
ontkenning : iederee' mag mij zien, 'k en zit

( soms loop ) i' g eengin zak. J. — Nor de zak
zouien; zie ZAAIEN. - Tot iemand die zwaar op
een ander komt leunen, zegt deze : as ek wil
zakken dra(g)en, verhuur 'k mij bij ne muldere.
Vgl. CL (Bije.).
— Tesch, broek- of rokzak. Wdb. -- In de
zak schieten (of gaan); ook met een bezitt. vn.
Betalen. Hie schoot in de zak (of i' zijne zak) en
hie trekteerdeg' ons. J. -- Iemand in de zak
dien (hebben), hem goed kennen ; veelal met
minachting. 'k Em moest beur de schelm niet
doe' kennen, z' baad (had) hem in bierre zak.
Vgl. J. --- kt in de zak steken, het (meestal iets
onaangenaams) onthouden. 'k Verweet an Tieste
dat 't nen deu(g)enie' was, en laie mocht het z(n)
zijne zak steken. Dat zal 'k i' mijne zak steken,
dat zal ik niet vergeten. Vgl. J. -- Die koopt,
moe' zijn oo(g)en of zijne zak opendoen, hij moet

ZALAP

-- Samenst. Zakband, m., Wdb ; daarnaast
zakkoorde, vr., zaksnoer, o. ; -- zakboekske, o.;
Wdb ; — zakdoek, m., daarnaast neusdoek en
zakneusdoek, m. ; vgl. ScH, CV, j; -- zakduite,
vr., veelal in 't mv. : zijn zakduite(n) zijn op ;
daarnaast zakgeld, o., zonder mv., en zakpennenk,
m., mv. -pennengen ; -- zakgat, o., opening in
een zak : stopt da' zakgat; vgl. VD (met ander
bet.) ; -- zakharloodze, vr., zakhorloge ; — zakhaak, m., haak, van onder aan de ineelg ote (zie
ald.); men haakt er den zak aan, waarin 't gemalen graan valt ; -- zakknop, m., verkl. -he, zakknoop(je), Wdb ; — zakloopen, o., volksspel : liet
onderlijf der medespelers wordt in eenen zak
geknoopt en aldus belemmerd loopen zij om
't zeerst ; vanhier zakloopenge, vr. : op keeremes
dijsendag was 't zakloopenge; en zakloopere, m.,
speler die in den zak loopt; vgl. DB, SCH (Bije.),
R, CL (Bijv.) ; — zakmes, o., Wdb. In den
vorm zakke(n)- : zakkendra(g)en, o., het dragen
van zaken : zijne stiel es 't zakkendra(g)en ; zakkendra(g)ere, m., Wdb : vloeke(n) gelijk ne zakkendra(g)ere, hard vloeken ; drenken (of zuipe)
gelijk ne zakkendra(g)ere ; ezel; ook, persoon
dien men gewoonlijk tot schuldige maakt, fr. bouc
zakkegoed, o.,
émissaire ; vgl. SCH, DB, J ;
zakkestoffe, vr., zakkelijwaat, o., goed, stof, lijnwaad waarvan men zakken maakt, zaklinnen ;
zakkemakere, m., iemand die linnen of papieren
zakken maakt ; — zakkepa(m)pier, o., grof,
grauw papier waarvan men zakken maakt ; CV,
J. -- Zak vormt nog, als tweede lid, een aantal
mannelijke samenstellingen met de bet. van persoon (man of vrouw) en met de bijgedachte van
minachting; zie hier : bleekzak, bleetzak, dikzak,
—

—

troe(d)zak, gelukzak, klootzak, leu(g)ezak, luiszak, ongelukzak, pafzak, papzak, platzak, rot- of
vortzak, strontzak, vetzak, zeurzak, zuipzak.
Vgl. Scu, CV, R, J, CL (Bijv.) ; en Al-. en
Vormt.

Zake (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -n.
Verkl. zaakske ; mv. -skes, -skies. Zaak. Da' was
'n vieze zake. Wdb. -- Hoe staan de zaken ?
Wdb. Ook met li(gg)en en gaan. Hoe gaan de

zaken ? Ze lz gg)e goed ; ze gaa(n) zoo slicht. —
Es 't zake dat, indien, in geval. Es 't zake dal
't mint, zilleme bedro(g)e zijn. SCH ; DB ; KIL;
OUD., Bijdr. ; CV; T. Ook met ware : ware
't zake da' ge verloort, en verliest toch geene
moed. — Al es 't zake dat, al ware 't zake dat,
ofschoon, alhoewel. Al es 't zake da' g' overschot
va' gelijk het (hebt), dorom en zilde 't proces
nie winnen. 't En koest nie' gebeuren, al ware 't
dat 't dl zoo (zou) meegesle(g)en hen (hebben).
-- Die zijn zake' klapt, es de winste beu. J. —
Uitroep. Dat zijn (loch) zaken ! Dat zijn dingen,
(

toezien, anders wordt hij gefopt en moet hij (te
veel) betalen. J. --- Alk veur zijne zak, elk verzorgt zijn eigen belangen. Der en es geen vriend-

dat is iets buitengewoons (iets wonders, iets
schoons, iets wreeds, enz.). — Mee iemand (of
iet) zaken (of geen zaken) hen (hebben), er zich
mede bemoeien al dan niet. Ilettegij (hebt gij)

schip meer in de weereld, 't es hier alk veur zijne
zak. En cynisch wordt er soms bijgevoegd : en die
veur zijne zak niet en es, en deugt veur niet

mee lelie zaken ? Ja, 'k hi der zake' mee. Hee' ze
dor zake' mee ? Neens (neen, ze) ! Vgl. CV, J

(niets).
-- Maag, buik. Emiel ka(n) zijne zak vullen,
astie (als hij) veur niet (niets) mag eten of drenken. DB.

(die beweert dat het K alleen vragend of ontkennend gebezigt wordt »).
Samenst. Zaakwaarnemere, m. Wdb.
—Y

Zalap, m. Zie DJALAP.

ZANE
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Zakken, ww. Wdb. -- Van zieken (of oude

m enschen) : verslechten. Vader zakt, alle da(g)en.
De zieke zakt. — Zijne moe(d) zakt i(n) zijn
beenen (ook i(n) zijm botten of z(n) zijn schoener). — Deur de beene' zakken. J. Deur de
kniens zakken, vgl, CV (Aanh.). — Weggaan.
Willeme nor huis zakken ? Laat er ons van
deure zakken. -- Zakken, in zakken doen : niet

in gebruik.
— Afl. Zakkenre, vr., zakking.
Zale (uitspr. met zovl. lange a), vr. Mv. -n.
Verkl. zaalke; mv. -kes, -kies. Zaal, vertrek. Wdb.
Dat es 'ngroote, schoone zale. Ze kommen altoos
bijeen in 't klai' zaalke. — Het volk dat zich in
de zaal bevindt. Waster (was er) volk op de ver`, arenge? ja' t, 't was 'n schoone (of volle) zale.

Gallicisme ?
Zale (zovl. lange a), vr. (nooit o. noch m.).
Verkl. zaalke ; mv. -kes, -kies. Zadel. Spant de
zate goed ? Vgl. J, CV, T.
— Afl. Galen, ww., zadelen, Wdb.
— Samenst. Zaalmaken, o., Wdb ; — zaalnzakere, in., zadelmaker ; vanhier : zaalmakerije,
vr., zaalmakersaloom, o., of geree'schip, o., of
gerieve, o., zaalnzakersalnbacht, o., of -stiel, m.,
zaalmakerswenkele, m., vgl. VD ; — zaalperd,
0., zadelpaard.
-

Zalf, vr. Zie. ZALME.
Zalig (uitspr. zalach met zovl. lange a), bn.

bw. Wdb. E zaleg ende (einde). Iemand ne
zalegen hoogtag (feesttag, Mesttag-, Paschen,
enz.) wains(ch)en. In deze laatste bet. ook wel
zelfst. m.: 'k wainsch ou (u) ne zalegen ; J, CV
(Aanh.).
Afl. Zaleger, bn., zaliger, Wdb ; -- zaleghied, vr., zaligheid ; mv. in 't aangeleerde :
d'acht zalegheden; versterkende uitdrukkingen :
't es waar op mijn zaleghied (of op mijn eeuwege
zaleghied, of mijn ziel her zaleghied) ./ iemand
zijn zate hie' gein (of ze(gg)en, of drouien,
draaien, of lappen), iemand de harde waarheid
--

zeggen ; hem berispen, bekijven ; vgl. J ; zoo ook :
zijn zaleghie' krzJ(g)en (of hen, of moeten hooren).

— Samenst. Z Zalegmakere, m., Wdb.

Zaling, vr. Niet in gebruik.
Zalm, m. Zie

ZALME.

Zalme (uitspr. zal(la)ma), nl. (nooit vr.). Mv.

-n. Verkl. -mke ; mv. -takes, -mkies. Zalm. Wdb.
In de(n) Zalm(e), uithangteeken te Oudenaarde.

Zaloes, bn. Zie DJALOES (ook de afl.).
ZalaW, bn. Niet in gebruik.

Zalve (uitspr. zal(la)va), vr. Mv. -n. Verkl.
fke; mv. fkes, Pies. Zalf. Wdb. Dat es 'n goe
zalve. — Dat es zalv' op 'n hautie (houten)
been ; zie BEEN. -- Van personen of zaken : der
en es geen zalv' an te strijken, daar is niets aan
te doen, te verbeteren. 't Es te late beklaagd,
de daad es begaan en der en es geen zalve nie
meer an te strijken. Vgl. VD; CV ; J; CL (.Bijv.).
:

— Afl. Zalfachteg (uitspr. zalv-), bn. bw.,
naar zalf riekende; als zalf ; VD ; — zalven, ww.,
Wdb; vanhier zalvenge, vr., zalvere, m.
Samenst. Zalfdooze, vr. ; verkl., gewoon,
-dooske; — zalfpot, in., verkl., gewoon, poutse;
vgl. VD.
--

Zamelen, ww. Niet in gebruik (ook niet de

afl.).

Zamen, bw. In : ndl. te zamen. Niet in gebruik ; men zegt samen of t(e) samen.
Zand, o. Zonder mv. Verkl. zandeke zandkorrel ; mv. -kes, -kies. Der vloog e zandek'
mijn oo(g)e. Wdb. — Zoo ,fijn as zand; zoo
droog) as zand. Vgl. J, CV (Aanh.). -- Op
't zand zitten (soms zijn), geruïneerd zijn ; J, CV
(Aanh.). Ook : iemand op 't zand brengen (of
helpen), iemand ten onder brengen.
-- Zand, zavele. Zand is de algemeens term ;
zavele is wit, geel of bruinrood zand dat men,
met een bepaald doel, uit den grond graaft : met
zavele maakt men mortel ; om straten te katsieën
gebruiken ze zavele ; de zavele wordt op vloeren
gestrooid ; men steekt (haalt met een spade) zavele
(niet zand); men streuit zavele op vloer en processieweg ; men zegt zavelputte (niet zand-) ;
zandgrond is grond die zandig, mullig is ; zavelgrond is grond, waaruit men zavele haalt of kan
halen.
-- Afl. Zandachteg, bn., Wdb ; — zanden,
ww., niet in gebruik.
— Samenst. Zandbane, vr., zandige baan ; CV
(Aanh.) ; — zandbank, vr., Wdb ; --- zandbeke,
vr., zanderige beek; — zandberg, m., Wdb ;
zandgraan, o., veelal in 't verkl. -groontse, zandkorrel, zandgreintje • — zandgrond, m., Wdb ; —
zandhoop, m., Wdb ; -- zandkant, m., zandige
kant van een dorp, of streek, of bosch, enz. ;
zandkaleur, 0., zandkleur ; -- zandkruid, o.,
alle kruid dat in zand groeit ; -- zandla(g)e, vr.,
zandlaag ; — zandland, o., zandgrond, zanderig
land : op diegenzeent en es er anderst niet (niets)
as zandland ; — zandleurdere, r., daarnaast
zandlaan, zandmarsank, zandverkoopere, m.,
Wdb; daarnaast gewoner zavel- ; — zandpa(m)pier, o., daarnaast zavel-, papier met scherp zand
op de eene zijde, waarmede men schuurt en reinigt ; CV, J, Log., Wdb ; — zandpato(dd)ere, m.,
aardappel die in zandgrond groeit : zandpa-

—

to(dd)ers zij' rijpe veer d'andere ; -- zandplate,

vr., zandplaat ; — zandstrate, vr., zandige straat;
CV (Aanh.) ; — zandstreke, streekte, vr., Wdb;
zandweeg (sch. e), m., zandweg; -- zandwe(g)ele, m., zandpad ; -- zandwijk, m., zanderige wijk ; — zandwolke, vr., Wdb.
--

Zandarm, m. ; -- zandarmerie,

vr. Zie GEN-

DARM, GENDARMERIE.

Zane (uitspr. met zovl. lange a), vr. Zonder
mv. Verkl. ongewoon : zoontse (zachtl. o). Zaan,
room. Wdb. De zane van de melk. -- Fijn, wit
schuim op goeden drank (vooral op bier). Dat es
goe bier: er komt e zoonts' op, Vgl. DB.
— Afl. Zaanachteg, bn. bw., als zaan die
melk smaakt zaanachte ; — zamen, ww., zie ald.
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ZANEN

— Samenst. Zaankom, m. (niet vr.), groot vat
in steenwerk, met twee ooren, waarin men de
gemolken melk zijgt; de zane scheidt zich af in
den zaankom; de zaankom es omtrent ne meter
lioo(, )e, en hie staat tswenters bij de stove,
te(g)en de scliauwe (schouw) ; — zaanteele, vr.,
groote teele, waarin men de melk laat zanen.

Zanen (uitspr. met zovl. lange a), onz. bedr.
zw . ww. Very. zaandege, gezaand. Met hen
(hebben). Onz. Roomen, tot room worden. De
melk en wilt nie' zanen. Ze begint te zanen. —
Ook van (goed) bier : een zaantje krijgen. Da'
bier es dood : 't en zaant niet. 't Es e goe' teeleen,
as 't bier zaant. — Bedr. De zaan afnemen. Ge
moet de melk zanen. — Vgl. DB ; SCH (Bijv.).

Zang (uitspr. zank), m. Mv. niet gewoon, zangen. Wdb. Koekoek Bene zaak. Da' maisk' hee'
veel noten op herre zaak; zie NOTE.
Samenst. Zankmaatschappije, vr., zanggezelschap ; J, CV (Aanh.), VD (< Zuidn. ») ; —
zankmeestere, m., zankmeestesse,vr., zangmeester,
-meesteres.

Zanger g m. Zie ZANGERE.
Zangere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke ; mv. -rkes,

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

Zanger. Wdb. — Speen van de koe (in een i aadsel, zie GANGERE) vier zangers, vier spenen.

Zaniken, ww. Niet in gebruik (ook niet de

afl.).

Zank, m. Zie ZANG (ook de samenst.).
Zanne, vr. Fr. Jeanne, of Suzanne. Zie PERSOONSNAMEN.

Zanne- of Zannuwarie, m. Zie DJANNE-,

DJANNUWARIE; ook

de samenst.

Zant, m. Enkel in 't vertil. zaintse ; mv. -tses,

- tsies. Santje, beeldprintje (meestal met een heilige) dat men veelal in de kerkboeken plaatst.

I)e paster gaf an 't braaf kind e schoo' zaintse.
JJloederze' anesboek (moeders misboek) staa' vul
zaintsies. Vgl. J; Loq., Wdb ; zie hier DOOD-

(dat beter
schreven worden).

SANTJE

DOODZANTJE

zou moeten ge-

Zante n vr. Mv. -n. Verkl. -ke; mv. -kes, -kies.
Handsvol gelezen en saamgebonden korenaren.
Ornme (arme) hinders ropen (rapen) 't gelobberd
kooren op 't veld em maken er zante' mee. Dat
es 'n groote zante, e klei' zanteke. DB ; SCH.

Zanten, bedr. zw. ww. Very. : zanttege, ge-

zant. Met hen (hebben). Korenaren lezen ; fr. glaner. Veelal schijnb. onz. : de kinders zanten op
't veld. SCH ; DB ; J; CL (Bijv.).
— Afl. Zantenge, vr., het zanten ; zantere,
m., iemand (man of vrouw) die iant ; — zantsterigge (klemt. op riste), vr., zantster.

ZanAUS ! In. Zi e DJANUUS.
Zap, o. Mv. en vertil. ongewoon. Sap. Der es

al veel zap in de boomen. SCH; DB; CV ; J. -Kracht. Des en es gee' zap nie meer i(n) zij'
lijf; al 't zap es er uit.

ZAVA

— Afl. Zappeg, bn. : die wijroe werdt al zappeg, ge keunt er schuifels mee maken ; ScH ;
DB; CV; J.
Zaponk, m. Zie DJAPONK (ook de afl.).
Zat, ba. bw. Trapp. v. verg. : zatter(e), zatst.
`V db. Enkel in de bet. van dronken. Zoo zat as 'm
beeste, as e kalf, as e verkie (of zwijn), zeer zat;
-- zoo zat as ne dragondere, as ne koollossere,
as ne Polonees, as nen Tuurk, as nen tempelier,
as nen (auwe) zwitsere, as honderd duust man;
— zoo zat as ne pato(dd)ere (of ne patat, pataat,
patatere) ; — (van vrouwen) zoo zat as 'n eekstere, as 'n sneppe, as 'n hoere, as 'n tafelhoere.
— Van dronken manspersonen : zatte beeste, zat
kalf, zat kieken, zat verkie (of zwijn), zatte
kloot ; smijt die zatte beeste buiten ; — van
vrouwen : zatt' hoere, zatte kerte, zatte korte,
zatte latte ; die zatte kerte loopt were rond ; —
van mannen en vrouwen : zat hoofd of zatte kop,
zat gat. Eenigen schrijven sommige dezer uitdrukkingen aaneen : zattelutte, zathoofd, zatgat
b. v. — 'n Zatte process(i)e, een zat gezelschap,
een dronken hoop. In de Zwane was 't weer 'n
zatte processie. — Zat loopgin : hie loopt zat, al
g'heel de weke ; zat staan : ge staat dor were
zat ; zat li(gg)en : ze ligt zat, ginter in 't ges
(gras). — Ne zatte mond hee ne nuchtere grond,
of : uit ne zatte avond komt de rechte grond,
een dronkaard spreekt waarheid. J. -- In zijn
zatte berinherteghied, in bedronken toestand. In
zijn zatte bernmherteghied heet (heeft) hie wijf
en kinders op strate gesmeten. J. — 't Spel es
zat, de spelers zijn dronken en kunnen niet meer
goed spelen ; ook wel van niet-spelers.
— Afl. Zatteghied, vr., zatheid, dronkenschap ;
SCH, CV, R, J, CL (Bijv.) ; — zattekes, -kies,
bw. : ze was 'na beetse zattekies, een weinig zat ;
— zatterik, m., mv. -s of -ken : dronkaard ; KIT ,
Scn, DB, CV, J, VD (« Zuidn. ») ; — zattinne,
vr., vrouw die dikwijls dronken is.
— Samenst. Zatlap, ni., dronkaard ; vanhier
zatlapperije, vr. ; vgl. SCH, CV, T, R, J. Zie
boven s. v. ZAT.
Zate, vr. Niet in gbruik.

Zaterdag (uitspr. za- met zovl. lange a), m.
Mv. -da(g)en. Verkl. ongewoon. Wdb. — Genitief zaterdaa(g)s in : saterdaas of (a)tsaterdaas,
des zaterdagsch ; vgl. DAAGS. - Volksmeteorologic. De ,zaterdag moet 't zonneke schijnen :
Ons-Lievrauwke moet her hendeke (of 't hendeke
van Dzeezeke) te droo(g)en hangen.
-- Afl. Zaterdaa(g)sch, bn., zaterdagsch :
'n zaterdaa(g)sche mort (markt) ; e zaterdags
lof.

Zatte, vr. Mv. -n. Verkl. -ke;, mv. -kes, -kies.

Fr. jatte (met gewijzigde bet.). Tas, kopje (voor

koffie). Schenkt her 'n goe zatte kaffïe. Moeder
drenkt veel zattekies op nen dag. — Fig. 'k Mag
dor nog e zatteke breken ; vgl. TAS. - Schertsend : glas. Tapt mij nog 'n zatte. Vgl. J (zJAT).

-

Zaut, o. Zie ZOUT (ook de afl. en samenst.).
Zava, o. Zie DJAVA.

ZAVEL

-^--

Zavel, m. Zie ZAVELE.
Zavele (uitspr. met zovl. lange a), m. (niet o.).
Zonder mv. ; zonder verkl. De eind-e valt dikwijls
weg. Zavel. Wdb. Zavel steken, zavel uit den
grond halen. Zavel streu(i)en, zavel strooien op
vloer of weg. Vgl. KIL; CV ; DB T ; R ; zie
hier ZAND.
-- Afl. Zavelachteg, bn., Wdb : da' land en

es nie' vele werd, 't es te zavelachteg.
- Samenst. Zavelberg, m., berg die zavel
inhoudt ; -- zavelgrond, m., grond die zavel oplevert; ---- zavelhoop, m.: kinders spelen op de
zavelhoop; — zavelkant, m., kant of wijk eener

gemeente of streek, waar men veel zavel steekt;
-- zavelkaleur, o., kleur van zavel ;
zavelkerre,
vr., verkl., gewoon, - kerreke, kar(retje) waarmede zavel wordt vervoerd ; ScH (Bij'.) ;
zavelko t, o., kot• waarin men zavel bewaart ; —
zavelkortier, o., kwartier (streek) waar men zavel
trekt ; •— zavella(e)e, vr., laag zavel ; — navelzavelleurdere,
land, o., zavelachtig land ;
-man, -marsank, -verkoopere, m., rondleurder
met zavel ; zavelpa(m )pier, o., zie zandpa(zn)pier; — zavelputte, i:n. zavelkuil ; —
zavels/?ken, o., zavel uit den grond halen met de
schop ; vanhier zavelstekere, m. ; zavelstreke,
- streekre, vr., zavelachtige streek ; — zavelwijk,
m., zavelachtige wijk.
—

—

—

—

,

—

Ze, pers. vr. Wdb. — Zij. Vr. enk. nom. : ze komt;
mv. der drie geslachten, nom. : ze loopen. —
Iplv. hen, haar : 'k zie ze vlie(g)en, ik heb honger ; ze ;,7ri^kt ze were, nl. haar grillen, kuren, enz.;
hie dot' ze dood, hij speelt den luiaard, verricht
eigenlijk niets of niet veel ; ze kan ze stekken, ze
kan veel pintjes (of borrels) drinken ; gee' ze mij,
nl. de hand, de vijf ; hie en hee' ze niet (of nie
naeer), nl. zijn vijf zinnen. -- Iply. hun, (aan)
haar : 'k gaf ze 'n kaaksnzete, 'k gaf haar een
kaakslag ; 'k wierp ze (nl. hun) d'appels. Vgl.
Kl. en Vorml. ; ook J. — Ze met een mv. ww.
iplv. men : ze ze(gg)en da' ze zal nonne wer(de)n. Vgl. J en Kl. en Vornzl. -- Over de vormen : zezij, zezije, zezzjje (bv. loopt of loopen
--

zezij deuce? komdegij of komt zezij(j)e ?), zie
.A"i. en Vorml.

tusschenw. Verdoffing van zie. Hier ze,
zie Bier. Dor ze, ziedaar. 'k Ga ze, meneere !
Ze,

'k Zal hem seffies _betale ze. Ze viel dor doo'
(dood) ze, veer mijn voeten ! Vgl. DB ; CV ; J ;

Cr (Bijv.) ; en hier ZEE.

Zebbe, vr. Zie 't gewoner ZEPPE.
Zebbere of zebere (uitspr. zebara), m. Mv. -rs.

Zebra ; fr. zèbre. In de cierk
drij zebbers.

(circus) waren der

Zebedejuus (uitspr. zebadejuus, klemt op de),
ni. Zie PERSOONSNAMEN. - Sul, onnoozelaard.
Zwijgt, zebedejuus ! Hie staat dor dom te kijken
, ,-elrjk ne zebedejuus. Vgl. VD (ZEBEDEUS) ; SCH ;
CV ; R ; J; CL (Bijv.). Strikvraag. Hoe heettege de vader van de .kinders va' Zebedejuus ?
Antw. Zebedejuus. CL (Bije.).

Zede, vr. Enkel 't mv. is in gebruik : zeden

(uitspr. zeden, niet zeen). Da' strijdt te(g)en
(niet mee) de zeden.
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ZEEKE

--- Afl. Zedeg, bn., zedig; vanhier zedeghied,
vr. ; -- zedeloos, bn., vanhier zedelooshied, vr.
Zee (sch. e), vr. Mv. ën. Wdb. Zoo diep
-

—

as de zee, zeer diep. Hie es zoo rijk as de zee
diep es, buitengewoon rijk. -- Water nor (niet
in) de zee dra(g)en. Vgl. VD ; J. -- 't Water
loopt altoos nor de zee, geld wil bij geld zijn ; de

winstgevende plaatsen, de gunsten zijn voor de
rijken. -- Spr. Gad' (gade, gaat ge) op raize,
doet ee' (een) gebed, bad' op zee doet er twee
(veelal twieé), gade te vrijen doet er drije !
— Samenst. Zeeges, o., zeegers, zeegras ; Wdb ;
-- zeekrieke, vr.; veelal in 't mv. zeekrieken :
krieken over zee (Physalis Alkekengi L.) ; mee'
zeekrieken en gemaakte blommen, maken ze
schoone boekeets (tuilen), die z' op de schau z e
(schouw) zetten ; -- zeeman, m. ; mv. -s (niet

-lieden) : Wdb.

Zee (zachtl. e), tusschenw. Zie (in de bet. van :
welaan). Zee ! ge moet 't mor weten. Zee ! as
't moe' zijn, moet het zijn ! 'k Gee (geef) heer
gelijk, zee ! --- Ook zee-ze (uitspr. ze-za) : zee-ze,
't es an 't hagelen. Vgl. 'E.
Zeef (zachtl. e), o. (niet vr.). Mv. zeven. Verkl.
- ke ; mv. - kes, - kies. Wdb.
-- Samenst. Zeefbak, m., bak (van den wanmolen) met zeef.
Zeef(zacht l. e) , m. Zie DJEEF.
Zeeg, vr. Niet in gebruik.
Zeegbaar (zovl. lange a), bn. Zedig ; eig.
*zedigbaar. SCH ; DB ; KIL (SEDE-BAER) ; Log.,
Wdb.

A fl . Zeegbaarhied, vr., zeegbaarheid (in den
Catechismus) ; Scx.
—

Zeeke (sch. e), vr. Zonder mv. ; zonder vertil.
Zeik, pis. Da' stenkt hier naar de zeeke. Oolek,
slicht as zeeke, zeer slecht van smaak. KIL ; SCH;
DB ; J. — Aal, beer. Fr. purin. Zeeke pompen,
aal met een pomp in 't zeekstik pompen; zeeke
roeren, aal met den zeekroerdere omroeren in
den zeekputte; zeeke voeren, aal naar den akker
voeren ; zeeke gieten, aal met den zeekschotel

over den akker gieten. Al die uitdi. worden als
onzijdige koppelingen gebezigd : me zijn an
t zeeke - voeren ; ze zijn an 't zeeke gieten. Vgl. J
(ZEEK); CV (ZEIK).
— Afl. Zeekachteg, bn., bw. : da' riekt
'

(of smaakt) zeekachteg.

— Samenst. In den vorm zeek- : zeekbak, m.,
groote, lange bak, dien men op den akker zet en
u aarin men de gevoerde zeeke laat vloeien : uit
de zeebak scheppen ze de zeek in de zeekkuipe, die
ze dra(g)en nor de plootse (plaats) wor ze de
zeeke inoete gieten ; — zeekgietere, m., iemand
die zeeke giet ; — zeekkerre, vr., kar `s aarmede
men zeeke voert; -- zeekkuipe, vr., kuip waarmede men de zeeke naar den akker draagt of
voert : de zeekkuipe werdt op ne kurtewagen
nor 't veld gevoerd of luie twie draagstokken
g-edre(g)en; -- zeekponzpe, vr., lange, verdraagbare pomp, waarmede men zeeke pompt; — zeekpompere, m., iemand die zeeke pompt; — zeek-

pot, m., pispot ; DB ; --- zeekputte, m., put,
onder de stalling, waarin de zeeke zich verzamelt;
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' t zal rainen, de zeekputte stenkt; — zeekroerdere, m., iemand die zeeke roert; lange houten

stok met onderaan een dwarshout, waarmede men
de zeeke roert ; — zeekschotele (uitspr. soms
tseeksckotala), m., groote houten schotel aan een
langen steel vastgemaakt, waarmede men uit de
zeekkuize de zeeke schept en op den akker uitgiet ; zeekstik, o., groot stuk of vat, dat men
met zeeke vol pompt en op de zeekkerre naar den
akker voert : er zijn twee gaten in 't zeekstik ; al
't bovenste pompt men het vol ; al 't onderste dat
met een tap dichtgemaakt is, laat men de zeeke in
den zeekbak of direkt op 't veld vloeien ; -- zeekvoerdere, m., iemand die zeeke naar den akker
voert. — In den vorm zeeke- : zeeke-gieten, o.,
zeeke j5o'npen, o., zeeke-voeren, o. ; zie boven
ZEEKE.

Zeekeu (sch. e), onz. zw. ww. Very. : zeekteg e,
gezeekt. Met hen (hebben). Pissen. Scx ; DB ; J.
Hie es stijf ziek, hie zeekt bloed. Er vandeure
zeeken, heimelijk wegsluipen. — Met geweld
uitwaarts stroomen (van vochten). De wonde was
diepe, en 't bloed zeekteg' er uit. 't Water zeekt
uit de gote. Loq., TVdb. — Onp. 't Zeekt, het
regent hard; fr. il pleut à verse. — Topspelterm.
Den top zeekt, als hij, in stee van op zijn pinne
te draaien, zijwaarts wegloopt; vgl. Scx; J (Bije.).
— Afl. Zeekenge, vr., het pissen : 't es algevieene zeekenge, als verschillende personen te
gelijker tijd wateren ; -- zeekere, m., iemand die
pist ; nietwaardig mensch : zwijgt, c ' en zij' mor
ne zeekere; kleinmoedig mensch : ^^^el, zeeker
toch, turdegij (durft gij) dat n iet doen ?; iemand
-

die ongemerkt wegsluipt; schimpnaam voor klerikaal; top die zeekt (zie boven) ; mannelijk schaamdeel; — zeekerije, vr., het pissen ; --- zcc vele, c ► .,
het gepiste, Scts, DB, CV, T, B., J.
— Samenst. Zce kkausc, -kcj fc' -kente,
-triene, vr., piskous, nietig, slordig vrouwlnensch;
als iemand aan den vader van een nieuwgeboren
kindje vraagt : watten es 't? dan antwoordt hij,
zoo 't een meisje is : 't es ii zeekteele (of 'is zecktriene) ; vgl. DB, SCFI ; - zeekkloot, ni., nietig,
of vuil, of weinig betrouwbaar mensch.
,

'

Zeel (sch. e), 0. Mv. -en. Verkl. -heg mv. -kes,
-kies. Touw, koord. 'n I oe leen (leiden) 'nee e
zeel. J. Vgl. VD (met ander bet.). — An een (of
an tzel fs te) zeel trekken, eendrachtig handelen.
Van twee personen die elkaar bestrijden, wordt
schertsend gezegd : ze trekken an e'e' zeel, aslor
alk an nen end ! J ; Loq., TWdb. — Ee7n) zeel
spannen, samenspannen. J; Loq., Wdb. — 'k En
zal der snij' zeel nie naar aftrekken, ik hunker

er niet naar : als een koe die aan een zeel gebonden is, iets ziet wat heur bevalt, wil zij keur zeel
aftrekken. 't G'oe' zeel vast hen (hebben) ;
zoo ook : 't lariks te zeel hen, en hier tegenover :
't kurste zeel hen ; vgl. KOORDE. - Iemand an
e zeel (of an e vort zeel) leen, hem leiden waar
men wil. Zie KOORDE. - (ree' lank zeel trekken,
niet lang leven. Zie KOORDE. - Tendc(n) zij' zeel
zijn, geruïneerd zijn ; op het einde van zijn leven
zijn. Vgl. Loq., 1Ydb, — allee e vort zeel gebonde
zijn, slecht gebonden zijn. Tiest en kan niet
thuisblijven, hie es er mee e vort zeel gebonden.

— Van iemand die lang op 't gemak vertoeft :
hie drouit (draait) zeelen
— Afl. Zeeeen, bedr. ww., met een zeel binden : zeelt de koe en gaat er mee nor de wee ;
ne'n boom zeelen, een zeel rond een bijna uitgekapten boom binden ons hem in een bepaalde
richting te doen vallen ; Kz r. ; OuD., Bijdr.;
Scli ; DB ; J ; CV (Aanh.).
— Samenst. Zeeldrouien, o., het draaien van
zeelen : te Zele doen ze 't zeeldrouien; vanhier,
zeeldrouiere, m. en zeeldrouierije, vr., touwdraaier, touwdraaierij : veuruitgaan gelijk dezeeldrouiers, achteruitgaan (in welstand, fortuin,
gezondheid), want de zeeldrouiers gaan achterwaarts als zij werken ; men zegt soms : gelijk de
zeeldrouiers va' Zele (of van Hamfine); vgl. J,
SCH (Bijv.). Spotnaam : de zeeldrouiers van
't land van Dermonde (ook van 't land va'
Zllzas), de bewoners dier gemeenten of dier
streek (naar hun speciaal bedrijf) ; onze pastor es
van 't land van de zeeldrouiers. — Zeelketrekken, ww., gezelschapsspel : de spelers zitten

in eenen kring en houden met beide handen een
zeel vast ; een der spelers neemt tusschen de tanden een houten lepel en deze wordt nu van mond
tot mond (nooit met de handen) voorgegeven ;
middelerwijl trekken en zwieren de anderen zonder ophouden met het zeel, en zoo gebeurt het
vaak dat de lepel iplv. in den mond van den
gebuur terecht te komen, wel eens met den neus
of de kin of de tanden, enz. in ruwe aanraking
komt. Zie hierover meer in Volk en Taal, I, 6o.

Zeële, in. Zie ZEGELE (ook de afl.).
Zeelme (uitspr. zel(a)iiz.(a) met zachte. e), vr.

Mv. zeelens, Zie ZENEMÉ (ook de a fl . en samenst.) ;
vgl. DB, J : ZEELM ; ScsI : ZELEM.
Zeelt, vr. (visch). Niet in gebruik. Zie TENKE.
Zeem (sch. e), in. Zonder mv. ; zonder verkl.
Zeer gewoon : honig. Zoo zoet as zeen. 't Gaa'
binne(n) gelijk zeeen, (van spijs of drank) het
gaat zeer gemakkelijk en genoegelijk van den
mond naar de maag. Es da' bier goed ! 't Caw'
binne gelijk zeem. I a' gee' torte (taart) ! ze gaa'
binne gelijk zeem. — Suiker en zeem, f g. : goed
onthaal, vleiende woorden, enz. : as ze dor
kwamp, 't was al suiker en zeem. Vgl. J. —
Iemand zeen an dein bord (of an de mond)
strijken (of vrijven), hem streelen en vleien om
een bepaald doel te bereiken. Past op, en laat
on (u) iiie' bedrie(g)en, want ze zielen on zeem
an dein bord strijken. — 1i1ee' zeem vangde
(vangt ge) de vlie(g)en; men voegt er soms bij :
mee azijl niet. — De bij VD aangegeven bet. is

hier niet bekend.
Zee'nachteg, bn. bw., .als zeem : da'
smaakt zeemachteg ; -- zeemen, ww., met zeem
bestrijken : ze tillen keur de mond zeemen ; KIL
-

(SEEM-EN).

— Samenst. Zeemleer, o., Wdb ; — ze etnnote,
vr., daarnaast ZEENOTE (min gewoon), pimpernoot (Staphylaea jinnata L.) : de kinderen
eten den kern dezer nootjes, doch de smaak is
niet zeemachteg; zeenznote zal wel uit zeenote
(= note van over zee) ontstaan zijn ; volksetymo-
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logij zal ook gewerkt hebben, daar de kleur dezer
noot zeeangeel is ; — zeemvel, o., zeemlap : kuist
de ruite' mee 't zeemvel.

Zeemenes, zeemanies, tusschenw. Zie DJEEMEN(I)ES.

Zeemerminne (uitspr. zeeanar- met sch. e), vr.
Zeemeermin. Vgl. J : ZEEMERMIEN.
Zeëne, m. ;. zeënen, ww. Zie ZEGENE, ZEGENEN ; ook de a fl .
Zeenote, vr. Pimpernoot. Zie ZEEMNOTE (s. V.
ZEEM).

Zeep i vr. Zie ZEEPE.
Zeere (sch. e), vr. Mv. -n. Verkl. -pke (mv.

ongewoon). Zeep. Wdb. Bruine (of zwarte)
zeepe. Spoonsche zeepe. -- Om zeepe, te niet,
verloren, dood. IJle es om zeepe. 't Gaat al om
zeepe dor in dat huis. Zijn fortune -- z' es om
zeepe. 't Spel es om zeepe, me zij' verloren.
't Liep er dl om zeepe. Vgl. ScH ; DB; VD ; J.
— Iemand scheere(n) zonder zeepe, hem foppen,

bedriegen, hem doen verliezen (in spel b. v.). J.
Afl. Zeepachteg, bn. bw., Wdb ; — zeepen,
zie ald.
W
Samenst. Zeepbak, m., -bakske, o., Wdb ;
— zeepbaronk, m., iemand die gedurende den
oorlog zeer rijk is geworden met zeep te maken
voor de I)uitschers ; — zeepbelle, -blaze, vr., zeepbel, Wdb ; — zeef ustele, m., zeepkwast (der
barbiers) ; DB, CV, J ; — zeepfabrieke, vr.,
zeepfabriekant, in., fabriek waar men of fabrikant die zeep maakt ; — zeepketele, m., Wdb ;
— zeepkuipe, vr., kuip voor de zeep; DB, J ; —
zeeploo(g)e, vr., `Vdb; --- zeeppoeiere, o., zeeppoeder ; — zeepschuim, o., ZVdb ; -- zeepsop, o.,
Wdb; — zeeptonne, vr., verkl. gewoon -tonneke;
Wdb ; — zeepwatere, o., Wdb.

ZrEVERI:N
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zeerigheid (met ander bet.) ; — zeer(e)kes, zeerekies, bw., zeer (in de kindertaal) : past op, ge
zilt ou (u) zeerekies doen ; J (Bijv.).
Zeere (sch. e), bw. Trapp. v. verg. : zeerder(e),
zeerst. Snel. Ge loopt te zeere. Ze ka' zeer' eten.
— Zeere leven, (te) wild, (te) snel leven : de
jonge' leeft te zeere, 't en zal mee hem nie lange
duren. =— Zeere klappen (of spreken), snel spre-

ken; ook haastig en onbezonnen spreken. — Vgl.
Scx; DB.
— Het raadsel van de schietspoele : 't loopt
zeere voort, 't komt zeere were, en 't laat toch
ewat achtere.
— Afl. Zeerte, vr., snelheid : deur de zeerte 'n
keunde de pijl albij nie' zien.
Samenst. Zeerloopen, o., het zeer snel loopen (gezegd van iemand die van 't zeerloopen
een soort van stieltje maakt) ; zeerloopere, m.,
snellooper, hardlooper : op keeremes dijsendag
—

kwamp er ne zeerloopere, en hie liep op e kortier (kwartier) rond de gemeente. Zeere loopen. is
eenvoudig snel loopera : iederee' ka(n) zeere loopen, mor 't zeerloopen, dat es ne stiel.

—

.,

Zeepen (sch. e), bedr. zw. ww. Wdb. Deen
bor(d) zeepen, inzeepen. Goe' gezeept es half
g eschoren ; J, CV (Aanh ).
— Afl. Zeepenge, vr., het inzeepen ; — zeepere,
in., iemand (man of vrouw) die inzeept : hij
wheert, mor zij' wijf es de zeepere.
Zeer (sch. e), bn. Trapp. v. verg. : zeerder(e),
zeerst. Ziek, ziekelijk, pijn veroorzakende. Ne
zeere vengere. .Hie hee ne zeere kop van te
drenken. Zeer oo(g)en. Vgl. VD.

Zeer (sch. e), bw. Niet in gebruik. Zie STIJF.
Zeer (sch. e), o. (pijn). Niet in gebruik ; zie

Edoch vgl. KAADZEER (- kwaad zeer).
Zeere (sch. e), vr. Mv. ongewoon, -n ; verkl.,
insgelijks ongewoon, zeerke. Pijn, smart ; ndl.
zeer, o. De zeere was groot. 'k ID (heb) zeer in
de kop, an 't herte, in de tanden, enz. — Zeere

ZEERE.

doen. Ilie trok mij nen tand, mor 't dee stijf
zeere. Vgl. DB; VD (zeer doen). I^ ig. : 't doe'
zeere te zien hoe dat hie geld en goed en gezonthze' verspeelt. Dat en doe' vzij geen zeere, dat

doet mij niets, dat laat mij onverschillig.
Afl. Zeereghied, vr. : vader heet (heeft) 'n
zweere, en hie klaagt van de zeereghied; daarnaast zeerte, vr. : 'k en koest mijne kop nie hardoe(n) van de zeerte; Log., Wdb; vgl. VD :
—

Zeet, vr. Niet in gebruik.
Zeeuwen (sch. e), (meestal) onz. zw. ww. Met

de spade de aarde van de voor, die men graaft of
kuischt, over den akker gooien. ScH; DB.
— Afl. Z,eeu7c'ere, m. werkman die zeeuwt,
DB.
— Samenst. Zeeha erde, vr., aarde die men,
zeeuwend, over den akker gooit, DB; --- zeeij —
spa, vr., spade, waarmede men zeeuwt, DB ;
zeeuwvore, vr., voor die men zeeuwend graaft of
kuischt, DB.
Zeever s in. Zi e ZEEVERE.
Zeevere (sch. e), m. (niet vr.). De eind-e valt
dikwijls weg. Zeever. — Domme, flauwe praat;
gezanik. 'k En kan diere zeever nie langer verdra(g)en. Dat esjlauwe zeepere. SCH; DB ; CV ;
R; J ; CL (Bije).
Afl. Zeeverachteg, bn. bw., als zeever : da'
,

—

--

ziet er zoo zeverachtegg uit.

Zeevere (sch. e), 0. De eind-e valt dikwijls
weg. Gewrichtsslijm ; fr. synovie. 't Zeever van
de keien. Vgl. SCH en CL (Bijv.) : ze maken het
mannelijk. Vgl. het vorige : vermoedelijk 't zelfde
woord.
Zeeveren (sch, e), onz. zw. ww. Kwijlen.
Wdb. — Dwaze praat vertellen; zaniken. Wa'
lilde (ligt ge) dor weer te zeeveren ? Ge vertelt
beesteghied, ge zeevert, Tieste. SCH ; DB ; CV ;
R; J; CL (Bijv.).
— Afl. Zeeverachteg, bn. bw., dwaas pratende
en zijt toch zoo zeeverachteg niet ; — zeevereere,
m., zeeveraar ; domme prater ; SCH, J ; — zeeverenge, vr., het zeeveren ; gezeever : de zeeverenge liep over zijn kinne ; dwaze praat ; —
zeeversele, o., gezeever : dat en es nie' verstandeg

-

geklapt, '1 en es mor zeeversele.

Samenst. Zeeverbek, m., -anuile, vr., -smoel,
m., -tote, vr., mond die zeevert; ook : iemand (man
of vrouw) die zeevert of dwaas praat en zanikt; —
zeeverpot, m., dwaze prater (man of vrouw) ; —
—
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zeeverkloot, m., man die zeevert, of vervelend en
dom praat • --- zeeverkause, -kerte, -konte, vr.,
dwaze babbelaarster; --- zeeverlap, m., slabbetje;
van iemand die onverstandig babbelt : doet hem
ne zeeverlap an ; ook, iemand (man of vrouw)
die zanikt :.,sze'ij: t, zeeverlap !
-

ZEGGEN

ze(g)en't, 't zal overgaan, 't hee 't nog gedaan.

Gehoord te Zegelsem.
— Afl. Ze( )eneere, m., zegenaar ; fig. iemand
die slaat : ge zij' ze(g)eneere vanda(g)e ; —
ze(g)enen e, vr., zegening ; iemand 'n ze(g)eneng e ti cf';a ll 'nl slaag geven ; 'n ss'(;)enenge
krij(g)en, slaag krijgen.
,

Zeezes, m. Zie I)ZEEZrs .
Zef, n1. Persoonsnaam. Zie DJEE .
Zefier, m. Niet in gebruik.

Zeg, m. Zonder mv. Het zeggen (van meening,
gedachte). Zijne zeg hen (hebben), zijn meening
mogen zeggen : 'k en zal mijne zeg nie hen ; alk
heet (heeft) er zijne zeg overe ; der en kan niet
(niets) gebeuren, of Pier moe' zijne zeg hen over
de zake. — Zijne zeg doen (of ze(gg)en) : zegt
mor ouë (uwen) zeg, Tonie; Sieska moet over
alles herre zeg doen, haar woord te zeggen hebben. — Zijne zeg weten, iets weten te zeggen :
e wijf weet altoos herre zeg. — Wat gezegd
wordt : nieuws, mare, gerucht. De zeg liep rond
dat hie 't huis int brand gestoken ha (had). Dat
es de zeg. 'k En late mij an de zeg van de
mains(ch)en nie' gele(g)en. Vgl. SCx ;' DB;
CV ; J; Log., Wdb.

Zege, vr. Niet in gebruik. Men zegt viektorie
en zeer zelden zegepraal.
Zegel, m. Zie ZEGELE.
Zegele (uitspr. ze(g)ala), m. (niet o.). Mv. -ls.
Verkl. -lke; mv. -lkes, -lkies. De slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Zegel. Wdb. Vgl. SCH;
CV; J. — De ze(g)els le(gg)en, in een sterfhuis,
vanwege het gerecht, alles verzegelen ; de zegels
breken, ze afrukken, ze verbreken (zie VD) ; de
ze(g)els lichten, ze van rechtswege afnemen.
Zegen, m. Zie ZEGENE. - Zegen, vr. (net) ;
niet in gebruik.
Zegene (uitspr. ze(g)ana), m. Zonder mv. ;
zonder verkl. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Zegen. Wdb. — Zijne ze(g)e' gein, een
kaakslag of schop toedienen : as de lawijtmaker
niet en zwijgt, zal 'k hem mijne ze(g)e' gein ;
'k gaf hem mijne ze(g)ene. — Zijne ze(g)en
over iet gein, er zijn oordeel over vellen. Scx ;
DB. — Ironisch : dat es ne (of de) ze(g)e' va'
God, het is een ongeluk, een tegenslag, een ver-

lies, enz. Vgl. J.
Zegenen (uitspr. ze(g)anan), bedr. zw . ww.
Wdb. -- God ze(g)en' ou (u) en God bewaar oza,
woorden der ouders als het kind, voor 't slapengaan, den zegen ('t kruiske) op 't voorhoofd ontvangt. J. — Iemand ze(g)enen, hem een slag of
schop toedienen. — Schijnb. onz. Een relikwie
door de geloovigen laten kussen. Onder de messe
zal de 'aster ze(g)enen mee' de reliekwie van den
hailegen Amanduus. SCx; CV ; J. —I'e ze(g)ene' staan, een relikwie laten kussen : den
onderpaster zal te ze(g)ene staan. Scx ; J. —
Te ze(ge)ne' gaan, tot den priester gaan om

met een relikwie gezegend te worden. CV ; J. —
In eene geze(g)enden toestand (of s'taat), zwanger. Vgl. VD. — Weerrijmpjes. 't Zal re(g )enen,
-

't zal ze(g)enen, 't zal overgaan : 't hee 't nog
gedaan ! Of : 't re(g)ent, 't re(g)ent, God

Zegepraal (uitspr. zega- en met zovl. lange a),
m. (niet vr.). Het woord komt in zwang ; de
uitspr. zegaa- (niet ze(g)a-) bewijst dat het nieuwdialectisch is. C V ; J.
Zegge, vr. (plant). Niet in gebruik.
Zeggen ( uitspr. ze(gg)an ), ww. Very. :
'k ze(gg)e, ge en hie zegt, me en ze ze(gg)en ;
'k zai, e zaidt, hie zal, me en ze zaien ; gezaid.
Met hen (hebben). Wdb. — Onder 't vertellen
gebruikt de verteller veel zai 'k, zaise (zei ze),
zai hie, zaieme (zeiden we), zaien ze. As ge dat
doet, zai 'k, en zijne (zijn we) geen vrienden nie
meer, zai 'k, en 'k en zal nooit nie meer, zai 'k,
mee ou (u) uitgaa', zai 'k, enz. Mee hem trauwe',
zais' azoo (zei ze alzoo), dat en doe 'k nie, zaise;
nog liever, zaise, mij te verdrenke, zaise, as mee
zoo ne vaint, zaise, te leve', zais' azoo, enz. —
Schijnb. wed. Tot zich zeggen. 'k Zai mij da' 'k
het niet doen em mocht. Ze zai heer dat 't spel
v erbroddeld was. Misschien wel naar 't fr. : je me
dis, elle se dit. — 'k En kan 't nie ze(gg)en zonder spreken, wordt gezegd als men om een gezegde gelaakt wordt. Vgl. J (ander bet.). —
Ze(gg)en en doen es twieé, iets zeggen is gemakkelijk, iets doen moeilijk. J. — 't En es nie'
gezaid, het is niet zeker. 't En es nie' gezaid dat
't huis diere zal verkocht wer(de)n. Scx; CV;
T ; R ; J. — Gezaid. onderstel. Gezaid da' ze
-

gelijk heet (heeft), toch em ;nag ze dat niet doen.
Vgl. Ned. !Vdb. i. v. GEZEGD. -- Onder ons gezaid en op 'n ander gezwe(g)en, vertrouwelijk.
Vgl. VD. — Te(g)en iemand (iet) ze(gg)en, tot
iemand. Ze zai te(g)en hem da' ze toch mee hem
nie trauwen en koest. — Op (soms te(,)en)
iemand (of op iet) te ze(gg)en zijn, af te keuren
of te laken zijn. Der es nog al veel te ze(gg )en op
Emiel, nl. op zijn rekening. Der was letter (luttel)
te ze(gg)en te(g)en die maniere van doen, die
manier van doen is weinig laakbaar. Ook met hen

(hebben), weten,, kennen : g' en kennt gij niet
(niets) op mij ze(gg)en. Hen ze dor iet op te
ze(gg)en ? .Dat es eerlek, 'k en zoete dor niet op
te ze(gg)en. Ook wel met te(g)en. Te(g)en hem
en weet er niemend iet te ze(gg)en. AV gl. VD. —
Het keune(n) ze(gg)en, goed ter tale zijn. J. -Het iemand ze(gg)en, hem de waarheid zeggen,
hem berispen, bekijven. '— Van hoore' ze(gg)en
kommen al de leu(g)ens in 't land. J. Ook : van
hoore' ze(gg)en 7wwerdt er vele gelo(g)en. — Het
kaa' (kwaad) ze(gg)en hen (hebben), zich moeilijk kunnen verdedigen. Da' wijf es 'n stante
nauile, mee heer zilde 't kaa' ;e(gg)en hen. J ;
T; R. — An iemand niet (niets) te ze(gg)e(n)
zijn, van iemand die naar geenen goeden raad
luistert : an da' mannek' en es niet te ze(gg)en.
CV (Aanh.). — Te ze(gg)en, (om) zoo te zeggen.
/Moeder es te ze(gg)e versleten. J. — Zegde niet
(niets) ? Trakteert gij niet ? — Hoe ze(gg)en ze
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le(g)en beur ? Hoe heet men haar. Ze ze(gg)en
Toepie te(g)en hem. SCR; DB ; CV ; R ; J.
-- Afl. Ze(gg)elzjk (uitspr. met ij), bn. bw. :
hoeveel volk dat er Was? 't en es nie' ze(gg)elijk!
ze(g-g)ere, m., zegger :
Es dat ze(gg)elijk ?
iemand die iemand de waarheid zegt : Sies es ne
stante ze(g g)ere; -- zegsele, 0., gezegde : dat es
e gemeen) zegsele, een gewoon zeggen.

beslistheid weet te spreken en te handelen; vr,
enk. : zekere; o. enk. : zeker ; mv. der 3 gesl. :

Zeile (uitspr. zaila), vr. (niet o.). Mv. -n.
Verkl. -Ike ; mv. -Ikes, -lkies. Zeil (van schip of
boot). -- Molenwiek. Ne nzeulen hee' vier zailen.

Waar trekken Tonic en Treze nortoe ? Nor de
pasterije : ze gaan te zekeren. -- Bedr. Aan een

Der es 'n zaile gebroken. Da' klizd kreeg ne
vreeë (wreede) slag van de zaile, en 't was dood.
Afl.• Zeilen, zie ald.
Samenst. Zaalgoed, o., -sto ffe, vr., goed,
stof waarvan men 't zailkleed maakt ; ook : zailli^waat, 0.; — zaalhekken of -lzekkie, o., al het
houtwerk der molenwiek; — zailkleed, o. ; mv.
-kleere n ; zeil (zie V D) van cie wiek.
--

—

Zeilen (uitspr. zailen), bedr. onz. zw . ww.

Bedr. De menie zailen, de zeilkleeren over de
wieken openspreiden. Der en es nie' veel wend,
me zillen de nneule zailen. Vgl. ONTZEILEN.
Ook : de zeilkleeren aan de wieken vastmaken.
Sen ; DB ; J ; CV (Aanh. ). — Onz. Zwieren,
drevelen (van dronkaards); min of meer waggelend gaan. Ze zailen over strate, van d' een herben in d'andere. De zatterik Mailt er vandeure.
Scx ; DB ; Loq., Wdb.
-

Zeisen, vr. Zie ZEISENE.
Zeisene (uitspr. zaisana), vr. Mv. -ns. Verkl.

-ntse; mv. -tses, -tsles. De eind-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Zeis. 'r? Zaisen aren. Zoo krom
as 'n zaisene.

Zeker, bas. bw. Zie ZEKERE.
Zekere, bn. bw. Trapp. v. verg. : zekerder(e),

zekerst. Daarnaast, soms, ZEKERS en ZEKERST (als

bw.). De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Zeker. Wdb. — Valt de klemt. der rede op het
w., dan drukt het een zekerheid of gewisheid uit.
Valt hij niet op het w., dan drukt het een waarschijnlijk vermoeden uit. Hie zal zeker komen,
hij zal zonder twijfel komen; hie zal zeker kómnien, hij zal waarschijnlijk komen. Vgl. DB ;
CV ; R; J. -- Zoo zeker as gaud, heel zeker ;
zoo zeker as twie en twieë vier es; of as twie
keeren t ned vier es ; zoo zeker as 'k ou (u) zie, as
'k hier ben (of hier sta, of hier zitte), as 'k da'
glas bier i' nz in hand hr (heb), as den dag, enz.
Vgl. J. — Zeker spelen (met een persoon als
onderwerp), in sommige spelen : zoodanig spelen
dat men zeker is te winnen, niet riskeeren. In
kaartspel : 'k zal hoo(g)e koopen, want ek wil
zeker spelen; in bolspel : em bolt niet te kurt,
wille, ge moet zeker spelen ; enz. Ook fig. (niet
van spel) : 'k wille da' perd koopen op probase
(proef), 'k wille zeker spelen. ScH ; CV ; R; J.
Zeker zij(n) va' zij(n) stik, gansch overtuigd
zijn dat 't gene men doet, slagen zal. Hie moet
--

'n ekzomme (examen) passeren, mor hie en es nie'
zeker va' zij' stik (stuk). — Misschien, vermoedelijk. 't En es zekers toch nie waar ?
— Zelfst. m. enk. : zekeren, Jantje secuur ;
Pier was ne zekeren, een trage spreker die met

zekere : Tiest en zij'^:vij f, 't zijn twie zekere.
-- Afl. Zekeren, ww., zie ald. ; -- zekerhied,

vr., zekerheid.
Zekeren, onz. bedr. zw . ww. Met zijn. In
ondertrouw gaan : ze zijn al gezekerd. SCH; KIL;
OED., Bijdr. ; J. Daarnaast : te zekere(n) gaan.
stervende de laatste Sacramenten toedienen :
't gaat op 't leste, ge moet hem zekeren. -- Het
doopsel toedienen. Es 't kind al gezekerd ?
Zekers, zekerst, bw . Zie ZEKERE.

Zelai, m. ; — zelariom, m.

Zie DjELEI, DJE-

LARIOM.

Zelden, bw. ; zeldzaam, bn. bw. Niet in ge-

bruik.

Zelf, bw. vn. Zie ZELFS, ZELVE.
Zelfkant, m. Mv. -en. Verkl. ongewoon. Wdb.

---- 't Loopt op de zelfkant, het scheelt niet veel.

Zelfs, bw. Ook. Daarnaast zelf. Z' en kwam
zelfs nor de begravenge van her moeder niet.
Pier en ka(n) zelf nie lezen. — Va' zelfs, daarnaast, gewoner, vantse fs, vanzelf.
Zelfste, bn. Zelfde : in deze fste (zie ald.)
en 't zelfste.
Zelk, vr. ; — zelling, vr. Niet in gebruik.
Zelve, vn. Zelf. Wdb. Wie zal 't doen? Ik zelve,
zelve, hij zelve, zij (vr. enk.) zelve, wij (of
wonder) zelve, gij (of gouder) zelve, zij (of zouder) zelve. Op mij zelve, in on (u) zelve, deur
houder zelve, enz. Ze kamt her zelve (ndl. zichzelf) ; enz. Zie 1C1.- en Vorinl. Vgl.. DB ; CV ; J.
— Hier en daar hoort men zelven : me ^p eên ons
-

zelven al te veel. moeite; 'k zal mij zelven halpen. Va' zij' zelven zijn, gaan, vallen, li(gg)en,
zitten, in bezwijming. CV ; J. — Versterking
door ai(g)en : hie en kent zijn al(g)e zelve niet. J.

Zelver, o. Zi e ZELVERE.
Zelvere, o. Zonder mv. ; zonder verkl. De

eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Zilver.
Vgl. J. - Zoo wit as zelvere, zeer wit.
Zelverachteg, bn. bw., Wdb ; -- zelveren, gewoon zeiverie, bn., zilveren : zelverie
lepelkies ; — zelverlenk, m. ; mv. -lengen : Wdb ;
alle zilverachtige appelsoort (vgl. Volk en Taal,

v, 54)•

— Samenst. Zelverden,, s, -dengen, o. enk.,
zilverwerk : op da' pachthof ester (is er) veel

zelverdengs ; doet da' zelverdengen in de kasse ;
— ze/vergeld, o., Wdb ; — zelvergoed, o., Wdb ;
-- zelverkaleur, o., zilverkleur ; -- zelverkruid,

o., gemeen onkruid der akkers met zilverachtige
bladeren en stengels, de moeras-droogbloem
(Gnaphalium ulzginosum L.) ; aldus te Asper op
de noordelijke dialectgrens, Volk en Taal, II, 29 ;
ook : Duitsch viltkruid (Filago germanica, L.) ;
zelvermijne, vr., zilvermijn ; — zelvermunte,
vr., zilvermunt; -- zelverpa(na)pier, o., zilverpapier ; -- zelverservies, o., Wdb ; — zelversmed, m., zilversmid; -- zelverstik, o., zilver-
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stuk ; — zelverwenkele, in. zilverwinkel ; — zelverwerk, o., Wdb.
Zemel, vr. Zie ZEMELE.
Zemele, vr. Mv., gewoon, -n. Verkl. -lke
e zemelk' in de kele doe' snij hoeksten. De eind-e
valt dikwijls weg. Zemel. VD heeft enkel 't mv.
- Afl. ZZ'117elachteg, bn. bw., als zemelen,
Wdb.
— Samensi. Zei;zelbad, o., Wdb ; --- zetneldrank, in., drink (voor huisdieren) met veel
zemelen.
Zemelen, vr., mv. Zie ZEMELE.
Zemelen, onz. zw. WW. Wdb. Die vrauwe
ka(n) zemelen, vervelend en traagsprekend zaniken, Vgl. ; C V ; CL (Bijv.) ; KII..
---- Afl. Ze,nelef're, in., iemand (man of vrouw)
ï t, 7riene, g' en zij' mor ne
die zemelt : zwijgt,
zeineleere; — zenzelderije, vr., vervelend en
langwijlig gezanik : 'k en koest die zemelderije
,

n ie meer uitstaan.

— Samenst. Zemelkerte, -koste, -friene, vr.,
vrouw die zemelt ; — zemelkloot, m., man die
zemelt.
Zenas(i)e, vr. Zie DJENATIE.
Verkl. -ke; mv. -kes, -kies.
Zonde, vr. Mv.
Geschenk (meestal vleesch, eiers of eenige andere
spijs) dat men iemand zendt. As hie 't verkie
dood dee (uitspr. doot tee), kreeg de paster 'n
zende. Dat es e zendeke veer de kostere. Iemand
'12 zende brengen. 'rz Sent-Antoontses-zende, een

zende op St-Antoniusdag. KIL ; ScH ; DB ; CV;
J ; Loq., Wdb.
Zenden, ww. Very. : zond of zand, gezon(de)n.
Met hen (hebben). Wdb. Er iemand van deuce
zen(de)n, hem wegzenden. Iemand van Herodes
nor Pielatzuzrs zen(de)n, van de eene plaats naar
de andere. CV (Aanh.).
— Afl. Zendenge, vr., zending ; missie van
paters in een dorp of stad; — zendere, m., iemand
(man of vrouw) die zendt.
Zender, m. Zie ZENDERE.
Zendere, m. Mv., gewoon, -rs. Verkl. -rke ;
mv. -rkes, -rk,es. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Steenkoolsintel : ijzerachtig en halfverglaasde massa, die men in de fornaizen van de
smidse, ook wel in stoven vindt. Die kolen en zijn
nie' goed, ze (; echt te veel zenders. Kijkt ne keer
wa' b roote zendere ; e klai' zenderke. Streuit
die zenders in die moorstrate. DB (ZENDER) ;
SCII (ZENDER, ZEENDER, ZENDEL, ZINDEL, ZINDER) ; J (ZENDEL) ; ndl (SINTEL) ; mnl. (BINDER),

Zenegroen, o. Niet in gebruik.
Zenem, vr. Zie ZENEME.
Zeneme, vr. Mv. zenenzs. Verkl. zenemke; mv.

-kes, -kies. Dcearnaast ZEELME, ZELEME en

ZE-

De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Het op de zenems hen (hebben), zenuwziek zijn ;
ook : zeer ophitsbaar zijn. Loq., Wdb.
— Afl. Zenem-, zelen- of zenewachteg, bn.
bw., zenuwachtig ; vanhier zenem-, zelen- of
zenewachteb bied, vr.
NEWE.

ZES
- – Samenst. Zenem-, zelen- of zeneze►pijne,
-ziekte, -zeere-, vr., zenuwpijn, -ziekte, -zeer.

Zeneraal, m. ; bn. ;
zeneren, ww. ; —
zenereus, bn. ; -- Zone- of Zenoveva, vr. Zie
—

op DJ-.

Zeng, vr. Niet in gebruik.
Zengelen, bedr. onz. zes. ww. Zengen. Bedr.
Hie zengelt zilnein bord (baard) mee 't vier v an
zijn siegarre. — Onz. Tintelen. Mijn hande'
zezz ele van de kazr. zr'e. — Branden (van een deel
van 't lichaam). Hear tandvlees zengelt —
Vgl. SCH (Ban.) (ZENGELEN); SCH (ZINGELEN) ;
KIL (SENGHELEN, SINGHELEN, ustulare) ; VD
(ZENGELEN, ZENGEREN : « inidn. »).
— Afl. Zeng elenge, vr., het zengelen, het zengen ; tinteling, branding : die zengelenge blijft in
de voet.

Zengen, Ww. Wdb. 't Gewone \v. is ZENGELEN

(zie ald.),

Zengen, ww. ; - zenken, ww. Zie ZINGEN,
ZINKEN

(ook de afl. en samenst.).

Zenie, m. ; -- zennie, m. ; — zenuivere, m.
I)JENIE, DJENNIE, DJENUIVERE (ook de afl.
en samenst.).
Zenk, m. (niet o). Zink. CV ; R; J.
— Afl. Zenkachtee-, bn. bw., zinkachtig;
zenken, gewoon zenkie, bn., zinken : 'n zenkie

Zie

plate; 'n zenkie i5 ote.
Samenst. Zenk u e, vr., dakgoot in zink ;
— zenkkaleur, o., zinkkleur; -- zenknnijnc, vr.,
zinkmijn ; — zenkplate, vr., zinken plaat op den
--

-

vloer, onder of bij stoven.

Zenken, Ww. Zie ZINKEN (ook de afl.).
Zentje (uitspr. zaintsa; vgl. vaintse — ndl,
ventje), o. Zie ZANT, ZAINTSE.

Zenuw, vr. Niet in gebruik ; vgl. ZENEWE i. V.
ZENEME

(ook de afl. en samenst.).

Zeografie, vr. ; — zeometere, m., zeometrie,

vr. Zie op DJEo-.
Zeppe, vr. Mv. -n. Verkl. zepke (zie ook ZEPPELE) ; mv. -kes, -hies. Gracht nevens straten,
huizen, enz. waarin 't vuil water loopt ; riool,
straatgoot. Die dronkelutte ligt dor in de zere.
't Schotelwater vloeit nor de zeppe. Het dl in de
zere smijten, alles ordeloos en dwaas verkwisten.

Vgl. ScH ; DB ; VD (zijp).

Zeppel, M. .Zie ZEPPELE.
Zeppele, nu. Mv. -S. Verkl. -lke; mv. -lkes,

-lkies. Diminutiefvorm van 't vorige zeppe. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Kleine
zere. NEffzes 't huis was er ne zeppele. De morbel liep in 't zeppelke.

Zerk, in. (niet vr.). Wdb. Vgl. Loq., Wdb.
Zero (klemt. op ze-), vr. Mv. zeroots ; verkl.

zerootse. Wdb,

Zerp, bn. Niet in gebruik.
Zernzalem, o. Zi e DJERUZALEM.
Zes, teles. Zie ZESSE.

ZES SE
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Zesse, telw. Als slotwoord : zesse ; zelfstandig
gebruikt : zesse; bijvoeglijk : zes. Zes frank; —
't es al zesse (zes uur) ; — 'n zesse, cijfer 6 ;
verkl. zesse. Vgl. ACUTE. - Men zegt : zesde
Mort (niet zes Maart) ; Karel de Zesden (niet
Ilarel Zes). — Dobbel zesse, dubbel zes (in teerling- of dominospel). — I.^óekezesse of de zesse
(va') koeken, ruiten zes. — Te zessen, te zes uur.
Rond de zessen, omtrent zes uur. Te(g)en de zessell, dicht bij zes uur. Over de zessen, over zessen.
Veer (of naar) de zessen, voor (of na) zes uur.
Van de zessen, van zes uur. — 1(n) zesse, in
zessen (b. v. deelen). — zllee' zesse, mee 0725 zesse(n), met ons zessen ; vgl. GEzESSEN. - Zes en
half; of half (soms kalver) zesse. — Veel vijven
en zessen. Zie 'IJVE. - Zesse, zes opeenvolgende
kaarten in 't jasspel : 'k wees er zesse.
— Zesde, 0., half oordje ; vgl. SCH, KIL, DB,
J ; -- ne stuiver op e zeske brengen, veel verteren ;
SCH ; DB ; -- zoo plat as e zeske, zeer plat .
iemand zoo plat as e zesse slaan ; ook van iemand
die een platte beurs heeft : hie es zoo plat as e
:;eske ; DB.
Afl, Zesde, te:lw.: Karel de Zesden, Karel
Zes ; — zesdere, m., zes opeenvolgende kaarten,
zeskaart ; vgl. DERDERE.
— Samenst. Zesbok, m., tros (hoopje) van zes
noten : op onzen oker (notelaar) stond er meer as
('ene zesbok; DB ; SCH (Bijv.), CV (Ranh.), CL
(Bijv.); -- zesdobbele, bn. bw., zesdubbel ; —
;esduimere, m., wagen, waarvan het wielbeslag
zes duim (omtrent T7 centime) breed is; — zesduust, telw., zesduizend ; zesduzendste, telw.,
zesduizendste ; — zeshoek, m., Wdb ; vanhier
zeshoekeg, bn. ; — zeshonderd, telw. ; vanhier
zeshonderdste; — zeskant, m,, \Vdb ; vanhier
zeskante , bn.; — zeskelen(e), vr., groote keten,
die men b. v. gebruikt om boomen te vervoeren ;
vgl. Lol., ; -- zesstoudze, vr., huis met zes
''staadjen (verdiepen) : te Brusel zijn der veel
zesstoudzen ; — zestiene, telw., zestien ; te(g)en
de pennenk (penning) zestiene, eig. met een winst
gelijk aan 1 f- van den inkoopprijs.: 't es te(g)en de
pennenas zestiene, het is zeer duur (vgl. J : pen--

-

g

ning tien). ; drenkt te(g)en de pennenk
zestiene ; zes tien en halven , zestien stuivers en

half nl. 1 1 / 2 frank ; SCH, CV, R, J ; ook, aars,
achterste : iemand ne schizp onder zijn zestien en
halve' geen; 'k stak hem mijne voet onder zijn
zestien en halven ; vanhier : zestienhonderd;
zestienste, zestiende : 't es vanda(g)e de zestienste
Septembere (of zelfst. m. de zestiensten); zestiendere, m., zeskaart in 't piketspel : de zestiender
telt zestiene; — zestig (uitspr. zestach., gewoon
tsestach, zie ald.), telw. ; vanhier zestegste (of
tsestegste) ; — zestorre, torentje van zes marbels ;
zeswem ste, vr., woning voor zes huishoudens : 'n zesweunst hee' zes deuren. — Zessevr ij,

kaartspelterm : vrouw en aas van dezelfde kleur ;
de vrouw telt 2, het aas 4 (de som is dus 6). —
Zes-uremesse, vr., mis van 6 uur ; CV, J. —
Zesderhande, bn., zie VD.
Zet, m. Het eenmaal zetten (in sommige spelen); in dominospel : a' wiep de zet ? In spelen,
waar men geld moet zetten : 'k zettege veur de
leste keer en de leste zet won. — Als verkl. :

ZETTEN
'I'T.EN

---

ndl. zetje), oogenblik (eige de tijd om
iets te zetten). In e zaitse zal 'k were zijn; 't en
zal mor e zaitse duren. Vgl. VD. — Ander beteekenissen van zet : niet in gebruik.

zaitse (—

Zetel, m. Zie ZETELE.

Zetele, m. Mv. -ls. V erkl . - Ike; m v. - lkes, - skies.

De eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Zetel,
armstoel. Wdb. Van iemand die op de wereld
veel heeft geleden, zegt men : hie hee' zijne zetel
in den hemel verdiend. — Muldersterm : deel van
den molen bestaande uit vier sterke stijlen, die in
elkaar zitten met ooren en die met zwaluwstaarten
rond de stake van den molen sluiten. Op de zetel
rust albij g'heel de meulen. Vgl. DB ; CV ; J.
— Samenst. Zetelbalke, iss., elk der twee balken van den zetel van den molen.
Zetelen, ww. WVdb. Weinig in gebruik. Mier
vergadert hij. De notares

zetelt de genzeenteroiad,
zetelt z'n de senaat.

Zetten, ww. Wdb. — Bedr. (Van planten)
verdunnen, dunner zetten (door uit te t re kken of
uit te krabben) en bijgevolg ze op behoorlijken
afstand zetten, zooals hun wasdom het vereischt.
Ze zetten 't loof, de wortels, de beeteraven. Vgl.
Scx ; DB ; J (i. v. KRABBEN). - De klakke (of
de inuitse, of den hoed) op zie zetten ; fig. wel
geluimd zijn : hie zet zijne iinizts op zij, hie
trekt 'n Oo , op snij, bekend refrein van een
volkslied. — De tafel zetten, ze voor het eetmaal gereedmaken. J. — Bouwen. 'n huis zetten; .IL, CV, T, J. — Vis(ch) op de vijver
zetten, bij VD in den vijver. — Topspelterm.
Kabuze(n) zetten. Zie KABUzE. - Een snijtuig
goed snijdend maken (met het te slijpen, te wetten, enz.). .E mes, e scheel zetten. Ge moet de
zaise(n) zetten (met ze te aren). Vgl. DB ; CV ;
J ; CL (Bijv.). — Van molensteenen- : ze scherp
zetten, ze scherpen met den scherphamer. Van •
zagen : ze scherp zetten, de tanden met de vijl
scherpen. Fig. : (van rnenschen) hongerig maken.
‘

.

Die wandeling hee' mij scherp gezet. — Op iet
'rfe belastens e . etteiz (ook le(gg)en), iets belasten.

Vgl. DB. — Van uurwerken, met een bijwoord
'k zal d'harloodze goe(d) (of dzuust) zetten, ze
regelen (als ze 't juist uur niet aanwijst). Zet ze
gelijk mee' die van de kerke. DB ; VD (zonder
bijwoord); J. — Van mutsen : de linten en strikken, enz. naar behooren plaatsen. Tante 1llele
koest muitse' zetten gelijk geen andere. — Van
een weefgetouw : e getauwe zetten, een getouw
plaatsen en teenemaal in gereedheid brengen.
Volk en Taal, IV, 87. — De keeren zetten, ze
gansch voor 't karnen gereedmaken. Moeder, es
de keeren al gezet ? faas (ja, ze), ge keent beginnen te keerenen. CV (Aanh.). — let op iemand
zetten, het verzetten bij testament. Ze deed 't huis
op her dochter zetten. DB ; J ; CV (Rank.). — Den
deeg (ook den temper) zetten, hem gereedmaken
en laten zwellen. Vgl. J. — Inzetten (in sommige
spelen). Wie moet er nog zetten? Ne frank zetten. — Ne prijs zetten, in verkoopingen (ook wel
bij het uit de hand koopen) een prijs aanbieden.
't Huis es gezet op tien dunst frank. G' en zij'
nie' va' zinne te koopen, g' en wilt nog geene
pres zetten. — Zetten te(g)en, bij VD zetten

ZETTEN

---

onder. 'k Zette tiene te(g)en een da' 'k gelijk hè

(heb). 'k Zet er mijne kop te(g)en. Vgl. VD ;
CV; J. — O5 zet e glas, nen dreupel, 'm Ante,
enz. zetten, op iets (goeds of slechts) dat gebeurd
is, een glas, enz. drinken. Sies es te(g)en 't hauwelijk va' zijne zeune, en hie heet, (heeft) er nen
dreupel op gezet. As ge wat erft, mag er wel e
glas op gezet wer(de)n. Komt, me tillen der 'm
5inte bier op zetten. Men zegt nog : er ne vloek
op zetten; er ne snuif e pijpk') op zettest.
Vgl. J; CL (Bijv.). Ook ellipt. : er eereen (nl. dreupel of vloek b. v.) op zetten.
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ZEUREN

-- Samenst. Zetgoed, o., plantgoed ; SCH ;
zethomere, m., hamer met beitelvormigen kop,
dien men op een ijzeren voorwerp zet en waarmede men, door er op met een anderen hamer
te slaan, dit voorwerp af- of doortrapt; zetloof,
o. : het (raap)loof dat men niet tot voeder verbruikt heeft, wordt voor den winter uitgetrokken
en daarna, dicht naast elkaar, in den grond gezet
en met een weinig aarde bedekt ; in het volgende
voorjaar schiet het stengels en nieuwe bladeren,
die men, met de niet gansch ledige raap, tot
veevoeder benuttigt; zulk loof heet men zetloof :
--

— Iet verre zetten, het bijna eindigen, voltooien. Veelal in de uitdr. verre gezet zijn. Es

gaat om 'in mande zetloof veur de koe ; altemails laten ze 't zetloof bloeien en zaad) á eén.

de kasse gemaakt ? 1Vog niet, !snor z' es verre
gezet. Den oekst (oogst) es verre gezet, bijna binnen. Die broek was verre gezet, bijna versleten.
De vakrans' es verre gezet, bijna verstreken. Vgl.
Log., WVdb. — Van personen : verre gezet zijn,

ter es (of komt) in de zeu(i). Vgl. ZETJIE.

zeer ziek, stervensgereed zijn; geruïneerd zijn ;
dronken zijn. Vgl. J (i. v. WIJD). CV. —Het op (of
(i n) e loopen (schreernen, la(ch)en, enz.) zetten,
beginnen te loopen, enz. — Op iet gezet zijn, er
aan gewoon zijn. 't Ben op 't bier gezet, mor niet
op de wijn. Vader _akt snavies e sloo pmuz'tske
(slaapmutsje), zij' lijf es er op gezet. Ook : van
plan zijn iet te doen. Hie en zal er me mee traitwen, hie en ester me op gezet. No r de keeremesse
a 'k zekere, 'k ben der te stijf op gezet. Enkel

in 't vers. dw. Vgl. beneden, het wederkeerig gebruik; en J en CV : GEZET. - Schilderstern.
_let in den oker (of in 't eekenhaut, enz.) zetten,
het aldus schilderen of verven. J.
— 'Ved. Zich weren. Me moeten ons zetten,
anderst zijirae verloren (in spel b. v.). As 't hie
hem niet en zet, trekt er hie vandeure (sterft
hij). 'k Zal vzij zetteen oren vear'' den avond gedaan
te krij(g)en. — In

jet

leem zetten, er mede

tevreden zijn. Eest was hie te(g)en die vrijoudze
(vrijagie), mor rui heet (heeft) hie er hem i'gezet.
't Es erg zij' Wijf te verliezen, mor ne mains
moet er Bern i' zetten. — _Te(g)en iet hem zetten,
er zich tegen verzetten. 'k En wille n iet dat hie
er mee trauwt, dor zet 'k mij te(g)en. — Het
bier zet hem, begint goed te worden om gedron-

ken te worden. Ook van anderen drank (wijn
b. v.) : 'n drenkt diene wijn niet te tijlek, hie
moet hem nog zetten. — 't Were zet hem, het
weder wordt blijvend goed, wordt standvastig.
Zoo ook : 't were zet hem op de droogte (of op
de re(g)ene), het wordt en blijft droog. Men
spreekt wel van : gezet were, weder dat niet
verandert.
Gezet, verl. dw. als bn. gebruikt : ne gezette
mains, een man die de jongelingsjaren voorbij is,
geen oud en ook geen jong mensch ; — gezet
were, o., zie boven ; — gezetten drank, gezet bier,
gezette wijn, drank, enz. goed of geschikt om
gedronken te worden.
Afl. Zettelijk (uitspr. met ij), bn. bw., zetbaar : die stoelen en zijn liter nie' zettelijk, de
ploots (plaats) es te klaine ; — zettenge, vr., belasting, vgl. Wdb ; -- zettere, m., iemand die zet
( in spel, in drukkerij, enz.), Wdb; — zetsele, o.,
het gezette : z'es 't loof an 't zetten, snor 'k zie
dat beur zetsel niet en deugt ; vgl. VD.
--

—

Vgl. J.

Zeu, zeui, m. Zonder mv. Het zieden. 't Wa-

Zeuën, ww. Zie ZEULEN.
Zeug, vr. Niet in gebruik. Zie ZOG.
Zeu(i)e, vr. (?) ; of datief? Het zieden. In de

uitdr. i(n) zeuie (altijd zonder lides.) : roert de
melk goed, totda' z' i' zeu(z)e komt. Zie zEt (I).
Zeuien, onz. of bedr. st. ww. Very. : zeuidege,
gezeuien, Met hen of zijn. Daarnaast ZEUËN.
Zieden. 't Water zenit; 't hee' geryeuén. De pato(dd)ers zeuien ; ze zijn al gezeuên. Ge moet
d'aicrs zeeën. Es 't vlees gebraat (gebraden) of
gezeu(i)en ? — Fig. Mijne kof zenit. Hie es dor
ebraat en gezeu(i)en, hij is daar altijd.. —
Zenc(i)end heet, ziedendheet, VD.

Zeulen, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.).
Zeun, m. Eugeen. Zie PERSOONSNANIEN.
Zeune, m. Mv. -s. Verkl. zeuntse ; mv. -tres,

-tsies. Zoon. Wdb. Tonic hee' zeve' zesins. De
verlore zeune. Zeuntse lief; zeuntse zoete. Een

egoïst zegt : 'k moe' veur de zeune va' mij'
vader (of moeder) zorgen ; vgl. j.
Zeur, m. Zonder mv. Het zeuren (zie aid.).

Pier es veur de zeur. --- Zeur, vr. (lor), niet in

gebruik. •

Zeure, m. (). In de spr.: scare komt te icure,

wie zeurt verliest. Zie

LEFRE

De schrijfwijze

zeere' (— zeuren) kan gewettigd worden ; vgi.

DB (i. v. LEUREN).
Zeuren, onz. bedr. zw . ww. Niet eerlijk spelen,
bedriegen (in spel) ; fr. tricher. 'k En spele mee
liezen nie' geeren, hie zeurt altoos. SCH ; DB ; J

;

VD (e Zuidn. »). — In 't algemeen : bedrog plegen. In de kiezenge wordt er vele gezeurd. Der
zijn der die zeuren as ze werken, niet eerlijk, :eet
behoorlijk werken. Da' perd zeurt, het trekt niet
zoo hard als het ander waarmede het aangespannen is. — Bedr. ' in lesse zeuren, ze niet haoren.
— Vgl. KIL (BOREN, SEUREN) ; Log., Wdb. —
Zeuren, zaniken, is niet in gebruik ; zie VD.
Afl. Zeurachteg, bn., geneigd tot zeuren
ge zij' zeurachteg vanda(g)e; — zeurdere, m..
iemand (man of vrouw) die zeurt ; 'k en stele
—

mee beur nie nier, 't en es mor ne vuile zeerdere ; (van kiezing) de zeurders hen (hebben) de
viektorie; — zeurderije, vr. : al die zeurderije
steekt mij te(g)en ; — zeurenge, vr., het zeuren :
iederee' zeurt hier, we' zeurenge toch !

ZEURGE2I
Samenst. Zeurgat, o., zeurkause, -kerte,
-konte,-triene, vr., vrouw die zeurt ; — zeurkloot,
m., man die zeurt ; zeurgat, o., gat in een
zwenge, dat niet in 't midden is : in 't zeurgat
maakt de kartonk de .zwenge • vaste, als hij het
zwakste paard wil bevoordeeligen ; dit wordt
alsdan gespannen aan den langsten hefboomarm;
— zeurkorte, vr., veelal in 't mv. -n, kaarten waarmede bedriegers zeuren ; , fr. cartes biseauteres;
'k en spele nie meer voort, 't zij' zeurkorten ;
zeurzak, m., iemand (man of vrouw) die zeurt:
J/ie de zeurzak; C zeurzakken en es ' t nie
pleziereg te spelen ; vanhier zeurzakken, ww.,
zeuren (dat gewoner is) : eerlek spelen en niet
te zeurzakken ; en zeurzakkerije, vr., het zeuren ; vgl. SCH, DB, J.
Zeurge, vr. Mv. ongewoon -n. Daarnaast,
soms, ZURGE en ZOORGE. Zorg. Die moeder
draagt zeurge van heur kinders. Zonder zeurge
/even. »at es hier 't huis zonder zeurgen, zonder

bekommeringen, een ordeloos huis.

Zeurgen, ww. Daarnaast, soms ZOORGEN en
ZURGEN. Zorgen. Veur iemand zeurgen. 'k Zal
der ven.re zeurgen.
All. Zeurgelijk, bn., zorglijk ; zeurgere,
m., ienhInd (man of vrouw) die zorg draagt : zij'

:7! was ne zeurgere.

Zeva, vr. Zie DJEVA.
Zi e ZEVENE.
1Zi
Zeven, _e_w.
Zeven, ww. Niet gewoon : ziften. Wdb.
Zeven, telw. Bijv. gebruikt : zeve(n), zelfst.

gebruikt cn als slotwoord : • zeven(e); doch in het
eerste der laatste gevallen valt dikwijls de slot-a
(of zelf .ne) weg. 1(n) zeven (of zeventien)
haasten (of gauwten), zeer haastig ; zie HAASTE.
- Op zijn zeve (of zeventien) gemakken; zie
(EMNK. — Zeve jaar, de jaren van verstand.
'/5 Ben ook zeve jaar, zilde. Ge zijt toch wel
zeve jaar gewor(d)e zekere ? Vgl. ScH ; J. —
De zeve weken, nl. de 7 weken voor Paschen.
J)e zeve weke zzjm begoevt vanda(g)e (op Quinquag ( sima).
't jaar zevene, 1907 (ook wel 1807). —
1(lavere zevene of de zeve klaveren (of va' klaveren), klaveren-zeven. — Er zeve zijn, nl. zeven
jaar oud; niet dom zijn. 'k Ben der ook zevene
(of de zeve gepasseerd of veurbij, of meer as
zevene). — Drij keers (of keere') zevene, nl.
21 jaar. Z' es drij keers zevene, ze moet, kan
verstandig zijn. Vgl. CV, J, CL (Bijv.). — Van
let zeve weten, er niets van weten. Van 't rekenen,
tier emet hie zeven af. — 1-(n) zeven deelen, in
zevenen. Deelt die torte (taart) schoon zevene.
'k Hè (heb) de som zeve gedeeld. — Zeve venren hen (of krij(g)en) ten achten it/t, eig. (in

spel) op acht te winnen punten er zeven als voordeel hebben of krijgen ; fig. zeer bevoordeeligd
zijn (ten achten uit valt dikwijls weg) : ge krijgt
zeve veuren en g' en zij' nog nie kontent I —
Zeven en half, of half (of halver) zevene, half
zeven. — 'n Zevene, het cijfer 7. Twie zevens (of
zevenen).
— in den vorm zevenen. Te zevenen, te zeven
uur : 'k zal der te zevene zijn. — Veur (of naar)
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de zevenen, v6or (of na) zeven uur. — Over de
zevenen, over zevenen. Rond de zevenen,
omtrent zeven uur. — Van de zevenen, van zevenen. Z'es al van de zevenen • op. — Mee' zevene(n) of mee ons zevene : met zijn zevenen. Zie
GEZEVENEN.

Afl. Zevenste, telw., zevende : Lodewijk de
Zevensten ; z' es de zevenste van her klasse ; de
zevenste Hale ; te zevensten, ten zevende;
J; zevenstere, m., zevende, zevenkaart ; vgl.
DERDERE.

— Samenst. Zevembok, ni. , hoopje van zeven
zevendobbele,
bijeengegroeide noten ; zie 130K ;
zevenduust, telw. ; vanbn. bw., zevendubbel ;
bier zeveliduzendste, zevenduizendste ; zevenhock, m. ; vanhier zevenhoekeg, bn. Wdb ; --7zevenhonderd, telw. ; vanhier zevenhonderste ; —
zevekant, m., plaats met zeven kanten ; vanhier
zevekanteg, bn. ; — zevenoo(g)e, vr., Wdb ; —
zevesterre, vr., zevenster, -gesternte; zevestoudze, vr., huis van zeven verdiepen ; zie
sTouDzE ; — zeventiene, telw., zeventien ; vanhier
zeventienste, zeventiende ; KIL. CV. J ; en
zeventienstere, m., zevenkaart in 't jasspel ; ,hij
telt 17 ; en zeventienhonderdste, telw. ; ook
• zeventienderhande, bn. ; zeventig (uitspr. zeof tsevantach, zie dit laatste), telw. ; vanhier
zeventegste ; zeventorre, in., torentje van
zeven marbels ; zeveweunste, vr., woning (of
rij woningen) voor zeven huishoudens ; niet gewoon ; — zevezangere, m., verkl., gewoon,
-zangerke, daarnaast zeve-vrende-tale, vr., hofzangertje (./Iip/ais icterina VIFJLL,), dat zeven
veischillende zangen of talen kent (zoo 't yolk
beweert) ; vgl. Sell, DB, J. — Ander samenst. zijn
nog : zevenderhande, bn., Wdb ; zevevrij, o.
(soms vr.), beer en aas van dezelfde kaartenkleur
heer = 3, aas = 4, maakt samen 7 ; — zevenureblomme, vr., tijgerlelie ( PT/grid/a pay onia Juss.):
de blom en /rep ;nor zeven wren, zegt het y olk;
— zevenuremesse; vr., mis te zeven uur; CV, J.

Zezewiet, zezuïet, m. Zie DJEZEW-, DJEZU1ET.
Zibberen, onz. onp. zw . ww. Very. : Libberdege, gezibberd. Met hen (hebben). Kwijlen, zeeveren. Diene zatterik zit dor te zibbere(n) gel ij k
e klai' kind. — (Zeeverend) babbelen. Da' wijf
beet (heeft) eva' gebabbeld en gezibberd I — Onp.
Stofregenen. Het zibbert al van deze mor(ge)n.
— Vgl. ZABBEREN, ZEEVNREN.
— Afl. Zibberachteg, bn. : 't es zibberachteg
were; — zibbereere, m., iemand (man of vrouw)
die zibbert : de vbbereere was Weer bez?g ;
— zibberenge, vr., het zibberen (zeeveren, zaniken, stofregenen) ; — zibberesse (klemt, op res),
vr., vrouw die zibbert ; — zibberije, zibberderile,
vr., hetz. als zibberenge.
Samenst. Zibberdag, m., dag dat 't stofregent ; — zibberkause, -kerte, -konte, vr., vrouw
die zibbert ; zibberkloot, m., man die zibbert ;
zibberre(g)ene, in. stofregen ; — zibberwere,
-

,

o., stofregenachtig weder.
Zich, vn. Niet in gebruik. Hie wast hem (niet
zich) ; ze wasschen houdere (niet zich) ; ze kamt
her (niet zich) ; ze geet (geeft) her (niet zich) veel
moeite ; ze doen houder (niet vat) veel miezerie
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an. -- Zichzelf is zovl. zij (of za)zelven, zijn (of
zan) ai(g)e zelven : hie en leeft veer niemend
anderst as veur zijzelven (of zijn ai(g)e zelven) ;
mv. houder (al(g)e) zelven : ze doen houder
(al(g)e) zelven de dood an. -- Vgl. Al. en Vorml.

Zichel, vr. Zie ZICHELE.
Zichele, vr. Mv. -is. Verkl. -Ike ; mv. -Ikes,

-lkies. Daarnaast SICHELE. De eind-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Zicht. Ges (gers, gras) snije mee
'n zichele. Her beene zijn zoo krom as 'n zickele.

DB ( 'LIGGEL, ZIKKEL) ; J; VD
Zuidn. »). — Stroodekkersterm. Recht, getand
ijzer, waarmede men dekroe en deklatte vasthoudt. Volk en Taal, VI, 133.
Zichelen, bedr. zw. ww. Daarnaast SICHELEN.
Met de zichel afsnijden, zichten. Ge moet da' ges
(gras) van de straatkant ziehelen. J.
-- Afl. Ziclzeleere, m., iemand die zichelt ; —
zichelenc e, vr., het zichelen; het gezichelde :
KIL; SCH ;
(«

reekt de zickelenge bijeen.

Zicht, vr. Niet in gebruik (ook niet de ad.) ;
zie ZICHELE.
Zicht, o. Zonder mv. ; zonder verkl. Wdb. —
(Vooral van drank en met een ontkenning) aangenaam. of bevallig uitzicht ; fr. bel aspect. Troebel bier en hee' gee' zicht. IL'ijn in e leelek bierglas, dat en ka' gee' zicht hen (hebben). Vgl. J.
-- Afl. Zichtbaar, bn., Wdb.

Zichtend, vw. Zie SICHTEND.
Zidderen, ww. Sidderen. Beven en ,ridderen.

DB.

All. Zidderachtew, bn. : 'k li(gg)e aszee' de
kur(t)sen, en 'k ben toch zoo zidderaclzteg ; —
ziddereere, m.., iemand die herhaaldelijk beeft :
vader werdt ne ziddereere , — ziddereng e, vr.,
het sidderen : er lir:p 'n zidclereng e deur 'hut
mij' lijf.
Z1e, tusschenw. Uitroef ) van verwondering ;
fr. tiens, volla , ndl. ziedaar, ziehier. Zie zie !
.de luch(t)bal klakt open. Zie-ze ! dor es ons
broere de saldaat !.Vgl. J en Loq., fVdb zi, zi'.
-

.

Zieden, ww. Niet in gebruik ; zie z E (I)E N .
Ziegezagen, Ww. Niet in gebruik.
Ziek, bn. Trapp. v. verg. : zieker(e), ziekst.

Wdb. Zoo ziek as nen hond, zeer ziek ; J. —
't Es om (er) ziek af te wer(de)n, 't is een
ongelukkige zaak, erg jammerlijk. — Schertsend.
Ziek zijn es ongezond. CV (Aanh.). — 't ti'eer
es ziek, het weder staat niet vast, is onzeker,
dreigt slecht te worden, voorspelt regen. Vgl. J ;
CV (Aanh.). -.— Zelfst. m. enk. : zieken; vr. enk. .
zieke; mv. der drie geslachten : zieke.
— Afl. Ziekachteg, bn., Wdb ; — ziekelijk
(uitspr. met ij), bn., \Vdb ; — ziekte, vr , Wdb
alle besmettelijke ziekte (van mensch, dier of
plant) : de ziekt' es op 't doorp, in de stad, vooral
typhus ; de ziekte komt te pende (binnen) en gaat te voete (buiten) ; gewoonte : vloeken en zuipen,
't es bij keen 'ii ziekte ; lie(g)en en bedrie(g)en es
vgl. J, SCH (Bijv.).
-- Samenst. In den vorm ziek- : ziekhuis, zelden zieken-, o., Wdb; J ; — ziekkomere, vr.,

Izrj keur 'n ziekte ;
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ziekenkamer; — ziekkonzee, m., gewoon ziekverlof, o., ziekteverlof, -congé ; J; SCH (Bijv.) ;—
ziekoppassere, ook zieken-, m., man of vrouw die
zieken oppast : zijn dochter es ziekoppassere ; —
ziekrappoort, o.. ziekenrapport ; — ziekstoel, m.,
ziekestoel ; — zi'ekzale, vr., ziekenzaal. -- In den
vorm zieke(n) . ziekendrank, m., drank voor zieken ; — ziekekost, m., daarnaast ziekenteten, o.,
zie 'PETEN.
Ziel e vr. Zie ZIELE.
Ziele, vr. Mv. -n. Verkl. zielke; mv. -kes, -kies.
Daarnaast soms DZIELE (zie afd.). Ziel. Mee hert
en ziele. Der en was geen levende ziele te zien.
Wdb. — Spr. Ziele verloren, al verloren. Soms
breidt men uit : geld verloren, iet verloren ;
eere verloren, veel verloren; ziele verloren, al
verloren. — 't Zal zijn ziele gedenken, hij zal

't duur bekoopen, dat zal hij onthouden. J ; CV
(Aanh.). --- Twie zielen in Mn) lijf (soms
lichaam), twee menschen die innig vriend zijn,
(lie een zijn ; veelal van gehuwde menschen :
man en wijf, dat zijn twie zielen in (soms en)
e"e' lijf. j; CV (Aanh.). — E stik (of 'iz deel, of
brokke) va' zijn ziele, iets zeer dierbaars (of
wat een vrek als dierbaar beschouwt). 'k L riet'
hem ne kurf appels, mor 't was as of hie 'in
brokke va' zijn ziele moest weeggeên. C V (Aanh.) ;
J. — Veur iet zijn ziele verkoopes, er hevig naar
trachten. Veur nen dreupel zoo (zoo) Sieske zijn
ziele verkoopen. J; CV (Aanh.). — (In de kinder-

taal) bloed. Als een kind zich met een mes gesneden heeft, zegt neen : on (uw) zielke komt uit.
Altijd als •verkl. J (zIELEKEN). - Zielke, kindje.
Jilomt op mijne schoot, mij' zielke; inij' zieke
zoete.
-- ( iii te bevestigen. 't Es mijn ziele waar !
'k Hè 't inijn zielke gepaisd ! 't Es de waarhied,
op mijn ziele ! Zoo ook : (op) mijn ziele Gouds
(vervormd tot : mijn ziele ganks of ,ianskies) ;
en : - (op) mijn ziele (her) zaleghied, bij VD : bij

mijn ziel en zaligheid. -- Vgl. DZIELE, GANKS.
Samenst. Zielhond, m., zielverkoopere, m.,
zielverkooper; VD, J, Loq., Wdb; — zielmesse,
vr., .zielmis, Wdb : veur dein buik 'n zielmesse
doen, lustig smullen; SCH, J.
Zien, ww. Wdb. -- Te ziene. 't Es le zieize,
men moet het afwachten, zooveel als : misschien,
't mag betwijfeld worden. 'k Konzine zien, doch :
-

'k kom om te ziene. 't IVas vreed om ziene. Zie
IiZ.- en Vorml. — Dobbel zien, dubbel zien,

scheelzien ; (ecuigszins) dronken zijn ; vgl. VD.
Daarnaast : er veur zien. J. — Spr.
Zien doe' gedenken. J ; CV (Aanh.). — Iemand
nie' keune zien of (soms noch) hoort n (of lijen),
hem niet kunnen verdragen. J ; CV (Aanh.). let
nie' keurre zien, het niet kunnen nazien, verdragen. Iemand (of iet) veur zijn oo(g)en iiie
koine zien, niet kunnen uitstaan : hie en koest
zijn stip fdoclzte r veur zijn oo(g)en nie' zien ;
^r
^azoo't geld
weeg
smijten
veur
— dat en kan,
ek z
inijn oo(g)en iiie' zien. --- Geen steke (ook geen
hand) veur zijn oo(g)en zien, niets zien ; vgl.
VD, J. — Uit zijn oo(g)e' zien, goed opletten :
'k moest uit ifiijii oo(g)e' zien as t k over da'
lank en smal bru rske genk; iemand die kommerse doet, moet uit zijn oo(g)e' zien. CV
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(Ranh.). Hie en ziet deurgeep ander oo(g)en,
as deur die va' zij' wijf, wat zijn vrouw wil, wil
hij. — Iemand zien (af)kommen, raden wat hij
voornemens is te doen. 7onie wildego mij bedrie(g)en, ?nor 'k zag hem (af )kommen. J. Ook :
iet zien (af )kommen : 't verwondert mij dat de
muur zoolange gewacht heet (heeft) van te vallen, 'k hé 't malheur al lang e zien (af )kommen.
— De weereld (of de mainschen, of ook iet) gezien
hen (hebben), ondervinding hebben. As ge paist
da' 'k geene mains gezien en lii (heb), zijde
mis. — Staan zien, verwonderd, beteuterd zijn.
As hie 't nuns (nieuws) zal hooren, zal hie staan
zien. Nui stoje (staat ge) dor te zien, hee ! Ook :
(op iet) staan zien gelijk ven hond op 'n zieke
koe. CV ; j. — Iemand zien (met een volgenden
infinitief). 'k Zie ze no_^ • mee leem trauwen, ik
voorzie dat ze nog met hem zal trouwen. 'k En
zie hem nie and te vier(de)n. Ook wel wed.
'k zie mij nog op strafe ,o ezet te wer(de)n. Vgl.
CV ; J; Loq., I fedb.
-

-

— In iep gee' gat zien, geen uitkomst zien.
Keunde da' werk Hief doen de ? Of zied' er gee'
gat in ? Ook weel.: 'k en zie der mij gee' gat in.
— Er uit zien, schijnen te zijn. Ge ziet er zoo
bleek uit. Ze ziet er uit as 'in piejoene. Da' kind
en ziet er mor ziekelijk uit; 't ziet er nem bleekP
zak uit. Ook wel zonder er uit . ge zie' zoo rood.
Hie zie' rood) erelijk nen hane. Vgl. SCH ; j;
VD. — Er naar zien (naar een ziekte b. v.), den
schijn hebben. 1!_Ioeder hee lange ziek geweest, en
ze ziet er naar. 'k Geloove da' ge gisteren e glas
te veel gepakt het (hebt), want ge ziet er stijf
naar. Met ontkenning : niet ontzien. Hie en zie
nor zij' vader niet, hij luistert er niet naar. Zij'
moeder es te(g)en da' vrijen, mor hie en ziet er
nie naar, 't scheelt hem niets. 't Hag rainen of
niet, 'k zal toch uitrijen, 'k en zie er nie naar.
R ; J. — Zien oj iet, er op zien, zeer nauw zien
(uit gierigheid). Z' en zal her geenen hoe(d) koojen, ze ziet er op. As 't keermes es, verteeren ze
vele, z' en zien op geene frank. Ook van ,poging.
Om iet te verkrzj(g)en, em mag ne mains op de
moeite nie' zien.

DB ; J.

-

Het oi iemand gezien

hen (hebben), er op gebeten zijn. 'k En wete nie
wa' da' 'k her mesdaan hi, mor z' hee 't op mij
gezien. DB. — Wed. Er hem (zich) man (of
baas, of meester) over zien. Vgl. MAN ; j. —
Zien te, trachten te. Tiest es vlij veeren in de
schole, mor 'k zal hem toch zien te krij(g)en.
't Es 'n schoone plootse (plaats), zie' ze te kril=
(g)en. Ge moet zien toe te kommen. Vgl. VD ;
DB ; - CV ; T ; J. — Zien om, teekens geven van.
't Ziet om te donderen. Ze zag er uit om zot te
wer(de)n. DB.
— Als stopwoord : mede't of zieje't (ziet ge' t).
'k Genk er nortoe, ziede 't, en 'k jakteg' hem
vaste, ziede 't, en 'k gaf hem ferme raznznelenge,
ziede 't, dat hie 'tg'heel zij' leve' gedenkti' zal.
— Da' zilleme zien ! dat zal niet gebeuren, dat
zal niet waar zijn. Hie paist dat hie Mee mijn
dochter zal trauwen, mor da' zilleme zien ! J ;
CV (Aanh.).
Zelfst. o. : zicht. Ze lag dor mee her keel
afgesneen, in her bloed : dat was e leelek zien!
Afl. Ziendelenge (of zienlenge), soms zien—

--

ZIJË:Y

-^-

delengs, bw. (vgl. BLENDELENGS) : ze laat her
ziendelengs bedrie(g)en. Hie smijt hem in 't watere (of in 't ongehek) ziendelenge. Vgl. J ; CV
(Aanh.) ; Loq., I4l db. ; — ziendere, m., ziener :
'I brandde e, en der was veel volk, mor er ware'
meer zienders as bhisscliers; as 't brandt, zijn
er Brij soorte va' mains(ch)en : blusschers, zienders en dieven ; — zienlijk, bn. bw., daarnaast
ziendelijk (met ij), Wdb : ze was al tien jaar
ziek, en nu es ze ziendelijk g'holpen deur On sLievra.uwke. ; J ; CV (Aanh.).

Zier, vr. ; zift, vr. — zigzag, in. Niet in
gebruik (ook niet de afl. en samenst.).
Zij, zije, zijde, pers. vn. Vr. enk. Zij moet
't doen, gij niet. Wie was 't gij of zj(j)e ? ; —
Mv . der drie geslachten. Zij wildegen deureloopen, Wij niet. Zie _Al.- en Vorml. ; vgl. hier
ZE, ZOUDER(E). - Zij, wijfje van dieren, is niet
,

in gebruik.

Zij, zijde, vr. Zie ZIJE.
Zije (uitspr. zijp), vr. Mv. -n. Verkl. ongewoon.
Zijde; fr. cótei Geld op zije zetten (of le(gg )en),
ter zijde. Alle la(ch)en op zije, alle scherts ter
zijde. — inn alle kanten en zijen. 't Volk

kwa7nj5 toegestroomd van alle kanten en zijen.
't Water liep lankst alle kanten en zijen. —
Van Isl. en, van bezijden, zijdelings. Ge moet dat
van tsije pakken. Zie Kl.- en Vorml.
— Afl. Zijlengs, gewoon zijlenge, bw., zjjdelings : 'k kreeg ne slag zijlenge.
Samenst. Zijberd, o., berd voor de zijden
--

van den wagen (of de kar) ; zoo zegt men ook
achterberd (het achterste sluitberd) en veurberd;
J; — zijbeuk, m., beuk op de zijde der kerk :
der zijn twie zijbeuken ; DB, CV, T, J, CL
(Bije.) ; — zijgooi, m., daarnaast zijveu(g)ele,
vogel of gaai, die naast den oppergaai staat : er
zijn twie zi^gouien; — zijspille, vr., (groote) tak
nevens de hoofdspil van eenen boom; ook : zijtak
der sprange (zie ald.), waarop de zijgooien staan;
DB, CV, VD, J; - zijstrate, vr., zijstraat; —
zijweeg (sch. e), m., zijweg; zijweg )ele, zzjwe(g)eienk, m., zijpad ; — zij er(t)s, bw., zijwaarts.

Zije, vr. Zonder mv. ; zonder verkl. Zijde ;
fr. soie. Zoo zacht as zije. Ze was in de zije,
niet : in zijde; vgl. VD.
— Afl. Zijen (of zijie), bas., zijden : zijre lent,
zijden lint, zie APPELTAARTE.
Samenst. Zijwoorme, m., zijdeworm.
—

Zije, vr. Mv. -n. Verkl. ongewoon. Melkteems ;

fr. couloir. De zije is een bodemlooze houten
kom, waarover men een filtreerdoek spant en
vasthecht : de kom heet zijkom, en de doek
zijdoek. Vgl. OUD., Bijdr., SCH, T, R, J : zij ;
DB : ZIJDE.

Zije, bedr. zw . ww. Very. : zijdege, gezijd.
Met hen (hebben). Zijgen (van melk). Ge moet de
melk zijen. SCH ; R; J; VD (« gew. ») ; DB
(ZIJDEN, ZIEN).

— Afl. Zijelijk (uitspr. -lijk met ij), bn. : die
melk en es nie' zijelijk.
Samenst. Zijdoek, m., zijgdoek, VD; —
zijkom, m. (niet vr.), zie ZIJE.
—
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Zijgen, ww. Van rasalk. Niet in gebruik.

Zie ZIJEN.

,Zijgel] (uitspr. met g), onz. st, ww. Very. :
zeeg, gezegen, Zakken, .zacht en langzaam dalen.
Den borsn (barm) zijgt, De muur en es nie sterk
genoef : hie zal zijgen. Den talu zijt ineen.
Da' zijgt uiteen. 't Tak (dak) zeeg nere.

Zijn, vr. Niet in gebruik.
Zijn, ww. Very. : 'k ben, ge zijt, hie es, me of
ze zijn; 'k was, ge ie'aart, me of ze waren ;
geweest. Naast geweest gebruikt men soms
weest : de dieven hen ( hebben) 'n tweerde
verkie weest stelen. Met hen (hebben), niet
met zijn : z' hen der geweest. — 't Es ikke,
ik ben het ; zoo ook : 't es gije, 't was zezije,
't es woudere of goudere (wijlieden, gijlieden),
enz. ; vgl. fr. c'est inoz, enz. — 't Es er(e), naast
er zijn er(e). 't Es er die ze(gg)en dat de 7evereld
verkeerd droztit (draait). DB. -- 't Zalti. iel (of
ewat) zijn, 't zal erg zijn : 't zal co o' zijn, as zie
zul thuiskommen, Ook ironisch : hie spreekt ge
dureg oase zijn fortune, snor 't zal iet zipn, het
zal niet veel beteekenen. Vgl. CV (Aanh.). --Al es 't dat, al ware 't dat, zelfs als. Al es 't da'
moeder betert, toch zilleine moeten oppassen. Hie
vraagt mij hulpti, mor hie en zal ze nie krij(g)en, al ware 't dat hie op zijne kop genk staan.
CV (Aanh.). — Waar zijn, versterkende uitdr. ;
zie WAAR ; J. - Dat 't es (of zij) wat 't
ook : 't mag zij' wat 't wilt 't is mij gelijk,
fr. pen in'isizporte. Vgl. J ; CV (Aanh.). — Wee,@
zijn ; zie WEEG. - Er zijn, leven. Er geweest
hen (hebben), dood zijn, J. Welstellend, rijk zijn :
veur den eurleu(g)e 'n haan (hadden) ze geen
duite, snor nui zijn a' ere. Het goed voor hebben,
niet mis zijn : g' en zijt er nie, zilte,
-- [et een voorzetsel. Met af (daarnaast van
af). Z' es af, zeer vermoeid. Er af zijn, er van
af zijn. Er verre (van) af zijn. El.lipt. : de keeren
es af, de tonne was af, enz. Zie F. - Met an
(aan). A(n) wie es 't oin te spelen ? Der es iet an
da' bier. Er a(n) zijn. Dor was veel a(n) vaste.
Zie AAN. -- Met bij. illoeder es er bij: An tafel
ben 'k er bij. Zie BIJ. - Met binnen. De koe es
binnen. 't Kooren es al binnen. Zijne zezin es binnen, in soldatendienst. Ze zijn al lange binnen,
w elstellend, rijk. Vgl. BINNEN. - Met buiten (zie
aldaar). De heeste' zijn nog buiten, niet in den
stal. 't Loof es no; buiten, op het veld. Z' heil
(hebben) anaal van Nonkel g'erfd, mor ik ben
der buiten. — Met boven (zie áld.). :hoeder es
boven, op de bovenverdieping, op • den zolder. Er
boven op zijn. -- Met deure, van deure. Er deure
zijn. Er van deure zijn, Zie DEURE. - Met in.
D.'iz oekst es in, binnen. Er in zijn. In zijne zotte(n) zijn. Zie IN. - Met mee, te(g)en. Zie ald. —
Met neffes. Er neffes zijn, mis. Zie NEFFES. -Met onz(me). 't Land es oiiziize. De wend es omme.
Zie OM. -- Met onder(e) (zie ald.). Er onder zijn,
in bed ; be g raven. — Met op. 't Es amaal op.
Er op zijn, Op ne venkel zijn, er werken. Op ne
stiel zijn, hem leeren. Zie oP, OPZIJN. - Met
over(e). In sommige spelen : over zijn. Zie OVER.
— Met uit. De koeë' zijn uit, nl. uit den stal.
eila zijn uit (in spel). Er uit zijn, een goed num,

,

paer hebben ; gewonnen hebben; in een goeden

ZILLEN

—

toestand verkeeren. Er op uit zijn. Zie UIT ; OP.
— Met van.:Vie' vele va' ze(gg)e' zijn, zie VAN;
en boven af. — Met veur, veuren. Veur iemand
zijn, hem genegen zijn. Veur iet zijn, het graag
hebben. Ge zijt er veuren. Zie VEUR, VEUREN.
— Vgl. ER.
— Gaan. Redde (hebt ge) nor Brussel. geweest ?
Vgl. 't fr. — Antwoorden. As 'k heer nen dienst
vra(g)e, es 't altoos : 'k en kan niet of 'k em
inag niet. As z' hem sprak van te betalen, Loons
was 't . 'k en hi (heb) gee' geld. J. — Doen,
maken. Zes en tiene es (ook ware) zestiene. Der
es 'n ruite gebroken, nier 't en zal zekerst
nieinesid g e:ei'est hen (hebben),
Bevestigende uitdrukkingen. Dood es dood,
en dor en es niet (niets) an te doene. TVa' wild'
er a(n) veranderen : verloren es verloren. GeWonneiz es geze'onnen ! Zie la - en l' orml.
— Ndl, hulpwerkwoord hebben wordt soms
zoel. zijn. 'k Ben (niet heb) uitgeklapt. De peereleere zal ,, aan urtgeblomd zijn. Vgl. J. —
Omgekeerd : 'k hi (nooit ben) begonnen; z' hi
(hebben, nooit zijn) mij gevolgd. ----- Zie A7.- en
—

-

V077111.

Zijn, vn. ; bezitter : m. of o. enk. Wdb. — Irn)
zijne zotte(n) zijn. Zie IN. - Zelfst. m. enk, Bij
de zijnen, bij zijn verstand ; kop (of een ander ras.
enk. nw.) is onderverstaan : Trest en es nie wel
bij de zijnen. Van de zijnen, van zijn verstand :
hie es van de zijnen, g'hoort het a' zij' klappen.
— 0. enk. 't Zijne, zijn eigendom. Hie efeunt
in en op 't zijne. Ook, zijn gedacht, zijn woord :
iederee(n) zegt (of weet) er 't zijn overe. Vgl. J,
CV (Aanh.), CL (Bije) . — Alk kent (of o-ct, of
voelt) 't zijne, nl, zijne pijn, zijn ongeluk.
Zijnent, ho'. uitdr. In : te zijnent, in zijn

huis.

Wdb.

Zijnentwe(g)e, zijnentwille, uw. Wdb.

Veelal met vaiiz) en om. 'k Groei ou (uj va'
zijnentwe, . 'k Zal 't elan onz zijnentwille.
Zijp, vr. Niet in gebruik.

Zijpelen, ww. Sijpelen, druipen. 't Bier
zijpelt uit de tonne. 1llijn kleere' zijpelen van
't nat, van de re(g)ene.
— AlL Zijpelachteg, bn.: zijpelachteg were,
druipend weder ; J ; — zijpelenge, vr., het zijpelen : 'k hoore 'n zij,belenge; het gedruipte : kuist.
die zijpelenge mee nen dwail op.
Zijpen, onz. zw . (niet st.) ww. Very. : zijptege,
gezijpt. Met hen (hebben). Sijpelen. Der es e gat
in die kanne, 't water zijgt. De panne' van 't tak
(dak) en sluiten nie' goed, de re(g)e' zijpt er
deure. — Druppels laten vallen. Pier es zoo nat
dat hie zijgt. Hie zijgt gelijk ne waterhond. DB;
J. — Zijgende nat. 'k Aloest in de re(g)e' Berken, en 'k bi (ben) zijgende nat. SCx.
— AH. Zijben; e, vr., het zijpen.
— Samenst. Zijpmane, vr., maan die regen
geeft : de rosse maan es 'n zijpmane.
Zillen, hulpw. Very. : ik of hie zal (soms za'),
ge zilt, we of ze zillen (of gesyncopeerd zin) ;
ik of hie zoo (zaclitl. o), ge zoadt, me of we zoon.
Vragende vorm : zal 'k (of za' 'k) ? zilde (of

ZII,T

—

zi.'lle) ? zal hie of zaltie, zaltan of zattan, zal hij ?
zal ze of zasse ? zal 't of zaltat of za"t ? zillewe,
gewoner zilleme en zimne, zullen wij ? zillen ze
of, gewoon zin e, zullen zij ? Imperfectum : zoo 'k
( zachtl. o ), zou ik ? zode, zoje, zoo, zootte
(verkorte ó), zoudt gij ? zoot hie (uitspr. zotie),
zoo hie, zotan of zoan, zou hij ? zosa, zou ze ?
zoo 't, zodet, zojet, wat, zou het ? zone, zouden
we ? zoon ze, zouden ze ? zie Al.- en Vormi. —
Zilde, zille wordt ook als tusschenwerpsel op-

gevat ; 't beteekent : hoort ge, verstaat ge, zult gij
het doen ? Zwijgt 'vi beetse, zilde ! Ge moet liet
heur ze(gg)e, zilte ! Ge moet zondag- komme,
zille ! -- Het ww. waartoe zillen behoort, wordt

dikwijls in een volgenden zin w eggelaten. Iemand
gebiedt : ge zilt meegaan ; het antwoord luidt :
'k en zal ! Z' en zoo dat niet doen. En zose ?
'k En zal 't niet doen. En zilde ? Hie zal on (u)
'n rammelenge geen. Zotie (zou hij), of wa' zotie?
Es zijne zeune e'ijrer g ewor(de)n ? Wa' zotie !
wel neen ! Ze zijn dezt(g)enie' genoe f om 't huis
int brand te steken. Zoon ze ! Ze zal 't wel doen
[VVa' zose ! d. i. wat zou ze, ze zal 't zeker niet
doen. Ge moet dat vergeten ! A zoo 'k zee(l) !
in 't geheel niet ! Gade nie mee de ? Zoo 'k 7,0è
G' en zoodt dat nie kennen doen. 'k Zoo, 'k zoo !
ja, zeker ! Ge zoodt moeten 't land omdoen. 'k En
zoo, 'ken zoo ! Enz. — Vgl. SCH, DB, CV, R, J :

ZULLEN.
Zilt bn. Niet in gebruik.
,

Zilver, o.

Zie ZELVERE (ook de afl. en
samenst.).
Zin, m. Mv. -neiz. Verkl. zinneke. Wdb. —
V'a' zijn zinnen zijn (of gaan, of g(e)raken),
zinneloos zijn of worden. J ; CV (Aanh.). —
Zijn vijf zinnen nie hen, zijn volle verstand niet
hebben. Ook : de vijve nie hen. J ; CV. — Va(n)zinne zijn, van zins zijn. Z' es va' zinne te trait-

wen. 't Fleer es iet va' tinne : 'k geloove dat
't gaa' vriezen. — Goe' (of ha') zinnen hen.

Van personen : iets goeds (of kwaads) in den zin
hebben : vader hee' goe' zinree vanda(g)e. Van
weder : 't were schijnt ka' zinnen t'henne (te
hebben). Vgl. CV (fla;zh.). — Zijne zin doen, zijn
goesting doen. Da' manneke heet (heeft) al zij'
zinneke. An da' wijf en es niet (niets) te ze(gg)en,
ze doet het al nor herre zin. 't Engaat (of staat)
nor mijne zin niet. — Zinnen in iet, goesting
naar iets. Z' hee' zinnen in nen appele. Ge zilt
nog zinnen in die koe krij(g)en. Ook : zinnen in
iemand, goesting naar of genegenheid tot iemand;
ze kreeg zinnen in Eihiel. Vgl. J.
— .Afl. Zinneloos, bn., Wdb.

Zindelijk, bn. bw. Niet in gebruik.
lindere, m.; —zingelee, ww., zie ZENDERE

(vgl. Loq., LL'db), ZENGELEN.
Zingen (uitspr. zengn), ww. Very. : zonk
(of tank), gezogen. Wdb. — Zengen gelijk
'n Lijstere, nen achtergaal, 'm botvenke, ne ven(g)ele, schoon . en veel zingen (van menschen).
Vgl. J. — Gezonge messe, mis waaronder gezongen wordt. In tegenstelling met : geleze messe. —
Spr. JL'bt nui gezonge, zal de koster, en de kerke
stond im brand. J. -- Ne veu(g)el zengt zoo we/
van orremoe (armoe) as va' weelde. CV.
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— Afl. Zengelijk (met ij), bn., zingbaar;
zen,ere, m., iemand (man of vrouw) die (goed,
veel) zingt : da' maiske was ne goeé zeeere.
-

Zink o. Zie ZENK (ook de afl. en samenst.).
Zink (uitspr. zenk), m. (niet vr.). Daarnaast
,

ZONK. Laagte in den grond ; plaats waar de grond
zinkt of daalt. Ze weient in ne zeek. Loq., Wdb.

Zinken (uitspr. zenkan), ww. Very. :

zonk (of
gezonken. Wdb. —. Bedr. 't Lijk (of de
lichter) zenken, het met twee touwen in het graf
rycznk),

nederlaten. Bij uitbreiding : begraven. Vgl. KIL ;
SCH; DB ; T ; CV ; J. -- Onz. Dalen. Van grond :
de grand zenkt hier stijf. Van prijs : de prils
van de kolen zal zenken. Van renten, enz. :
d'aksies (aktiën) zenken; en in spel : 't geld vermindert, er is verlies. — Zijne moed (of koeroudze) tienkt z'n zijn schoenen (of botten), hij
verliest den moed.
--_ All. Zenke n; e, vr., sinking. biet ziteiken ;
laagte in den grond : 't water blijft lange staan
in die zenkeng e; ook : het laten dalen van 't lijk
in 't graf ; en, bij uitbreiding, begrafenis; Sí'It,
DB, CV, J.
Zinnen, wow. AVdb. Ge zit ara 'í zinnen, peinzen, overpeinzen. — Verzinnen. Wa' zinde were?

Ziraffe, vr. Zie DJIRAFFE.
Zitten, ww. Wdb. — Met een persoon als

onderwerp. Het zitten hen (hebben), eene ziekte
(b. v. jicht) hebben ; bedrogen zijn ; dronken
zijn ; zinneloos zijn. Ook : geld hebben, rijk zijn.
Vgl. KIL ; DB; J ; CV ("Aanh.). — Duive(n)
(of konijne(n) zitten hen, ze hebben. Moeder hee
zes konijne' zitten. Vgl. J (i. v. LIGGEN). - ,biet
late(n) zitten, sterven. J (i. v. HET). - Het
weten) zitten, het kennen en kunnen vertellen ;
goed kunnen spreken. Laat hem mor begaan, hie
zal hem roe/ nil de slag trekken : hie weet het
zitten. — Van notaris : zitdag houden (voor een
verkooping) ; de notares zit al den tweerde keer,
't es verblijf vanda(:)e. Vgl. SCH (Bije.).
— Met achter(e). Achter iemand zitten,

iemand naloopen, al loopende willen vangen of
vatten. Eig. en fig. Zie ACHTERE. Zoo ook :
achter iemand zijn hielen, zip' gat, enz. zitten.
Vgl. VD. -- Achter iet zitten, het trachten te
bekomen. De plootse (plaats) va' sampetter es
open, en hie zit er achter, zilde. Onder den eurleu(g)e moesten de znains(ch)en achter 't tele'
(de pato(dd)ers, de boter, enz.) zitten. Vgl. SCH ;
DB ; R ; J. — Er achtten zitten, nl. achter de

grendels, in de gevangenis zitten. --- Met an
(aan). An 't schotelka zitten. Zie SCHOTELE. —
An iet zitten, het wegnemen, gedeeltelijk stelen.
Die duvels va' jongies zitten an onz' appels.
Ge zit an de rijssap. Wie heet (heeft) er an
d'hesfie gezeten ? Ook wel van dieren : de katte
zit an 't vlees. Vgl. CV;R ; J. — Met dcure.
Da' manneke zit er deii.re, nl. door zijn broek.
— Met in. I(n) klodden, palnllen, nesten slechte
lake(n)s zitten, in moeilijkheden, in slechte zaken
verwikkeld zijn. DB ; J. --- In iemand zijnen hof;
zijn rope (rapen) zitten, er in zijn met bedoeling
iets te rooven ; fig. ge zit in zijn rojben, ge wilt

hem benadeel ben, onderkruipen ; vgl. J (i, v.
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uitdr. : 'k zit (ook sta) er veuren en 'k moet er

- Er worm (warm, goed, slicht, pover-

kes, enz.) i(n), zitten, welstellend zijn (of in
slechten toestand verkeeren). Vgl. VD. — Er i(n)
zitten in de gevangenis ni. Ook wel zonder er
in : hie moet twie jaar zitten. Vgl. CV; R; J.
— In iet nie' zitten, niet weten hoe het binnen

iets gelegen is, omdat men er niet in is of kan in
zijn. 't Vlees en es nie' goed, mor dein beenhauwer en kan der met (niets) an doen, hie en zit er

nie in. Den dokteer en wee' me wat da' moeder
heet (heeft), hie en zit er nie in. De koe die 'k
gekocht hé, en deatb t niet ; mor es 't mijn schuld?
'k en zitte 'k er me in. Vgl. CV (Aanh,. —
Met mee. Mee perten, streken, toere(n) zitten,
streken hebben. Hem betrauzven ? 'k en doe,
za'lle : hie zit mee streken. Ze zit were mee perten. CV (Aanh). — Mee iet zitten, het hebben.
1M1ee' de duiten (kluiten, winste, enz.) zitten, ze
hebben. Trauwt mee Treze moe : ze zit mee' de
duiten. Wie zit er mee' de winste ? Da' kind zit
mee luizen. Hie zit weeral mee' de biestsies
(beestjes, jicht), mee tandpijne, enz. 'k B? mijne
portemonnee kwijte ; wie zit er mee ? -- Elliptisch. Er mee zitten, welstellend, rijk zijn; het
jicht hebben. — Mee iemand of iet zitten, er mede
bedrogen, geplaagd zijn. Hie wildeg' er mee
trauwen, .en eiti zit hie mee' da' loui (lui) zeef.
Worm pette (hebt ge) die koe gekocht ? ge zit
er mee ! Herre knecht en es g eem pope toebak
werd en nui zit z' er mee. Vgl. SCH; CV ; R; J;
CV (Aanh.). — Er mee blijve' zitten, iets niet
kwijtgeraken. Hie hee' gepaisd dat de pato(dd)ers
nog gengen opslaan, en asui blijft er hie mee
zitten. Ook : hie blijft er mee a' zijm been (of a'
zij' gat) zitten. Vgl. CV (flank.). -- Met op.
Op iemand zitten, hem slaan, afrossen ; ook bekijven ; J. Er op zitte' gelijk Pontie op zij
verken ; zie VERKEN. Op iemands kappe (of
kazakke) zitten, hem bedillen, laken. Op iemand
zitten, er mee zich verzamen ; ook van dieren. —
Op aiers zitten, daarnaast mee 'n ai (ei) zitten,
ongerust en verlegen zijn ; DB. Op heete kolen)
zitten, in onrust, spanning zijn ; J. — Op ne weer,
ne na(g)el zitten, (van zagers) met de zaag op
een weer, een nagel in het hout komen; fig. ze
zitten op ne weer, ze zijn erg en lang aan 't zagen
en zaniken ; de gravers zitten op steen, de spade
ontmoet steen in den grond. Vgl. DB ; CV ; J. -Moeten op zijnen duim zitten, geen zitplaats.
meer vinden : ge komt te late, alles es bezet, zit
op oeras (uwen) duim I — Op strate zitten, noch
'

woonst noch goed hebben ; geruïneerd zijn. --Op e pachthof zitten, er wonen, het in gebruik
of eigendom hebben. Ze zit op 'n schoone koeplekke. Vgl. Log., Wdb. — Er op zitten, op een
te verkoopen eigendom geld geboden hebben :

der zitten der wel zier op da' land; ook het
laatste bod gedaan hebben : wie zit er op dat
huis ? En nog : hypotheek op een eigendom hebben : 'k zit op zijn huis veer tien duust frank.
— Met t(s)uss(ch)en. Er t(s)ussche(n) zitten,
in verlegenheid of moeilijkheid zijn. Hie hee mij
wille foppen, mar hie zit er zelve t(s)uss(ch)en.
J. - Met van. Van achter zitten : (in kaartspel)
zie achtere; zoo ook : va' veure(n) zitten, eerst
mogen spelen. — Met veuren. Er veure' zitten,
-

zich voor een moeilijkheid bevinden ; geijkte

deure.

Met Gene zaak als onderwerp. In de mauzwwe
zitten, niet vergeten zijn : z' laee mij ne keer
vaste g' had, en da' zit nog i' naijlt? mauwe. -In den neuze zitten, (van iets onaangenaams) er
—

aan denken en er door onaangenaam worden of
doen Wa' zit er i' zijnen neuze ? wat heeft hij

toch dat hij zoo slechtgezind is ? — In iemand
zitten, er in zijn : 't spel zit in hem, hij is er op
verzot ; het leeren en zit in de jongen niet, hij
leert niet gaarne, niet goed ; 't kaa(d) zit in de
nzains(ch)en ; dor en zit geen deu(g)en (g ee'
werken, enz.) in da' maiske ; de schelm (deu(g)eniet, enz.) blijft er i(n) zitten. In iet zitten, er
in verblijven : de hotte zit in die kazakke ; de
deu(g)enieterije zit in de weereld. Zie T : CV
(Aanh ). — Er zit iet achtere, er schuilt iets
(slechts) onder. Van personen : em betrauwt hem
niet, 't fanijn ('t bedrog, enz.) zit er achtere; er
en zit -niet (niets) achtere, er is geen geld (of geen
verstand). Vgl. J. — Er zit iet - ondere, er is iets
geheims ; nagenoeg hetz. als fr. il y a anguille
sous roche. — Het zit er op, er wordt gekeven,
getwist, gevochten. As die twieë bijee'zijn, zit
't er seffies op. — Van wind : zich bevinden in
een wereldstreek. De wend zit schoone z'anda(g je,
hij blaast uit een gunstige streek ; hie zit leelek ;
hie zit in den oosten ; hie zit in e' ka (kwaad)
gat. — Hoe zit het ? hoe gaat of staat het. (met
een persoon, met eerre zaak ?) CV ; J.
--- Zittend, tegenw. dw. Zittende werk (of
bez g hied), werk waarbij de werkende veelal zit :
noatien (naaien), dat es e zittende .e'erk. J. — Zoo
ook : ne zittende stiel, e zittend ambacht ; hie
doe ne zittende stiel, 't schoenaken. — E zittend
gat hen (hebben), gaarne zitten, luieriken ; g ee'•
zittende gat hen, gaarne een werk doen dat het

zitten niet toelaat; gaarne op den loop zijn. R; J.
— Afl. Zittenge, vr., zitting, Wdb ; zitting : in
die herberge 'n es geen zittenge genoeg; — zittere, m., iemand (man of vrouw) die (veel) zit :
zij' wijf en es geene zittere, 't es ne werkere ;
schertsend : stoel ; pakt ne zitter en zet ou (u).
Samenst. Zitbank, vr., Wdb ; bank of plank
--

in een voertuig, waarop men zit; vgl. J : ZITTEBANK ; - zitdag (uitspr, zittach), m., 1Vdb ; ook :
een der twee dagen, waarop de notaris zit (als
iets wordt verkocht) : er zijn twie zitta(g)en,
den i(n)stel en 't verblijf ; — zitgeld, o., daarnaast zitpennenk, m. (veelal in 't mv. pennengen), aanwezigheidspenning (voor gemeenteraadsleden, enz.) ; — zit plootse, vr., zitplaats ; —
zittijd, m., Wdb.

Ziraffe, vr. Zie DJIRAN FE.
Zob, M. Zie DJOB.
Zode, vr. (stuk grasland). Niet in gebruik.
Zode, vr. (zooi). Zie ZEU(I).
Zoeaaf (aaf met ndl. lange a en den klemt.),

m. ; mv. -aven. In achttien honderd tsesteg
waren der zoeaven in den dienst van de paus.
Zie zoeaven bij VD.

Zoeberen, onz. zw. ww. Zabberen, sloeberen,
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slordig eten (of drinken). Ge moet schoon eten en
1lie zoeberen. Zie ZABBEREN ; CV : SOEBEREN.
Afl. Zoebereere, m., slordige eter of drinker
(man of vrouw) ; — zoeberenge, vr., het zoeberen ;
het Arezoeberde : de tafel ligt vul zoeberenge.
- Samenst. Zoeberkerte, -kopte, vr., vrouw
die zoebert; — zoeberkloot, in., man die zoebert,
'

--

ZOG

—

iemand die gaarne zoetigheid eet ; ook : zoet(e)
mondse (ndl. mondje) ; DB, J ; — zoete kind,
allerliefste kind, troetelkind ; liefje ; SCH, DB, J;
zoete lief, beminde (man of vrouw) ; zoete lieveke,
troetelkind; vgl. VD. — Die uitdr. worden ook
w el aaneengeschreven.
— Zoete, bn., komt ook wel na het nvv. : lie-

Zoeken, ww. Wdb. — Van een mensch die
vergeetachtig, verstrooid, onaandachtig is (fr.

veke zoete ; mij' kindeke zoete ; komt op mijne
schoot, mij' zeuneke zoete; ze was zij' vim/ke
zoete ; 'k zie ze geeren, al die kinderkies zoete.
Zelfst. o. : liet zoet, de suikerziekte.
-- Afl. Zoetachteg, bn. bw., Wdb; — zoet ghied, vr., zoetigheid ; — zoetene, soms zoetse, o.,
diminutiefvormen : braaf kindje ; beminde ; —
zoetekes, -kies, bn., zoetjes :ge moet zoetekies zijn,
• mij' kindeke; stillekens : wilde ne keer zoetekies
spreken ? moeder es toch zoo ziek ! vgl. J, CV
(Aanh.) ; daarnaast zoetces, zoetsies; — zoetenk,
m. ; mv. -engen : alle appel die zoet is ; zoetengen em bewaren nie lange ; bepaaldelijk, een

distrait). Hie zoekt nor zijnent bril, en hie staat
op zijnen leuze; of : hie zoekt nor zijm pijpe,
en ze steekt i(n) zijne mond; of : hie zoekt zij'
perd, en hie zit er op. J. — Uitroep. Zoekt ze mij
nog (desa dag va' vanda(g)e) ! b. v. doelende op

meer kre(g)en van de koe, dat es ne goeë zoetenk ; vgl. DB, J ; — zoeterik, In. troetelkind :
komt op Hall' schuutse (schootje), mijne zoetenk;

Zoedas (klemt. op zee), m. Sodazout. Dat es
goeè toedas, mor hie es diere.
.

Zoef, tusschenw. Duidt een snelle, zoevende

(of geraasmakende) beweging aan. Zoef ! de koe
,was deur d'ha(g)e. Zoef zoef ! al de mussche'
7.'1/e(g) en deure.
-

Zoek, m. Het zoeken. Veelal met op

: op zoek
zijn nor iemand (of iet), er naar zoeken ; op
zoek aan. Ook wel met een bezitswoord : hie es
op zijne zoek. SCH ; DB ; T; R ; CV ; J.

brave menschen, goede kinders, enz. — Tot een
hond om hem tot zoeken aan te zetten : zoek ;
toe, zoek ! Scx (Bijv.). — Wed. 'k Zoeke mij
zot, 'k zoek mij gek ; Wdb. — Twist zoeken.
't Es ;zen oingelu(kk)ege mains : astie (als hij)
'm beetse zat es, zoekt hie altoos. Vgl. VD :
iemand zoeken. — Van wind of weder : 't were
zoekt, is onzeker ; de wend zoekt, loopt van de
eerie windstreek naar de andere. J.
---- Afl. Zoekenge, vr., het zoeken, zoeking,
huiszoeking ; — zoekere, m., iemand (man of
verruw) die zoekt ; iemand die twist zoekt.

Zoel, ba. ; — zoemen, ww. Niet in gebruik.
Zoen, m. Niet gewoon. Gee' mij e zoeneke.

Zie AI, TOTE.
Zoenen, ww. Niet in gebruik.

Zoet, bas. bw. Zie ZOETE.
Zoete, bn. bw. Trapp. v. vergel. : zoeter(e),

zoetst. Zoet. Wdb. De melk es zoete. — Zoo zoet
as suikere, as zeem, as zoetemelk. — Zoete botere, •
ongezouten boter. — Da' loopt (of gaa(t)) zoete
binnen, van spijs en drank, die men inneemt en
die goed zijn. Da' bierke loopt zoete binnen.
Pijspap gaa' zoete baralten. — Da' komt zoete
binnen, van iets aangenaams (geld b. v.) dat men
ontvangt of optrekt. 'k Hè (heb) de koe vier honderd frank verkocht, da' geld kwamp zoete binnen. In spelen : 't komt zoete binnen as ge g'heel
de pot mee' geld keunt optrekken. Hie kocht
mee' zijne zot neer as veerteg, 't kwam zoete
binnen. Vgl. J. -- Braaf. Da' kind en es nie'
zoete, Zoete zijn, anderst en krij ede gee' pappeke! Zij' zoete, wees braaf, (koes tot eenen bond).
— Zoete spreken, lief, stil spreken : en roept azoo
niet, ge moet zoeter spreken. — Van eenen top :
hie drouit zoete, als hij, op de hand draaiend met

de pin de huid aangenaam aanroert. Zie DE CocK
en TEIRLINCK, V, 172.
Zoete 1mmend of zoeten land, lekkertand,
—

—

•

appelsoort niet witgele huid; men maakt er taarten van ; buitenkansje : 'k hè honderd frank
,

ook : lekkerbek.
Samenst. Zoetebotere, vr., zoetekind, o.,
zoetelief, o., zoeteinond, m., zoetentand, m., zie
boven ; — zoetemelk, vr., Wdb; vanhier zoetemelkpap, m., zoete melkspap ; zoetenzelkthee, m.,
thee met zoete melk gereedgemaakt ; zoetemelkzoppe, vr., zoetemelk met brokken brood.

Zoetelen, Ww. ;

—

bruik (ook niet de all.).

zoeten, ww. Niet in ge-

Zoeve, vr. Mv. zoeven ; verkl. zoefke (mv. -kes,
-kies). Daarnaast SOEVE. Iets dat zoeft; — bepaaldelijk, rond schijfje van lei met twee gaatjes,
waarin men een dubbel touwtje steekt : met dit
touwtje doet mere het schijfje draaien en zoeven ;
de hinders •pele mee 'n zoeve. — Luide oorveeg.
Hie kreeg 'n zoeve rond zijn oorera. — Drevel,
vrouw die rondzwiert. Dat es 'is leeleke zoeve

van e wijf.

Zoeven, onz. ze . Ww. Daarnaast, gewoon,
SOEVEN

(zie ald.). Ronken, gonzen, snoeven.

Den top zoeft. SCx, DB, j, VD. — Er op zoeven (of soeven), er (ferm) op slaan. Er dein-e'
zoeven (of soeven), er door met gevaar loopgin :
ze zoefdegen deur 't volk; ook wed.: 'k zal der
rasij wel deure zoeven.

— Afl. Zoevenge, vr., het zoeven ; afranseling :
iemand 'n zoevenge geên (of drou2en, draaien),
'11 zoevenge krij(g)en ; — zoevere, m., iemand
(of iets) die (of dat) zoeft ; — zoeverie, bn. :
va(n) zoeverie staal ; zie SOEVERIE ; ook DE
COCK en TEIRLINCK, Kinderspel, V, 169-170.

Zog, vr. Mv. zo(gg)en; verkl. -ske (mv. -.tiki's,
-skies). Zeug. Wdb. De zog nor dem beer doen
(of leên, leiden), om ze te laten dekken. — Dik,
vuil, morsig vrouwmensch. 'n Zog van e wijf.
Vgl. j (ZEUG). — Dikke houten bol, dien men,
in 't zogspelen, voortjaagt. De zog es in de zogputte. — In de Zog, naam eener gewezen herberg
te Zegelsem,

ZOG
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— Afl. Zogachteg, bn., dik en zwaarlijvig.
-- Samenst. Zoja(r)en, ww., daarnaast zogstelen en zogwaclzten, jongensspel : men maakt
zooveel putten in den grond als er spelers zijn
min éen ; deze putten vormen een wijden cirkel ;
in het midden is een grooter put, de zogpzatte;
con der spelers, de zogwachtere, moet met eenen
stok de zo,- — d, i. een grooten ronden houten
bol — in den zoN putte trachten te krijgen ; maar
de ander lers, die hunnen stok in Benen der
ander kleiner putten houden, moeten dit beletten;
de zogwaclztere is verlost : io als hij de zog in
dei L.ogpertte krijgt; 20 als hij zijnen stok in een
niet bezetten kleinen put kan plaatsen ; zie DE
COCK en "EIRLI CK,

III, I4o. I1 'lleelze ne keer
Zo; wachten es e plezant stel. Vanhier : zog ia( p )ere, z ozo- peeldere. Oo k zelfst. 0. :
de jong ies zijn an 't zogspelen.
-

Zog, o. Zonder mv. ; zonder verkl. Melk van
moeder of dier. 011S kat hee' jonkskies, mor z elz
hee' g ee' zog genoef. db.
'

Zok, vr. Zie ZOKKE.
Zok, vn. Zie zUK.
Zokke, vr. My. -n. Verkl. -kske; mv. -skes,
-skies. Sok ; fr. clzausson. Witte tokken. In de
stud en dra(g)en ze geen zokken rzzé meer. SCH;
1)B; CV ; I.' ; R; J.
Op .zijn zokke' kommen
(or a fkolnllletl), met bedekte woorden of met toe—

spelingen iets trachten te weten. Ook, met beginnen : re bcv'nt op ou (uw) zokken, mor 'k versta
olc (u) wel, ^; ' en dt toch niet (niets) va' mij
,r'efelz. DB: J.
Beer op zokken, lomperik. Vgl.
T.
Op zijhl leste zokke' kaan (of loopen), niet
lang meer te leven hebben. DB.
— Samenst. In den vorm zok- . o zijn zokvoeten afkoiiiinen (of kommen), hetz. als : op zijn
sokken (af)kommen; zie boven. — In den vorm
zokke- . zokkegoed, o., stof waarvan men zokken
maakt.
-

—

—

Zokkee (kee met zacht. e en den klemt.), ml.

Zie DJOKKEE.

Zolder, m, Zie ZOLDERE.
Zolder(e), vn. Zie ZOUDER(E).
Zoldere, m. Mv. -rs. Verkl. -rke ; mv. -rkes,
-rkies. De slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Zolder. \Vdb. — 't Huis op de zolder sluiten,
het huis sluiten en gaan wandelen. — Van huwbare meisjes. Op Sent-Anna's zolder (of zolderke)
zitten, niet gehuwd geraken ; in de St-Hermeskerk (te Rouse) is een zolderke, Sent-Anna's
zolderke, waar enen oude en versleten kerkmeubels of -gerief steekt. — Picrke zolders doen, in
het tou w tjedansen : de koord zoodanig draaien
dat zij steeds op oenigen afstand v an den grond
blijft (aldus te Zottegem) ; ook springspel : eenige
steenen worden op elkaar rechtgezet ; ieder medespeler springt er over ; wie al springend, een der
steenen doet vallen, krijgt drij buischen. Te
Zegelsem heet boven verklaarde manier van
touwtje-dansen : zolderke drouien (draaien). Vgl.
DE COCK en TEIRLINCK, hinderspel, II, 20. Zie nog HOLDERDEBOLDER.
-
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— Afl. Zolderen, Ww., van een zoldering voorzien : 't huis en es nog nie' gezolderd; vgl. VD ;
— zolderenk; e, vr., zoldering.
Samenst. Zolderberd, o., berd goed voor
zoldering ; — zolderdeure, vr., \Vdb ; — zoldergat, o., Wdb ; — zoldergrendels, in 'Vdb ; —
zolderkolile re, vr., zolderkamer; -- zolderplanke,
vr., plank eener zoldering; — zolderrebbe, vr.,
zolderrib ; — zoldertrap, m. (niet vr.), \Vdb ; —
zolderz'aestere, vr., verkl., gewoon. -vaisterke,
zoldervenster(tje); — zolderva//e, vr., zolderluik;
solderzc'a(giele,, in., soort van rolwagentje op
(g man) ders gebruikt.
--

,

-

Zole, vr. iii1'ty. -n. Verkl. zoolke; mv. -kes,
-kies. Zool. Wdb. De sole(n) zaan de sclzo(J'ze'
loopgin, zich veel moeite geven om iets voor zichzelf of een ander te bekomen. Om iemand plezier
te doene zotie (zou hij) de zole' va' zijn sclzoene'
loopen. — Werd op sole, zie PERD. - De sole
van 't hoofd van de ploeg, onderste deel. Zie
HOOFD,

-- Afl. Zolen, vv w., van een zool voorzien
schoone' zolen , ne klopper zolen, de zool er van
maken, effenen ; J, CV (Aanh.), VD.
— Samenst. Zoolleer, o., \Vdb ; — zoolna(g)ele, zoo/toots, m., nagel of taats der schoenzool.

Zie ZOMERE.
Zomer,
Zomere, Ju. Mv. 2oe1 zers. Verkl. rke ; mv.
-

-rkes, -rkies. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
\veg. Zomer. \Vdb. — 's Zomers (uitspr. solllars),
gewoon tsomers en atS011lerS, des zomers. —
Spr. Geene zomer,, g eele zr'elztere. — As 't ot
nen droe(g)en (of blooten, of naakten, d. i. zonder
groen) dooren dondert, zal 't nen harte tolzier
zijn. Ne natte zoenere, as d'eekster herre nest
t, ()eli 't bool maakt; zien harte zoenere, as
d'eekster in den tsop wenst. — ' t En es altoos
geelze zolezere, er dat 't zonneke schijnt, schijn
bedriegt. J. Sente-llacliielszomere (of -zomerke), de eerste helft der maand Oktober. SenteJfartieszomerke, de schoone dagen die omtrent
St.-Marten komen (I I November). DB.
— Afl. Zomerachtg , bn. bw., Wdb; —
zorezeren, onp. ww. ; zomer worden : 't begint te
zolderen; \Vdb; — zonzersch, bn.: Norte (Maart)
ilzoe' zeven (of ne(g)en) zomersche da(g)en hen ,
er z 'erdt veel verteld op ne zomersclzen dag, om
-

—

te waarschuwen dat men niet al te gemakkelijk
't vertelde mag gelooven; zelfst. o. : op zij'
zoeners, als in den zomer : 't en es nog Aree' Not ,,
en ge zijt al op on (uw) .oelzers gekleed; vgl.
Wdb, J.
— Samenst. Zomerappele, m., Wdb ; —
zomeraz°e(n)d, m., zomeravond ; — zomerdag,
m., AVdb ; op ne zomerdag weidt er vele vertelel, men vertelt zooveel dat men niet mag gelooven ; — zomerden,5 en, 0., zore erkleeren ; CV,
J, CL (hijv.); -- zomerblomme, vr., zomerzomerbloem ; — zomerbroek, vr., \Vdb ;
dienst, m., Wdb ; — zoelzerfeeste, vr., zomerfoore, vr., jaarmarkt in den zomer ; ook : feest
des zomers, in volle lucht ; — zomergast, ni.,
iemand die gaarne den zomer heeft; ook : vogel
.
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die in den zomer in 't land verblijft ; zomervr., zomergeerste, -gerst ; — zomergoed,
o., zomerstof ; zomergraan, o., Wdb ; —
zomergroen, o. : 'k wandele geeren in 't zomergroen : zomergroensele, 0., zomergroente ; —
zomerhavere, vr., Wdb ; — zonzerhende, o.,
zomerhemd; zonzmerhitte, vr., Wdb; —
zonzerhoed, m., Wdb ; — zomerhztis, o., Wdb;
zomerhuizeke, o., Wdb ; — zomerjaar, o., jaar
met (langen) zomer : dees jaar en es gee' zomerjaar ,; — zomerjas, m. (niet vr.), Wdb; —
zomerkause, vr., dunne kous voor den zomer ;
zonzerkazakke, vr., zomerjas ; — zonzerklakke,
vr., pet voor den zomer ; — zomerkleed, o., daarnaast -kliedsele, o., vrouwekleed voor den zomer ;
mv. -kleeren, voor mannen en vrouwen en kinderen ; — zonzerkoole, vr., Wdb ; — zomerkoorene, o., zomerkoren ; — zomerkost, m.,
Wdb ; zomerkostuum, o., Wdb ; zomerlade, vr., zomervermaak ; zomerlijveke, o.,
lijveke (zie ald.) voor den zomer ; — zomerlucht,
m. (niet vr.), Wdb ; — zomermaand (of -mond),
vr., Wdb ; — zonzermor(ge)n, m., Wdb ; —
zonzermuitse, vr., muts (voor mannen of vrouwen) die men 's zomers draagt ; — zonzernacht,
m., Welb ; — zomerpeere, vr., Wdb ; — zomerplante, vr., \Vdb ; — zomerplezier, o., zomervermaak ; zomerre(g)ene, m., Wdb ; —
zonzerro(gg)e, m. (niet vr.), Wdb ; — zomerrok,
m., lichte vrouwerok voor den zomer; — zomerrooze, vr., zomerroos ; zonzerschoen, ru.,
schoen dien men 's zomers draagt ; — zomersezoen,
0., Weib ; zonzers_proete, vr., VD (enkel in
't mv.) : zonzerstole, vr. zomerstof ; — zomerstrepenk, m., mv. -engen, soort van vroegrijpe
strepin ; fr. rambour ; de zomerstrepengen

geeste,

-

,

em b/ en zoo lange nie' goed as d'andere ; —
zomerteten, 0., voedsel (voor mensch of dier) dat
men des zomers neemt : klaver es zonzerteten en
rope' (rapen) zijn wenterteten ; zie TETEN ; —
zomertd, m., Wdb ; ook hetz. als zomerure ; —
zonzertorve, vr., zomertarwe ; — zomerure, vr.,
vervroegd uur 's zomers ; fr. heure d'e'te' ; —
zomerveste, vr. (niet o.), \Vdb ; 'n witte zomerveste ; — zomervezt(g)ele, m., zomervogel, Wdb ;
zonzervoedsele, 0., zomervoeder ; — zomerv ruchte, vr., Wdb ; zomerweeg (sch, e), m., de

ongekasseide zijweg der straat voor voetgangers ;
fr. accotement; ScH, DB ; J (zomerbaan; ; —
zonzerweke, vr., mooie week in of buiten zomertijd : 7,e)a' kauw 7ijeke I 't en es geen zomerweke ;
Mort(' (Maart) geet (geeft) altemaits 'n zomerweke ; — zonzerwere, o., Wdb ; — zomerwerk,
0.,Wdb ; — zomerwornzte, vr., zomerwarmte ;
— zomerzonne, vr., Wdb.
Zommige (uitspr. -m a RA, zommigte (uitspr.
-mac-kb), bn. mv. Sommige (dat men ook gebruikt).
Zonzinegte mains(ch)e' zzin toch zoo dom ! J.

Zomtewijlen, zomtewijlent, zomwijlen,
zomwijlent, bw. Somwijl. Zonztewifient rooke
'k ne keer. Alljne man es z'onzwijlen toch zoo
lasteg.

Zon, vr. Zie ZONNE.
Zonas, M. Zie DJONAS.

Zondag, m. Mv. -da(g)en. Verkl. -dagske ;

mv. -skes, -skies. Wdb. — 's Zondaa(g)s (uitspr.
sondaa(g)s met zovl. lange a), gewoner (a)tsondaas, des zondags. Zie DAAGS. Spr. 't Were
van de vrijdag es 't were van de zondag.
— Afl. Zondaa(g)s (ch), bn., zondagsch : zondaa(g)sche kleeren; zondaa(g)sche cent ; zelfst.
o. : op zip zondaa(g)s, op zijn zondagsch ; z' es
weer op her zondaas gekleed ; vgl. VD ; J (Bijv.).
— Samenst. In den vorm zondag- (niet zondags-) : zondagachternoene, m., zondagave(n)d,
m., zondagnamiddag, -avond; — zondagbroek,
vr., beste broek ; — zondagcens of -cent, m.,
verteergeld op zondag ; DB ; — zondagdengen, o.
enk., zondagskleeren ; — zondagdienst, m., zondagsdienst (in of buiten de Kerk) ; — zondagduite, vr. : mijn zondagduiten zijn op; daarnaast
zondageurdse, Q. zondaggeld, o.,zondag_pennenk,
; — zondaghende, o., hemd dat men enkel
's zondags aantrekt; — zondaghoed, m., beste
hoed ; zondagjas, m. (niet vr.), beste jas ; —
zondagkazakke, vr., beste kazak ; ook zondagpa/to (naar fr. pa/dot), m. ; zondagklakke, vr.,
klakke die men 's zondags opzet ; — zondagkleed,
o., zondagkliedsele, o., vrouwekleed dat 's zondags
wordt gedragen ; mv. -kleeren, zondagsche mannen- of vrouwekleeren; — zondagkost, m., zondagskost ; — zondagkorte, vr., kaart, waarmede
men enkel 's zondags speelt; zijn zondagkorte doen
of spelen, 't gewone zondagsche kaartspel spelen ;
— zondagleute, vr,, vermaak op een zondag ;
- zondaglof, o., Wdb ; — zondagnzaaltijd, o.,
,

zondagsmaat; — zondagmesse, vr., mis op zondag ;
zondagmiddag, m., VD ; — zondagmor(ge)n,
In., VD ; — zon dagmuitse, vr., muts (voor mannen of vrouwen) die men enkel 's zondags opzet ;
— zondagnacht, m., nacht tusschen zondag en
maandag ; — zondagnoene, m., zondagmiddag ;
zon— zondagnuchtenk, m., zondagmorgen ;
dagplezier, 0., vermaak van den zondag; — zondagpree, m., zondaggeld; zie PREE ; - zondag:preek, m. (niet vr.), daarnaast zondagsermoen, o.,
zondagspreek, Wdb; — zondagrok, m. (niet vr.), '
vrouwerok voor den zondag ; — zondagruste, vr.,
zondagschoen, m., schoen voor
zondagsrust ;
den zondag ; — zondagschole, vr., zondagsschool ;
— zondagteten, o., zondagskost ; — zondagveste,
vr. (niet o.), vest voor den zondag; — zondagveurnoene, m., zondag voormiddag ; — zondagvusschoot, m., voorschoot die men enkel 's zondags aandoet ; — zondagzeiere, o., zondagsweer ;
spr. vrijdagwere—zondagwere; — zondagwerk,
o., spr. zondagwerk en dijt (of verrijkt) niet ;
zondagwerk es4duvelswerk ; — zondagzalve, vr. :
Peetse komt mee' zijn zondagzalve, zegt men
lachend tot iemand, die in de week ziek, doch
's zondags genezen is ; vgl. met het bekende
deuntje : Ja(n) mijne man es altijd ziek, g'heel
'

-

de weke, g'heel de weke ! ja(n) mijne man es
altijd ziek, g'heel de week en tsondaas niet I ;

zondagzonne, vr. : vrijdagzonne— zondagzonne.

Zonde, vr. Mv. zon(de)n. Verkl. niet gewoon
zondeke (mv. -kes, -kies). Wdb. — Der zijn :
d'erfzonde, doodzon(de)n, dagelijksche zon(de)n,
zeven hoof(d)zon(de)n, ne(g)e vrende zon(de)n,
zes zon(de)n te(g)en den Hailege Geest, vier
vraakroepende zonden, enz. — Spr. Overspel en

42
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es geen zonde. Zie OVERSPEL.
Versterkende
uitdr. 't Es zond en jammere. Vgl. VD; SCH,
-

J, Log., Wdb.
— Afl: Zondaar (zovl. lange a), m., zondaresse (zovl. lange a), vr., Wdb ; — zondegen,

ww., zondigen, Wdb.
- Samenst. Zondenboek (uitspr. -am), m.,
zondenregister, VD ; iemand zijne zondemboek
opendoen of opele(gg)en, hem zijne fouten voor
oogen leggen. — Zondvloed, m., Wdb ; als 't ferm
en lang regent : 't es persfes ne zondvloed.

Zonder, vz. Als slotwoord : zondere. Wdb.
Hette (hebt ge) geld ? Neen 'k, 'k zitte zondere.
Vgl. CV, T.

Zonderbaar, bn. ; -- zonderling, bn. bw. ;
m. en vr. ; — Zone, vr. Niet in gebruik.
Zonk, m. (niet vr.). Mv. -en. Laagte (in land,
straat). Zie ZINK; Log., Wdb; SCH, DB, VD
(« Zuidn. »).
Zonne, vr. Mv. -n. Verkl. zonneke (mv. -kes,
-kies). Zon. Wdb. De zonne schenkt schoone. —
lllee' zonne, gelijk de zon draait : ze spele' mee'
zonne, de speelbeurt gaat van links naar rechts ;
ge moet • de vijze toedrouie (toedraaien) mee'
zonne, Te(g)e zonne, in tegenovergestelde richting van de schijnbare beweging der zon : 'n vijze
droauit open te(g)e zonne ; 'k hè (heb) al mee' de
korte (kaart) zie' spelen te(g)e zonne. — Men
zegt : de zonne staat (of komt) op, niet gaat op ;
ze gaa' slopen (slapen) of gaat ondere, Vgl. CL
(Bijv.); CV; M. — Blenke' gelijk de zonne ; —
zoo klaar as de zonne. — Onder de zonne, op
de wereld. Der en loopt geene grootere schelen
onder de zonne. Vgl. J. — De zonne pompt
watere, zij gaat w ater halen (bij VD). — Volksmeteorologic : As de zonne steekt, ongeweerte !
Tijleke, klare zonne—re(g)ene ! 't Zal rainen
de zonne gaa' vuil (of nie' zuivere of nie' klaar
of in de wolken) ondere. — Onze Lieven Heere
laat zijn zonne veur alkendee' schijnen (of
schenken). J. — 't Zonneke schijnt (of schenkt)
in 't watere, alles lukt, slaagt. J. — zV e keune
zien dat de zon in 't water schijnt, zeer afgunstig zijn. J ; VD (niet mogen zien). — Bleekende zonnen en la(ch)ende vrauwen en zijn
niet te betrauwen. — 't Raadsel van een rijdenden trein : 't rijdt van stad tot stad mee 'n zon

(het ronde lichttoestel aan den laatsten wagen) op
zij' gat.
— Anker-en-zonne, waagspel met drie teer-

lingen : op de zes vlakken van iederen dobbelsteen staan ankere, zonne, klavers, hertens,
koekens en pijkens afgebeeld ; de spelers zetten
geld op een der zelfde figuren afgebeeld op een
speelblad dat gewoonlijk op een tonne (soms op
den grond, enz.) openligt. De speler zet b. v. op
zonne : hij wint eenmaal den inzet als een Lonne
van een teerling wordt omgekeerd ; zijn er twee
of drij zonnen, dan wint hij twee of driemaal
den inzet ; in al de ander gevallen is hij zijn
inzet kwijt. Anker-en-zonne, dat es e spel da'
verbodn es. Kijkt, kijkt ! drij zonnen ! CV ; J.
— Samenst. In den vorm zonne(n)- : zonneblomnze, vr., zonnebloem, Wdb ; Fransche zonneblomme, veelal in 't mv. : Chineesche aster (Cal-

ZOOGEN
listephus chinensis L.) ; er zij' Fransche zonneblommen in onze Tochtenk, en van alle kaleuren;
— zonnendauw, m., soort van ganzerik, de tormentil (Potentilla Tormentilla L.); VD : zonnedauw (met ander bet.) ; — nonnenhoed, m., zonnehoed ; Log., Wdb ; vgl. VD ; — zonnejaar, o.,
jaar met veel zonnige dagen ; vgl. VD ; — zonnekant, m., kant naar de zon toe : de gevel staa'
nor de zonnekant; daarnaast zonnezije, vr. ; —
zonnelicht, o., Wdb; — zonneschenk, m., daarnaast zonneschijn, m., Wdb ; zie hier SCHENK ;
— zonnescherm, m. (niet o.) ; — zonneslag, in.,
zonnesteek ; fr. coup de soleil.; ScH, R, J, CL
(Bijv) ; — zonnestrate, vr., zonnige straat ;
naam eener straat te Ronse ; — zonnewijzere, in.,
Wdb ; --} zonnewormte, vr., zonnewarmte. — In
den vorm zon- . zoneklieps, vr., zoneclips ; —
zonondergank, m., zonsondergang.

Zoo (sch. o), bw. Wdb. Zoo gezaid zoo gedaan.
Zoo gewonne zoo verteerd. 't Es zoo en nie
anderst. 111e zillen 't zoo laten. Hoe es 't mee'
de gezonthied ? zoo en zoo ! Da' kost zoo (of zoo
iet van) 'n duust frank, omtrent. Zoo iemand
en wil 'k nie kennen. Al ware ze nog zoo rijke,
'k en trauw er nie mee. Vgl. hier ALZOO. 111ij zoo, toch zoo. 'k Wierd mij zoo kaad. 't Was
mij zoo kaard. DB. -- Zoo 'n, zulk een (met of
zonder minachting) : m. enk. zoo nen hond, zoo
ne goeé man ; vr. enk. zoo 'n zattelutte, zoo 'n
brave vrauwe; o. enk. zoo 'n heerke, zoo e kind;
mv. voor de 3 geslachten : zoo 'n mans, zoo 'n
vrauwen, zoo 'n kinders. Zie Kl.- en Vormleer.
CV, J, VD. - Zai 'k zoo, herhaaldelijk in aanhalende zinnen. 'k En zal nie kommen, zai ze zoo,
'k moet thuisblijven, zai ze zoo, moeder es te
ziek, zai ze zoo,' t zal veur nen andere keer zijn,
zai ze zoo, enz. Daarnaast : zai z' azoo. Vgl. J,
CV.
—Samenst. Zooas, vw., zooals : 'tgebeurt zooas
'k 't gepaisd hè (heb) ; bw., zoodra : zooas hie
komt, zal 'k 't heen ze('gg)en ; ook met van : va'
zooas 'k mijnen neuz' in huis stak, begoest hie te
vloeken en te zweeren ; — zoogauwe, bw., zoohaast : 'k zal hem betalen, zoogauwe da' 'k kan;
zoogoed as, bw., bijna : ze was zoogoed as
dood; VD, J; — zoolange, bw., lang : 't es zoolange leen (geleden) ; vw. : 'k en zal 't nie' vergeten, zoolang as 'k leve; — zoomin, bw. : ge
weet het zoomin as ekikke (ik) ; — zoonaar, bw.,
bijna : hie es zoonaar dood ; o zoonaar ! roept
--

men uit als men (in spel b. v.) bijna het doel
treft, bijna een gaai treft, bijna een bolle wegschiet, enz.; — zoovele, zooveel : 't es zoovele;
in 't jaar negentienhonderd en zoovele; zoovele
da' 'k wete; zooveel es zekere ; zooveel te betere,
des te beter ; de feeste zal zooveel te schoondei
zijn ; — zoowaar, voorwaar : hie es zoowaar
vertrokken ; DB ; — zoowel, bw., maar : haa'
(had) 'k zoowel nor huis gegaan in de plootse
(plaats) van hier te zitten te koekeloeren, 'k zoo
(zou) beter gedaan hen (hebben) ; CV, J. —
Zoodanig, zoodra, zooeven, zoover(re), zoozeer

zijn niet in gebruik.
Zoo, zooi, vr. Niet in gebruik.
Zoogen, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.
en samenst.).
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Zo01, vr. Le ZOLE.
ZOOM (sch. o), m. Mv. -en. Verkl. -ke ; mv.
-kes, -kies. Wdb. — Spr. We gaan der ne zoom
i(n) le(gg)en, we gaan er een einde aan maken.
Mijne zeune verteert te veel geld, 'k ga der ne
zoon i' le(gg)en.
— Afl, en Samenst. Zoomen, ww., Wdb ; vanhier : zoomere, in., iemand (man of vrouw) die
zoomt; — zoomlent, o., zoomlint; — zoommaksieane, vr., zoommachine; — zoomnaad, m., naad

van een zoom.

Zoomen(i)es, tusschenw. Zie DZOOMEN(5)ES.
Zoon, m. Zie ZEUNE.
Zoopje, 0. ; — zoor, bn. Niet in gebruik.
Zoorge, vr. ; — zoorgen, ww. Zie ZEURGE,
ZEURGEN.

Zoozeke, 0. ; -- zoozek(i)es, tusschenw. ; —
zoozemiene,vr . Zie DZOOZ-.
Zop, o. Zonder mv. Sop. Het zop van de mos-

sets, het sop dat, onder koken of 't opendoen, uit
de mossels loopt. 't Zop van de pijpe, 't tabaksop.
— Ze zijn amaal mee 't ze fste zop overgoten,

zij hebben dezelfde gedachten, dezelfde gebreken,
enz., 't is éen boel; Loq., Wdb ; J. — 't Zop en es
de kooien nie werd, het is de moeite niet waard ;
J. Vgl. hier ZAP, ZOPPE.
Zoppe, vr. Mv. -n. Verki. zop(pe)ke; mv. -kes,
-kies. Soort van dikke soep, gemaakt met water,
een weinig vet of boter, groenten (als prei, selder,
kooien), eenige aardappelen, eenige sneden brood.
Z'eten de zoppe smor(g e)ns ten acht uren. De
soepe wordt des middags gegeten. Men kent
melkzoppe , keerenzelkzoppe , zoetelnelkzoppe ,
pato(dd)erzoppe. — Dor en es 't mor 'm ma(g)er zoppe, daar leeft men karig, armelijk ; op

da' pachthof es 't vette zoppe, het eten is er goed.
— De zoppe veur den toebak, de tabakssaus. —

Tot een lastig klagend kind zegt moeder om er
van verlost te zijn : zwijg t, me zillen ne kai (kei)
in zijn zoppe steken !
— Samenst. Zopetere, m., iemand die (gaarne)
zoppe eet : de zopeters is de scheldnaam dien de

bewoners van den linkeroever van de Schelde aan
die van den rechter geven. Zie OVERSCHELDE.
Zoppen, bedr. onz. zw . ww. Very. : zoptege,
gezopt. Met hen (hebben). Bedr. Met sop overgieten, in zop doppen. DB. — Met zoppe overgieten. Toebak zoppen. Daarnaast toebak sausen.
— Onz. De mossels en zoppen niet, ze geven
geen of weinig zop. Die pijp en deugt niet, ze
zopt, als vocht zich in den pijpenbak verzamelt.
Afl. Zoppenge, vr., het zoppen (van tabak
b. v.) ; — ryoppere, m., iemand die zopt; pijp die
---

zoet.

Samenst. Zoppijpe, vr , pijp die zoet.
Zorg, vr. ; — zorgen, ww. Niet in gebruik.
Zie ZEURGE(N), ZOORGE(N), ZURGE(N).
Zot, bn. be'. Trapp. v. verg. : zotter(e), zotst.
Wdb. -- Van menschen. Zinneloos, krankzinnig.
,

Zoo zot zijn as 'n drilnote, as 'na inussche, as nen
top, zeer zot zijn ; ook : zeer speelziek, lustig
zijn. J. — Van hooverdije (hoogmoed, glorie)
sot wer(de)n, krankzinnig worden. Z'es zot van

ZOT

---

de glorie, nl. zeer gek en ijdel, hoovaardig. J.
Uitroep. Ne mains zoter (zou er) zot af wer(de)n ! — Gelijk zot, als zinneloos. Ze wier(d)
mee Bene keer gelijk zot. Ook : overdreven, uitermate. Ze beg oes ten te dansen en te sprengen
gelijk zot. J. — Iemand Zot maken, hem als zinneloos maken : die kinders, mee al da' lawijt,
zille mij nog zot maken. Zoo ook : iemand zot
klappen of praten, iemand zot roepen, iemand
zot janken of schreemen, enz. — Kaa(d) zot,
woedend zinneloos. CV, R, J ; zie KAADZOT. Zot zien, zot kijken, verdwaasd kijken als een
zot. Ze kijkt zot. Ook wed. : 'k stond er mij zot
op te kijken! Geparodiëerde katechismus : zaleg
zijn d'orme (armen) va' geest, want ze zille zot
(iply. God) zien. Dwaas. Van vrouwen : zotte
kause ; zotte kerte of konte; zotgat; zotte klenke
(zie ald.); zotte kappe of muitse. Van mannen :
zotte kloot. Van beide geslachten : zot hoofd,
zotte kop. — E zot kalf of kieken, een dwaas
mensch. — Dartel, speelziek, praalziek, ijdel. Dat
es e zot znaiske. Ze kleedt her veel te zot. Astie
(als hij) zat es, werdt hie zot. Vanda(g)e te zot
en mor(ge)n te bot, van iemand die al te gemak—

kelijk van 't plezier naar de gramschap overgaat.
Ook : den eene keer te zot, den anderen keer te
bot. Sal, DB, CV, J. — Zot nor, verzot op, begeerig naar. Ze was zot nor de mans. Kinders
zij' zot nor d'appels, nor 't fruit. CV, T, R, J,
SCH (Bijv.).

— Van dieren. E zot perch een paard dat in
eens, zonder schijnbare reden, beweegloos voor
zich staart,
— Van zaken. Zijn klakke (of zijra muitse, of
zijnen hoed) staa' zot, hij is lustig en welgezind.
Spr. Hie en es zoo zot niet as da' zijn klakke
staat, hij is wijzer dan hij er uit ziet. J. — Jet
mee ne (of zijne) zotte kop doen, iets zeer doms
doen. — 't Es zoo zot as 't groot es, het is al te
dwaas. — Van eene vijs of moer : ze drouit (of
es) zot, de draad is versleten en heeft geen vat
meer. CV, R, J, Loq., Wdb. — E zot spel, een
spel van gekken, een dwaas spel. I' plootse
(plaats) van te werken, stade (staat ge) dor
aaszaal te praten en te la(ch)en, wa' veur e
zot spel es datte ! Als de (kaart)spelers slecht
spelen, zegt men : 't spel es (of werdt) zot. —
Zotte klap, zotte praat, dwaze praat. - 't Zot
hoofd (soms kop zonder 't bn.) van de dri^zvielkerre (zie aid.) : het voorste stel der kar, waar-

onder zich het onpare, kleine wiel beweegt ; het
zot hoofd draait links en rechts als een echt zat
hoofd; vgl. Volk en Taal, IV, 563.
Zelfst. m. of vr. of O. Zie ZOT, ZOTTE, ZOT—

TEN.

— Afl. Zotteghied, vr., zottigheid, Wdb ; ook,
ongerijmd verwijt : iemand zotteghie' ze(gg)en ;
'k kreeg nen hoop zotteghie' nor mijne kop ;

SCH, DB, CV, J. Iet uit zotteghied doen, om te

mallen, om te gekscheren, zonder erg : ze gaf mij
'n kaaksmete, mor 't was uit zotteghied.

Samenst. Zottekause, zottekerte of -konte,
zotgat, zotteklenke, zottekappe of -muitse, zot
vrouwmensch; — zottekloot ; — zothoo fd (persoon of zaak), zottekop; — rotka f, zotkieken; —
zotspel; — zotteklap of graat; daarnaast : zotte-
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mansklap of graat ; vgl. boven bij ZOT. —
Zotweeg (sch. e), zotgaweeg, bw., als een zot :
kijkt hoe da' ze dor zotgaweeg staat te .sprengen !
J. — Zotdrouien (*zotdraaien, van schroeven en
moeren), ww., zotklappen (met een persoon als
subject) of zot raten, zotjanken of zotschreeznen,
zotroej5en, enz., zie boven bij ZOT.
— Als 2e lid vormt zot, bn., praedicatief ge-

bruikt, een aantal samenstellingen beteekenende
verzot op hetgene in 't Ie lid vermeld staat : bierzot (b. v. z' en es nie bierzot), kaftiezot, theezot,
wijnzot, soepzot, dzenuiverzot; appelzot, peerzot, druivezot, enz. Zeldener worden deze bn. als

nw. gebruikt ; vgl. het volgende zot, m., Samenst.
Zot, m. Mv. ten. Verkl. -teke (soms zoutse
met speciale zovl. on) ; mv. -kes, -kies. Krankzinnige. Te Geel zijn der veel zotten. Die mee'
zotten omgaat (of leeft), doe' zotte werken.
Kinders en zotte(n) ze(gg)en de waarizied. —
Dwaas mensch. La(ch)e gelijk ne zot. Van ne
zot verweten es gauwe vergeten ! De zot van
'tguldene, de gildezot. Tiest es de zot val. 't kot
(of van 't spel), hij is de hansworst van den
heelen hoop. Allee zot prijst zij' kot. Mee
iemand de zot hauwen (houden), er den spot
mede drijven. Veel beloven en letter (luttel)
geven (hier niet gein) doet de zotten in vreugde
leven. Veur de zot dienen, bespot, belachen
worden. — Hoovaardig mensch. 't Es ne zot: hie
best (berst) van hoogmoed. — Vgl. j, J (Bije.),

CV.
— Zot (in 't kaartspel), boer. DB, CV, J. —
In zeker kaartspel (zie ONDERSTAAN, VEREUKEN)
keert men een voor een al de kaarten van den
boek om, en als 't een zot is, roept de on-zkeerder :
zoutse pas of : zoutse pas, da' zijha mitits' af
was ! en de verliezer krijgt een oorveeg. Zie
Volk en Taal, II, 63.
— Afl. Zottinne, vr. ; zie ald.
— Samenst. In den vorm zot- . zothuis, o.,

zinneloozengesticht ; CV, J, VD ( « Zuidn. »). -In den vorm zotten- . zottenboek (uitspr. zottam-),
m. (niet o.), boek waarin men den naam van zotten (krankzinnigen) opschrijft : in sommige kerken (b. v. de St. Hermeskerk te Ronse) gaat men
een bedevaart doen ten bate van de personen die
zinneloos zijn of worden, en dezer naam wordt in
den zottemboek opgeschreven ; spottend verwijt :
zwijgt, ge staat in (of op) de zottemboek te
Ronse, of : laat on (u) op dem boek zetten ! —
Als tweede lid vormt het nw. zot een aantal
samenstellingen, waarvan de algemeene bet. is :
liefhebber van hetgene in 't eerste lid vermeld
staat; de gebruikelijkste zijn : appelzot, beestezot
(liefhebber van huisbeesten), blommesot, boekezot, druivezot, duivezot, hondezot, keeremeszot
(die naar alle kermissen trekt), koeizot, mannek(i)eszot (meisje die de jongens naloopt), maisk(i)eszot, j5erdezot (groot liefhebber van paar-

den). Vgl. boven zot, bn., Samenst.
Zot, o. Dartelheid, malligheid, dwaasheid. Da'
maiske krijgt (of heet, heeft) 't zot in heure kop.
ScH, CV, J, R, CL (Bije.). — 't And zot, de
dartelheid van oude menschen. De smed es al in
de tsesteg, en nui krijgt hie 't and zot en zit
achter 't vravolk leuk (gelijk) eene van tunnies .
-

-^
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'yank zot, dat es te verstane, mor 't and zot es
e kaad dengen. J. — Mee iemand 't zot scheeren
(of hauwen), er mee spotten, hem voor den zot

houden. CV, R, J.

Zotte, vr. Vrouw die zot is : krankzinnige, of
dartele, of praalzieke, of dwaze. Mie es 'n zotte,
kijkt hoe da' ze gekleed loopt ! Die zotte was
altoos bij de mans, In 't zothuis ester meer as
éen zotte.

Zottebollen, onz. zw. ww. Zottepraat vertellen ; dwaze dingen doen;. dartelen. DB : J,
Zottegem, 0. Welbekend dorp in Zuid-Oostvlaanderen. Spottend : va' Zottegem zijn (of
kommen), (een o einig) zot zijn ; een inwoner van
Zottegem antwoordt vaak : 'k em ben 'k va'
Zottegem niet, mor va' TT iJoegem ! Vgl. J. Ook :
ge zij' va' Zottegemz, gij zijt schoenmaker. —
Spotnaam. De schoenakers va' Zottegem. —
Vgl. PLAATSNAMEN.
Afl. Zottegemsclz, bn., van Zottegem : de
Z.ottegeinsclze schoeinakers; zelfst. m. enk. : ne
Zottegenzsclzen, een inwoner van dit dorp ; vr.
enk. : 'n Zottegeznsche, vrouw van Zottegem ;
mv. : de Zottegemsclze. — Onz. : op zij' Zottegems, naar Zottegeznsche manier : ze klapt op her
--

Zottegems.

Zotten, m. In de geijkte uitdr. met een bezitswoord : i(n) zijne (mijne, Herre, onze, enz.) zotte(n) zijn. Vader es vandaag i' zijne zotten, hij
is lustig, vroolijk, speelziek. As Trien in leerre
zotten es, kan ze nen hond doe' la(ch)en. Laat
ons mor ne keer in onze zotte zijn, ' t es keeremesse.

Zottenk, m. Zie ZOTTING.
ZOtting (uitspr. zottenk, en, gewoon, tsottenk),
m, ; mv. -tengen ; verkl. -tenkske, mv. -skes,

-skies. Zie TSOITING•

Zottinne (klemt. op tin), vr. Mv. -n. Verkl.
-ke; mv. -kes, -kies. Zottin. Wdb. — Rijmspreuk.
As ge '1z zottinne traziwt, veer her land en
g aud, mengde zeker zijn dat 't on (u) vroeg of
late raztwt.
Zottinneke, veelal in 't mv. zottinnek(z)es
vastenavondbloem (Galanthus nivalis L.); aldus
---

op Overschelde (b. v. te Zingen-).

Zouder(e) (uitspr. met speciale zovl. on), pers.
vn. Zijlieden. Daarnaast, niet zoo gewoon, ZOULDER(E), ZOLDER(E), ZEZOUDER(E), ZEZOULDER(E),
ZEZOLDER(E). Voor eene rust zondere., anders

zonder. Wie lice' die glaze gebroken ? Zondere.
Zonder hen (hebben) 'tgedaan. Ze zillen 't zeker
doen. Zoon (zouden) zezóudere ? Zillen zezouder
l.- en Vormleer.
schrijven ? Zie
ZOUi, m. ; — ZOUlen, WW. Zie ZAAI, ZAAIEN

(ook de ad. en Samenst.).
Zoulde(r)e, vn. Zie ZOUDERE.
ZOAL (uitspr. zant), o. Mv. ongewoon. Verkl.
niet in gebruik. Wdb. -- Engels(ch) zant, purgeerzout ; fr. sel anglais; DB ; CV ; J. -- 't Zaut
veer de pap (of de zoppe) nie winnen (of verdienen), (van een luiaard) niets winnen. — Tot
een kind dat vogels wil vangen : legt em btetse

ZOUT

333 ----

zaut op de stert. J.Volksmeteorologie. 't Zal
ramen • 't zaut es nat of drupt ; as 't zaut
droog es en kraakt — schoo' were.
Afl. Zautachteg, bn., Wdb ; — zauten,

zie aid.
Samenst. Zautbak, rn., houten bak (naast de
stoof), waarin men het zout doet : de zautbak
hangt of staat, en sluit mee 'n deurke ; Wdb ;
zautkeete (sch. e) vr., zoutkeet; vgl. j; —
zautketele, m., zoutketel ; — zautmijne, vr.,
zoutmijn ; — zautsteen, rn. ingebeelde steen ; tot
iemand die veel zout in zijn eten doet, zegt men :
past op, re zilt ne zautstee' krij(g)en; zautvat, o., zoutvat ; volksgeloof : as 't zautvat
omvalt — ongeluk in 't huishauwen.

Zout (uitspr. zaut), bn. Wdb. 't reten es te
zaut.

Zouten (uitspr. zantan), bedr, ww. Wdb. —
zaut; dat en
Ook onz. Zout maken. 't Es
zaut niet.
Gezaute' zijn, gaarne zout elen.
"'k Em ben nie' gepeperd en gezanten.

ZUIVERÈ

c/a' maisk' es ne ferme zuzyg)ere ; ook : de zul(g)er van de pompe; Wdb.
Samenst. Zuzglutte, vr., zie LUTTE ; —
(plat) zuigkerte, -konte, vr., klein meisje dat
(veel) aan de moederborst ligt ; zuigkloot, m.,

jongentje dat veel zuigt.
Zuil, vr. (draagzuil). Niet in gebruik.

Zuil, m. Verki. -ke. Zonder mv, Sluimer, dutje.
E zuilke doen. illoeder .es in de zuil. SCH ; DB ;

CV ; J. — Zie ZUILEN.
Zuilen, ons. zw. ww. Very. : zuildege, geznild.
Met hen (hebben). Sluimeren. Vader werdt aud
en zuilt de g'heelen dag. SCR; DB; CV ; J.
— All. Zitilachteg, bn.. geneigd tot sluimeren ;
zuilenge, vr., het zuilen 't en was nie slopen
(slapen) da' 'k dee, 't en was mor 'n zuilenge ;
— zuildere, m., iemand (man of vrouw) die veel

zuil. t.

Zuimen, Ww. ; zuinig, bn. Niet in gebruik
(ook niet de afl.).
Zuip, m. Mv. -en. Verkl. -ke ; mv. -lees, -kies.
Het eenmaal zuipen. Doe nog ne zuip. Gee mil e
zuipke, teugje. Mee twie zuipen dronk hie zij'
—

Zowanne, vr. ; zubelas(i)e, vr.; zubelee, zubilee, m. Zie op Dz .
Zucht, m. Mv. -en. Verki. -eke ; mv. -ekes,

glas

Zucht, vr. Zonder mv. ; zonder verkl. -Wdb.
Ziekte (in samenst. als waterzucht, geelzucht ;
(laarnaast, gewoon, 't watere, 't geleve, o.). — M.
(niet vr.) : overdreven begeerte. Ne zucht nor

Zuipen, ww. Wdb. Drenken en zuipen. Zulpen en zwieren. Zuipe gelijk 'nu beeste, e verkie,
e =Oz. — Aiers zuipen, fr. gober des amts.
Vlees en eet hie nie nicer, mor hie zuipt twie
drij aiers per dag. Zie KOEKOEK. - Van zaken
zuigen. De sponse zuipt 't watere. — Van - een
drinkebroer : hie zuipt gelijk 'n sponse.

—

—

-

-ekies. Wdb. Nen diepe zucht laten.
Schertsend. Wind. f/
(heeft) er hier ne zucht
gelaten ?
--

geld, nor rijkdom, nor macht.

— Afl. Zuchteg, bn., ziekelijk, in de uitdr.
ziek of .7itchteg ; vgl. VD, KIL, SCH, CV, J,
Log., Wdb.

Zuchten, ww. Wdb. Hie zucht er af (er van).
Kriepen en zuchten. Knimen en zuchten.
— Afl. Zuchtenge, vr., zuchting ; — zuchtere,
m., iemand (man of vrouw) die veel zucht : zit
wijf en lice nie' veel fronroudze (fr. courage),
't en es mor ne zuchtere.
Zudas, m. Zie DJUDAS (ook de afl. en samenst).
Zuiden (uitspr. ziczan), m. (niet o.). Wdb.

Naar es de zuien ? De wend komt uit de zuien.

Samenst. In den vorm zuid- zuidhoek, m.;
— zuidkant, m. ; zuidoosten, ni. (niet o.) ; —
zuzdpool, m, (niet vr,); — zuidwesten, in. (niet
o.) ; — zie Wdb.

Zuien, m. ;
GEN. -

zuien, WW. Zie ZUIDEN, ZUI-

ZItiell (in : in slaap zuien), ww., is niet

in gebruik.

Zuigen (uitspr. zui(g)an), WW. Wdb. Iet uit
zijne grooten tee(n) zui(g)en, iets verzinnen. —
Zoogen (dat niet in gebruik is). Die moeder zuigt
heur kind. Daarnaast, gewoner, te zuz('g)e' geén
(geven) : da' klai' kind schreemt, gedat (geeft
het) te zui(g)en; vgl. te drenke' geén,t' ete' geên,
(iets) te drinken, te eten geven. Zie KIL ; DB ; J.
— Drinken. Pier ka' zni(g)en !
— Afl. Zui(g)enge, vr., het zuigen; — zui(g)ere, in. zuiger (mannelijk of vrouwelijk kind) :
,

Afl. Zuzpachteg, bn., geneigd tot zuipen,
drinken ; zuipenge, vr., daarnaast zuiperije,
vr., het uzipen : tsondaas was 't 'n zuiperije ;
Wdb ; — zitifiere, m., iemand (man of vrouw)
die zuipt.
Samenst. Van vrouwen die drinken : zuipkerte, -konte, -tut/e, vr., -gat, o. ; — van mannen :
zuipkloot, m.

Zuivel, m. Zie zurvELE,
Zuivele, m. (niet vr. of o.). Zonder mv. ; zon-

der verkl. Zuivel. Wdb. De slot-e valt dikwijls in
de uitspr. weg : zuivel derven. Zie DERVEN.
— Samenst. Zuivelblok, m., blok (bus), waarin
de personen die gedurende den vastentijd niet
vasten, eenig geld als boetpenning steken ; zie
BLOK ; - zuivelgeld, o., het geld dat men in den
zuivelblok steekt ; al het geld van den zuivelblok.
__e
Zi ZUIVERE.
Zuiver, bn.
Zuivere, bn. bw. Trapp. V. verg. : zuiverder(e),

zuiverst. Als slotwoord : zuivere ; de eind-e valt
anders dikwijls weg. Wdb. — Teenemaal. 'k Was
zuiver ordeg (aardig). 't Was zuiver 'n ongeweerte. 't Es zuiver kaud. Ge zegt zuiver de
zuiverst. SCH; DB ; CV ; R; J. — Alleen(lijk).
't Es zuiver van te veel te zuzpen dat hie de
biestsies (beestjes, jicht) hee kre(g)en. J. —
(Ge)lijk zuiver, als, om zoo te zeggen. 'k En was
lijk zuiver nie' gerust. Moeder es lenk (= lijk)
zuiver omgelu(kk)eg. Da' kind es gelijk zuiver
nie' ,TO.Z017t t Es Z711 7 1' gelijk of dat er snee in
de lucht hangt.
Zuiver uit, voluit, heel en
. 1

ZU IV EREN
gansch. SCH ; DB. — (Van onroerende goederen) :
zuiver en onbelast, zonder schulden ; verkoopende
van 'n huis zuiver en onbelast; es da' land
zuiver en onbelast ?
— Afl. Zuiverlijk (uitspr. roet ij), bw. ; zuzverlijk leven.

Zuiveren, bedr. ww. Wdb. — Onz. Zuiver
worden. Die wonde 'n wilt nie' zuiveren. DB ; J.
— Afl. Zuiverenge, vr., zuivering.
Zujen, ww. Niet in gebruik.
Zak, vn. Zie ZULK.
Zulai m. ; - zulap, m. ; -- zulariom, m. ;
zult, ZA1^] m. Zie op DZUL-.
Zulk, vn. Daarnaast gewoon ZUK, zeldener

Wdb. — M. enk. zulk, gewoner zuk,
soms zok, altijd gevolgd door 't onb. lidw. ne(n) :
ZOK. Zulk.

ziek nen heere, ziek ne knecht ; 'k la(ch)e mee'
zulk (of zok) ne vaint; — vr. enk. zulk (gewoner
zuk, soms zok) altijd gevolgd van 'n : zulk 'n
vrauwe, zuk 'n eere, zok 'n kasse ; — o. enk.
zulk (gewoner zuk, soms zok) al dan niet gevolgd
van 't onb. lidw. e (voor een medeklinker), 'n
(voor een klinker of h, d, t) : zulk (of zulk e)
volk, zuk (of zuk 'n) dooske, zok (of zok 'n) oorkeg
— mv. der drie geslachten : zulk (gewoner zuk,
soms zok) altijd gevolgd van 'n : zulk 'n toeren,
zuk 'n tafels, zok 'n vrauwen. Vgl. Xi.- en
Vorml. ; DB (ZUK) ; CV en J : ZUKKEN.
Zulks, vo. Niet in gebruik. Men zegt : dà(t)
of (a)zoo iet.
Zulle, vr. Mv. -n. Verkl. -ke; mv. -kes, -kies.
Dorpel ; fr. seuil. Voor de etym. zie VERCOULLIE. Z' em mag over zijn zulle nie meer kom-

men. Iemands zulle verslijten, bij hem veel ten
huize gaan ; ook : iemands zulle plat loopen.
KIL; OUD., Bijdr. ; ScH; DB ; R ; J. — Slope
(slapen) gelijk 'n zulle, zeer vast slapen. DB. —
Zijnen hiel (of zij' gat, of zijm broek, of, platter,
zijn klooten, zijn kerte, zijn konte) an de zulle
va(g)en, heengaan uit een huis en zich de behan-

delde kwestie niet meer aantrekken; van vrouwen :

ze vaagt her rokken an de zulle. DB. — Veur de
zulle, voor het overnemen van een handelshuis,
voor de klandizie ; fr. pour la reprise, pour la
clientèle. Hie heet (heeft) de venkel overgepakt
en duust frank betaald veur de zulle. — Het
raadsel van de teeke (regenworm) : 't kruipt onder
de zulle, en 't en hee noch haar noch wulle.

Zullen, hulpw. Niet in gebruik. Zie ZILLEN.
Zult,

o. Niet in gebruik. Vgl. 't volgende w.

Zulte, vr. Zonder mv. ; zonder verkl. Huid-

ziekte, fr. eczema. De inains(ch)en die de zulte
krij(g)en, gaan nor Zulte beevor(de)n (beevaarden). DB en SCH : zilte, zelte ; J : zelt en zilt, o.
(niet vr.). — Zulte, vr., soort van aster (Aster
tripolium L.) is niet bekend in mijn dialect.
Zniten, WW. ; - zundgat, o. Niet in gebruik.
Zuni, zuni.j, m. Zie DJUNI.
Zuren, ww. Wdb. Ge moet de sause zuren,
zuur maken. 't Bier zuurt, wordt zuur.
Zurenk, m. _i e ZURING.
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Zurge, vr. ; — zurgen, ww. Zie de gewoner
ZEURGE, ZEURGEN

(ook de afl.).

Zuring (uitspr. zurenk), m. Mv. zurengen.

Verkl. zurenkske; mv. -skes, -skies. Zure appel.
In tegenstelling met zoetenk. Op sommegte
boltor%d)s (boomgaarden) zijn 't anaal zurengen ; de zoetengen en wer(de)n nie' vele meer
gekweekt. Vgl. J. — In ne zurenk bijten, iets
zeer onaangenaams ondergaan. Ze zal nog meer
as ne keer in ne zurenk moetem bijten.

Zury (uitspr. zurie), m. Zie DJURY.
Zus,

bw. ; — ZUS, vr. Niet in gebruik.

Zuster, vr. Zi e ZUSTERE.
Zustere, vr. Mv. -rs. Verkl. -rke ; mv. -rkes,

-rkies. De slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg.
Zuster. Wdb. — Spr. Dat es broer en zustere,
dat zijn twee dingen die goed bij elkaar passen,
die niet veel van elkaar verschillen. J. — Zustere,
non ; veelal in 't vcrkl. zusterke. Zusterk(z)es der
or/nen, nonnen die arme, oude menschen verzorgen. CV, T. Zuster euverste, zuster die de
overste van 't klooster is. — Zusterk(z)es va'
liefde, zusters van liefdadigheid ; ook : bordeelmeisjes.
-- Afl. Zusteren, ww., den naam zuster herhaaldelijk uitspreken : zij' zuster es rijke zonder
kinders, en as er hie bij es, kan hie zusteren; in
't klooster werdt er vele gezusterd; DB ; —
zusterlijk (uitspr. met ij), bn. bw., Wdb.
— Samenst. In den vorm zuster- : zusterhuis,
o., nonnenklooster, Wdb ; — zustereuverste, vr.,
zusteroverste ; zie boven. — In den vorm zusters-:
zustersdochtere, vr., zusterskind, o., zustersman,
m., zusterszeune, m., Wdb. -- In den vorm
zusterk(i)es- : zusterk(z)esschole, vr., zuster-

school.

Zuur, bn. bw. Trapp. v. verg. : zuurder(e),
zuurst. Wdb. Zoo zuur as azijl, als azijn. Zoo
zuur as ne groenen appele. — Dat es 'n zure
sause, iets zeer onaangenaams. Zoo ook : dat es
zuur bier (of e zuur bierke). — In ne zuren
appel bijten, iets onaangenaams ondervinden.
Vgl. VD. — Van onvriendelijke, norsche menschen. Zuur kijken of zien. Da' mazske ? 't es e
vootse (vaatje) zuren azijl (of zuur bier), of 't es
e zuur vootse, zij is altijd ontevreden. — '?a Zure
ma(g)e, een maag die het maagzuur oprispt. Vanhier : dat zal hem zuur opkominen (bij VD opbreken). -- Koud, stuur. De wend es zuur. CV ;
J. — Zure mees (meersch), natte weide die enkel
zuur gras, biezen en lisch opbrengt.
— Afl. Zuurachteg, bn., Wdb ; — zureghied,
vr., zurigheid ; daarnaast zuurte . z' en es nie'
veur de zuurte; — zuren, ww., zie ald. ; —
zurenk, m., zie ald.
Zuur, o. Zonder mv. Wdb. 'k Hè (heb) 't zuur
(in de maag nl.).

Zunrkel, m. Zie ZUURKELE.
ZAArkele, m. (niet vr.). Zonder mv. De eind-e
valt dikwijls in de uitspr. weg. Zuring, zurkel.
Zie SUURKELE (dat gewoner is).
Zuurt, bn. bw. ; — zuusties(i)e, vr. ;
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zuweel, 0. ; - zuze, m. ; - zuzement, U. ;
zuzeren, Ww. Zie op DJU-.

--

(zovl. lange a), vr. Mv. -en. Verkl. niet
in gebruik. Zwaad, zwade. 'n Zwa ges (gras),
'n zwa .klavere, DB ; SCH, CV (Aanh.) en J :
ZWAAI.
Zwaad, 0. Niet in gebruik ; zie ZWA.
Zwaai (uitspr. zwoui), in. Mv. -en. Verkl. -ke;
mv. ongewoon. Wdb. Ne zwom van den ornie
(arm). Ne zwom wee hen (weghebben), een slag
van den molen hebben, een weinig krankzinnig
zijn.
Zwaaien (uitspr. zwouian), ww. Wdb. —
Nee orinen em beene' zwouien, wild zwaaiende
te werk gaan. Den tsop van de lende zwouit in
ZWa

twieë. Pier zwouit er vandeure.
— Afl. Zwouienge, vr., zwaaiing ; — zwouiere,

m., iemand die zwaait.
ZWaalm, vr. Zi e ZW AALME.
ZWaalme (uitspr. zwaallna, zwalanza met zovl.
lange a), vr. Mv. -ins, of -men. Verkl. -lnke ;
mv. -rokes, -mkies. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Zwaluw. •Wdb. KIL (swaelem,
swaeluwe); J (zwaalm) ; CV (zwaalm, -zwolm) ;
DB (zwaaiza, zwalm). Zoo raal as 'n z waalrn in
de wentere, uiterst zeldzaam. -- Volksmeteorologie. De zwaalfns vlie(g)en hoo(g)e -- schon'
were ! De zwaalfns scheeren te(g)en de grond —
re(g)ene ! — De zwalenz zengt
As 'k van hier vertrokken ben,
Hè 'k hier vele gelaten :
Ne schooneen boterpot,
Ne koorentas ;
Mor as 'k werekwam,
Was '1 hier al verzrywieteld en verzwateld.

of : •
Overjaar as 'k hier nog was,
Was 't amaal in ne koorentas,
Havertas, vlassentas,
En as 'k werekwam,
Was 't amaal te kwiete-kwate kwiete-kwate.

of :
As 'k weeggenk, was
De schure mee kooren en graa' getast,
En as 'k werekwam,
Was 't al vertuurluurluut !
Vgl. Volk en Taal, IV, 38.
Samenst. Zwaalm- of zwalenzai, o., zwaluwei ; -- zwaalm- of zwalenzbek, m. ; —
zwaalm- of zwalemlieken, o., daarnaast -liekske,
0., lied der zwaluw; — zwaálm- of zwalemluis,
vr., insekt (vooral : Stenopterus hirundinus L.) ;
— zwaalm- of zwalemnest, m. (niet o.) ; (spot—

tend) brand of ruif onder den neus van eenen
snuiver) ; SCH (Ronse) ; — zwaalm- of zwalempluime, vr. ; — zwaalm- of zwalemranke, vr.,
r0 rankende duizendknoop (Polygonumn Convolvulus L. en P. dumetorie m L.) ; 20 winde (Convolvulus sepium L. en vooral C. arvensis L.) ;
zwaalm- of zwalemstert, m., zwaluwstaart,
Wdb ; soort van kareelsteen, DB, SCH.
Zwaan, vr. Zi e ZWANE.
Zwaan, vr. (lichtekooi). Niet in gebruik.
--

ZWAËR(E)

Zwaar (uitspr. met zovl, lange a), bn. bw.

Trapp. v. verg. : zwaarder(e), zwaarst. Wdb.
Zoo zwaar as ijzere, as loot (lood), zeer zwaar.
— Weten hoe zwaar iemand weegt, weten hoe
begaafd, geleerd, enz. hij is. Vgl. J ; CV (Aanh.).
— Zware kop, zwaar hoofd, ziek hoofd (door
overmatig drinken, werken, enz.). 't Was gistere
keereinesse, vandaa(g) lii 'k ne zware kop. —
Zwaar land, vast, kleiig land dat moeilijk te
bewerken is ; in tegenstelling met licht land.

Vgl. VD.
— Afl. Zwareghied, vr., zwarigheid, Wdb ;
ook : zwaarte, gewicht; — zwaarte, vr., gewicht,
W db .
Zwaard, vr. Zie ZWAARDE.
Zwaard, o. (degen). Zie ZWERD.
Zwaarde (uitspr. zworda), vr. (niet o.). Zwaard,
zwoord. De zworde van e stik verkevlees, van
'n hespe. Wdb.
Zwabber, M. zwabberen, ww. Niet in ge-

bruik (ook niet de samenst.).
.Zwachtel, 1n. ; zwachtelen, ww. ; — zwad,
zwade, vr. Niet in gebruik ; zie toch ZWA.
Zwadder, m. Zi e ZW ADDERS.
Zwaddere, 1n. Zonder mv. De eind-e valt dikwijls weg. Up zwaddere. Tiest es al g'heel den
dag op zwaddere. Ook : op zijne zwadder zijn.
Up zwadder gaan. SCH ; Log., Wdb. — Dunne
en slechte drank of natte spijs. 't En es geene
kaffie, 't en es snor zwaddere. Zwadder va'
soepe. SCx; CV ; R ; J.

Zwadderen, onz. zw . ww. Very. : zwadderdege, gezwadderd. Met hen (hebben). Plassen,
zwabberen. De kinders zwadderen in de beke, in
de more. -- Zich klotsend bewegen of roeren.
't Water zwaddert in de schoenen. Zijn dorms
(darmen) zijn an 't zwadderen i' zijnem buik,

J. — Slabberen,
al etend spijs laten vallen. Da' peets' en hee' geen
Vgl. KIL ; SCH; CV ; T; R;

tan(de)n nie meer, en hie zwaddert over zijn
kleeren en op de vloer astie (als hij) eet. Da'
kind zwaddert nog, ge moet 't leeren ete lenk
(gelijk) 't zij' moet. — Zeeveren. Sies zwaddert
en zeevert. DB. — Zwieren, op dril zijn. Da'
volkske, 't en doet anderst niet as zuipen en
zwadderen. Werken en doet hie niet, mor zwadderen, van d' een herbel ge nor d'andere, de
weke desire. Er vandeure zwadderen, zwadderend weggaan. Log., Wdb.
— Afl . Zwadderachteg, bn. : dit es zwadderachteg toten ; — zwaddereere, m., iemand
(man of vrouw) die zwaddert ; die zwaddereers
va' kinders zitten dor in de gracht; de zwaddereere van ne vaint loopt al g'heel den dag
zat ; eet schoone, zwaddereere ! — zwadderenge,

vr., het zwadderen : het plassen ; het slabberen ;
het zeeveren ; het zwieren; ook : dunne slechte
drank : da' bier en es snor zwadderenge.
-- Samenst. Zwadderkerte, -konte, vr., -gat, o.,
vrouw die zwaddert — zwadderkloot, m., zwadderaar.
7waër(e) m. ; zwager, 111. zie ZWAGER ,
,

.

ZWAGERE
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met zovl. lange a),
Zwagere (iiitspr.
m. ; verkl. -rke ; mv. ongewoon. Zwager. Wdb.
Zwainselen, Ww. Zie ZWEINSELEN (ook de
afl. en samenst.).
Zwak, bn. bw. Trapp. v. verg. : zwakker(e),
zwakst. Van menschen. Vlug, flink, behendig.
Ge zij(t) ne zwakke keerele. In de bet. niet sterk,
gebruikt men slap of teer (zie ald.). Vgl. SCH ;
DB ; CV ; R; J; Loq., Wdb ; CL (Bijv.).
— Afl. Zwakkeg hied, vr., zwakheid, vlugheid.
handigheid ; daarnaast zwakte.
Zwak, m. Mv. -ken. Verkl. -ske; mv. -skes,
-skies. Het eenmaal zwakken ; schok. De kerre
zwa(g)ara

-

gaf ne g - roote zwak en d'asse was gebroken. De
zwak van de wa(g)en hee' da' kind ons emallek
gemaakt. Tonie g-aa' mee ne zwak, hij zwakt al
gaande. J ; Loq., Wdb. Vgl. ZWAKKEN.

Zwak, tusschenw. Klanknabootsing voor een
hortend rijtuig. Zwak ! en de kerre lag dor gebroken. Van een zwakkend mensch. Zwak zwak!
'k hoore den dronkord afgeschokt kommen.

Zwakken, onz. bedr. zw. ww. Very. : zwakMet hen (hebben). — Onz. Schokken van een rijtuig. 't Es 'n ka bane, kijkt
tege, gezwakt.

hoe dat de feture zwakt. Deur 't zwakke' viel
't kind van de kerre. D'asse zwakt in twieè:
KIL (SIVACKEN, SWICKEN, vibrare) ; SCH ; DB ;
J ; Loq., Wdb. — Van mensch of dier. Gaan al
zakkende van links naar rechts. De koe zwakt al
gaan. De zatteriks zwakken er vandeure. Pier
gaat altoos al zwakken. --- Bedr. (Iets) breken
door schokken. Kijkt hoe dat die boonzkruine
waggelt : de wend zal ze nog (i )n stikke (stukken) zwakken. 't Schokke zwakt de zi tp lanke
van de kerr' in twieé:
— Afl. Zwakkenge, vr., het zwakken of schokken ; — zwakkere, m., iemand die al zwakkende
gaat : de koster es ne zwakkere.

Zwakken, ww. (zwak maken of worden) : niet
in gebruik.
Zwalem (e) , vr. Zie ZWAALME (ook de
samenst.).
Zwalken, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl.).
Zwalme (uitspr. zwal(la)ma), in. Naam van
een riviertje dat te Nederzwalm in ` de Schelde
vloeit. Der stonden nogal watermeulens op de
Zwalme. Zie PLAATSNAMEN.
Samenst. Zwal(le)nzbeke, vr. ; — zwal(le)mkant. m. : 'k bi (ben) van de Zwal(le)mkant; —
Zwal(le)mmees, m., meersch langs den Zwalm; —
Zwai(le)mstreke of -streekte, vr. : mijn Idioticon.
—

— dat es de tale van de Zwallemstreekte.

Zwalp, m. Mv. -en. Verkl. -ke ; mv. -kes, -kies,
Wdb. iVe zwalp bloed. Hie smeet 't bier in de
ronde, en 'k kreeg ne zwalp i' mij gezichte. —
Teug. Pakt nog e zwalpke dzenuivere. Vgl. VD ;
DB ; J.
Zwalpai,o. Zie ZWOLPEI.
Zwalpen, ww. Wdb. — Om de zeeke te beletten uit de zeekkuipe te zwalpen, leggen ze een
stroowisch rond den boord der kuip of er boven
op een oud stuk drol- of dweilgoed. Vgl. KIL ;

ZWART
OUD., Pijdr. ;
zwalpen) .

CV ; J ; Loq., Wdb (zwalperen,

Zwaluw, vr. Niet in gebruik ; zie ZWAALME.
Zwam, vr. of o. ; — zwamp, vr. Niet in ge-

bruik.
Zwane (zovl. lange a), vr. (niet m.). Mv. -n.
Verkl. zwoontse (zacht]. o) ; mv. -ases, -tsies.
Zwaan. Wdb. — Verspreid uithangteeken. In de
-

Zwane. Vader gaa' veel nor 't Zwoontse. -E zwoontse, een klein zwaantje van biezen, dat

de kinderen op vijvers en beken laten zwemmen.
— Vgl. CV ; T ; R ; J.
—Samenst. Zwanenai, o., ei van een zwaan ; —
zwanenzbek, m., zwanebek; — zwanenhals, m. ;
— zwanekop, m. ; — zwanennest, m. (niet o.) ;
zwanepluime, vr., zwaneveer ; — zwanevlees, 0.; vgl. Wdb.
--

Zwang, m. ; — zwanger, bn. ; — zwanken,

ww. ; — zwans, vr. Niet in gebruik (ook niet de
afl. en samenst.).
Zwart, bn. bw. Trapp. v. verg. : zwarter(e),
zwartst. Wdb. Zoo zwart as bittere, ent (inkt),
pek, zeer zwart ; zoo zwart as 'n kole (soms as
kolen), nen hangele, 'n hespe, 'n schauwe, ne
moor (kookmoor); zoo zwart as ne mol; zoo
zwart as nen duvele, ne koollossers, ne smed, ne
schauwva(g -)ere, ne nzooriaan (of ne ne(g)ere) ;
zoo zwart as Lucifer. Vgl. J. — Zwart em
blauwt, zwartachtig blauw (van de menschenhuid). Iemand zwart em blauwt slaan, hem
blauwe builen slaan. — Zwart zijn of zien van
(den) hongere, zeer hongerig zijn of er hongerig
uit zien. Zoo ook : zwart zien (of zijn) van
(d') ormoe (armoe), van de kouwe (koude) ; en
zwart zien (of zijn) van de giereghied (of vrekkeghied), zeer gierig zijn. — Ge liegt da' ge
zwart ziet, zeer erg. J. — Zwarte pot, in de
verspreide spr. : g'en werdt mor zwart gemaakt
deur ne zwarte pot, men wordt belasterd enkel
door iemand die geen rein geweten heeft. J. —
Zwarte snee, zwarte sneeuw : 't es zoo raai as
zwarte snee, uiterst zeldzaam. Van personen :
hie zal nog zwarte snee zien, nog veel lijden
( armoede, honger, enz. ). J. — Zwarte galle,

ziekte veroorzaakt door bloed dat zich in de maag
vergadert : men spuwt dat zwart gestold bloed
uit of men verwijdert het met de drekstoffen ;
fr. hénzatemise ; DB ; CV ; J. — Zwarte pokken
of poksk(i)es, de echte pokken ; CV. — Zwart
goed, goedere n die aan kerk of klooster behoorden en onder de Fransche omwenteling verkocht
werden. Hie en hee' geen erfgoed, 't es al zwart
goed. SCH ; DB; CV; R; J. — Zwarte schole,
toovenaarsschool; voor 't volk is of was zij te
Leuven. Hie kan tooveren, hie heet (heeft) in de
zwarte schole gestudeerd.
— Zwarte bezen, vr. mv ., zwarte nachtschade
(met zwarte bessen), ,Solanum nibrum L. —
Zwarte bellen in d'havere, bruinzwarte bellen
van de vloghaver (telvena fatwa L.). Vgl. J ; CV
(Aanh.). — Zwart zaad, zwart mosterdzaad
(Brassica nigra L.).
— Zwarte man, duivel; gewoon : zwart manneke. Past op, 't zwart manneke zal ou (u) meepakken nor d'helle. -- Spr. De zwarte man en

ZWART

es nog uit den oven niet, als in 't welfsel van een

nieuwen bakoven er nog zwarte plekken te zien
zijn.
— Afl. Z,wartachteg, bn. bw., Wdb ; —
zwarteghied, vr., zwhrtigheid ; — zwarten, ww.,
zwart maken, Wdb ; — zwarterik, m., zwarthuidige ; zwartharige ; iemand die zwart (vuil) is ;
ook van dieren : onzen hond, Onze ruin es ne
zwarterik; — zwartsele, o., Wdb; eig. alle stof
die dient om iets zwart te maken.
Samenst, Zwartblauwt, bn., zwartblauw ;
— zwartbruine, bn., zwartbruin ; — zwartgeleve,
bn., zwartgeel ; — z wart,; eplekt, bn., zwartgevlekt ; — zwartgespekeld, bn., zwart gespikkeld;
— zwartgroene, bn. ; — zwarthaar, o., zwartharige (mensch of dier) : Tonie of Mie es e zwart--

haar; zijne ruin es e zwarthaar ; — zwarthoo fd, o., mensch met zwart haar ; — zwartekop,
m. : mensch (man of vrouw) met zwart hoofd

(haar) ; huisdier (hond b. v.) met zwarten kop :
dienen hond es ne schoone zwartekop ; zwartkoppige grasmusch (Sylvia atricapilla L.) : de
zwarte kop zengt schoone; Zottegemsche zwartekop, soort van hen met zwarten kop (vgl. ZOTTEGEM) ; soort van zwarte vleeschkers, fr. bigarreau noir, zie Volk en Taal, V, 52 ; - zwartepenne, vr., duif met zwarte slagpennen : mijn
zwarte penne zal wel den eeste prijs vlie(g)en;
— zwartoo(g)e, vr., man of vrouw met zwarte
oogen ; — zwarterok, m., geestelijke ; — zwartrood, hn., Wdb ; — zwartzaad, o., zie boven ; -zwartti.cstere, vr., soms zwarte zustere, soort van

in 't zwart gekleede non, die de zieken verpleegt;

J , cv, R.
Zwart, o. Zwarte kleur, Wdb. Iemand in
't zwart kleen (kleeden) ; alles in 't zwart zien,
pessimkt zijn. — Van mensch of dier, met het
niet uitgedrukt onzijdig nw. : 't es e zwart (kind,
veulen, eieken, enz.).
Zwarte, vr. Negerin ; zwartharige vrouw : zij'
wijf es ' n zwarte ; zwartharige merrie, koe, kat,
hen, enz. (met een niet uitgedrukte vr. nw.) : ons
zwarte (koe b. v.) wendt ziek.
Zwarten, m. ; mv. zwarte. Neger ; zwartharige man : de Zwarten es dood; geestelijke ;
r

zwartharig huisdier (met een niet uitgedrukt m.
nw.) : onze zwarten (hengst of ruin, stier, kater,
haan, enz.) es ziek.

Zwatelen, ww.;

—

zwavel, vr. Niet in ge-

bruik (ook niet de afl. en samenst.).

Zweeden, ww. Niet in gebruik.
Zweehaak (sch, e), m. Zwei, winkelhaak met

beweegbare latten. J. Vgl. KIL : swede; DB :
zwee.

Zweem, m. ; zweemen, Niet in gebruik.
Zweep, vr. Zie ZWEEPE.
Zweepe (sch. e), vr. Mv. -n. Verkl. -pke; mv.

pkes, -pkies. Zweep. Wdb. — Iemand (of e perd)
van de zweepe gein, bij VD met de zweep geven;

iemand erg berispen of kastijden ; veel doen verliezen (in spel b. v.) ; ferm bedriegen. Zoo ook :
van de zweepe krij(g)en. — Lange man of vrouw :
'n zweepe van ne man, van e wijf.
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— Samenst. Zweepslag, m., Wdb; -- zweep.
steel, m.
Zweepen (sch. e), bedr. zw . `vw. Wdb. Zweept
de koe de mees (meersch) uit. Er ' iemand vandeure zweepen. — Bedriegen, bedotten ; veel
doen verliezen. Iemand ne keer zweepen. Z'hen
(hebben) hem gzstere ferm gezweept.
— Afl. Zweepenge, vr., zweeping ; erge kastijding, afranseling, verlies, bedotting : 'n zweepenge
krij(g)en ; iemand 'n zweepenge. gein (of
drouien) ; — zweepere, m., iemand die zweept.

Zweere ( sch. e), vr. Mv. -n. Verkl. -rke ;
mv. -rkes, -rkies. Zweer, verzwering. Wdb. —
'n Zweere moet toch ne keer opegaan (of -besten
of -sprengen), het vuile eener zaak komt toch
eens uit.
Zweeren (sch. e), onz. zw . ww. Very. : zwoor,
gezworen. Met hen (hebben). Etteren, zweren.
De wonde begint te zweeren. Wdb.
— Afl. Zweerenge, vr., zwering ; -- zweeroudze, vr., zwerage, verzwering : die zweerozudze duurt em blijft duren ; SCH, CV, T,
R, J.
Zweeren (sch. e), ww. Very. : zwoer of soms
zwoor, gezworen. Met hen (hebben). Zweere gelijk 'zn beeste, e verkie (of verken) ; zweere gelijk
ne kettere, nen T uurk, ne Fransman, 'n Wale.
Vloeken en zweeren ; wainschen en zweeren.
Bij God en al zijn Hailege' zweeren.
- Afl. Zweerachteg, bn. bw., geneigd tot
vloeken : ge zij' zoo zweerachteg, Pier !
zweerdere, m., iemand (man of vrouw) die vloekt :
da' wijf es ne leeleke zweerdere.
— Samenst. Zweerbeeste, vr., vloeker : smijt
die zweerbeeste buiten.
—

• Zweers (uitspr. zwees met sch. e), bw. Als bn.
niet in gebruik. Dwars. De koe liep zwees over
't veld. Noes en zwees. — Gewoon met deur(e).
Worozn gade (gaat ge) zwees deur de klavere ?
Ze liep er zwees deure. Fig. 't Begint mij
te(g)en te steken, 'k zal ne keer de vuil schoenen
antrekken en er zwees deure gaan. Vgl.
DWEER(S) ;

zie J.

Zweps bn. Zie ZWEERS.
Zweet (sch. e), 0. Zonder mv. ; zonder verkl.
,

\Vdb. Fig. In 't zweet zijn (of zitten), met groote
inspanning aan iets bezig zijn. Ge zilt in 't zwee'
zijn as ge die ekzoname zilt moete passeren. —
Spr. Lozci zweet es gauwe gereed; ook : louior(d)s
zweet es gauwe gereed, een luiaard zweet en

klaagt licht, als hij eenig werk moet doen. Vgl. J.
Zweetachteg, bn. bw., als zweet : da' riekt
—

zweetachteg.
--

Samenst. Zweetdreupele, m., zweetdroppel.

ZWeeten (sch. e), ww. Wdb. — Zweete gelijk
e perd, hard zweeten. — Water em bloed)
zweeten, bij VD : etter en bloed zweeten. Zweete
van altrasie (alteratie) ; zzveete va' schrik, vain
benauwthied, va' schoute (schuwte) ; zweepe va'
ver le( g)enthied, Yam beschoomthied. — Zwij(g)en
da' ge zweet, heel lang, voorzichtig zwijgen. DB ;
J. — Van een grooten luiaard : eten dat hie
zweet, en werken dat hie kauwe krijgt. J; CV

a43^
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(Aanh). --- Iemand doe(n) zweeten, hem erg
doen werken ; hem in groote verlegenheid brengen. — Op iet %zweeten, een zeer moeilijken
arbeid verrichten. De schoene' zij' gemaakt, mor
'k hè (heb) er meer as Perzen dag op gezweet. J.
Leur iet zweeten, voor iets (om het te bekomen) zijn uiterst best doen. Hie vraagt de
i lootse (plaats) va' sampettere, mor hie zal der
.

moete veure' zweeten.

— Vochtig worden, uitslaan. Van muren :
't gaat deuien, de mitre' zweeten; — van steenen : der es verandereng in de lucht, de katsiesteenen, de blauw steene' zweeten ; -- van hooi,
graan : heu da' g' indoet, moet droo(g)e zijn,
anderst zal 't op den delte zweeten ; 't graan
eer dat g'heel droog) es, zweet ; — van aardappelen : en doet die pato(dd)ers in de kelder
nog niet, ze moeten eest (eerst) zweeten. Vgl.
VD ; J ; CV (Aanh).
— Afl. Zweetachteg, bn. bw., geneigd tot
zweeten : 'k zal de kur(t)ses krij(g)en, 'k bè
zoo zweetachten ; — zweetenge, vr., zweeting ; -zweetere, in., iemand (man of vrouw) die zweet :
'k ben ne tweeter onder d'oksels, zal Triene ;
(schertsend) zweetvoet : dor stade (staat ge) nui te
kijke mee ou (uw) zweeters !
— Samenst. Zweetdrank, m., drank die doet
zweeten, VD ; — zweethand, o. ; veelal in 't mv.,
zweeterige handen ; VD ; -- zweetvoet, m., veelal
in 't mv. : zweeterige voeten ; minachtend : staan
te kijken (te zien, tegopen, gapen) mee zijn zweetvoeten (of zweeters ), beteuterd, ontevreden,
teleurgesteld staan te zien ; er gestaan hen (hebben) mee' zijn zweetvoeten, mislukt, teleurgesteld,
-

vergeten en verloren, enz. zijn; vgl. J.

Zwei, vr. Niet in gebruik ; zie ZWEEHAAK.
Zweinselen (uitspr. zwain-), onz. zw. ww.

Very. : zwainseldege, gezwainseld. Met hen
(hebben). Daarnaast, min gewoon. ZWENSELEN.
Van menschen. Waggelende gaan. De zatterik
zwainselt over de strate. Hie zwainseldege van
d'een herberg in d'andere. Nonkel es oj5gete van
't rumaties, hie kan nog 'na beets' in de stal of
in de lochtenk zwainselen, mor 't es ook al. Er
vandeure zwainselen. — Zat zijn of worden.
Boerke begoest te zwainselen. — Van zaken.
Waggelen, wiegelen. Den boom en staa' nie
meer vaste ; as 't wouit, zwainselt ?zie. De goutperse zwainselt.
— Afl, Zwainselachteg, bn. bw. : vader en es
nie' goe' meer te poote, hie werdt zwainselachteg; — zwainsel(e), m., het eenmaal zwainselen:
ze kreeg mee Pene keer iet in herre kop, ze wildege voortgaan, z' en koest niet, ze dee' nog ne
zwainsel of twice; en viel toons dood; da' zat
verkie es weer op zijne zwainsele; — zwainseleere, m., iemand (man of vrouw) die zwainselt : de zwainseleere komt weer af; — zwainselenge, vr., het zwainselen.
-- Samenst. Zwainselkerte, -konte, vr., zwainselgat, o., waggelende ( dronken vrouw ; —
zwainselkloot, m., waggelende ( dronken ) man.

Zwelen, ww. Niet in gebruik.
Zwelg, m. Wdb. Verkl., gewoon, zwelg ske.
-

Pakt nog e zwelgske. Gee' mij nog ne zwelg,

ZWEMMEN

een glas bier of eenen borrel. He zillen in de
Kroone nog e zwelgske gaan doen, nog iets gaan
drinken.

Zwelgen, ww. Wdb. Very. : zwolg en ook
zwalg, gezwolgen. Met lien (hebben). Brassen
en zwelgen. Zwieren en zwelgen. Nor iet zwelgen, er vurig naar verlangen. Hie zwelgt nor de
plootse (plaats) va' kostere.
— Afl. Zwelgenge, vr., zwelging : 't es al
g'lieel de weke 'n fameuze zwelgenge ! — zwelgere, in. : de zwelgers zijn op toer ; — zwelgerije, vr., Wdb.
Zwelkenboom, m. Niet in gebruik.
Zwellen, ww. Wdb. Volksmeteorologie. De
-

vaisters en de deure' zwellen : 't zal rainen.

— Van menschen : fier, trotsch, uiterst tevreden
zijn of worden, hetzij uit hoogmoed, hetzij door
lofwoorden. Hie es beur(g)erneestere, liie zwelt,
zille ! Hie zwelt bij 't klainste wor(d)eke lof.
Afl. Zwellenge, vr., zwelling.
—

Zwelte, vr. Mv. -n. Verkl. niet in gebruik.

Lui en vadsig vrouwmensch. Die zwelte van e
wijf ! 't E 'n smeerege zwelte. SCH ; DB ; KIL
(lat. wella ignava).
ZWelten, onz. st. ww. Very. : zwolt, gezwolten. Met zijn. Bezwijken (van gebrek, armoe,
flauwte). Dat en hee' geen tete (eten) genoef, dat
moe' zwellen. Gezwolte zijn. E gezwolte perd.
KIL (s \vELTI:N : lat. dejicere, lang uescere, fatiscere) ; Sol; DB ; Loy., Wdb.

Zwemel, m. Zie ZWEMELE.
Zwemele, ni. Mv. ongewoon. Verkl. -lke. De

slot-e valt dikwijls weg. Zweem, schijn. 'k Zag
hem mee ne zwemele, zeer lichtjes. 'k En koest er
gee' zwemelke va(n) zien, niets.
Zwemeten, onz. zw. ww. Very. : zwerneldege,
gezwerneld. plet hen (hebben). Lichtjes schijnen
of schemeren. Alles zesemelt veer mijn oo(g)en.
Dor zwerneldege toch iet vear mij' gezichte,
mor 'k en koest 't nie goed ondersclzen.
— Afl. Zwemelenge, vr., hetz. als zwemele
(zie ald.) : 'k zag in de duisternesse, mee 'n zwemeleng iet loopen : was 't nen hond of e spook ?

Zwemmen, ww. Very. : zwom en zwam, gezwommen. Met hen (hebben). Wdb. Er deure
zwemmen, door moeilijkheid b. v. : herre man
stierf, 't was e groot onzgeluk, mor z'es er toch
deure gezwommen. Zijn do(g)e zwemmen in den
drank, hij drinkt veel. — Spr. Den eene zwemt
deur de weereld en den andere kruipt er deure,
de eene komt met gemak door de wereld, de
ander niet moeite. J ; CV (Aanh), — In de
kleere' zwemmen ( van al te groote kleeren) ;
'k zwem in de kazakke. Vgl. VD : in de schoenen
kunnen zwemmen.
— Afl. Zwemachteg, bn. bw.: mee' zuk (zulk)
weer en es de vis nie' Zwemachteg, niet geneigd
tot zwemmen ; — zwernmenge, vr., zwemming;
— zwemrnere, m., iemand (man of vrouw) die
zwemt : mij' zuster es ne goeé" z wenzmere.
— Samenst. Zwembad, o., Wdb ; — zwembroek, vr., Wdb ; — zwendengen, o., zwemkleeren, 0. mv., kleeren die men aantrekt om te

ZWENDEL
zwemmen ; --- zwemmeestere, in., Wdb ; -Wdb ; — zwemveu(g)ele, m.,
zwemvogel.
Zwendel, m. ; zwendelen, ww. Niet in gebruik (ook niet de afl. en samenst.).
Zwenge, vr. Mv. -n. Verkl. -c ske; mv. -gskes.
Zwengel, zwenghout. De zwenge wendt an den
dijsele (of an nen haak) vaste; einaakt. An de

zzewemschole, vr.,

zwenge wer(de)n d'hoomschijers g'haakt. KIL,
SCH en DB : ZwINGE; CV en DB : ZWING.
— Samenst. Zwenghaak, m., haak der zwenge;
zwengoo(g)e, vr., oog der zwenge.
—

Zwengel, m. Zie ZWENGELE.
Zwengele, m. Mv. -is. Verkl. ongewoon. De

slot-e valt dikwijls weg. Zwingelmes. De zweng eieer en wendt zijne zwengel niet. — Ander
bet. (zie Wdb.) zijn hier niet bekend.
Zwengelen, bedr. zw. ww. Zwingelen. Vlas
zwengelen.
Afl. Zwengeleere, m., zwingelaar : Sieske de
zwengeleere was nen laak keleere ; -- zwengeleng e, 0., het zwingelen; collectief : al de afval
bij het zwingelen : vaagt de zwengelenge t'hoope,
en smijt z' op de messenk.
Samenst. Zwen`s elberd, o., zwingelbord ;
KIL, SCH, DB, CV, J : zwingelbard of -berd ;
zwens elklodde, vr., veelal in 't mv. : afval van
't vlas onder 't zwingelen ; mee' zwengelklodden
kennen ze 'n soorte va' grof goe' maken ; J :
zwingelklodden ; -- zwengelkot, o., kot waar
men zwingelt ; SCH, DB, CV, J : zwingelkot; —
zwengelleme, vr., veelal in 't mv. : -lemen (zie
—

,-

--
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ald.) die onder 't zwingelen op den grond vallen ;
J; — zwengelmeulene(e), m., toestel, waarmede
men vlas zwingelt, zwingelmolen; VD, SCH, DB,
J ; — zzveng elriem, m., lederen riem waarop de
zwengel valt en terugspringt ; — zwengelslag, m.,
rytmische slag van den werkenden zwingelaar :
bij Boer Plas zijn z' an 't zwengelen,, 'k hoore de
zwengelslag.

Zwenk, m. ; — zwenken, ww. Niet in ge-

bruik (ook niet de afl. en samenst.); vgl. toch
Z wONK.
ZwenSelen, ww. Zie ZWEINSELEN (ook de afl.
en samenst.). Vgl. J.
Zwepe, vr. Dwarshout dat de twee uiteinden
der armeelen (zie ald.) verbindt ; fr. sassoire. DB
(z EKE).

Zwerd, o. Niet gewoon. Zwaard. Wie
't zwer(d) trekt, zal mee 't zwer(d) vergaan.
?,weren, (eed doen) ; zweren, ww. (etteren).
Zie ZWEEREN (ook de afl. en samenst.).
Zwerk, 0. Niet in gebruik.
Zwerm (uitspr. zwer(ra)m), m. Mv. -en. Verkl.
ongewoon. Wdb. Ne zwerrem musschen ; ne
zwerm mneuzekies (muggen) ; ne zwerm bieën.
Zwermen (uitspr. zwer(ra)man), onz. zw. ww.
Wdb. De bieë' zwermen. — Volksmeteorologie
as mee Kestag de meuziets (muggen) zwerremen,
zilde mee Paschen on (uw) gat worremen.
— Samenst. Zwer(re)ritijd, m., Wdb.

Zwerrem, m.; zwerremen, ww.

Zie ZWERM,

ZWERMEN.

Zwerven, ww. Wdb. Niet gewoon ; men zegt
meer dolen. Nen orme (arme) mains moet Bikkels dolen en zwerven.

Zwetsen, ww. ; — zweven, ww. ; — zwezerik, vr. Niet in gebruik (ook niet de all.).
Zwichten, ww. Bedr. Iemand of iet zwichten,

voor iemand, voor iets zwichten ; iemand of iets
vermijden. De keerel en zwicht niemand, hij
heeft schrik voor niemand. Vgl. SCH (Bije.).
Zwiek, m. Mv. -en. Verkl. -ske ; mv. -skes,
-skies. Zwik van een ton.
— Samenst. Zwiekboor, o. (niet vr.), zwikboor ; — zwiekgat, o., zwikgat : 't zwiekgat en
es niet 't tapgat; vgl. VD.
Zwiek, m. Het eenmaal zwieken (zie ald.). De
koe gee' ne zwiek, as ze gaat. Er zij' mains(ch)en
die mee ne zwiek gaan, die al gaande 't lichaam
laten naar onder zakken. De kuipe kreeg ne zwiek
(schok) en viel omme. — Vgl. KIL (swicK) ; J en
T : ZWIK.

Zwiek, m. Soort van kaartspel : hetz. als bokspel. Willeme ne keer ne zwiek doen ? — De
zwiek is ook het hoopje vier kaarten die men in
't midden van de speeltafel legt ; zie BOK.
'k Pakke de zwiek, 'k vervang de kaarten, die men
mij gegeven heeft, door die van den zwiek.
Zwieken, bedra zw. ww. Er met het zwiekboor een zwiekgat in boren en in dat gat den
zwiek steken. Es de tonne gezwiekt ? Ge moet
da' vat zwieken.

Zwieken, onz. zw. ww. Hetz. als bokken (zie
ald.). Baas, geet (geeft) ons de korten (kaarten),
me gaan ne keer 'n uurke zwieken.
— Afl. Zwiekere. m., iemand die zwiekt.
Samenst. Zwiekspel, o., zeker kaartspel.
—

Zwieken, onz. zw . Ww. Nagenoeg hetz. als

zwakken (zie ald.) : links en rechts waggelende
gaan. De koe zwiekt al gaan. Ne mains die zwiekt,
en gaa' nie' schoone. Zwieken en zwakken.

Zwiekzwak, m. Mee ne zwiekzwak gaan, al
gaande 't lijf laten, doorzakken ; de koeie' gaa' mee
ne zwiekzwak. — Mensch die op zulke wijs gaat ;
lang en mager mensch : de lange zwiekzwak van
e wijf ! — Het raadsel van den horlogeslinger :
ne lange zwiekzwak mee ne kurten dikzak (nl . de
schijf van den slinger). — Het raadsel van de ton
op den bierwagen, voortgetrokken door twee paarden : ne lange lange zwiekzwak, ne kurten dikke
vetzak, en twie pappen die dansen. — Vgl. SCH,
CV, j : ZWIKZWAK.
Zwiekzwakken, onz. zw. ww. Al waggelende
en zwakkende gaan. Die lange perse van e wijf
.

komt ginter af al zwiekzwakken. De koe zwiekzwakt. SCH (Bijv.) : ZWIKZWAKKEN.

Zwiepen, ww. Niet in gebruik.
Zwier, m. Wdb. — Volle, vrije beweging ;

ruimte die men noodig heeft om iets met gemak
te verrichten. 'k En kan in da' kot nie werken,
'k en hè (heb) der mijne zwier niet. DB. CV . J.
— Vrije wil. 1n en auwer em mag zijn kinders

ZWIEREN

----

boudere (hunnen) zwier n ie laten. — Op (zijne)
zwier zijn, aan den zwier zijn, de kroegen afloopen, zuipen en brassen. Smaandaas (des maandags) es Pier altoos op zwier. J.
. Zwieren, ww, Wdb. , — Slingeren, zwaaien.
Mee' d'orms (armen) zwieren. Zzvouien en zwieren. Hie zwierdege mee' zijne stok in de ,ronde.
Er vandeure zwieren, zwierend heengaan. DB ;
CV ; T ; J. — Zwieren en zwadderen ; looj5en
en zwieren. J. — Wed. Er hem deure zwieren,
zich door een moeilijken toestand werken. In
d'eeste jare va' mijn hauwelijk en was 't nie'
gemallek, mor 'k hé (heb) der mij toch deure
gezwierd. — Boonenrijmpje. De boone zegt :
plant mij da' 'k zwiere (in vrije lucht en lichten
grond), 'k zal laan ( laden, beladen zijn ) as 'm
miere.

— Afl, Zwierachteg, bn. bw., geneigd tot
zwieren : da' maisk' es te zwierachteg; — zwierdere, m., iemand die zwiert : 'k hoore de zwierders zengen; — zwierenge, vr.: da' manneke 'n
sloopt (slaapt) nie' gerust ; 't es g'heel den nacht
'n zwierenge mee orms em beengin.

— Samenst. Zwierbol, m., Wdb ; — zwiergast,
m. : de zwiergaste' zengen en tieren om oorendul te wer(dejn.

Zwijen, ww. Zie ZWIJGEN (ook de afl.).
Zwijgen ( uitspr, zwij(g)an ), ww. Wdb.

Very. : zweeg, gezwe(g)en. In ede gebiedende wijs
ook valt soms de g weg : zwijt! — Zwij(g)e

gelijk e graf, ne muur ; zwij(g)e gelijk ne vis.
Vgl. J. -- Zwij(g)en da' ge zweet; zie ZWEETEN. - Beter gezwe(g)en as va' ssreke(n) scha
—
(of schande of ondank) gekre(g)en. Vgl.
J.

Als iemand 't gehoorde of geziene nie
zwijgen, zegt hij schertsend : hooren, zien en
.

nie' zwij(g)en ! — Zwij(g)en es onverbeterlijk.

— Dreigend tot iemand die al te stout spreekt :
zwij(g)en of vechten ! — Onder ons gezaid en
ojb 'n ander gezwe(g)en. Zie ANDER. — Op
'n eenweg zwij(g)en, van een toevertrouwd geheim. Dat zegge 'k ou (u) o_p 'n eenweg zwi —
(g)en. J, CV (Aanh.). — Zwij(g)ende kondiesie of
veurworde, verzwegen conditie of voorwaarde.
— Afl. Zwijg achteg, bn. bw., Wdb ; — zwij(g)ere, m., iemand (man of vrouw) die zwijgt :
Mieke 's ne zwij(g)er en ne paizere ; beter ne
zwij(g)er as nen domme sjrekere.

=

-

Samenst. Zwzf rschole, vr. ; als niemand
spreekt, zegt men : 't es hier 'n zwijgschole.
-

.

Zwijm, vr. Niet in gebruik.
Zwijmel, m. Zie ZWIJMELE.
ZWijmele, m. Zonder mv. Zwijm, bezwijming.
Ze ligt i(n) zwijmele. --- Op zwijmel zijn of
gaan, op zwier gaan. — Zie ZWIJMELEN.
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Zwijmelen, ww. Bezwijmen. Wdb. — Waggelen, wankelen als een dronkaard. Die dronkelutte zwijmelt over de strate. Hie zwijmeldege
va' zatteghied. Vgl. KIL ; Scx : DB ; CV ; J.
— Afl. Zwijmelachteg, bn. bw., duizelig :
'k gevoele mij zoo zwijmelachteg; waggelachtig
hie heet (heeft) e peents' (pintje) op, hie gaa'
zoo zwijmelachtei ; — zwijmeleere, In., iemand
die waggelt (man of vrouw) de zwijnzeleere van
e wijf es were zat; — zwijmelenge, vr., bezwijming : ze kreeg 'n zzvijmeleng e; ze valt i(n)
zwijmelenge; het waggelen : ziet die zwijmelenge dor van die zatte beesten !

Zwijmen, ww. Niet in gebruik.
Zwijn, o. Wdb. Niet zoo gewoon als verken

(zie ald.). Drenken, zuipen, leve(n) gelijk e
zwijn. Zoo zat zijn as e zwijn. Vgl. J.

Zwijnaard (uitspr, -ort), m. Zonder mv. Grof
meel van graan en boonen. Zegt an de mulder
dat hie onze zwijnord moe' malen. Zwijnord es
goed tete' veer de verkies. DB (vr.) ; Loq., Wdb
(m•)•

Zwijnord, m. Zie ZWIJNAARD.
Zwik, m. ; zwikken, ww. ; — zwilk, 0. ; —
zwin, 0. ; — zwindel, m. ; zwindelen, WW.;
-- zwingel, m. ; zwingelen, ww.; — zwirrelen, Ww. Niet in gebruik (ook niet de afl. en
samenst.).
ZWitSere, m. Zwitser. Zoo zat as ne Zwitsere ;
zie ZAT.
— Afl. Zwitsersch, bn. bw. : Zwitsersche
bergen ; Zwitsersche kaas ; zelfst. vr. : 'n Zwitsersche, eene vrouw uit Zwitserland ; o. : oei zij'
Zwitsers, naar Zwitsersche manier.
— Samenst. Zwitserland, o., Wdb.

Zwoeg, m. (ziekte). Niet in gebruik.
Zwoegen, ww. Zeer zelden in gebruik. II rken en zwoegen. Wdb.
Zwoel, bn. Niet in gebruik; zie SMOEL.
Zwoerd, zwoord, o. Niet in gebruik. Zie
ZWAARDE.

Zwolpai, 0. Zie z\VOLPEL.
Zwolpei (uitspr. -ai), o. Mv. -avers. Bebroed
ei, dat echter geen kieken geeft. Vgl. KIL, DB,
CV, J : ZWALPEI. VD (<, Zuidn. ») : bebroed ei,
zegt hij ; een bebroed ei is daarom toch geen
ZWALPEI.

Zwonk, in. Het eenmaal zwenken, zwaaien.

Iemand ne zwonk geên (geven). Ze kreeg ne
zwonk en viel. In (of mee) eene zwonk. Zwenken,

ww., is echter niet in gebruik.

Zworde, vr. ; — zwoui, m. ; zwouien, WW.
Zie ZWAARRE, ZWAAI, ZWAAIEN.

EINDE VAN HET EIGENLIJKE ZUID -OOSTVI,. IDIOTICON.

Aanhangsel.

Achterberd, o. Achterste sluitberd van wagen
of kar. Vgl. VEURBERD in Idiot.
Achterdeel, o. Zie Idiot. — Op zijn achterdeel zijn, ook van zaken : den train es op zijn
achterdeel, hij is niet op zijn uur en heeft vertraging. 't Werk es op zijn achterdeel, nl. niet
zoo ver gevorderd, als 't zou moeten zijn.
Achter(e), vz. Zie Idiot. -- Om, naar. 'k Ga
achter de botere, ik ga om de boter, 'k zal trachten ze te bekomen, te krijgen, te koopen. Gr.
komt zeker achter de raspap ? Ze loopt achter
de jong ies. 'k Zoek achter e maisen. — Achterste
poot, achterpoot (dat men ook gebruikt) : den
hond staat op zijn achterste pooten ; zoo ook
achterste deure, achterdeur ; achterste komere,
achterkamer ; achterste poorte, achterpoort ;
achterste voet (van een paard), achtervoet, enz.

Achtersteke, vr. (niet m.). Naaisterstenn : de

sterkste naaisterssteek. Het tegengestelde van
veursteke (zie ald. in Idiot.).
Achttiene, telw. Zelfst. gebruikt achttiene;
bijv. achttien. Achttien duiven; der zijn der
achttiene. Achttien dunst. Vgl. ACHT(E).
Anijskruid, 0. Venkel (Foeniculum capillaceum ( BIL.) : naar den reuk. — Ook : dille (Anethum graveolens L.) : om gelijke reden.
Anker en zonne. 't Geslacht blijkt niet,
omdat men het lidw. niet bezigt. Op anker-enzonne spelen. Vgl. ZONNE (in Aanh.).
Appeleeren (uitspr. gewoonlijk -leerie met
sch. e), bn. Appeleerie (of -ran) kant. Men zou
kunnen aaneenschrijven: appeleerenhaut, en 't als
een samengesteld nw. opvatten, gevormd met
twee naamwoorden, appeleer(e) en haat.
Appeleerenhaut, o. ; — appelserie, bn. Zie
APPELEEREN (in Aanh.).
Appeizot. Zie Idiot. — Ook als bn. : appelzot z jn, verzot zijn op appelen.
Avoes (klemt. op voes en korte a), bw. (?).
In : avoes doen, met de glazen tikken ; op
iemands gezondheid drinken. Van fr. a voos.
-

-

-

Bamispruimer(e) (uitspr. bom?s- of bomors-),
m. Hetz. als BAMISPRUIMELEERE (zie Idiot.) en
ook PRUIMERE.

Bandstok, m. Stok, twijg waarvan men banden of hoepels voor tonnen maakt. Verkoopenge
va' kastoonjeleerie bandstokken.

Bank, vr. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
't Zal ramen : de zonne gaat achter (of onder)
'm bank slopen (slapen).
Barbier, m. Zie Idiot. — Raadselvraag. Wa'
bier schuimt er meest ? Antw. Borbier : mee'
zeepe schuimt hie altoos !
Basso, vr. Mv. -n. Daarnaast BASHAAK. Ieder
der twee haken van 't harnas van een paard,
waaraan men de basketens haakt. — Ook : basketen (zie ald.).
Bashaak (uitspr. -aak met zovl. lange a), m.
Zie BASSE.

Basketen(e), vr. De slot-e valt dikwijls weg.
Ieder der twee ketens die men aan de bashaken
haakt; men zegt nog : de twie bassen. Vgl. boven
BASSE.

Battement, 0. Zie beneden BATTLEMENT.

Battlement (klemt. op ment), o. Daarnaast

Fr. bdtiment.
kostelijk batternent.
B ATTEMENT,

Gebouw. Dat es e

Bauwgrond, ni. Zie BOUWGROND.
Be (uitspr. ba), vil. \Ve (— wij). Niet zoo ge-

woon als me (zie Idiot.). Be moeten 't doen.

Beddetrits, vr. Het houtwerk van een bed.
Het w. komt veel op affiches voor, doch is min
in de volkstaal bekend.
Bedeenen, bedeenent (sch. e), bw. Daarnaast
MEDEENEN(T) ; zie Idiot. 'k Zal bedeenent kommen.

Beenfeture (sch. e), vr. Mee' de beenfeture
(beenvoiture), te voet. '4 Zal mee' de beenfeture
nor huis gaan.

Begeerlijk, bn. Zie Idiot. — Ook van zaken.
Begeerd, gewenscht. De schoenti' zij' stijf diere,
en ze wer(de)n begeerl ijk.

Behuisd, bn. Notarisstijl (niet in de eig.
volkstaal). Op affiches : openbare verkooping van
eene behuisde en bebouwde hofstede, nl. van eene
hofstede die bewoond en bebouwd is. Vgl. Ned.
Wdb. i. V. BEHUIZEN.

Bekeeren (sch. e), ww. Wdb. — Ook van
weder. Beter worden. 't Were begint te bekeeren

3 4 2 --^

BLLLBMIL

Bellemie ( klemt op mie ), vr. Voornaam :
Isabella-Maria. Zie PERSOONSNAMEN. - Ook
als naam van geiten. Komt hier, Bellemieke.
— Samenst. Bellemiek(i)esdag, m., geitenmarkt ; ook : geitenkeuring ; vgl. KEUREN in Idiot.
Beschuiven, bedr. zw. ww. Beschaduwen (dat
men niet bezigt). Die booroen dor beschuiven
't land ; 'k zal z' uitsmijten, Zie SCHUIVE in Id.
Bezwietelen, wed. zw. ww. Zich zat drinken.
Tonie bezwietelt hem amaits, mor 't en es toch
geene zatterik.
Bie, vr. Zie Idiot. — Volksmeteorologie. De
bieë' konnrme' zeere nor huis : 't zal rainen. ;e
blitve' weeg — 't zal schoo' were zijn.

Biekweek (sch. e), m. Bijenteelt. Biekweek,
da' brengt nogal ewat op.
Biekweeken (sch. e) , o. Hetz. als BIEK\VEEK ;
zie boven. Ilie doet 't biekweeken.
Biekweekere ( sch. e ), m. Bijenteler. Onze
meester es ook biekweekere.

Bier, o. Zie Idiot. -- Spr. Iemand 'rn bierke
brauwen, hem foppen, bedriegen ; hem afrossen,
kastijden of vermanen ; hem een poets bakken ;
hem veel doen verliezen (in spel b. v.).
Bierzot, bn. Verzot op bier. G' em mengt zoo
bierzot nie' zijn. — Zeldener als m. nw. Mie en
was geenem bierzot.

Biezwerm, m. Bijenzwerm. 'Vent
vaten.

Zie VATEN

bLXSTk0 0D

hem uit, en hie maaktege bokkespronge, zilde.

Bol, bn. Hol, draaiend (van wind). 't

Es neen

bolle wend, 't zal zekerst rainen.

Bomerspruimere, bomespruimere, m. Zie
boven BAMISPRUIMERE.
Bonjour-Marie (uitspr. soms op zijn fr. ; gewoon : bonzoer-Marie, klemt. op toer), vr. Veelal
in 't mv. -Mariets. Purperwinde (Ipornaea purpurea LMx.) : naar den korten duur der mooie
bloemen, die enkel den tijd hebben om goedendag te roepen en daarna vergaan. De bonzoermariets zij' schoone rood of blauwt.

Bonzoer-Marie, vr. Zie boven

BONJOUR-

MARIE.

Bordeaux (uitspr. op zijn fr. bordo), m. Mv.
bordoots. Naam van den bekenden franschen
wijn. Drenkt e glazeke bordo. Dank ou (u) :
twie bordoots, dat es genoef.
Boschboom (uitspr. met sch. o), m. Mv. -en.
Boom die bosschen vormt. Buken, dat zijm bosboomen, mor lenden niet. Verkoopenge va'
schoone bosboomen.
Boterjaar (zovl. lange a), o. Jaar dat veel
boter geeft. 'n Droog jaar en es seem boterjaar.
't Was 'n dier boterjaar, de boter was duur dat
jaar. Zie beneden UITLOOPEN.
Botvenke, vr. Zie Idiot. -- Volksmeteorologie.
As de botvenk en de meeze veel tfenk-tfenk roe-

biezwerm

in Idiot.

Idiot. — Van muntstukken.
'?n Blend gel(d)stik, een versleten geldstuk zonder merkbare teekens. rent blende frank ; nero
blenden halve frank. Ook zelfst. m.: 't es neen
blenden.
Blommezot, bn. Verzot op bloemen. Tante
2IIele was nogal blommezot. — Ook als zelfst.
nw. m. : ze was g'heel her leve' lank nem blommezot.

Blend, bn.

Boefen, onz. zw. ww. Veel en gulzig eten.

Onze knecht koest (kon) boefen.
— Afl. Boef, m., eten : z'es veur dem boef ;
op da' pachthof laat dein boef te zeainschen; —
boefenge, vr., het boefen : as 't keerernes es, es 't
'in boefenge; — boefere, m., iemand (man of

vrouw) die veel hoeft.
Boelie (klemt. op lie), m. Mv. boeliets. Verkl.
-tse; mv. -tses, -tsies. Fr. bouilli. Vleesch dat
men in water ziedt. Boelie mee wortelkies — dat

p en, zal 't schoo' were zijn.

Bouwgrond (uitspr. bauw-), m. Grond goed
om op te bouwen (b. v. een huis).
Bovenhand, vr. (niet o.). De bovenhand hen
(hebben), winnen (in spel, worsteling, enz.).
Bovenslaan (uitspr. bona-), ww. Zie beneden
BOVENSMIJTEN.

Bovensmijter (uitspr. bovu-), ww. Zie Idiot.
— Wed. Van visch die zich boven water werpt.
Dvndere zal 't : de vis simt (of slaat) hem boven.
Bovenveste (uitspr. bova-), vr. (niet o.). Vest
die men boven al de ander kleeren aantrekt.
Briedze, vr. Mv. -ii. Verkl. -ke. Soort van
bank die in de gevangenis tot bed dient. Op de
briedze slopen (slapen), in de gevangenis zitten.
Brobbele, broebele, M. Zie Idiot. — 't Ramt
(mee) brobbels of broebels, het regent met blaasjes, het regent hard.
Samenst. Brobbel- of broebelre(g)ene, m.,
blaasjesregen, stortregen.

es fijne kost. We nna(g)erem boelie ; ne vettem
boelie. 'n Schelle kauwem (kouden) boelie.

Boereslag, m. Mv. -sla(g)en. In kaartspel:
groote slag. 'k Telle tsesteg : 'k hè (heb) dor
twie boeresla(g)en opsereopt ( opgeraapt). —
Goed kansje ; groote winst. Sies hee' zif perd
stijf diere verkocht, hie hee' Hein boerenlag
gedaan.
Bokkesprong, M. Mv. -sprongen. Eig. :

sprong van eenen bok. — Ook van ander dieren.

De koe maakt bokkesprongen in de mees
(meersch) : 't gaa' rainen. — Zelfs van menschen. Lustige sprong. Op de lotenge trok er hie

Dauw, m. Zie Idiot. --- Volksmeteorologie.
Dauw 's mor(ge)ns -- schoo' were ; ,'eenen
dauw — re(g)ene.
Deen (zachtl. e), m. Hetz. als 't gewoner deel
(zie Idiot.), dennenhout. Noorschen deen.
Afl. Denen of denie, van dennenhout. hier
zijn denie kepers te koope. Denie planken.
Dekstrood (met sch. o), o. Het beste en fijn
--

gereinigd stroo, dat men voor het dekken van
huizen bezigt. Zie STROOI. in Idiot.

DENG.EN

Dengen, o. ; ww. ; -- denk en denks, o. Zie
DINGEN, DING, DINGS

FOEFELEN
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in Idiot.

Denier (u itspr. de- of da- ; k lemt, op nier), m.
Mv. deniers. Fr. denier. Oude munt. Vier deniers waren 'n eurdse (zie EURD in Idiot.) en
twalef deniers ne stuivere.

Denken, Ww. Soms naast 't gewone deunken

ndl. dunken) gebruikt. Wat denkt on (u) ?
Zie DUNKEN in Idiot.
Deui, m. Zie Idiot. In het ald. opgegeven
weerrijmpje zegt men veelal re(g)en en wend
iplv. water en wend. Een tweede weerrijmpje :
Deui mee wend en re(g)en, bauwt 't vriezen
te(g)en.

Deuien, ww. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
Deuiyn) zonder re(g)en of wend, 't en es nie
werd dat 't begint. En : DeztcY(n) mee wend en
re(g)en houwt 't vriezen te(g)en.

Deunken, ww. Dunken (zie dit in 't Idiot.).
Deurgieten, ww. Zie Idiot. De soepe deur-

gieten, nl. door de stramijn. Jloeder, es de soepe
deurgegoten?

Dewienze,- vragend vn. Daarnaast, zeldener

Van wie, van wied. Der
loopt nen hond in onze tochtenk ; ,dewienzen (of
dewiensten) es't ? Ziede (ziet ge) die katte
dewienze (of dewienste) zoo 't (zou't) zijn ? Hier
//Art e kind ; 't wienze (of 't wienste) mag 't zijn?
'le Hoore eer(de)n heunkeren . dewienze (of

DEWIENSTE, DEWIEZE.

dewienste) zijn 't ?

Dewienste, dewieze, vragend vn. Zie boven
DEWIENZE.

niet veel. Gee' mij dri tier appels. Zie vier(e)
in Idioticon.
Druivezot, m. Zie Idiot. -- Ook als bn. :
druivezot abn, verzot zijn op druiven.
Duims. 't Geslacht blijkt niet. Popelieren
duzms, populieren duimberd (zie dit in Idiot.).
Duivezot, rn. Zie Idiot. — Ook, doch zeldener,
als bn.: verzot op druiven. 'k Geloove da' ge 'm
beetse dzuivezot zijt.

Dunk (uitspr. met verkorte uu als fr. duc), m.
Soms voor hertog. IHie es meer as baronk : hie es
dunk. — Ook hondenaam. Boes, Dunk !
Dunst, teles. Zie Idiot. — Uit 'n duurt, buitengewoon, uitzonderlijk. 't Es ne man uit 'n dunst.
't TVas e geval uit 'n duosi.

Dzeeke, 0. Diminutief van Dzee(zes), zie ald.
In uitroepen : Dzeekes (of Dzeekies) loch !
Dzudas, m. Zie Idiot. — 't Punt van Dzudas,
het getal 13.
Eenssains, bw. Hetz. als eenssins (zie Idiot.).
Ene (uitspr. and), vn. Enclytisch : hem. In
pausa ene. 'k Zag ene, ik zag hem. Zie
Idioticon.

EN

in

Entoelange (klenst. op toe), bw. Eenigen tijd.
Lat. ali yuandiu. 'k Moest entoelange wachten.
DB (enthoelange). 1JInl.. TVdb (*toelange).
Enverhand, vr. (niet o. als zovl. hand). Overhand (dat men ook gebruikt). Wie heet (heeft) er
d'euverhand in 't bollen.

Dieperik, m. Zie Idiot. — Van tijd : voorbij.
't Jaar es weer nor den dieperik.
Doen, ww. Zie Idiot. let doen doen, iets doen
uitvoeren. Ge moet hem dat doen doen. Iemand
nor 't hospietaal doen doen, er hem laten brengen. — allee iemand doen, er mede heulen, hem
steunen. As 't kiezeng es, en zal liie mee ons niet
doen.
Doe-niet, m. In : op nen doe-niet, in een oogwenk. Astie (als hij) mij zag, wastie (was hij) op
nen doe-niet de gaten uit.
Donderbeeste, vr. Zie Idiot. De wetenschappelijke benaming van 't donderbiestse is : Physopus atra DE GEER.
Donderkop, m. Hetz. als dondertorre (zie in
Idiot.).
Doppen, ww. Zie Idiot. — De keesen (keersen)
doppen,

ze met den keesendopper (zie ald.) uit-

dooven.

Draaksem (zovl. lange a), m. In uitroepen :
wel den draaksem toch! 'k Zat opgesloten in de
stal en 'k paisdege, den draaksem toch, hoe zal 'k
hieruit Braken. — Van kinderen : deugniet. Den
draaksem van ne jongene !

Fenk, tusschenw. Nabootsend woord voor
't geroep der botvink. Hier weent 'm botvenke,
'k hoor altoos fenk fenk ! Daarnaast peuk (zie in
Idiot. PINK) en t fenk.
Feturesorze, vr. Wollen deken dat de geleider
van een rijtuig, als 't koud is, over zijn knieën
spreidt. Zie FETURE, SORZE in Idiot.
Flederiek, m. Zie Idiot. en PERSOONSNAMEN.
Spr. Hier kloot men Flederiek (soms Frede
rick), hier bedriegt men, wordt men gefopt.
Iemand hij Flederzek doen, hem foppen.
— Afl. Flederieken, soms frederieken, bedr.
ww. ; meestal in den inf. : iemand flederieken,
--

hem bedriegen, foppen.
Flegge, vr. S tokersterm. Zie VLEGGE in Idiot.
Foefeleere (sch. e), m. Iemand (man of
vrouw) die foefelt (zie Idiot.). Mie de foefeleere
foefelt het t l in her male. De foefeleers steken
de koppen thoope. — Netel, in 't beneden opge-

geven raadsel.

Drift, vr. Hetz. als dricht (zie Idiot.). De
Mor(t)sche drift, de Maartsche zaaitijd.

Foefelen, ww. Zie Idiot. — Netelen, in
't raadsel van den tengele
k Kwanzp dor in e klai' strootse (klein
[straatje) gegaan ;

Drije, telw. Zie Idiot. — Dry of eiere, gewoner dry fier (f van 't weggevallen of laat • nog
zijn invloed op de volgende v gevoelen), eenige,

'k Zag dor ne foefeleere staan ;
'k Zai dat' liie mij nie foefelen em mocht,
En hie foefeldege mij toch !

'

FOETEMALEUREN

Foetemaleuren, ww. Van personen : iemand

foetenzaleuren, hem slecht behandelen of mishandelen. Zie Idiot. — Van personen en zaken :
verbrijzelen, vermorzelen. Hie viel onder de
wa(g)ene, en hie was leelek gefoeteznaleurd. De
knecht drouideg' (draaide) in de maksieme en
zone slenke knie(n) was g'heeleg ans gefoetenzalell rd.

frederieken, ww. Zie
Frederiek, In .
boven FLEDERIEK (en de afl.).
Fribbelen, ww. Zie Idiot. Aren (t)suss(ch)en
;

-

d' bande' frzbbelen — Iemand iet deur zijnenz
bord (baard) frzbbelen, hem onaangename dingen

verwij ten.

Garentwijnder(e), m. De slot-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Iemand die garen twijnt. De
garentwijnders van Aalst vieren Sent- Uurzela

(Ursula,
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October).

onstuimige regen. Dat es gemanierd were
(weder).
Geschuifsele, zelden geschuifelsele, o. De
slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Het schuifelen (zie aid.). Min of meer pejoratief. Da' geschuifsele begint mij ferm te(g)en te steken.
I ila' geschu felsel hoer 'k dor in de koestal
Vgl. GESCI{UIFELE in Idiot.

Getrek, o. Zie Idiot. Alle tuig, alle machine.
fI'a' getrek vliegt er ginter in de lucht
G'heupt, bn. Zie boven GEHEUPT.
Goudveugele, m. Zie Idiot. — Vogeltaal. Het

lied van de g•auwfeu(g-)ele : life tillen de keezen
(keerzen = kersen) deelen, ik het vlees en gij de
steenen (of vellen). Aldus te Zegelsem. — .5~ies
)'liet (ge hebt) cue (uwen) kiel an, Sies, g' het ouc
kiel an, 't zal, mardzee ! ;aa' re(g)enen. Aldus
te Strijpen.
Grielde, vr. Fr. grille. IJzeren hek. Doet de
grielde toe.

Garnesas, garniesas ( klemt. op sas ), m.

Jachtwachter. Vervorming van fr. garde-clzasse.
Z' hen (hebben) de garniesas in dein Brakelbos
doo'geschoten.

Ge, vn. Men late in Idiot. weg « met eenen
derden persoon ».
Gebod, o. Zie Idiot. Het mv. is soms geboden
(invloed van kerk en school). De vijf geboden,
de hand. 'k L ai hem de vijf geboden op zijne
smoel.
Gebuurte, vr. ; doch naar Zottegem toe ook
wel o. : 't gebuurte.
Geeneen (de twee e's sch.), hoofdtelw. Zie
geen een (bij GEEN) in Idiot.
Geenendeen ( de twee e's sch. ), hoofdtelw.
Daarnaast GEENEEN. Veelal zelfst. in. enk.
Hettegij dor iemand gezien ? Geenendeenen.
Men zegt soms : geenendeenent en geeneneenen,
geeneneenent. —Zelden vr. of o. enk. Waren
der vrouwen ? Geenendeene. Zieddgj, (ziet gij)
kinders ? Geenendeen.

Geenendeenent , geeneneenen(t) , m. Zie
boven GEENENDEEN.
Geëlleven (uitspr. g ellavan), coll. telw. Daarnaast SCHELLEVEN. El f te zamen. Ale waren ons
gelieven. Ze zijn schelleven.

Geerde (sch. e), vr. De geerde van de vie (g)ele,
het deel dat op de schooven slaat.
Geheupt (uitspr. geupt), bn. Met heupen. Da'
maisk' es ferm g'heupt.

Gekapt, bn. Verl, dw. van kappen. Van
mensch : zeer hoekig en lomp. Ne leeleke gekapte
mïLa z ns.

Gellende (uitspr. gellanda), bw. Dat veel gebruikte versterkende w. heeft nagenoeg de bet.
van : heel, gansch. Hie deed 't Bellende van
denc(g)enieterije. Z' en tart (durft) nie eten, gellende va' gieregte.

Gemanierd, bn. Zie Idiot. — Ook van zaken.
Gemanierde re(g)ene, goede, betamelijke, niet

Haken, ww. Zie Idiot. — Onz. Van katten.
Z' haakt, ze steekt de klauwen uit en trekt ze
weer in, en ze haakt aldus aan sporten of biezen
van stoelen, aan pikkels van tafels, aan tapijten,
kleeren, enz. Volksmeteorologie : 't zal rainen, de katt' haakt.

Hallegast, m. Persoon die, op de Sinksendagen, te voet de bedevaart naar Halle doet.
G' heel den nacht passeerdegen der op den Heereweeg Hallegasten.

Halpen, ww. Naast hielp hoort men ook holp.
'k Was gevallen, en Tiest holp snij om op te
stave.
• Hand, o., doch vr. in : bij der hand (lees in
Idiot. : rap bij der hand iplv. 't hand), naar der
hand (soms na der hand), uiterhand, de bovenhand of d'euverhand hen (hebben).
Hane, m. Zie Idiot. — Weerrijmpje. As den
hone krouit (kraait) op zijnen nest, toons (dan)
blijft het were zoons 't es.
Heere, m. Zie Idiot. — Volksmeteorologische
zegsels. Als 't erg en lang regent, of hagelt, of
ander slecht weer is, schertst het volk: Ons'
Heer (of Ons lieven Ileerk') en es zeker niet
thuis, want zijn knechte' z' weer bezeg. Of :
Ons' Heer es i' retraite (met fr. ai). lenk al de
palters, en zijn kazuters (coadjutors) en keune
geene weeg mee 't were (of z'en kennen de
ieren niet). Of : wie ester (is er) nui an 't roer
bij Onz' Heere ? 't zijn zeker de peetsies (oudjes)
van 't jaar derteg! Of : Onz' Heer es nor de
mort (markt) om e vr(g g)en (of e verkie, of e
kalf, enz.). Of : Onz' Heere zal zeker verabuzeerd zijn. Of : Hie ligt i' ruize mee Sente
Pietere. Of : Hie es op zwier, op de lappen, enz.
Heet, bn. Zie Idiot. — Ook de diminutiefvorm
hietse in de kindertaal. Past op, mp' manneke,
't es hietse, 't is heet. Zie Kl.- en Vormleer.
Hen, ww. Zie Idiot. — Iet (nl.. een gezegde,
een bewering) willen hen, het aannemen. 'k Wil

HERTEN
het hen (hebben) da' ge nie plichteg en zift, mor
g' het (hebt) toch onverzichteg geweest.

Herten. Zie Idiot. In 't geb ruik : enk. vr. 't Es
'n herten die roef es. Mv. -s : 'k Hi tien hertens
i' fijn hand. Vgl. VERCOULLIX en FRANCKVAN \TIJK (die 't niet eens zijn) ; zie in Idiot.
KOEKEN.

Ilespe, vr. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
D'hespe die in de schauwe te droo(g)en hangt,
drupt : 't zal rainen.

Hinne, vr. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
't Zal voortrainen, as d'hinnen nie en schuilen
(of in de re(g)ern blijve loopen).
Hinnentand, m. D aarnaast KIEKENTAND. Spr.
Nen auwe mains krt, rt hinnentan(de)n, hij ver-

liest de tanden die hij heeft, maar krijgt geen
andere : een hinne heeft geen tand. Watten
hotte (hebt ge) dor gekre(g)en ? Nen hinnentand,
dus niets. Men voegt er wel bij : nen hinnentand
op e stokske.
Hond, m. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
As den hond ges (gras) eet, zal 't rainen. Der es
re(g)en op handen, den hond stenkt.
Hondekot, o. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
't Zal rainen—'t hondekot stenkt.
HOUtrapere, m. Zie Idiot. In 't kaartspel : de
kleinste (armste) drie op elkaar volgende kaarten,
nl. negen, acht en zeven : mijnen derdere ? 't zijn
hautropers !

Huis, o. Zie Idiot. — Huizeke, regenblaasje.
't Raint (mee) huizekies, het regent ferm.

Inwillen, ww. Is onz. iplv. bedr.

Ja, bw. Zie Idiot. en lees aid. : Die vormen
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Kafilezot, m. Verzot op koffie; ook van vrouwen : moeder was ne kaffiezot. — Als bn.
Eaffiezot zijn. Hie en was nie kaffiezot.
Kalkoen, m. Zie Idiot. — De kalkoe' roept
roekoekoele. Ilie roekoekoelt.
Kant, M. Zie Idiot. — Va' kante, van kant.
Gewoonlijk niet maken of steken. Ze maakt (of
steekt) her va' kante, alke keer da' ze mij
geware werdt.

Kantetait (uitspr. ta en klemt. op tait), kantietait, vr. Daarnaast KWANTE-, KWANTIETAIT.
Hoeveelheid, quantiteit. De kantetait es ere,

mor de kaletait niet.

Karantijne (ka met korte a, tij met den
klemt.), vr. Veelal in 't mv. -n. Hofbloem. Zie
QUARANTAINE in Idiot.
Barree ( klemt. op ree), m. Zie CARRÉ,
QUARRÉ in Idiot.
Kart, o. Zie Idiot. E kourtse kielo, het 1 / 4van
een kilogram. Loopt om e kourtse kielo botere.
Kaseer, o. Zie Idiot. Eenigen leggen den
hoofdt. op seer.
Kaskette (klemt. op ket), vr. Jongensmuts ;
fr. casquette.

Katte, vr. Zie Idiot. Volksmeteorologie.
't Zal rainen : de katte wast Beur achter heur
ooren ; of : z' haakt (zie HAKEN boven) ; of :
z' eet ges (gras); of : ze bijt in 't ges. 't Zal
woe ien (waaien), as d' auto katte(n) spelen en
zot zijn.
Kave, vr. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
't Zal rainen, as de kave niet en trekt.
Keermeszot, m. Zie Idiot. — Ook als bn.
Da' maiske was veel te keermeszot.
Kelderslekke, vr. Zie Idiot. s. v. KELDERS.
— Volksmeteorologie. 't Zal rainen : de kelder-

komen ook voor het werkw oord (iply. naamwoord).
Jan, in. Zie Idiot. — Jan (uitspr. jam) bove
Jan, pochhans. Pier en es mor nen uil, snor hie

slekke' kommen in de keukene.

paint dat hie ne jam bove Jan es. — Paairijmpje:
Der was ne man,
En hie heettege Jan,
En hie at zoo geere painsen (pensen),
Painsen in de boter gebraad (gebraden),
Hie en koest nie beter wainsen (wenschen).

zekerst 'n hinn' in huis, 'k hoore kerre-kerre.
— Afl. .Aerrekerren, ww. : hinnen die zoeken,
kerrekerren. Ons hinneke kerrekert : 't zal
rainen.
Ketone, m. Zie Idiot. — Volkszeg. Te .Kestag
(of te Nudag) zijn de dage' gelengd, binst da'
nen hond over zijn kete' sprengt. Vgl. STICHELE
in Idiot.
Kets, m. Zie Idiot. Het spel heet gewoonlijk :
kaits slaan.

(Gehoord te Zegelsen).

Jantje-kaas (uitspr. jaintsa-, kaas met zovl.

lange a), o. Spotnaam : Hollander. De kaas
kwam, althans vroeger, bijna uitsluitend uit
Noord- Nederland.
Jantje-plezier (uitspr. jaintsa-), o. Een plezierig, vermakelijk mensch. In zijne jongen tijd
was 't e . jaíntse plezier.

Kaartezot, m. Zie Idiot. s. v. KAARTE.
Zeldener als bn. Vader was 'in beetse kortezot.
Kadriel, m.

Zie QUADRILLE in Idiot.

Kerre-kerre, tusschenw. Zacht geroep van
rondloopende, aaszoekende hennen. Der es

Keunenginneblommeke

O.

Mv., gewoon,

-kes of -kies. Een in pot hen gekweekt klokje
(Campanula cochlear folia LAM.) met eenigs-

zings rankende stengeltjes en blauwe (soms witte)
bloempjes ; zoo geheeten omdat op St-Elizabetsdag van 1920 — feestdag der Belgische Koningin
— een gelijkend kunstmatig bloempje ten voordeele van het teringlijdersfonds in 't gansche land
verkocht werd.
Kiekentand, M. Zie boven HINNENTAND.
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Kietanse (klemt op ten), vr. Zie QUITTANCE
in Idiot.
Kleine, bn, Zie Idiot. — 't Kleine denk,
't kleine ding, de kleine vinger. Zie DUIMELAND
in Idiot.
Kleutermanneke, o. Kleuter. Da' kleutermanneke 'n kan nie stille zitten.
Koe, vr. Zie Idiot. — Volkmeteorologie. 't Zal
rainen, as de koe burrelt; of : as ze bokkesprongen in de mees (meersch) maakt; of : as z' her
kodd' opsteekt en wild in de mees rondloopt.
.

Koeiezot, m. Zie Idiot. S. V. KOE. - Ook als
bn. : nenz boer es genzeenelijk stijf koeiezot.
Koekoek, m. Zie Idiot. — 't Zal rainen, as er
geen wolken en zijn en de koekoek ti/lek roept.
Kole n vr. Zie Idiot. — holen trekken, kolen
uit den grond halen.
— Afl. Kooltrekkere,. m., iemand die kolen
uit den grond trekt ; fr. mineur, houilleur : veel
Vlomenge(n) zij' kooltrekkers gewor(de)n ; —
in kaartspel : kooltrekkers = schoppen, naar de
gelijkenis der kaartfiguur met Bene koolschuppe.
Kompassle e vr. Zie COMPASSIE in Idiot. Spr.
Als iemand geen medelijden met iemands ellende
heeft, zegt men : kompassie es al lange dood !
Konijnezot, m. Zie Idio I.

S. V. KONIJN. -

Soms als bn. : mij' zuster es stijf konijnezot.

M ANE
Volksmeteorologie. As d' eende' veel kwekken,
zal 't rainen.
Kwijtschel, m. Het kwijtschelden. Spr. Uitstel en es geene kwijtschel.

Laf, bn. Zie Idiot. — Volkszeg. Laf were
veerspelt ongeweerte.
Langeling (uitspr. langalenk), m. Middelvinger. Zie DUIMELAND.
Langwagen (uitspr. lankwa(g)an met zoel.
lange a), ni. Fr. flèche de chariot. Zie de uitvoerige beschrijving bij DB ; vgl. LANGEWAGEN
bij VD en J.
Lappen, ww. Zie Idiot. — Wed. Het (of iet)
hem lappen, zich iets onaangenaams berokkenen
of op den hals halen. Vader es an 't hoeksten
(hoesten), wor heet (heeft) hie hem dat toch
gelapt ? Her kleed es gescheurd, wor hee' z' her
dat gelapt? Hie es strontzat, hie heet 't hem
were ne keer gelapt. 111ijn schoene 27j' g'heel
bemoord, en 'k en wete nie wor da' 'k mij dat
gelapt hè (heb).
Largent (uitspr. larzan, zen met nasaal en
den klemt. ; zelden op zijn fr.), m. Geld; Ir. ?argent. Enkel in schertsende uitdrukkingen. De
larzan es op. Ira dezen tijd moet er larzan zijn.

getal (b. v. 5o, zoo, 200, IOOÓ en dergelijke).
De koe kost twie honderd frank op de kop, d. i.
juist 200 frank. Der waren honderd mains(ch)en op de kop. In 't jasspel : 'k telle dzuust
vijfteg op de kop.

Leere, vr. Zie Idiot. — Leerke, o., klein laddertje gemaakt met stokjes en latjes, dat men in
de potten met klimplanten steekt.
— Afl. Leer-zelariom, m., de klimmende
Pelargonium-soorten, o. a. Pelargonium hederaefolium en P. peltatum AIT. : de ranken
klimmen op een leerke.

Koppen, onz. zw. ww. Koppig zijn. Vlij' wijf
kopt. En laat ons toch 1zie koppen.

Lekkerpot, m. Wijsvinger in een vingerrijm.
Zie DUIMELAND in Idiot.

Kosie(j)ent (klemt. op de laatste lettergr.), o.
Zie QUOTIENT in Idiot.
Kravat, krawat (de beide a's kort, klemt. op
de laatste lettergr.), m. Zie CRAVAT. - Klaine
kravat (of krawat), kleine jongen. De klaine
kravat begint al te rooken.

Lepele, m. Zie Idiot. — Mee' de groote lepel
gekweekt (of opgebrocht) zijn, al te rijkelijk opgebracht zijn. Dat en kent gee' sparen, dèrt es
mee' de groote lepel opgebrocht.
Lotertand, m. Tand die lotert. 'k En hè (heb)
mor genen tand nielneer, en 't es nog ne latertand !

Kop, m. Zie Idiot. — Op de kop, van een rond

Krenkeldewenkele , krenkelie - wenkelie

bw. Zie KRUNKELEN.
Krenkelen, ww. Min gewoon dan KREUNKELEN (zie ald. in Idiot.).

Kriep (uitspr. gewoonlijk met verkorte ie), m.
Zonder mv. Ziekte; fr. grippe. Moeder liet mee'
de kriep.
Kuischeling (uitspr. kuis(eh)alenk), m. Mv.
-lengen. Daarnaast OPKUIS(CH)ELENK. Ieder der
bijeengekuischte dingen. Wat es dat veur nen
hoop kuis(ch)elengen
Kuischelinge (uitspr. -lenga . en veelal zonder
ch), vr. Zonder mv. Daarnaast OPKUIS(CH)ELENGE. Collectief : al het bijeengekuischte (Naderen en houtafval ; overschot van meel, gruis,
zemelen; enz.). Smijt die kuis(ch)elenge mor op
de messenk.
Kwekken, WW. Zie Idiot. S. v. KWEE. -

Mane, vr. Zie Idiot. — Volksgeloof. G' em
heugt geenen toebak snijen in de nu mane : hie
zoo (zou) uit de pijpe kruipen; -- geen druivers
snijen, mee nu mane : ze bloen (bloeden) houder
(henlieder) dood; — geen erten noch boone'
planten in de nu mane ; z' en koken nie nzals ;
— Kevin per(d)eboone' planten in de nu mane :
ze geen (geven) te veel blommen en te letter
vruchten; -- in de nu mane gee' zaad opdoen :
't zal opschieten; — geent pato(dd)ers plante'
mee nu mane : ze tillen deurschieten. — D' auw
mane is vooral 't laatste kwartier. Volksgeloof.
G' em nzeugt geenen toebak planten in d' auw
mane : hie en wilt nie bran(de)n. Al wat dat in
de grond blijft (rapen, ajuin, beeten, enz.), moe'
mee' d' auw mane gezouid wer(de)n ; al wat da
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boven de grond komt (koren, enz. ), mee' de
nu mane. — Volksmeteorologie. Nu mane, nu
were; of : 't were verandert mee' de nu mane.
Slicht were zeierdt deur de mane verteerd.
Masselen, ww. Zie Idiot. — Volksmeteorologie. Vanda(g)e geinasseld, mor(g)e' geplasseld, vandaag kleine wolkjes, morgen regen.
Meerlaan, m. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
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Opkuischeling (uitspr. -kuisalenk), vr. ; opkuischelinge (uitspr. -lenga), vr. Zie boven

KUISCHELING, KUISCHELINGE.
Overende, bw. Zie Idiot. — Overende zetten
(of smijten, of werpen) in de war, in twist brengen. Da' wijf ka' g'heel 't doorp overende zetten.
Overzeepen, ww. Lees ongeschore iplv. ongeschere.

De meerlaan es an 't schuifelen, 't zal rainen.

Meers. Zie Idiot. — Over de uitdr. ridder of
mis (= meers ?), zie VERCOULLIE in Versl. en
ilied. Vl. Academ ie, 1 920, p. 795.
Messing, m. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
De messenk stenkt, 't zal rainen.

Mik, in. Zie Idiot. — Het mikken, doelen. In
de spr. : 't es de mains zijne mik, en God zijne
schik. Vgl. MIKKEN, SCHIK in Idiot.
Moedere, vr. Zie Idiot. — Soms komt het bw.
onmiddellijk na het nw. Moederke brave, moederke zoete, moeder lief. Vgl. \Vdb.
Moorinne ( sch. o en klemt. op rin ), vr.
Negerin.
Morgen, m. Zie Idiot. - V olksmeteorologie.
Blije mor(ge)n, droeven avend; droeve mor(ge)n, blijen avend.

Muurpeere (sch e), vr. Peer aan eenen muur

gekweekt. Dat zij' goe' muurpeeren.
— Afl. llIzturpeereleere, m. : zijn de muurpeereleers gesnoeid ?

Pak, o. Zie Idiot. — E pak snee, min of meer
groote hoeveelheid sneeuw. Der hangt e zwaar
pak snee in de lucht. 't Hee al drij da(g)e gedeuid, mor hier en dor ligt er nog e pak snee.
Der zal gaan e pak snee vallen, het zal gaan

sneeuwen.

Palulle, vr. Zie Idiot. V ERCOULLIE beschouwt
pa van palul als een pejoratief praefix en brengt
het w. tot lul.
Pampier, o. Zie Idiot. — Als tweede lid
eener samenstelling, zegt men meestal papier
b'hangpapier, pos(t)papier, enz.

Patengelke,o. Zie ENGELKE.
Pauw, m. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
-

De pauw roept (of schreemt) : 't zal rainen.
Peizen, ww. Zie Idiot. — 't Was te paizen,
zooveel als : 't kon niet anders, 't moest. Kijkt,
ze valt : 't was te paizen. 't Was te paizen dat
't zoo (zou) gere(g)end hen (hebben).
-

Perd, o. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
As de eer(de)n in de stal snacks veel stampen
— re(g)ene !

Oekere, m. Zie Idiot. Iplv. « woe- », lees :

woeker.

Oestersch, bn. Vgl. lat. austerus, gr. austeros.

Regenbogene, m. Zie Idiot. s. v. REGENS.
— Volksmeteorologie. Der es ne re(g)enzbo(g)ene

Omme, bw. Iply. zie OMME, lees : zie om.

— dat veurspelt drij da(g)e re(g)ene.

Ondere, bw. Zie Idiot. — Er van ondere,

Rijhenkst, m. Hengst waarop men rijdt ;
ook : hengst die dekt : dat es ne schoone
rijhenkst. — Mol die zijn voren dicht bij de
aardoppervlakte maakt. Volksmeteorologie : 't zal

ook : van notaris, bankier, enz. die failliet doet en
met 't geld van anderen vertrekt. De notares

ester (is er) van onder getrokken.

Oostewend, m. Zie Idiot. s. v. OOSTEN. —

Volksmeteorologie. As 't oostewend in 't veurjaar es, kruipt 't kooren in de grond, het vergaat.

Oostvlaamsch (uitspr. -v/ooms met zachtl. o),
bn. Wdb. D' Oostvloosnsche tale. Ook zelfst. :
'n Oostvloomsche, vr., een vrouw uit Oostvlaanderen ; 't Oostvlooms, o., het Oostvlaan-

dersch dialect. Gewoner Oostvlaandersch (zie
beneden OOSTVLAANDEREN).
Oostvlaanderen, 0. Zie Idiot. s. v. Oost. Bij
te voegen : vanhier Oostvlaanders(ch) of -vionders(ch), bn., gewoner dan Oostvlaams(ch) of
-vloomsch) ; ook zelfst. : nen Oostvlaanderschen
of Oostvlaandereere, m., een bewoner van Oostvlaanderen (gewoner dan Oostvlomenk) ; 'n Oostvlaandersche, vr., een vrouw uit Oostvlaanderen ;
't Oostvlaanders (of -vlonders), o., de Oostvlaandersche streek of taal ; op zijn Oostvlaanders,
naar Oostvlaandersche manier of gewoonte.

donderen, al de rijhenksten zijn aan 't wroeten.

Roekoekoele, roekoekoekoele tusschenw.
Gegorgel van den kalkoen.
— Afl. Roekoekoelen, ww. : de kalkoen es an
,

't roekoekoelen ; hie roekoek'oelt.
Ronse, o. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
't Zal rainen : 'k hoore de fabrieke' va' Rouse
toeten; de wind komt alsdan uit het westen en

zulke wind brengt regen mee.
Rook, m. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
't Zal rainen : de rook van de schauwe slaa'
nor binnen, of hie slaa' nor beneen (of in de
grond).

Rootputte, m. Zie rooten. — Volksmeteorologie. As de rootputte stenkt — re(g)ene !

Sampetteren (klemt. op pet), ww. Van sampetter (zie Idiot.). Iemand sainpetteren, hem

SCHAAP
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afrossen, erg bedriegen. Wacht, 'k zal ou (u) ne
keer gaa(n) sampetteren.

Schaap, o. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.

De schope' sprengen (of spelen) : 't zal rainen.

Schevelen, teles . Zi e GEVELEN.
Schikken, ww. Zie Idiot. — Onz. Geschikt,
geregeld worden. Dat kan nog schikken.
Schiptrekkere, m. Zie Idiot. s. v. SCHIP. —
Veelal in 't mv. : schietrekkers zijn kleine,
zwarte wolken die lager en sneller dan de hooger
gelegen drijven. 't Zal rainen : er zij' veel schiptrekkers. Aldus te Nederzwalm.
Schoorse, o. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
As de klokke va' Schoose klaar klenkt, zal 't rainen. Aldus te Zegelsem.

Schuiven, ww. Zie Idiot. — Verdwijnen,
weggaan. De mort (markt) es gedaan : 't volk
begint te schuiven. De blare' schuiven da' ge
't ziet, ze vallen snel af.

Sebiet (uitspr. sa-, klemt. op biet), bn. Zie
SUBIET.

Sente-Nieklouis, m. Zie SENTE-NIEKLAAS.
Slapen, ww. Zie Idiot. — Slope(n) zijn, slapen

gegaan zijn, in bed zijn. Vader es al 'n ure slopen. Ze was al slopen as 't gebeurdege. Zottin
(zou den) dokteur al slope zijn?
Sla elle (korte a, klemt. op wel), vr. Slets.
't Es 'n slawelle van e wijf. En trauwt toch
mee' die slawelle niet.

Slekke, vr. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.

't Zal rainen : de slekke kruipt mee erd' (aarde)
op herre stert. Of : de slekke kruipt mee her
huizeke rond.
Smuik, m. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
As de smuik smorrens tijlek optrekt. — goe
were; anders — slicht were !

Spectie (uitspr. speksie of soms -sa, klemt. op
spek), vr. Inspectie. Speksie doen, inspecteeren,
onderzoeken. Die kriejeuze (kurieuze) Mie komt
hier zekerst weer speksie doen ?
Speculatie, vn. Zie Idiot. Over de afl. zie
VERCOULLIE,
bl. 794.

Versl. en Med. Vl. Acad.,

1920,

Spekke, vr. Zie Idiot. Over de afl. zie VERCOULLIE,

bl.

Versl. en Med. Vl. Acad.,

1920,

793-4.

Speksie, spekre, vr. Zie boven SPECTIE.
Spinnekoppele, vr. Zie Idiot. — Volks-

meteorologie. 't Zal rainen, de spinnekoppel

VITSPREIsEI\i

Stove, vr. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
As de stove

(of kave) nie en trekt — re(g)ene !

Stuudze, stuze, vr. Hetz. als STUDIE (zie
Idiot.). Den dokteur dee 'n stuudz' op de mains(ch)en die de kriep haan (hadden).

Teeke, vr. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
't Zal rainen : de teeke' kommen uit de grand.
Tfenk, tusschenw. Alarm- en lokroep der botvink en der koolmees. Der weunt hier ieverst
'm botvenke, 'k hoore tfenk. 't En doet, 't es e
meeske da' g' hoort.

Thoopeschieten ww. Bedr. Bij middel van
een werktuig bijeenwerpen. Ge meugt die torv'
(tarwe) en de ro(gg)e thoopeschieten. — Onz.
Bijeenkomen. Van wolken : de welke' schieten
thoope, 't zal donderen. Stremmen (van melk).
,

Blijft roeren, anderst zal de melk thoopeschieten.

Tiechele, m. Zie Idiot. — Volkszeg. Te
ICestag (Kerstdag) of te Nudag (Nieuwjaarsdag)
zijn de dage' gelengd, binst da' nen hond over
nen tiechel sprengt. Vgl. STICHELE in Idiot.
Toddere (uitspr. to(dd)ara), m. Mv. -rs. Verkl.
-rke; mv. -rkes, -rkies. De slot-e valt dikwijls in
de uitspr. weg. Patoddere (zie ald.) in de kindertaal. Kijkt, mij kindeke zoete, die goe todderkies!
Tsegare (zovl. lange a), bw. Tegare, tegader.
Ze doen tsegare, ze steunen elkaar (met woord en
daad). Zie TEGARE.

Uil, m. Zie Idiot. — Volksmeteorologie. As
den nil roept (of zucht) — goe were !

Uitbrillen, bedr. zw. ww. Iet uitbrillen,
schertsende uitdrukking iets uitvinden. De smed
es ne slimmen ambach(t)sman : hie kan iet uitbrillen !

Uitkappen, ww. Zie Idiot. — Beenhouwersterm. 'n fioe uitkappen, een geslachte koe in
verkoopbare stukken kappen en snijden. Op, dat
hof hen ( hebben) ze 'n koe moeten doottoen
( dooddoen ), en ze zijm bezag mee z' uit te
kappen.
Uitkommenden, m. Zie Idiot. s. `. UITKOMMEN. - Volkszeg. Ne goeën uitkommenden —

veel graan in de schure.

Stekken, ww. Zie Idiot. — Gepaarde woor-

Uitloopen, ww. Zie Idiot. — Uitbotten (van
planten). 't Veerjaar es te zachte, 't loopt amaal
te tijlek uit. — 't Volk beweert : as 't dondert,

Sterre, vr. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.

eer dat de boonzen uitgeloope zijn — 'n dier
boterjaar zal 't zijn !

komt uit.

den. Stekken en steken. Stekken em bijten.

As de sterren dikke staan — re(g)ene. 't Zal
rainen : de sterre' rijzen (of vallen).

Stof, o, Zie Idiot. — Volksmeteorologie. 't Zal
rainen, 't stof (of zand of mul) vliegt (of drouit)
omhoo(g)e.

Uitspreken, ww. Zie Idiot. -- Uitgesproke
zijn, alles gezegd of verteld hebben over een
gebeurtenis. Z' en zijn te Mater nog nie uitgesproken over d' inhalenge van de nur
(nieuwen) gastere.

VERDAM3ELZAXhEN

--

Verbabbelzakken, daarnaast verbabbezakken, bedr. zw. ww. Verteren, eig. en fig. Hie
heet (heeft) al zij' geld verbabbelzakt. Ze verbabbezakt al herren tijd.

Verken, o. Zie Idiot. — Volksgeloof. De verkies zien de wend. Zie hierover, Biekorf, 1910,
blz. 208. -- Volksmeteorologie. 't Zal woe ien
(waaien), as 't verkie schreemt (of knort) ; of :
as 't verkie op zij' stroo(d) bijt; of : as 't verkie de deure van 't kot wilt afbreken.
Verpertegen (uitspr. -pertagan), onz. bedr.
zw. ww. Onz. Levenslustiger, vlugger worden.
Mee' den auwerdom verpertegt hie nog. —
Bedr. Levenslustiger maken. Den auwen dag en
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verpertegt ne mains niet. — Zie
Idiot.

PERTIG

in

Vertransporteren (te- met zachtl. e en den

hoofdt.), bedr. zw . ww. Vervoeren. Zilde (zult ge)
die appels keune vertransporteren ?

Vliege, vr. Zie Idiot. — Volksmeteorologie.
't Zal rainen (of donderen) as de vlie(bo)e steken, of as ze dul of verroet zijn. Niet de huisvlieg, maar de steekvlieg (Stomoxi's calcitrans
L.) wordt bedoeld.
Voegen, ww. Zie Idiot. — Wed. Ook van
'weder. 't Were voegt hegira nog, het blijft (tamelijk) goed.

EINDE VAN HET AANHANGSEL.,.

Persoonsnamen

Aanmerking. Ik heb me bepaald tot de voornamen

die in mijn dialectstreek bekend zijn of gebruikt
worden. Eerst geef ik den Latijnschen (of gelatiniseerden) naam ; daarna de dialectische vormen ; vervolgens de verkleinnamen (of ook
koozenamen) ; eindelijk den vergrootnaam (of
ook pejoratief). De niet-gecursiveerde letters
tusschen de cursieve wijzen den klemtoon aan.

A
Abraham, m. : (thans ongewoon) Abraham
(de Ie a met ndl. lange a) of Abram.
Achilles, m. : (soms) Achiel (korte a, chiel
met fr. ch : naar fr. Achilie), (gewoon) Asiel en
Siel, (zelden) Asieluus en Sieluus ; — verkl.
Asielke en Sielke, Asieluuske en Sieluuske ; —
vergr. Sielie (*Sielen).
Adam, m. : (ongewoon) Adam (de le a met
zovl. lange a). — Spr. Dat es famielde van
Adams kant, geene of verre familie ; VD : van
Adams vege;

J : langs Adams kant.

Adela i vr. : Adelle (korte a ; naar fr. Adèle),
Delle; — verkl. Adelleke, Delleke.
Adelaldis, vr. : Adalaïede of Adla(j)iede
(uitspr. min of meer als fr. Adelaide : twee korte
a's), gewoon Adaliede of Adliede, La(j)iede of
Liede; — verkl. Ad(a)la(j)iedeke, La(j)iedeke,
Ad(a)liedeke, Liedeke, Lietse.

Adelina, vr. : Adeliene (naar fr. Adeline :
korte a), Adliene, Liene; ( soms) Ad(e)liena,
Liena ; — verkl. Ad(e) lieneke en Lieneke of
Lientse, (zelden) Ad(e)lienaitse en Lienaitse.
Adolphina, vr. : (zelden) Adolfiena (korte a)

en Do f iena, (gewoner) Adolf iene (naar fr.
Adoljhine) en Do fiene, (soms) Plena, (gewoon)
Fiene ; — verkl. ( ongewoon ) Adolfienaitse,
(gewoner) Dolf ienaitse, (gewoon) Adolfieneke
en Dolfieneke, Adolfientse en Do f ientse, Fienaitse, Fieneke of Fientse.
Adolphus, m. : (zelden) Adolfuus (korte a),
(gewoon) Adolf (korte a; naar fr. Adolphe),
Dolf en (soms) Do ficus; — verkl. Adolfuuske,
Adolfke, (gewoon) Do fke, (zelden) Do fnuske ;
vergr. Do f e (*Dolfen).
.

--

Adriana, vr. : (niet gewoon) Adriejana (le en
laatste a kort, ja met ndl. lange a), (eenigszins
gewoner) Adriënne (uitspr. op zijn fr. ) ; —
verkl. Adriënneke.
Adrianus, m. : Adriejanuus (Ie a kort, ja
met ndl. lange a), Adrie aan (jaan met zovl. lange
a en den klemt.), Arjaan ; — verkl. Adriejoontse (zachtl. o), Arjoontse. — Spr. 't Klooster
va(n) Sent Arjaan, de huwelijke staat ; naar
't refrein van 't bekende volkslied : Naar 't klooster van Sent Arjaan, kind, waar twie paar
schoentsies an 't beddeke staan.

Aegidius, m. : (niet gewoon) Gielies, (gewoon, naar fr. Gilles) Dzillen, Dziln ; — verkl.
Dzilleke. — Gezelschapspel. Dzilleke leeft nog !
Zie Idiot. i. v. DJILLEN.
Aemilia, vr. ; Aemilianus, m.

Zie EMILIA,

EMILIANUS.

Agatha, vr. : (ongewoon) Agatta (A met ndl.
lange a), (zeldener) Agatte (naar fr. Agathe
Ie a kort) ; — verkl. Agatteke, Agaitse.
Agnes, vr. : (thans weinig in gebruik) Agnes
en Agganes ; — verkl. Ag(ge)neske. — Spotrijmpje op iemand die Ag(ge)nes heet : Aggenes, vuile floot, 't llleetse kraakt de luizekies

dood.
Albertina, vr. : Albertiena en Bertiena, (naar
fr. Albertine) Albertiene en Bertiene, Tiena en
Tiene; — verkl. Albertienaitse of Bertienaitse,
Albertieneke of Bertieneke, Albertientse of Bel tientse, 1 ienaitse of Tieneke of Tientse.
-

Albertus, m. : Albertuus, Bertuus, Bert.
(soms) Albert (uitspr. met of zonder t ; naar
fr. Albert) ; — verkl. Albertuuske en Bertuuske,
(gewoon) Bertse of (beter) Bijrtse (naar de uitspr.),
Albertse of Albijrtse; — vergr, (gewoon) Bertie
(*Berten), — Onze Keunenk heet Albert.

ALBINIJS
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Albinos, m. : Albienuus en (gewoon) Bie-

nulls, Albien en Bien; — verkl. Albienuuske of
Bienuuske, Albientse of Bientse; — vergr.
Bienie (*Bienen.). — Ik had een oom dien wij
Nonkel Bienuus heetten, en ik heb Bienie Pee

(— Alhinus Pede), den burgemeester van SinteMaria-Hoorebeke, zeer goed gekend.

Alexander, m. : Alexsander(e) (le a en
laatste a kort) en Aliksander(e), (gewoon) Sander(e) ; — verkl. Alek- of Aliksanderke, Sanderke.

Alexandrina, vr. : Aleksandriena (leen
laatste a kort), Aliksandriena, Sandriena, (naar
fr. Alexandrine) Alex- of Alzksandriene, (gewoon) Sandriene ; — verkl. Sandrienaitse,
Sandrieneke.

Alexis, m. : Aleksies (korte a) of Aliksies,
Leksies of Liksies, ( gewoon) Aleks of Aliks,
Leks of Liks; — verkl. Alekske, Alikske, Lekske,
Likske,
Alfred, m. : (naar fr.) Alfred, (gewoon) Fred;
— verkl. Alfredse of Fredse of Frijdse; — vergr.
Frettie (*Fretten).

Alida, vr. : Alieda (beide a's kort) of Lieda,
Aliede of Liede ; — verkl. Aliedaitse of Liedaitse, Alieneke of Liedeke.
Aliva, vr. : Aliena (beide a's kort) of Liena,
Aliene of Liene; — verkl. Alienaitse of Lienaitse, Alieneke of Lieneke.
Alix, vr. : (naar fr. Alice met korte a) Alies,
Lies; --

verkl. Alieske of Lieske.

Aloisius, m. : Alowies (korte a) of Lowies ;

— verkl. Alowieske of Lowieske.
Alphonsus, rn. : Alfonsuus of Fonsuus,
(naar fr. Alphonse) Alfons en Fons ; — verkl.
(Al)fonsuuske, Alfonske, Fonske; — vergr.

APPOLLONIA

lieja, Mete, (naar fr. Amelie) Amelie (uitspr.
ame- of asza) ; — verkl. Azneliejaitse en 11leliejaitse, Meleke, Amelieke en (soms) Amelietse.

Anastasia, vr. : Anastazieja (sta met ndl.
lange a, de andere a's kort), of (naar fr. Anastasie) Anastazie, Stazie en Staze (met ndl. lange a);
verkl. Anastazieke of -zietse, Stazieke of
Stazietse, Stazeke.

Andreas, m. : (apostel) Andrejas (beide a's
kort), Andries of (gewoon) Dries, (naar 't fr.)
André ; — verkl, Andrieske, Drieske, Andreetse
naast Andreeke. -- Drieske de Nipere was
een kwakzalver, die de zieken genas met ze te
overnijpen. Zie Idiot. i. v. DRIES.
Angela, vr. : Ainzela of Aindzela (met a en
korte slot-a), (thans ook naar fr. Angèle) Angel
(met fr. g) of (gewoner) Anzel en Anzelle ;
vertil. Ainzelaitse of Aindzelaitse, (ook) Anzel--

leke. — Moeder Aindzela was de bazin uit
d' Hope Va' Vrede.

Angelica, vr. : Ainza- of Aindzalieka (korte
slot-a), (ook naar fr. Angelique) Angeliek (met
fr. g) of (gewoner) Anzeliek, Lieka ,• — verkl.
Ainze- of Aindzeliekaitse, Anb eliekske (fr. g) of
Anzeliekske, Liekske of Liekaitse.
Angelus, m. : Ainza- of Aindzaluus, of, min
gewoon, Aingeluus (met fr. g) en Ainzeluus ; —
verkl. Ainze- of Aindzeluuske, Ainb eluuske (fr. g)
of (gewoner) Ainzeluuske.
Anna, vr. : Anna, Anne ; — verkl. Annaitse;
Anneke. — D' hailege Moeder Anna, de moeder
van Maria.
Anna-Maria, vr. : Anne-ulfarieja (beide a's
kort), Anne-Marie, Anne -Mie ; — verkl. AnneMariejaitse , Anne-Marieke , Anne -Mieke of
Anne-Jiietse.

Annetta, vr. : Annette (naar 't fr.), Nette ;
verkl. Annetteke, Netteke, Netse.
Anselmus, m. : Anselmuus, Ansetlemuus,
Anselm of Ansellem (naar fr. Anselnze), Selmuus
-

Fonsie (*Fonskn).

Amanda, vr. : Amanda (de drie a's kort) en
Manda, plande ; — verkl. Anzandaitse, Mandaitse, Mandeke.
Amandus, rn. : Amanduus (de twee a's kort)

of illanduus, Alnand (op zijn fr. uitgespr.) ;
verkl. Amanduuske, Manduuske, Amankske of
(zelden) Mankske ; — vergr. Mantie (*Manten).
—

Amatus, m. : (zelden) Aynatuus (Ie a kort),
(gewoner op zijn fr.) Aimé ; — verkl. Aisneetse
(met fr. ai) of Aimeeke.
Ambrosius, m. : (zeer ongewoon) Ambroziejuus, Brozieptus of (zelden) Broos.
Amedeus, m. : Amedee (op zijn fr. uitgespr.
ofwel ma en met korte a); — verkl. Amedeetse
of Amedeke.
Amelberga, vr. : (zelden) Amelberga (beide
a's kort), (gewoon) Amelberge (zovl. lange a,
soms ndl. lange a) of ( gewoner ) Omelberge
(zachtl. o). — Sent Omelberge is de patrones van
Mater : Sent- Ornelbergedag (10 Juli ) es
't osnmegank of rijenge te Matere. In Volk en
Taal, vindt men de ballade van de H. Amelberga. Als voornaam niet meer in gebruik.

A m elia, vr. : Amelieja (beide a's kort) en Me-

of Sellenzuus, Selnz of Sellenz; — verkl. Ansel-

(ie)muuske, Sel(le)nzuuske, Ansel(le)znke, Sel(le)nzke; — vergr. ,Se l(le)nzze (*Selnaen) .

Antoinette, vr., fr. naam : Antoinette (min of
meer met fr. oi) of Antonette, Toinette of Tonette, (gewoon) Nette ; — verkl. Anto(z)netse
(fr. oi of o), To(z)netse, Netse, Netteke.

Antonia, vr. : Antonieja (korte slot-a), To-nieja; — verkl. Antoniejaitse, Toniejaitse.
Antonius, m. : Antoniejuus, Antoine (op
zijn fr.), Antoon, Toniejuus, Toon; — verkl.
Antoniejuuske,Antoontse, Toniejuuske, Toontse;
vergr. Tonic ( *Tonen). — Sent Antoniejuus
of Sent Antoon of Sentantoon mee' zij verkie,
St. Antonius de eremijt. Sententoon es dejSatroo'
van Ioorebeke.
—

Appollonia, vr. : Appolonieja (korte slot-a),

Polonieja, Applone, (gewoon) Plone; — verkl.
Appoloniejaitse, Poloniejaitse, Apploneke, Plo
Appoloniejaitse, Poloniejaitse, Apploneke, Plo-nek.—StPlo,parnesvEt.
Op Sente Plone (9 Febr.) gieten ze dor geutelengen,

ARMAND

--

Armand, m., fr. naam : Armand (min of meer
op zijn fr.), Arznank; — verkl. Armanske,
Arjnankske.
Armanda,

vr. : Armanda (korte slot-a), Ar-

monde, 11landa, Mande ; — verkl. Armandaitse,
ArJnandeke, 1llandai tse, Mandeke.

Arnoldus, m. : Arnolduus, Arnold, Nolduus,
'Vold; - verkl. Arnolduuske, Arnol.dse, NVoldztuske, Noldse; — vergr. Noldie (*Nolden),
1Vo lle.

Arsenius, m., fr. Arsne : Arsen of Arsij n;
— verkl. Arsenneke, Arsijneke of -sijntse, Serineke, Sij neke of Sijntse.
Arthur, m. : Artuur, T rcur ; — verkl. Artuurke, 7 uurke ; — vergr. Turie (* Turen).
Audomarus, m. Zie OMER.
Augusta, vr. : Oguusta (eind-a kort), Guusta ;
— verkl. Oguustaitse, Guustaitse.
Augustina, vr. : Oguustiena (eind-a kort),
O zLustiene ( naar fr. Augustine), Guustiena,
Guustiene, Stiena, Stiene ; — verkl. Oguustie-

naitse, Oguustieneke, Guustienaitse, Guusti.eneke, Stienaitse, Stieneke,

Augustinus, m. : Oguustienuus, Oguustien,
Stienzzus, Stien; — verkl. Og- uzcstientse, Stienuuske, Stientse; — vergr. Sheltie (*Stienen).
Augustus, m. : Oguustuzu, Oguust (naar fr.

' Auguste), gewoon Guust; — verkl. Oguustse,
Guustse ; — vergr. Guustie (* Guusten).

B
Bacchus, m. : Bakkuus. Zie Idioticon.
Baptista, m. Zi e JOHANNES BAPTISTA.
Balduinus, m. Zie BAUDEWIJN.
Balthasar, m. : Baltazar (zar met ndl. lange

enkel bekend als naam van eenen der Drie
Koningen).
Barabbas, m. Zie Idioticon.
Barbara, vr. : Barbara (de 3 a's kort), Barbara ; — verkl. Barba- of Barbaraitse,
Bartholomeus, m. De naam wordt niet meer
aan kinderen gegeven.
Basilius, m. : Bazieliejuus (korte a), Baziel
(naar 't fr, Basile), Ziel; — verkl. Bazielke;

a,

Zielke.

Baudewijn, m. : (als doopnaam in mijn dialect

onbekend, naam van graven van Vlaanderen) ;
Prins Baudewijn.
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CAMILLUS
(uitspr. Be - of Ba, nozt min of meer op zijn fr.),
Diektuus, gewoon Diek ; — verkl. Bened iektuuske, Benoike (met fr. of ), Diektuuske, (gewoon) Diekske. — Zekere Benedictus De Groote

van St-Kornelis-Hoorebeke was enkel bekend
onder den naam van Grooten Diek : hij was
echter niet groot van gestalte, doch diklijvig.
Benedicta, vr. : Benadiekta (korte a), Diekta ;
— verkl. Benediektaitse, Diektaitse.
Benjamin, m. : Benzalnien (niet gewoon) ;
verkl. Benzamientse. — 't Es dem Benzamien,
het is de jongste en de meest geliefde.
Berlindis, vr. : (niet meer gewoon) Berliende,
Berliene ; — verkl. Berlientse, Berlieneke.
Bernardina, vr. : (niet gewoon) Bernardiena,
Bernardiene ( naar fr. Bernardine ), Diena,
Diene ; — verkl. Bernardienaitse, Bernardientse of -dieneke, Dienaitse, Dientse of
Dieneke.

Bernardinus, m. : Bernardienuus, Bernardien, Dienuus, soms Dien ; — verkl. Bernar
dientse, Dienuuske, Dientse. •
Bernardus, m. : Bernarduus, Bernard (als fr.),
Narduus, gewoon Nard ; — verkl. Bernarduuske, IV arduuske, Nairtse of min gewoon
Nartse ; — vergr. Nardie (*Narden).
Berta (korte a), Berte (naar fr.
verkl. Bertaitse, Bijrtse (zelden

Bertha, vr. :
Berthe) ; —
Bertse).

Berthildis, vr. : (zelden) Bertieldies, (gewoon)
Bertielda, Bertielde (op zijn fr.), Tielda, Tielde,
soms Tiele ; — verkl. Bertieldaitse, Bertieldeke, Bertieleke, Tieldaitse, Tieldeke, Tieleke.
Blasius, m. : (ongewoon) Blaziejuus (met
zovl. lange a), Blaas. — Den hailegezn Blaziejuus
staat te Blaas-Boekele (fr. Boucle-St. Blaise) ; ze
gade der beevor(dejn te(g)en de blazen en de
blainen.

Blondina , vr. : Blondiena (korte a), Blondiene (op zijn fr.), Dieka, Diene; -- verkl. Blondienaitse, Blondieneke of -dientse, Dienaitse,
Dieneke of Dientse.
Bonifacius, m. : (zeer ongewoon) Boniefasiejuus, Bontfaas (op zijn fr. Bon face), Faas (als
familienaam en met zovl. lange a).
Brigida, vr. : (thans zeer ongewoon) Briegieda (korte a) of (naar de fr. g) Briezieda,
(soms) Briegieta of Briezieta.
Bruno, m. : Bruno ; — verkl. Brunootse. —
't Gebed van den hailegern Bruno wendt gelezen
over 't zozzigraan (zaaigraan) te(g)en de masschere. Op Sente-Bruno ( 6 Oct. ) ent mag er
nie' gezouid (gezaaid) wer(de)n, zegt ons volk.

Bavo, m. : (niet meer gewoon als doopnaam)

(ndl. lange a), Baaf (zovl. lange a) ; —
verkl. Baafke. -- Vgl. Barnes (uitspr. bomas),
Bavo

basnesdricht, bamesmaand, barnespruinze (bomas ;
of bomars-), banzesregene, balnestijd, bameswend,
bameswere in Idioticon. Sente Bavo es de patroo'
va' Gent. De Sent-Baafskerke of, gewoon, SentBaafs, de hoofdkerk van Gent.

Benedictus , m. ;

Benediektuus , Benoit

C
Camilla, vr. :

Kanziela (de twee a's kort),

Alicia ; — verkl. Kamielaitse, Mielaitse.
Camillus, m. : Kamieluus (korte a), Kamiel,
Alieluus, iWzel ; — verkl. Kamieluuske, Kainielke, ; -- vergr. Mielie.

CAROLINA —

Carolina, vr. : Karoliena (de twee a's kort)
en Karliena, Karoliene en Karl.iene (naar
fr. Caroline), (soms)Kerliena en Kerliene,
Liena en Liene; — verkl. Karolienaitse, Karlienaitse, Iíárolieneke of -lientse, Karlieneke
of Karlientse, Kerlienaitse, Kerlieneke of
Kerlientse, Lienaitse, Lieneke of Lientse.

Carolus, m. : (zelden) Karoluus (nietKaroluus
en wel met korte a), (gewoon) Karele of Kaarle
(met zovl. lange a), (naar fr. Charles) Sark
(zelden met fr. ch) of Sarrele, Sarele of Saarle
(met zovl. lange a) ; -- verkl. Karelke, Sarrelke
(zelden met fr. ch), Sarelke (met zovl. lange a).
Carolus-Ludovicus, m. : Sarlowie en zeer

gewoon Sarlewie.

Casimirus, m. : Iíáziemieruus (korte a), Ka
zienlier, (gewoon) Iíésselnier, Kesmier; -- verkl.
-

KaUie- of Kazeniierke, Kesse- of hésnaierke.

Catharina, vr. : Katariena (de drie a's kort),
Iíáttariena, Iíatriena, ( gewoon ) hátriene,
Triene, Kattelijne (in een kinderrijm), (zelden)
Katto ; — verkl. Katarienaitse, hát(te)rienaitse, Katrieneke of Katrientse, Trieneke of
T rientse. — Zie hátriene, Kattelijne, SenteKatrzene in Idioticon.
Cecilia, vr. : Sesielieja (korte a), Sesiel (naar
fr. Cécrle), Sielieja (=-- ndl. Cilia) , Siele ; —
verkl. Sesieliejaitse , Sesieleke , Sieliejaitse ,
Sieleke.

Celesta, vr. : Selesta, Seleste (fr. Céleste) ; —
verkl. Seles ta.►►tse, Selesteke.
Celestina, vr. : Selestiena (korte a), Selestiene, Stiena, Stiene; — verkl. Selestienaitse,
Selestieneke of Selestientse, Stienaitse, Stieneke
of Stientse.
Celestinus, m. : Selestienuus, Selestien, Selestij n (fr. Célestin), Stienuus, Stien ; -- verkl.
Selestienuuske, Selestientse, Selestijntse, Stienuuske, Stientse; — vergr. Stienie (*Stienen).
Celina, vr. : Seliena, Seliene ( fr. Celine),
Liena, Liene; — verkl. Selienaitse, Selieneke
of Selientse, Lienaitse, Lieneke of Lientse.

Cesar, m. : Sezar (als fr. Cesar; zelden met
klemt. op de le lettergr.) ; -- verkl. Sezarke.
Dzuliejuus Sezar is nog bij 't volk bekend.
—

Cesarina, vr. : Sezariena (korte a), Sezariena,

Sezariene (fr. Césarine) of Sezariene, Riena,
Riene ; — verkl. Seza- of Sezarienaitse, Sezarientse of -rieneke, Sezarientse of -rieneke, Rienaitse, Rientse of Rieneke.
Charlotta, vr. : Charlotta (met fr. eh) of gewoner Sarlotta, Charlotte (met fr. ch) of gewoner Sarlotte, Lotta, Lotte ; — verkl. Char- of
Sarlottaitse, Char- of Sarlotteke, Char- of Sarloutse (speciale zovl. ou), Lottaitse, Loutse of
Lotteke.

Christina, vr. : Kriestiena, Kriestiene (fr.

Christine), Stiena, Stiene ; — verkl. Kriestienaitse, Kriestieneke of Kriestientse, Stienaitse,
Stieneke of Stientse.

Christophorus, m. Nog zeer zelden als doop-
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naam gebruikt : Kriestoffele, Stoffele. Zie STOFFELE

in Idioticon.

Clara, vr. : Ií'lara (uitspr. als lat.

Clara),

(zovl. lange a) ; — verkl. Klaraitse,
Klaarke. — De rijke Klaren, d'orm (arme)
Klaren, vr. mv., twee kloosterorden van vrouwen. Vgl. Idioticon.
Clemens, m. : Klement (uitspr. als fr. CMment), gewoner zovl. Klement; — verkl. (ongewoon) Kleynenteke.
Clementia, vr. : Klemensieja (korte a), Klemense of Klenzanse, 1Llense of Manse; --- verkl.
Klare

Klemens(e)ke, Klemans(e)ke, Henske, Manske.

Clementina, vr. : Klementiena (korte a), Klementiene of Klemantiene ( fr. Clémentine),
Tiena, Tiene ; — verkl. Klementienaitse, Klementieneke of -tientse, Klemantiene of -tientse,
Tienaitse, Tieneke of Tientse.
Cletus, m. : Kletuus, Kleet; -- verkl. Kletuuske, Kleetse ; — vergr. Kletie (*Kleten).
Nog zeer zelden in gebruik.

Clothildis, vr. : Klotielde (fr. Clotilde) of
Klottielde, Tielde, soms Tiele; — verkl. Klottieldeke of Klotieldeke, I'ieldeke, Tieltse, Tieleke.
COletta, vr. : Kolette (fr. Colette), hóllette,.
zelden Iíóletta (korte a), Kolletta, Lette ;
verkl. Kol(l)ettaitse, Kol(l)etse of -lijtse, Iíól(l)etteke, Letse of Lijtse, Letteke.
--

Constantia, vr. : Konstansieja (korte a), Konstan se (fr. Constance), Kostanse, Stanse ; -verkl. Konstansiejaitse, Konstans(e)ke, Kostans(e)ke, Stanske.
Constantinus, m. : hónstantienuus, Kostantienuus, Konstantienuus, Kostantienuus, Konstantien, Iíóstantien, Konstantien, Kostantien,
Kossantien, (gewoon) Kostien, Stienuus, Stien;
verkl. Ko(n)stantienuuske, Iíó (n)stantienuuske, Ko(n)stantientse , Ko(n)stantientse ,
Kossantientse, (gewoon) Kostientse, Stienuuske,
Stientse ; — vergr. Stienie (*Stienen).
—

Constantins, m. : Konstant (van fr. Constant),
Kostant, Stant; —verkl. Konstaintse, Kostaintse,
Staintse ; — vergr. Stantie (*Stanten).

Cordula, vr. : Kordula (korte a), Kordule (fr.
Cordule), Korduulde, Dula, Dule, Duulde ; —
verkl. Iíórdul,aitse, Korduultse of Korduleke,
Dulaitse, Duleke of Duultse, Duuldeke.
Cornelia, vr. : Kornelieja (korte a), Kornelie
(naar fr. Cornélie.) of Kornalie, Kornele, Nelieja ; — verkl. Korneliejaitse, Kornelieke of
-lietse, Kornalieke of -lietse, Korneleke, Neliejaitse, soms Nelieke en Nelietse.

Cornelis, m. : Kornelies, Kornelas, Korneel,

Neel ; — verkl. Kornelieske, Kornelaske, Ií'or-

neelke, Neelke; — vergr. Nele, Nelan, zelden
Nelle.
Crispinus, m. : Kriespienuus, Kriespijn. -Niet meer gebezigd als doopnaam ; maar SenteKriespijn is de patroon van de Zottegemsche
schoemakers.
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Cyrillus, m. : Sierieluus, gewoon Sieriel,

Serielu2-us, Seriel, (soms) Riel; -- verkl. Sierielke, Serielke, (soms) Rielke ; — vergr. Rielie
(*Rielen).
Cyrus, m. : Sieruus en Seruus ; — verkl.
Sie- of Seruuske.

ERMINA

Egidius, m. Zie AEGIDIUS.
Eleonora, vr. : Ele(j)onora of Le(j)onora

D

(korte a), Ele(j)onore ( als fr. Eleonore) of
Le(j)onore, iVora, soms Nore ; — verkl. Ele(j)onoraitse of Le(j)onoraitse of Noraitse, Ele(j)onor(e)ke of Le(j)onor(e)ke of 1Vor(e)ke.
Elias, m. : (als profeetnaam) Eliejas (klemt.
op E of op lie), (als ongewone doopnaam) Elie
(fr. Elie) ; --- verkl. Elieke of Elietse.

Damasus, m. : Damazuus (ma met ndl.
lange a), gewoon 1llazuus ; — verkl. Hazuuske.
Daniël^ m. : Dannie(j)el; — verkl. Dan-

Eligius, m. : Elieziejuus, Lieziejuus, soms
Liezuus, gewoon Lies , — verkl. Liezuuske,
Lieske. — De naam van den heilige is Leu of
Leui ; zie Idioticon.

nie(j)elke.

David, n1. : Davied (met ndl. lange a en
verkorte ie), Daaf (zelden en met zovl. lange a) ;
verkl. Daafke.
Delphina, vr. : Delf iena (korte a), Delfiene
(Fr. Delphine), Fi_ena, Fiene; — verkl. Delf ienaitse, Delfieneke of f ientse, Fienaitse,
Fieneke of Fientse.
Desiderius, m. : Deziederie(j)uus, Dezieree
(naar fr. Désire), gewoon Ree; — verkl. Deziederiejuzuske, Deziereetse of soms -reka, Reetse
of soms Reka ; — vergr. Retie ( *Reten).
Diana, vr. : (niet gewoon) Diejanna (eind-a
kort), Diejanne (naar fr. Diane) ; — verkl. Die--

jannaitse, Diejanneke.

Dionysius, m. :

Diejoniezie(j)uus, Danne

(naar fr. Denis), Denijs, Nijs; — verkl. Denieke
Denijske, Nijske. — Zie den plaatsnaam NijsBoekele.

Dominicus, m. : Domieniekuius of Dommie

of Dommaniekuus, Dolnieniek of Dom--niekuzs
mieniek, Domaniek of Domnaaniek (fr. Dominique), gewoon Domien of Dommien ; — verkl.
Donnie-, Dommie-, Donna of Domnzaniekske,
Domientse of Dommientse.
Donatus, m. : Dona- of Donnatuus (ndl. korte
a), Dona (als fr. Donat) of Donna, gewoon
Natuus ; -- verkl. Donatuuske, Natuuske.
Dorothea, vr. : Doro- of Dorroteja (korte a),
Dora- of Dorrateja, Doro- of Dorrotee (fr. Dorothe'e), Dora- of Dorratee ; — verkl. Doro-,
Dorro-, Dora- of Dorratejaitse, Doro-, Dorro-,
Dora- of Dorrateetse of -teke.

E
Edgarus, m. : Edgar (op zijn fr.) of Eedbar,

of Edag ar (met gerekte korte a) ; — verkl. Ed-,
Eed- of Edagarke. .

Edmundus, m. : Eed- of Edmond, gewoon
Eed- of Edamonk, Honk, soms Eed ; — verkl.
Eed- of Edaznonske, Monkske, Eedse (zachtl. e) ;
— vergr. 111onkie (*plonken).
Eduardus, in. : Eed- of Edaward, Edawar
(naar fr. Edouard), gewoon bard, soms Warre
en Eed (zachtl. e) ; — verkl. Eed- of Edawairdse,
Eda warke, Wairdse, Eedse ; — vergr. Wardie
(*Warden), Wartie (* Warten).

Elisa, vr. : Elieza, Elieze (fr. Elise), Lieza,
Lieze ; -- verkl. Eliezaitse of Liezaitse, Eliezeke of Liezeke of Lieske. Vgl. beneden ELSA.
Elisabeth, vr. : Eliezabet (korte a) of Liezabette, Eliezabet of gewoon Liezabette, Bette; —
verkl. Liezabetteke of Liezabetteke, Liczabetse of
-bijtse, Liezabetse of -bijtse, Betteke, zelden Betse
of Bij tse.

Elmira, vr. : Elmiera, gewoon Elmiere (naar
fr. lmire), luiere ; — verkl. Elmieraitse, Elmi.er(e)ke, Hiereke of .Ilieraitse.
Elodia, vr. : Elodieja, gewoon Elod ie (op zijn
fr.), soms Lodie en Die; — verkl. Elodieke,
Lodieke en Dieke, Elodietse, Lodietse en Dietse.
Eloi, m. Zie ELIGIUS.
Elsa, vr. : Elsa ; — verkl. Elzaitse, soms

Elzakke. Is eig. een vervorming van Elisa (zie
al d.).

Elvira, vr. : Elviera, gewoon Elviere (naar
fr. Elvire), Viere; — verkl. Elvieraitse, Elvier(e)ke, Vier(e) ke.

Emerentia, vr. : Eme- of Emarensieja (korte
a), gewoon Enne- of Emarense (fr. Emerence),
ook Enne- of Emaranse, Merense of Meranse,
Rense of Ranse ; — verkl. Eme- of Emarens(e)ke, Enze- of Ejnarans(e)ke, 1llerens(e)ke of
Merans(e)ke, Reunske of Ranske.
Emilia, vr. : Elnielieja of Mielieja (korte a),
Emielie (fr. Elnilie), gewoon Emalie, Lie; —
verkl. (E)mieliejaitse, Emielieke of -tse, Ema1 ieke of -tse, Lieke of Lietse.
Emilius, m. : Emieliejuus, gewoon Emiel
(fr. Emile), gewoner luiel, llliele; — verkl.
Ennielke, Mielke, 3lieleke; — vergr. Hielie
(*1llielen).

Emma, vr. : ongewoon Emma, gewoon Ema
(korte a) ; — verkl. Emaitse, zelden Ernakke.
Emmanuël, m. : EnzannuéV, MannuiV, gewoon plannevel (u > v) en Hainevel (= * 31eizzevel) ; -- verkl. Emannuëlke of lllannuëlke,
1llanne- of Hainevelke ; — vergr. Mainie
(*Heinen).

Engelbertus, m. : (niet gewoon) Engelbertzcus, Engelbert, Bertuus of Bert, zelden Engel;
verkl. Engelbertse of -bijrtse, J3ertuuske,
Bertie of Bijrtse ; — vergr. Bertie (*Berten).
Ermina, vr. ; Erminus, m. : men schrijft gewoonlijk Hermiha en Herminus; zie ald.
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Ernestina, vr. : Ernestiena (korte a), Ernes-

tiene (fr. Ernestine), Stiena, Stiene; — verkl.
Ernestienaitse of Stienaitse, Ernestieneke of
Stieneke, Ernestientse of Stientse.

F

Ernestus, m. : Ernest (fr. Ernest), Nest;
verkl. Ernesteke of Ernestse, 11%esteke of Nestse.

Félicie), Felasie of Fielasie, Feelsie of Fielsie,

Estella, vr. : Estella, Estelle (naar fr. Estelle),
Stella ; — verkl. Estellaitse of Stellaitse,
Estelleke.

Liesie ; — verkl. Feliesiejaitse, Feliesieke of
-sietse, Fielesieke of -sietse, Felasieke of -sietse,
Fielasieke of -sietse, Feelsieke of -sietse, Fielsieke
of -sietse, Liesieke of Liesietse.

—

Esther, vr. : Ester (naar het fr.) ; — verkl.
Ester(re)ke.

Eudoxia, vr. : Eudoksieja of Udoksieja,
Eudoksie (fr. Eudoxie) of Udoksie, Doksie ;
verkl. Eudoksieke of Udoksieke, Eudoksietse of
Udoksietse, Doksieke of Doksietse.
--

Eugenia, vr. : Eugenieja (met fr. g en korte

a), gewoner Euzenieja, soms Uzenieja, Eugenie
(uitspr. op zijn fr.), of Euzenie, gewoon Euzanie,
Euznie, zeer gewoon Uzanie of Uuznie, Euze of
Uze; — verkl. Euzenietse of soms -nieke, Euznietse of -nieke, Uzenietse of -nieke, Uuznietse
of -nieke, Euzeke en gewoner Uzeke, soms Nietse.
.

Eugenius, m. : Eugenie.juus (met fr. g) of
Euzeniejuus of Uzeniejuus, Eugène (op zijn fr.)
of Euzen, Euzeen of Uzeen, Euzeun of gewoon
Uzeun, Zeen, gewoon Zeun, soms Dzeun ; —
verkl. Eugenneke (met fr. g) of gewoner Euzenneke, Euzeneke of Uzeneke, Euzeuneke of Uzeuneke, Zeentse of Zeneke, Zeuntse, Dzeuntse of
Zeuneke, Dzeuneke; — vergr. Zeunie (*Leunen)
of Dzeunie, soms Zenie (*Zenen) of Dzenie.
Eulalia , vr. : Eulalieja of Ulalieja (korte a),
.

Eulalie of gewoner Ulalie, Eule of Ule, Lie ;
verki. _F.ulalieke of -lietse, Ulalieke of -lietse,
Euleke of IJleke, Lietse of Lieke.
Euphemia, vr. : F,ufemieja of Ufenzieja
(korte a), Enfemie (fr.Euphéytiie ) of ryenaie,
.Femie ; — verkl. Eufemietse of -mieke, Ufemietse of -mieke, Eemietse of Femieke.
--

Euphrasia, vr. : Eufraz ie ja (korte a) of.
Ufrazieja, .Eufrazie (fr. Euphrasie) of Ufrazie, Frazie (korte a) ; — verkl. Eufrazietse of
-zieke, Ufrazietse of -zieke, Frazieke of Erazietse, Frazeke (met ndl. lange a).
Euphrosyna, vr. : Ez-rfroziena of Ufroziena,
Eufroziene (naar fr. .Euphrosyne) of Ufroziene,
Froziene ; — verkl. Eufrozieneke of Ufrozieneke, Eufrozientse of Ufrozientse, Frozieneke of
Frozientse.
Eustachius, m. : ongewoon Eustache of
Ustache (beide met fr. ch), Eustais of Ustais,
Staas (ndl. lange a, enkel als familienaam) ;
verkl. Ens- of Ustachke (met fr. ch), Ens- of
Ustaiske.
----

Eva , vr. : Eva (korte a) ; — verkl. Evaitse.
+'varistu, m. : Evariestuus, Evariest (fr.

Evariste), Variest ; — verkl. Evariestse of
Evariesteke, Variestse of Variesteke.

Everardus, m. : Everarduus, Everard of
Evrard (uitspr. op zijn fr.) zelden Everaart.
(met zovi. lange a) ; — verkl. Ev(e)rairdse.
,

Felicia, vr. : Feliesieja (korte a), Feliesie (fr.

Felicianus, m. : Feliesiejánuus (ndl. lange a),
Felicien (uitspr. op zijn fr.), Felasijn of Fielasijn,
Feelsijn of Fielsijn; — verkl. Feliciënske (als
fr. relic/en), Felasijntse of Fielasijntse, Feelsijntse of Fielsijntse.
FelicitaS, vr. : Feliesieta (korte a), Feliesta,
Faliesta, gewoon Fliesta ; — verkl. Feliesietaitse, Fe- of Faliestaitse, Eliestaitse.
Felix, m. : Felieks, Feliks, gewoon Feel ; —
verkl. Feliekske of Eelikske, Feelke; — vergr.
Felie (*Felen).
Ferdinandus, m. : Ferdienanduus of Nanduus, Ferdienand (naar fr. Ferdinand) of gewoon
Nand ; — verkl. Ferdienanduuske of Nanduuske, Ferdienandse of Nandse (ook wel
Naindse) ; — vergr. Nandie (*Nanden) en
Nantie (*Nanten).
Fidelia, vr. : Fiedelieja (korte a) of Delieja,
min gewoon Dele ; — verkl. FiedEliejaitse of
Deliejaitse, Deleke.
Fidelis, m. : Fiedelies, soms Fiedeliejuus,
Fiedeel. (naar fr. Fidèle), gewoon Deel; — verkl.
Fiedeelke of Deelke ; — vergr. Delie (*Delen).
Fides, vr. : Fiedes ; -- verkl. Fiedeske.
Firminus, m. : Fiermienuus, Firmin (op zijn

fr.), zelden Fiermijn ; — verkl. Fierminske (met
fr. in), zeldener Fiermijnske.
Flavia, vr. : Flavieja ( met korte eind -a ),
Flavie (op zijn fr.) ; — verkl. Flavietse of -vieke,
Vietse of Vieke.
Flora vr. : Flora (korte a), Fiore (op zijn fr.) ;
— verk ^ . Floraitse of soms Florakke, Florke.
Florentia, vr. : Florensieja (korte a), Floranse en soms Florense (naar fr. Florence), Ranse
of Rense; — verkl. Florans(e)ke of -rens(e)ke,
Ranske of Renske.
Florentina, vr. : Florentiena (korte a), Florentiene of Florantiene, Tiena of Tiene; —
verkl. Florentienaitse, Florentientse of -tieneke,
_Florantientse of -tieneke, Tienaitse, Tieneke of
Tientse.
Florentius, m. Florank (naar fr. Florent),
Rank; — verkl. Elorankske, Rankske.
:

Floris, m. : zelden Flories, gewoon Fleuries
en Fleur; - verkl. Fleurieske, zelden Florieske,
Fleurke ; — vergr. Fleurie (*Keuren).
Fortunatus, m. : Fortunatu.us (als Latijn). —
Bekend door het volksboek ; niet als voornaam.
Francisca, vr. : Fransieska (korte a), gewoon
Sieska, soms Fransuuska en Suuska ; — verkl.
Fransieskaitse, Sieskaitse, Suuskaitse.

PRANCISCUS

Franciscus, m. : i t-ansieskuus, Fransies,
Fransuus, Franfois (nagenoeg op zijn fr.),
Fransa (met zovl. lange a), Frans, gewoon Sies,
Suus, Lois (op zijn fr.), Sa (met zovl. lange a);
verkl. Fransieske, Fransuuske, Fransoske
(met fr. coi), Fransootse (zachtl. o), Fransake
(sa met zovl. lange a), Franske, Sieske, Suuske,
Coike (met • fr. coz), Sake (naar het vorige, doch
met zovl. lange a), Sootse (zachtl, o) ; -- vergr.
Siese (Siesse), Suse (Suuske), Satie (*Saten
met zovl. lange a). -- Vgl. Idioticon (i. v. BIES,
--

SUITS).

Frederica, vr. : Fredarieka (korte a), Eredrieka, Fledrieka, gewoon Rieka. — verkl. Freof Fledriekaitse, Riekaitse.
Fredericus, m. : Freda- of Fledariekuus,
Freed- of Fleedriekuus, Freda- of Fledariek
(naar fr. Frederic), Freed- of Fleedriek, Free,
Riekuus, Riek ; — verkl. Freda- of Fledariekske, Freed- of Fleedriekske, Freedse, Riekuuske, Riekske; — vergr. Riekie ( *Rieken) ;
Fretie (*Freten).

G
Gabriël, in.: Gabriejel (met ndl. lange a) ; —
verkl. Gabriejelke.
Gabriëlla, vr. : Gabriejel (met korte a, naar
fr. Gabrielle), Gabbie ; — verkl. Gabriejelke,
Gabbietse of Gabbieke.
Gaspar, m.: Gaspar (op zijn fr.), een der Drie
Koningen ; niet meer als doopnaam gebruikt.
Gaston, m. : Gaston (op zijn fr.), Gastonk; —
verkl. Gastonske, Gastonkske.
Gaugericus, m. : (zelden) Goorek (sch. o) en
Goork, (gewoon) Gooren (sch. o), bewaard in den
plaatsnaam Sente-Goorans (fr. Audenhove-StGery), niet meer als doopnaam in gebruik. Zie
PLAATSNAMEN.

Genoveva, vr. : Genoveva (uitspr. ge op zijn fr.
en va met korte a), Zenoveva, Dzenoveva, Dzenaveva, Veva ; — verkl. Ze- of Dzenovevaitse,
Vevaitse. -- Zie Idioticon : Djenoveva.
centilis, m. : Gentil (uitspr. min of meer op
zijn fr.) of Dzantiel; -- verkl. Dzantielke. Als
doopnaam ongewoon : Dichter Dzantiel Anteunies van Anorde (centiel Antheunis van Audenaarde).
Georgius, m. : George (min of meer op zijn
fr.), Zors of Dzors, ongewoon Jories of Dzories,
nog gewoon Dzooran en Dzoorn (met sch. o) ;
verkl. Georgke (eerste deel op zijn fr.), Zorske
of Dzorske, Dzooreke (sch. o) ; — vergr. Dzoorie
---

(*Dzooren, *fooren.).
Gerardus, m. : Gerarduus, Ge- (op zijn fr.
Ge'-) of Dze- of Zerarduus, soms Gie- (met fr, g)
of Dzie- of Zierarduus, Gerard (op zijn fr.) of
Zerar, soms Dale- of Zierar, Geerord (sch. e),
Geer (sch. e) ; — verkl. Dze- of Zerarduuske,
Gerarke (met fr. Ge), Zerarke, Geereke. — Vgl.
Geeraard in Idioticon.
Germania, vr. : Ger- (op zijn fr.) of Dzer- of
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Zermanieja (ma met ndl. lange a, korte slot-a),
Germaine (min of meer op zijn fr.), gewoner
Dzer- of Zernzijne; — verkl. Dzer- of Zermijneke.

Germanus, m. : Ger- (met fr. g) of Dzer- of
Zerynanuus (met ndl. lange a), Manuus, Germain (min of meer op zijn fr.) ; — verkl. Ger- of
Dzer- of Zermanuzcske, Manuuske, Dzer- of
Zermijntse; vergr. 1llainie (*Heinen).
Gerolphus, m. : (ongewoon) Gerolfuus (met
fr. g) of gewoon Dze- of Zero ficus ; — verkl.
Ge- (op zijn fr.) of Dze- of Zerolfke.
Gertrudis, vr. ; niet meer gewoon : Gertrudies
(met vl. g of fr. g, of met z of dz), Gertrude
(naar 't fr. met fr. g, of met 7 of dz), Trude ;
niet meer in gebruik : Geertrui en Trui; —
verkl. Gertrudeke (fr. g, of z, of dz), Trudeke,
zelden Truike.
Gillis, M. Zie AEGIDIUS.
Godefridus, in.: Godfried; — verkl. Godfriedse.

Gregorius , m. :

Gregroriejuus, Gregoor

(zachtl. o), Goor, soms Gories, zelden Gregoire
(op zijn fr.) ; — verkl. Gregoriejuuske, Gregoorke, Goorke, soms Gorieske. — Zie GREGOOR
in Idioticon.
Gualterns, m. Zie W ITERUS.
Guido, m. : Giedo, soms Giede; -- verkl.
Giedoke, soms Giedeke.
Guillelmus, m. : Wielel(le)mus, (thans) Guillaume (min of meer op zijn fr.), (zelden) Willem,
Hel(le)muus, Lenzme of Lamme, Mielie (naar
Eng. Willy) ; — verkl. Guillaumke (eerste deel
op zijn fr.), zelden Willemke, Lemmeke of Lamineke (in Lalnmeke Smeerbuik nog bewaard),
Wielieke.

Gustavus, m. : Guustavuus (ndl.' lange cc),
Guustaaf (ndl. lange a), Staaf en Taaf, Guust;
verkl. Guustaafke , Staafke en Taafke,
Guustse ; — vergr. Stavie (*Staven) of Tavie
(e Taven) ; — soms Guustie (*Gunsten).

H
Haimon, m. : Heem (zachtl. e). Komt nog voor
in : de vier Heemskinders ; en misschien in
't verspreide uithangbord : In de vier (H)eenzers
(met sch. e). Zie Idioticon.
Hector, m. : Hektor, Tor zeldener Toor ; —
verkl. Hektorke, Torke, soms Toorke ; — vergr.
Torrie (*Torren).

He(i)nrica, vr. : Hanrieka (met fr. an en
korte eind-a) of Handrieka, zelden Hendrieka,
gewoon Rieka ; — verkl. Hanriekaitse, Handriekaitse, zelden Hendriekaitse, gewoon Riekaitse. — Zie nog Henriette.
He(i)nricus, m. : Hen- of Handriekuus, Henri
(op zijn fr.), Handrie, Riekuus, Riek, Rie, soms
Hain, ongewoon Hendrick; —.verkl. Hanrietse
(met fr. an) of Hanrieke, Handrieke of Han-

ÏELËNA -drietse, Riekuuske, Riekske, Rietse of Rieke,
soms Haintse, zeer zelden Hendriekske ; —
vergr. Rietie (*Rieten).

Helena, vr. : Helena, Hélène (op zijn fr.),
Lena, Lene ; — verkl. Helenaitse, Helenneke
(eerste deel op zijn fr.), Lenaitse, Leneke of
Leentse, Lenneke.
Henriette (een fr. voornaam), vr. : Hanriejette (min of meer met fr. an), Jette of Rette ;
— verkl. Hanriejetteke of -jetse, , jetteke of
Retteke, daarnaast Jetse en Retse.
Hercules, m.: Herkuul (als fr. Hercule) ;

verkl. Herkuulke. Zie Idioticon :

—

HERKUUL.

Hermannus, m. : Herman of Herreman,
Man ; — verkl. Hermanneke of Herremanneke,
Manneke.
Hermes, m. : Her- of Herrames (patroon van
Ronse). Niet meer als doopnaam. — De fietel
va' Sent-Her(re)mes, de lange ommegang op
28 Aug. te Ronse. — Spr. Op dem boek va'
Sent Her(re)mes staan, zot zijn.
Hermina, vr. : Hermiena (korte a), Miena,
111iene ; — verkl. Hermienaitse, 11Iienaitse of
Mientse of Mieneke.
Herminus, m. : Hermienuus, gewoon Hermien, soms Mien ; — verkl. Hernzienuuske,
Hermientse en -nzieneke, 1llientse.
Herodes, m. : Herodes (de bekende koning
uit de H. Schrift). Zie Idioticon.
Hieronymus, m. : (niet gewoon) , Jerome (op
zijn fr.) of Zeronz ; — verkl. Jeromke (je als
fr. je), Zeromke.
Hilarius, m. : Hielariejuus (ndl. lange a),
Hilaire (min of meer op zijn fr.), Lair (op zijn
fr.) ; -- verkl. Hielairke of Lairke (met fr. ai).
Hippolytus, m. : Hiepolietuus, Hiepoliet
(met verkorte ie), Polietuus en Poliet, Pallet of
Pliet, Pool (zachtl. o) ; -- verkl. Hiepolietse,
Polietuuske, Polietse, Polietse of Plietse, Poolke;
vergr. Polie (*Polen).
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Hyacinthus, m. : Hiejasientuus of -sentuus,

Hiejasent (naar fr. Hyacinthe), Sentuus of Sent;
— verkl. Hiejasentse, Sentse of Sijntse ;
vergr. Sentie ( *Senten).

I
Ida, vr. : Ieda; — verkl. Iedaitse.
Ignatius, m. : niet gewoon Ieg(a) nasiejuus

(na met ndl. lange a), Ignace (op zijn fr., nagenoeg Ienjas), soms Naas (ndl. lange a of zovl.
lange a) ; -- verkl. Ienjaske, Naaske.
Irena, vr. : Ierena (korte a), Ierenne (naar
fr. Irène), Rena, Rene, Renne; — verkl. Ierenaitse, Hrenneke, Renaitse, Reneke, Renneke,

Isaac, m. : Ieza(zk (uit de H. Schrift ; de le a
kort, de tweede gerekt) ; niet als doopnaam gebezigd.
Isabella, vr. : Iezabella (de twee a's kort) of
Iezabella, Iezabelle of Iezabelle (naar fr. Isabelle),
Bella, Belle, Balo ; — verkl. Ieza- of Iezabellaitse, Ieza- of Iezabelleke, Bellaitse, Belleke,
Balootse. — Belle is ook de naam der geit. Zie
Idioticon.

Isabella-Maria, vr. : Iezabelle-Marie (hoofdt.
op rue, naar 't fr.), gewoon Belle-Mie (zeer gewoon als naam der geit. Zie Idioticon (Ranh.).
Isalia, vr. : Iezalieja (korte a), Iezalie (naar
fr. Isalie), Lieja, Lie , -- verkl. Iezaliejaitse,
Iezalieke of -lietse, Liejaitse, Lieke of Lietse.
Isidorus, in. Ieziedoruus, Iezie- of Iezadoor,
Iesdoor, Siedoor, Door of Doruus ; — verkl.
Iezie- of Iezadoorke , Iesdoorke , Siedoorke ,
Doorke, Doruruske ; — vergr. Dorie (`Doren).
Ivo, m. : Ievo ; — verkl. Ievootse.

J

—

Honorina, vr. : Honoriena (korte a), Honoriene (naar fr. Honorine), Riena, Riene ; —
verkl. Honorienaitse, Honorieneke, Rienaitse,
Rieneke of Rientse.
Honorius, m. : Honoree ( als fr. Honore) ,
gewoon Ree; — verkl. Honoreetse of Reetse; —
vergr. Retie (*Reten).
Hortensia, vr. : Hortensieja (korte a), Hortense of gewoner Hortanse (naar fr. Hortense),
Tense of Tanse; — verkl. Hortenske of -tanske,
Tenske of Tanske.
Hubertus, m. : Hubertuus, Bertuus, Hubert
(als fr. Hubert), gewoon Bert; -- verkl. Hubertuuske. of Bertuuske, Huberke of Hubijrtse,
Berteke of gewoner Bijrtse (= *Bertje) ; -vergr. Bertie (*Berten). — Sent Hubertuus —
de patroon te(g)en de razernije. Zie HUBERTUUS
in Idioticon. Huibrecht is niet in gebruik.

Hugo, in. : Hugo (niet gewoon) ; — verkl.
Hugootse.

Jacoba, vr.:Jakoba (de twee a's kort), Zakoba,

Dzakoba, gewoon Koba ; — verkl. Ja- of Za- of
Dzakobaitse, Kobaitse.

Jacobus, m. : Jakobuus of Zakobuus of
Dzakobuus (met korte a), , jakop (Jacob uit de
H. Schrift: met ndl. lange a) of Zakop of Dzakop,,
Kobuus, Koban, Dzaak of Zaak (met zovl. lange
a), soms Jacques (op zijn fr.) of Zaak of Dzaak
(met ndl. lange a) ; _ verkl. Ja- of Za- of Dzakobuuske , Kobuuske , Kobeke , Dzaakske of
Zaakske (met zovl. lange a), Dzaakske of Zaakske
(met ndl. lange a) ; — vergr. Kobie ( Koban).
- Zie Idioticon : DJAAK, KOBEN.
Janus, m. : , januus (Ja met ndl. of soms
fr. j en met ndl. lange a), m. Niet als doopnaam ; zie DJANUUS in Idioticon.
Jeremias, m. : Je- of Dze- of Zeremiejas (uit
de H. Schrift). Niet als doopnaam gebruikt.
Jesus, m., de naam van den Verlosser : jezuus
(uitspr. met ndl. j of soms met fr . j), Dzezuus of
Zezuus, , jeezas (sch. e) of Dzeezas of Zeezas of
'
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(vooral in uitroepen), soms Joozas (sch. o)
of Dzoozas of Zoozas of Soozas; -- verkl. , feezeke of Dzeezeke of Zeezeke of Seezeke, Joozeke
of Dzoozeke of Zoozeke of Soozeke. — Zie IdioSeezas

ticon : DJEEZEKE.

Job, m. : Jop (met ndl. j of soms met fr. j) of

of Zog. De vergrootnaam is DZOPPIE.
Niet als doopnaam gebezigd. — Zie DJOB en
DJOPPIE in Idioticon.
Jodoca, Judoca, vr. : JO- of Judoka (met ndl.,
soms met fr. j en kor t e a), Dzo- of Dzudoka,
Zo- of Zudoka, Doka ; — verkl. Jo- of Dzo- of
/,odokaitse, Ju- of Dan- of Zudokaitse, Dokaitse.
Dzop

Jodocus , Judocus, m., daarnaast, volgens
sommigen, Justus : Jodokuus of Judokuus (met
ndl. j of soms met fr. j) of Dzo- en Dzudokuus
of Zo- en Zodokuus, Dokuus, gewoon Dook ;
fr. Jesse (soms als doopnaam en min of meer op
zijn fr. uitgesproken) gaf Joos (met ndl., soms met
fr. j en met sch. o) en eertijds Joost (zie b. v.
J. LAMBRECHT, Ned. Sjellijng he, Diij), gewoon
Dzoos, en soms Zoos ; — verkl. Dokuuske,
Dookske, Dzooske of Zooske ; — vergr. Dokie
( 'Doken). — Zie DJOOS in Idioticon.
-

Johanna, vr. : Jowanna (uitspr. met ndl., soms
met fr. j en korte slot-a), Dzo- of Zowanna, Joof Dzo- of Zowanne, Wanna of Wanne, Jeanne
(min of meer op zijn fr.), doch gewoner Dzanne
en Zanne; — verkl. : Jo- of Dzo- of Zowannaitse,
of fo-, Dzo-, Zowanneke, Wannaitse of Waintse,
Manneke, Jeanneke (de r e lettergreep op zijn fr.)
of Dzanneke of, gewoon, Zanneke. — Zie
DJANNE, DJOWANNE in Idioticon.

Johanna-Maria, vr. : Jowanna-lilarieja (met

ndl. of soms met fr. j en korte slot-a), Dzo- of
Zowwanna-Jfarieja, Jo- of Dzo- of ZowanneJïarieja, Jo- of Dzo- of Zowanne-Marie, WanneMarieja, lV anne-Marie, Wanne-luie; — verkl. :
Zo- of Dzo- of Zowanne-A arieke of -rietse,
Wanne-zllarieke of -rietse, Wanne-Mieke of
-11Iietse.

Johannes, m. : Jowannas (met ndl. of soms
met fr. j), Dzo7eannas, Zo wannas, Wannas, W annuus, Jan, Hans (in Hanske de Iirij(g)ere,
naam van het beeld op den Stadhuistoren van
Oudenaarde), Jean (min of meer op zijn fr.) of
Zan (doch met fr. an) of gewoon Dzank ; -verkl. : Jo- of Dzo- of Zowannaske, 14'annaske,
Ilhnnuuske , Janneke en Jaintse , Hanske ,
Jeanske (le lettergr. op zijn fr.) of Zanske (met
neusklank an) of gewoon Dzainkske (met neusklank) ; -- vergr. : Wannie (*Warman) of, gewoner, Wainie (* Wainan). — Zie JAN (ook de
samenst.) in Idioticon.
Johannes-Baptista, m. :

Jowannas-Baj5tiesta

(met ndl. of fr. j en korte slot-a), Dzo- of Zowannas-Baptiesta, Jean-Battiste (uitspr. op zijn fr.)
of Dzambattiest of Zanzbattiest, Jambattiest of
Jamnnantiest, Battiest, Tiest, Tieste ; — verkl. :
Ialnbattiestse, Jammantiestse, Battiestse, gewoon
Tiestse.

Jonas, m. : Jonas (met ndl. of soms met fr. j),
Dzo- of Zonas (uit de H. Schrift). Niet als doopnaam gebezigd. -- Zie DJONAS in Idioticon.

--

JUSTINA

Josepha, vr. : Jozefa (jo met ndl. of soms
met fr. j ; korte a) of Dzo- of Zozefa, Zeta of
Sefa, Jo- of Dzo- of Zozeva, Dzeva of Zeva of
Seva ; — verkl. : Jo- of Dzo- of Zozefaitse, Joof Dzo- of Zozevaitse, Zefaitse of Sefaitse, Zevaitse of Sevaitse.
Josephina, vr, : Jo- (met ndl. of soms met
fr. j; korte a) of Dzo- of Zozafiena, Jo- of Dzoof Zozafiene, daarnaast Jo- of Dzo- of Zozaviene,
Dzoo- (sch. o) of Zoouaf iena, Dzoo- of Zoozaf iene, daarnaast Dzoo- of Zoozaviene, So- of
Soozaf iene, So- of Soozaviene, _iena of Viena,
gewoon Fiene of soms Viene; — verkl. : Jo- of
Dzo- of "Z_ozef ienaitse; Jo- of Dzo- of Zozafieneke,
Jo- of Dzo- of Zozafientse, Jo- of Dzo- of Zozavieneke of -vientse, Dzoo- of Zoozafieneke of
-fientse, Dzoo- of Zoozevieneke of -vientse, Soof Soozefieneke of -^ientse, So- of Soozevieneke
of f ientse, Fienaitse of •hienaitse, Fieneke of
Vieneke, Fientse of Vientse.
Josephus, m. : Jo- (met ndl, of soms met fr. j)
of Dzo- of Zozefuus, Dzevuus of soms Zevuus
en Sevuus, Jo- (ndl. of soms fr. j) of Dzo- of Zozef
(naar fr. Josep h), Dzoo- (sch. o) of Zoosep, Jef (met
fr. j) of gewoon Dzef en Zef, gewoon Dzeef of
Zeef of Tseef of Seef, Seppe ; — verkl. Dze- of
Zevuuske, - jo- of Dzo- of Zozefke, Dzoo- of
Zoosepke, Jefke ( fr. j) of Zefke of gewoon
Dzefke, gewoon Dzeefke of Zeefke of Tseefke,
Seppeke ; — vergr. : gewoon Dzevie (*Dzeven),
soms Tsevie of Zevie, Dzevvie of Tsevvie of
Sevvie, Seppie (*Seppen), — Zie in Idioticon
DZEEF, DJEF, TSEEF, DJOOSEP.

Judas, m. : Judas (met ndl. of soms met fr. j),
Dzudas, Zudas ; — verkl. Dzu- of Zudaske. —
Niet als doopnaam, wel als scheldnaam gebezigd.
Zie Idioticon : DJUDAS (ook de afl. en samenst.).
Judith, vr. : Judiet (met ndl. of fr. j en verkorte ie), Dzudiet of Zudiet ; — verkl. Dzu- of
Zudietse.

Julia, vr. : Julieja (met ndl. of soms fr. j en
korte a), Dzulieja, Zulieja, Julie (op zijn fr.),
Dzulie of • Zulie, Lie; — verkl. : Ju- of Dzu- of
Zuliejaitse, Ju- of Dzu- of Zulieke of -lietse,
Lieke of Lietse,

Juliana, vr, : Jul.ie,á.na (met ndl. of soms fr. j
en korte slot-a), Dzu- of Zuliejana, Julienne
(min of meer op zijn fr.), Dzulienne of Zulienne
(lienne op zijn fr.) ; — verkl. Jicliejénneke ( ju
op zijn fr. ), Dzu- of Zuliejenneke.

Julianus, m. : Juliejanuus (met ndl. of soms
met fr. j), daarnaast Dzu- en LulieJánuu.s, Julien
(op zijn fr.), daarnaast Dzu- en Zulien, zelden
Ju- of Dzu- of Zuliejaan (met ndl. of zovl. lange
a) ; — verkl. Ju- (fr. j) of Dzu- of Zulienske
(lien op zijn fr.).
Julius, m. : Juliejuus (ju met ndl. of soms
met fr. j), daarnaast Dzu- of Zilliejuus, Juul
(als fr. Jules), daarnaast gewoon Dzuul en Zuul;
— verkl. : Juulke of Juleke (met fr. j), daarnaast
Dzuulke en Zuulke, Dzuleke en Zuleke; —
vergr. : Dzulie (*Dzulan).

Justina, vr. : Juustiena (met ndl. of soms
met fr. j en korte a), daarnaast Dzuustiena of
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Zuustiena, Juustiene ( met fr, j), daarnaast
(Als fr. Lc7'once) ; — verkl. Le(j)onske.
Dzuus- en Zuustiene, Stiena, Stiene, Tiena,
Tiene ; — verkl. Dzuus- of Zuustienaitse,
Leopoldina, vr. : Le(j)opol.diena (korte a),
. jicustieneke ( met fr. j), daarnaast Dzuus- of
Le(j)opoldiene, Diena, Diene ; — verkl. Le(j)oStientse,
of
Zuustieneke, Stienaitse, Stieneke
poldieneke of soms -dientsc, Dienaitse, Dieneke
Tienaitse, Tieneke of Tientse.
Justinus, m. : , jicustienuus (met ndl. of soms
fr. j), daarnaast Dzuus- of Zuustienuus, Stien?LUS en Tienuus, , jizustien (met fr. j), daarnaast
Dzuus- of Zuustien, Stien ; — verkl. : Shenuuske, Tienuuske, fiiustientse (met fr. j),
Dzuus- of Zuustientse, Stieyztse.

Justus , m. Zie JODOCUS.

K.
Zie C.

of Dientse.

Leopoldus, m. : Le(j)o_poldcus, Le(j)opol
(als fr. Leopold), Le(jopold, Pol, Pool (zachtl. o); •
— verkl. Le(j)o_polske, Le(j)op olleke of Le(j)opolke, Polleke of Polke, Poolke; — vergr. Pollr.'e
(* Pollen ), Polie CPolcaz ) ; spotnaam Popol.
Liborius, m. : Lieboric(j)uus, (zelden) Liboire
(op zijn fr.), Lieboor (zachtl. o), Boor ; — verkl.
Lieborie(j)uuske, Liboirke (met fr. oi), (gewoon)
Lieboorke, Boorke; — vergr. Boric (*Boren).
Linus, m. : Lienuus ; — verkl. Lienziuske.
Livina, vr. : Lieviena of Viena (korte a),
Lieviene of gewoon Viene; --- verkl. Licvienaitse of Vienaitse, Lievieneke of Viencke.

L

Livinus, m. : Lievienuus of Vienuus, Lievien
of Vien, zelden Lievan (als bekende heiligennaam
in .Sea zte Lievens-Esschc , .Sente-Lievens-Hautez;r ; zie PLAATSNAitiIEN) ; - verkl. Lievienuuske
of Vienaduske, Lievientse of gewoon Vientse;
— vergr. Vienie (* Viencn).
Lucas, m. : Lukas, Lank (als fr. Luc), soms
Luik (zie Idiot/con); — verkl. Lukaske, Luukske,
-

Lambertus, m. : Lanzberluus, Lambert (naar

fr. Laznbert doch -bert op zijn vl.), Bertuus,
gewoon Bert; — verkl. Lambertuuske, Lalnbij rtse, Bertuuske, Bijrtse ; — vergr. gewoon
Bertie (*Berten) . — Zie
Idioticon.

SENTE-LAMBERT

in

Laura, vr. : Lora (korte a), Laure (uitspr. op

zijn fr.) ; -- verkl. Loraitse, Lorke of Loorke.

Laurentius, m. : Lorensie(j)uus, Laurent
(op zijn fr.), Lorank, Rank,; — verkl. Loranske
(met fr. an) of Lorankske, Rankske.
Lazarus, m. : (uit de H. Schrift) Lazaruus
(met

ndl. lange a).

Luikske.

Lucia, vr. : Lusie(j)a (korte a), Lucie (als fr.),
gewoon Liesie ; — verkl. Lusiejaitse, Lusieke,
Liesieke.

Lucianus, m. : Lucien (op zijn fr.) ; — verkl.
Lucie(y)enske.
Lucifer, m. : Lusiefer (bekend als duivelsnaam).

Lea, vr. : Le(j)a (korte a)

;

--

verkl. Le-

(j)aitse.

Leandrus, m. :

-

Le^j)andara, Lejá.ndra ;

zeke, Loewiezaitse, Lowiezaitse, Wiezeke of

verkl. Lejanderke.

Leo , m. : Le(j)o, Le(j)on (op zijn

Ludovica, vr. : Ludovieka (korte a), Loewieze
(als fr. Louise) of Lowieze, Loewieza of Lowieza,
Wieze of Wieza ; — verkl. Loewiezeke, Lo wie-

fr.) ; — verkl.

Le(j)ootse, Le(j)onske.
Leocadia, vr. : Le(j)okadie (als fr. Le'ocadie),
I_adie (korte a) ; — verkl. Le /j)okadietse, Kadietse of Kadieke.
Leona, vr. : Le (j)ona (korte a) ; -- verkl.
Le(j)onaitse.
Leonardus, m. : Le(f)onarduus, Le(j)onar
(als fr. Le'onard), Le(y)o, Narduus, Nard, Naard
(met zovl. lange a), Nord; • — verkl. Le(jonarduuske, Le(j)onairtse, Le(j)ootse, Narduuske,
Nairtse, Naartse (zovl. lange a), Nourtse (met
speciale ou) ; — vergr. Nardie of Nordie (*Narden, *Norden ) .
Leonia, vr. : Le(j)onie(j)a (korte a), Le(j)cnie (op zij n fr. als Le'onie), Nie; — verkl. Le(j)onie(j)aitse, Le(j)onietse of Nietse, Le(f)onieke of Nieke.
Leontina, vr. : Le(j)ontiena (korte a), Le(j)ontiene (als fr. Léontine), Tiena, Tiene ; —
verkl. Le(j)ontienaitse of Tienaitse, Le(j)ontientse of Tientse, Le(j)ontieneke of Tieneke.

Wieske, Wiezaitse.

LudOvicuS, m. : Ludoviekuus, LoCiVie (nagenoeg als fr. Louis), Lowie, Lo, W.ie, lViet (met
verkorte ie) ; — verkl. Loewietse of soms -wieke,
Lowietse of -wieke, Lootse, gewoon ZVietse;
—

verg. Wietie (* Wielen), Lotie (*Loten).

Magdalena, vr. : 11Iapdalenà (al de a's kort),

11laddalijne (als fr. Madeleine), llladdalene, llladdalena, Lena, .Lene, soms Lijne ; — verkl. llladdelijneke of -lijntse, llladdeleneke of -leentse,
11laddelenaitse, Lenaitse, Leneke of Leentse,
soms Lijneke of Lijntse. — Z ie LENE, LIJN.E in

Idioticon.

Marcellinus, m. : Marsellienuus, 111arsalienuus , 11lassalienuus , 11.7a,s(sa)lien ; — verkl.
Ma.s(sa)l.ientse.
Marcellus, : 1llarselluus, Marsel (als fr,
ll.farcel) ; — verkl. hlarselleke.

MARCULFUS
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Marculfus, m. : A[arkoen, doch niet meer als
doopnaam gebezigd. Zie MARKOEN in Idioticon.

Marcus, m. : 11Tarkuus, Mark (als fr. Marc),
M rk ; — verkl. _llarkuuske, 171arkske, lllorkske.
Zie. Idioticon i. v. MARKUUS.
--

Margareta, vr. : illargareta of illargarieta

(de 3 a's kort), 3fargareta of J[argarieta, Jfargreta of grieta, Ma5rieta, Margariet (naar fr.
Marg uerite) of Margriet, 111a'rgariete of g riete,
Ma riete, Griete, Rieta of Riete; — verkl.
Marg(a)rieteke of -rietse, lllagrieteke of grietse,
Grietse of soms Grieteke, Rietaitse, Rieteke of
zelden Rietse. — Zie GRIETE in Idioticon.
-

Maria, vr. : Marie(j)a (de twee a's kort) of
Marie(f a (ma- met ndl. lange a), Marie (als fr.),
gewoon luie, — verkl. 1llariejaitse of il/arie(j)aitse, Alarie/e of -rietse, Mieke of lllietse. -=
Zie MARIA, MIE, MIE-GEMAK, MIE-MODI-MOK

Id/ot/co n

in

.

Maria-Anna, vr. : lllarie(j)anne (min of meer
naar fr. Marianne), gewoon lllarianne; —
verkl. 1llarie(j)anneke, Marjanneke, — Zie MARJANNE in Idioticon.
Maria-Elisabeth, vr. : Marieja-Eliezabet (de
drie a's kort), Mie-Bette. Zie MIE-BETTE in
Idioticon.

Maria-Louisa, vr. : Marie-Lowieze of Loewieze; soms omgekeerd : Loe- of Lowieze-illarie.
Zie PLAATSNAMEN.

Maria-Magdalena, vr. Zie MAGDALENA en
in Idioticon MARIALIJNE.
Marinus, m. : Marienuus, Marien, 1liarij nk
(naar fr. Marin), il/arunk, illareunk; — verkl.
11Iarienuuske , Jlarientse , Marijnkske , Marunkske, Mareunkske.
Martha, vr. : Marta (ta met korte a) ; — verkl.
Martaitse, lllartaka. — Zie MAARTE, MORTE in
Idioticon.
Martina, vr. : Mar tiena (korte slot-a) of 11Iartiene, Tiena of Tiene; — verkl. lvlartienaitse,
lllartieneke of soms lllartientse, Tienaitse,
Tieneke of Tientse.
Martinus,'vr.: Martienuus, Tienuus, Martin

(op zijn fr. ), Martien ; — verkl. Martienuuske
of Tienuuske, Jfartinske (ie deel op zijn fr.),
117artientse; — vergr. Martie en soms Marten.
— Zie SENTE-MARTENSKEERMESSE en -ZOMERKE
in Idioticon ; SENTE-MARTENS-LIERDE onder de
plaatsnamen.

Mattheus of Matthias, m. :

platte(j)uus,

zelden 111attie(j)as, Matthieu (naar 't fr.), soms
1llattijs en 'rijs ; — verkl. Matthieuke (le deel
op zijn fr.), Jlattijske, Tijske.
Mathildis, vr. : illattielde, Martielde, Tielde,
Time ; — verkl, Mattieldeke of 11Tattieleke ,
1llartieldeke of 1l-'lartieleke, Tieldeke of Tieleke.
Mauritius, m. : Moriesie(j)uus, Mories of
Morries (naar fr. Maurice), Maries (korte a),
Ries; — verkl. 11lorieske of Morrieske, Marieske,
Rieske. — Men zegt nooit Maurits.

Maximilianus, rn. : Maksiemielie(j)anuus
(ja met ndl. lange a), Maksiemieliejaan (met

NICOLAUS

ndl. of zovl. lange a), lllaksamieliejaan, soms
Maximilien (op zijn fr. ), Maks ; — verkl.
Maksie- of Maksamieliejoontse ( zaehtl, o),
illaksiemielíënske (2e deel op zijn fr.), Makske.

Medardus, m. : llledarduus, Mlledar (als fr.
J dard) ; .— verkl. .zlledarduuske, 1lledarke. —
Zie SENTE-MEDAR in Idioticon.
Melania, vr. : 1llelanie(j)a (de twee a's kort),
Melanie (naar 't fr. Melanie), Melanie, Meelnie,
11Tele, soms Nie; -- verkl. Melanie(j)aitse, Melanieke of 1llelanietse, Melanieke of -nietse, Heelnieke of -nietse, Nietse, gewoon Meleke.

Melchior, m. : Melkie(j)or, een der DrieKoningen ; niet als doopnaam gebezigd.
Michaël, m.: 111icha(j)el (als naam van den
aartsengel ; met korte a), Michel (min of meer op
zijn fr.), 11Tiesel, llliechiel , gewoon Machiel; -verkl. 1Wiechelleke (met fr. ch), iWieselleke, llliechielke, Machielke. — Zie MACHIEL, SENTEMACHIEL (en de afl.) in Idioticon.
Modestus, m, : Modestuus, Modest of Moddest (naar fr. Modeste), Mode, Dest; — verkl.
Modesteke of Il!lodijstse, Moddesteke of Moddijstse, 11Todeke of Moodse, Desteke of Dijstse ;
— vergr. Destie (*Deseen).
Moises, m. Mozas (uit de H. Schrift) ; niet
als doopnaam gebezigd. In een spotsermoen op
de Protestanten (of zoogenaamde Geuzen) van
Maria-Hoorebeke spreekt men van 't Kalf ke
(va') Mozas.

Monica, vr. : illonieka (korte a), gewoon
Monaka ; — verkl. 1lloniekaitse, illonakaitse.
Mozes, m. Zie MOISES.

N
Napoleon, in.: Napoleon (op zijn fr.), gewoon
1Vappole(j)onk, Appole(j)onk, Pole(j)onk, Pool;
verkl. 1Vappo le(j)onkske, Appole(j)onkske,
Pole(j)onkske, Poolke ; — vergr. Polie (*Polen).
-- Zie NAPOLEON in Idioticon.
Narcissus, m. : Narsiessuus, Narsies (als fr.
Narcisse) — verkl. Narsieske.
Natalia, vr. : Nattalie(j)a (ta met ndl. lange a,
de twee andere kort), Nattalie (als fr. Natalie),
Nattalie, Lie, Tallieja of Talle ; — verkl. Nattaof Nattalieke, Natta- of Nattalietse, Lietse of
Lieke, Talleke of Tallie(j)aitse.
Nestor, ril.: Nestor, Nest, soms Tor en Toor
(zaehtl, o) ; -- verkl. Nestorke, Nesttse, sores
Nesteke ; — vergr. 1Vestie ( *Nesten), soms 7órrie ( *Torren) .

Nicephorus, m. : Niese- of Niesa foruus,
Niesefoor (nagenoeg als fr. Nicéphore), Niesafoor, soms Foor ; — verkl. Niese- of Niesafoorke, Eoorke.
Nicolaus, m. : Nicolas (op zijn fr.) of Colas
(uitspr. Kola of Kolla met korte a), Nieklaas
(met zovl. lange a), Nieklous (speciale on zonder
eind-w) of Nieklouis, Klaas (zovi. lange a) of

NOË
Klous of Klouis ; — verkl. Nieklaaske (zovl.
lange a) , Nieklouske , Nieklouiske , Klaaske ,
Klouske of Klouiske.
Noë, m. : Noi (als fr.) of i owee (uit de
H. Schrift) ; niet als doopnaam in gebruik. Zie
NOË in Idioticon.
Norbertus, m. : Norbertuus, Norbert (als
fr. Norbert) of .Norbert (op zijn vlaamsch),
Bertuus, Bert (met of zonder t : op zijn fr. of
op zijn vl.) ; — verkl. Norbertuuske, Norberke,
Norbij rtse , Bertuuske , Bertie of gewoon
Bijrtse ; — vergr. Bertie (*Berton).

O
Octavio, vr. : Oktavie(j)a (ta met ndl. lange a;
korte slot-a), Oktavie (als fr. Octavie), Tavie(j)a,
Tavie ; — verkl. Oktavieke of -vietse, Tavie(j)aitse, Tavieke of Tavietse, soms Vietse.
Octavius, m. : Oktaaf (met ndl. lange a),
Taaf ; — verkl. Oktaafke, Taafke; — vergr.
Tavie ( Tavan).
Oda, vr. : Oda (korte a), zelden Ode ; — verkl.
Odaitse, Odeke.
Odilia, vr. : Odielie(j)a (korte a), Odiele,
Odieldc, Dielie(j)a, Diele, Dielde; — verkl.
Odielie% i)aitse of Dieliéjaitse, Odieleke of Dieleke, Od ieldeke of Dieldeke.
Odo, m. : ()do; — verkl. Odootse.
Omer, in. : lat. Audomarus (niet in gebruik) ;
fr. Omer en daarnaar vl. Omer, lller; — verkl.
Osnerk;, , Merke; — vergr. Merrie (*1l'lerran).
Oscar, m. : Oskar (op zijn fr.) ; — verkl.
Oskark, •
Oswald, m. : (niet gewoon) Oswald, ; —
verkl. Os^^- e^aldse.
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verkl. Pelazieke of -zietse, Pielazieke of -zietse,
Pelazeke of Pielazeke, Lazieke of Lazietse, Lazeke.

Petronilla, vr. : Petroniela (korte a), Petroniele, Petronella, Petronelle, Peternelle, Pieternelle, Niela, Niele of Nielde, gewoon Nelle ;
— verkl. Petronielaitse, Petronieleke, Petronellaitse, Petronel.leke, Peternelleke, Pieternelleke,
gewoon Nelleke.
Petrus, m. : Petruus of Petaruus, Pierre
( als fr.), Peer ( sch. e ), Peetere ( sch. e ) , Pee
(zachtl. e), Pere, Peet (verkorte zachtl. ee), Pier,
Pietere, Pie, Piet ; — verkl. Pet(e)ruuske,
Peerke ( sch. e), Peerke ( zachtl. e), Peeterke,
Peetse (zachtl. e), Pierke, Pieterke, Pietse of
soms Pieke; — vergr. Petie (*Petan).
Petrus-Antonius, m. : (gewoon)Pieter-

Antoon; — verkl. (ongewoon) Pieter-Antoontse.

Petrus-Franciscus, m. : ( gewoon ) Pieter.

Sies; — verkl. Pieter-Sieske.

)ielde (de 2 a's kort),
Phara;ildis, vr. : Fara(j)ielde
Farielde, Rielde of Hielde, (eertijds) Veerle ; —
verkl. Fara(j)ieldeke, Farieldeke, Rieldeke,
H. i e ldeke.
Philemon, m. : Fielemon (als fr. Philémon),
Fielamon (mon op zijn fr.), Fiele- of Fielanaonk,
Monk ; — verkl. Fiele- of Fielaznonske, Fieleof Fielamonkske, 11 "Ionkske; — vergr. Monkie
(*Monkan).
Philippina, vr. : Fieliepiena of Fliepiena
(korte a), Fieliepiene of gewoon Fliepiene (naar
fr. Philippine), Piene ; — verkl. Fielie- of Fliepienaitse, Fieliepieneke of pientse, Fliepieneke
of pientse, Pieneke of Pientse.
Philomena, vr. : Fielo- of Field- of Fielnzena
(korte a), Fielo- of Field- of Fielnziena, Fieloof Field- of Fielmene (naar fr. Philoznène), gewoner Fie/o- of Field- of Fielmiene, Miene of
11liena; — verkl. Fielo- of Field- of Fielznenaitse,
Fielo- of Field- of Fielmienaitse, Fielo- of Fieldof Fielmieneke, daarnaast Fielo of Field of
-

-

P
Palmyra, vr. : Palnziera (korte slot-a), Palmiere (fr. Palmyre); — verkl. Paljnierke,
Jlierke.

Paschalis, m. : Paskal (als fr. Pascal) ; —
verkl. Paskalke. Niet gewoon.
Paula, vr. : Pola (korte slot-a) ; — verkl.
Polaitse.

Paulina, vr. : Poliena (korte slot-a), Poliene
(fr. Pauline), Liene, soms Liena; — verkl. Polienaitse, Lienaitse, Polieneke of Polientse,
Lieneke of Lientse.
Paulus, m. : Paulus of Poluus, Paul (op
zijn fr.), Pool, Pauwel(e), Pauw; — verkl. Pauluuske, Poluuske, Poolke, Pauwelke, Pauwke;
— vergr. Polie (*Polan).
Pelagia n vr. : Pelagie(j)a of Pelazie(j)a (la
met ndl. lange a; korte slot-a), Pe'lagie (op zijn
fr.), Pelazie of Pielazie, Pelaze of gewoon Pielaze (ndl. lange a), soms Lazie of Laze; —

Fielrnientse, lZlienaitse, Mieneke of Mientse.

Pius, m. : Pie( j )uus, soms Pie; — verkl.
Pie( j )uuske, soms Pieke of Pietse.
Placidus, m. : Plasieduus, Plasied (als fr.
Placide) ; — verkl. Plasieduuske, Plasiedeke of
Plasiedse.
Polydorus, m. : Polie- of Polliedoruus, Polieof Poll.ied.00r, Pol of Pool, Door ; — verkl.
Polie- of Polliedoorke, Polke, Poolke, Doorke;
— vergr. Polie (*Polan), Dorie (*Doran).

Pontius , m. : Pons ie( j )uus ; niet als doopnaam ; bekend als Ponsie( j )uus Pielatuus (uit
het Nieuw Testament). Zie PONTIUS in Idioticon.
Prosperus, m. : Prosper (op zijn fr.), Per,
Sper ; — verkl. Prosperke, Perke, Sperke ; —
vergr. Perrie (*Perron) of Sperrie (*Sperran).
Prudentia, vr. : Prudensie( j )a (korte a),
Predensie( j )a, Pru- of gewoon Predense, Pruof Predanse (naar fr. Prudence), Dense, Danse;
— verkl. Pru- of Predens(e)ke, Pru- of Predans(e)ke, Denske, Danske.
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Prudentius, m. : Prudensie( j)uus, Prudent
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Rudolphus, m. :

Rudolfuus, Rodolfuus,

(als fr.), zelden Prudens ; — verkl. Prudanske,
zeldener Prudenske, Danske of Denske.

Dolficus, Rodo f, Dol ; — verkl. Rodo fkP,
Dolfuuske, Do fke; -- vergr. DoL^e ( *Dolfan).

R

S

Rachel, vr. : Rachel (op zijn fr.), gewoner
Rassel ; — verkl. Rachelke (met fr. ch) of gewoner Rasselke.

Sabina, vr. : Sabiena (met de twee a's kort)
of gewoner Sabiene (met -korte a, naar fr. Sabine),
Bieva, Biene; — verkl. Sdbienaitse, Sabieneke
of Sabientke, Bienaitse, Bieneke of Bientse. •

Raphaël, m. : Rafa( j )el (een aartsengel),
zelden als doopnaam.
Raymundus, m. : Rernortduus, Renzon (als
fr. Raymond), Rernonk, Honk ; — verkl. Rernonduuske, Remonske, Remonkske, 111onkske ;
vergr. lllonkie (*lllonkan).

—

Regina, vr. : Regiena (met ndl. g of fr. gi ;
korte a), Reziena, Regine (op zijn fr.), Reziene,
Ziena, Ziene, Rijne (als fr. Reine) ; — verkl.
Reginaitse (met fr. gi) of Rezienaitse, Regieneke
(met fr. gi) of Rezieneke, Zienaitse, Zieneke of
Zien tse, Rij n tse.
Remigius, m. : Rennie (als fr. Remy), Ramie;
— verkl. Re- of Rarnieke, Re- of Rarnietse.
Renata, vr. : Re- of Ranee (als fr, .Renee); —
verkl. Re- of Raneetse, Re- of Reneke.
Renatus, m: : Re- of Ranee (als fr. Rene'); —
verkl. Re- of Raneetse, Re- of Raneke.
Richardus, m. : Richar ( als fr. Richard),
gewoon Riesar, Resar (zachtl. e), Sar; — verkl.
Richarke (fr. ch), Raesarke, Resarke, Sarke ; —
vergr. Sarrie (*Sarran).
Robertus, m. : Robertuus, Robert ( o p zijn fr.),
Robert (met t), Bertuus, Bert; — verkl. Robertuuske, Robijrtse, Bertuuske, Bijrtse ; -- vergr.
Bertie (*Bertan).
ROChuS, m. : Rokuus, Rook (zachtl. o) ; —

verkl. Rokuuske, Rookske.

Rodulfus, m. : Rodo ficus, Rodolf, Dolfuus,

Dolf; — verkl. Rodo fuuske, Rodo fke, Dolficuske, Dolfke ; —

Rogerius, m. :

vergr. Dolfce (*Dolfan).

Roger (als fr.), Rozee (zachtl.

verkl. Rogeke (met fr. ge') of Rozeke.
Romania, vr. : Rornanie( j )a (korte slot-a),
Rornanie ( als fr. ), Rornanie, Roomnie, 1 Vie; -e) ;

—

verkl. Romannieke of -nietse, Rornaniekc of
-nietse, Roomniekeof -nietse, 1V ietse.

Romanus, m. : Rornanuus, Romain (op zijn
fr.), 11.1anuus; — verkl. Rornanuuske, Nanuuske,
Romainske (met fr. ain).
Rosa, vr. : Roza (korte a), Roze ; — verkl.
Rozaitse, Rozeke.

Rosalia, vr. : Rozalie( j )a (korte slot-a), Rozalie, Rozalie, Rozalle, Roza, Roze, L ie ; — verkl.
Roza- of Rozelieke, Roza- of Rozalietse, Rozalleke, Rozaitse, Rozeke, Lieke of Lietse.
Rosina, vr. : Roziena (korte a),
Rosc'ne) ; —

verki.

Roziene
Rozienaitse, Rozieneke.

(fr.

Salomon, ni. : Sallalnon of Sallamonk, de

Koning uit de H. Schrift ; niet als doopnaam.

Samson, nl.: Samson of Sampson, Sarnsonk

persoon uit de H. Schrift ; niet
als doopnaam ; ne Sarnjsonk, een reus, een
sterke kerel.
Sara, vr. : Sara (Sa- met ndl. lange a, ra
met korte a) ; — verkl. Saraitse.
of Sampsonk;

Scholastica, vr. : Scholastieka, Lastieka, ge-

woon Lastaka ; -- verkl. Lastiekaitse, Lastaka i tse.

Sebastianus, m. : Sebastie(j )anuus (ja met
ndl. lane a), Bastie(j)anuus, Bastie(j)aan of
gewoon Bestie( j )aan (met zovl. lange a) ; -verkl. Bast- of Bestie(j)oontse. Zie SENTESEBASTIAAN in Idioticon.
Seraphina, vr. : Sera- (met korte a) of Seraf iena (forte slot-a), Sera- of S'eref iene, Fiena,
Fiene , — verkl. Sera- of Seraf ienaitse, Seraof Serafieneke, Sera- of Serafientse, Fienaitse,
Fieneke of Fientse.
Seraphinus, m. : Sera- (met korte a) of Sera-

of Serafien, soms Pion ; —
verkl. Sera- of Seraf ienuuske, .S'era- of Sera-verkl.
fientse, soms Fientse.
Severinus, m. : Sevarienuus, Sevrienuus,
Sevarien, Sevrien; -- verkl, Sev(a)rienuuske,
Sev(a)rientse.
Sidonia, vr. : Siedonie(j)a (korte a), Siedonie
(naar fr. Sidonie), Siedanie of Siednie, S'iede,
Donie(j)a, Donee, e; — verkl. Siedonieke of
-nietse, Sied(a)nieke of -nietse, Siedake, Donie(j)aitse, Donieke of -nietse, 7Vietse, soms Aieke.
ienuus, Sera-

Silvester, in. Sielvestara (niet gewoon als
doopnaam).

Silvia, vr. : Sielviejz of Sielvie(j )a (korte a),
Seel- of Seelvie, Siela- of Selavie, Sidle ;
verkl. Sielvie(j)aitse, Siel(a)vieke of -vietse,
Seel(a)vieke of -vietse, Sieleke.

—

Simon, m. : Siernon, Siernon (als fr. Simon),
gewoon Sienaonk, plonk; — verkl. Sienzonske of
Siemonske, Sienzonkske, illonkske ; -- vergr.
lllonkie (*llfonkan).

Sims, m. Zie CYRUS.
Sixtus, m. : Siekstuus, Siektuus; — verkl.

Siek(s)tuuske.

Sophia, vr. : Sofie(j)a (korte a), Sofie (als
fr. Sophie), Fie; — verkl. Sofie(j )aitse, Sofietse
of f ieke, P Tetse of Fieke.
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STANISLAS

VICTORfNA

---

Stanislas, m. : (niet gewoon) Stanieslas (ndl.
lange a), Stanies; — verkï. Staníeslaske, Sta-

U

n i eske.

Stella, vr. : Stella (korte a) ; — verkl. Stel-

laitse of Stellakke. Vgl. boven ESTELLA.
Stephania, vr. : Stc fanie(j )a (korte a), Stefanie ( als fr. StFehanie ), gewoon Stevanie,
Fanie, soms Nie; --- verkl. Stefenieke of -nietse,
Stevenieke of -nietse, Fanieke of -nietse, Nietse

of soms Nieke.

Stephanus, m. : Stefanuus (ndl. lange a),
Stevdn (thans ongewoon), Etienne (op zijn fr.) ;
verkl. Stefanuuske, Etiënneke (le deel op

—

zijn fr.).

Urbanus, .m. : Uurbanuus (ndl. lange a),
Urbain (op zijn fr.) ; — verkl. Urbainske (bain
op zijn fr.).

Ursmarus, m. : Uursmnaruus (ndl. lange a),
Uusmaruus, Osmort (* Orsrnaart) ; — verkl.
Uu(r)smaruuske, Osmourtse (met speciale ou).
Zie ORSMAART in Idioticon.

-

Ursula, vr. : Uurzula, Uurzala; — verkl.
Uurzulaitse of Uurzulaitse.

Susanna, vr. : Suzanna (korte slot-a), Suzanne, Suze, soms Suzie, gewoon Zanne ; —
verkl. Suzannaitse, Suzanneke, Suzeke, Suzietse
of Suzieke, Zanneke.
r

t.

Telesphorus, m. : Telesforuus, Telesfor (als
fr. Télesphore), soms Telesfoor (zachtl. o), Teles
of Te/as; — verkl. Telesforke of foorke, Teleske, Telaske.

Thecla, vr. : Tekla (met korte a), Tekala.
Zie Idioticon.

Theodora, vr. : Te( j )odora, Dora ; — verkl.
Te( j )odoraitse, Doraitse.

Theodorus m. : Te(j)odoruus, soms Te(j)odor ( als I r. The'odore), gewoon Te( j )odoor
(zachtl. o), Doruus, Door, Te( j )o ; — verkl.
Te( j )odoorke, Doruuske, Doorke, Te( j )ootse ;
vergr. Dorie ( *Doran).
?

Theodulus, m. :

Te( j )oduluus, Te( j)oduul

(als fr. Théodule), Duluus, gewoon Duul ; —
verkl. T'( j )oduulke, Duulke, Duluuske; —
vergr. Dolle ( *Dulan).
Theophilus, Yn. : Te(j)ofi e luus, Te(j)ofiel
(als fr. Théop hile), Fieluus, Fíel Te(j)o
)o ; —
verkl . Te( j )oj ieluuske, Te( j )o fielke, Fieluuske,
Fielke, Te( j )ootse; — vergr. Fielie (*Fielan).
Theresia, vr. : Terezie( j )a (korte a), Tarezie(j)a, 7 rezie( f )a, Tereze, Tareze, gewoon
Treze ; — verkl. Trezie( j )aitse, gewoon Tre,

zeke of Tarezeke. — Zie Idioticon i, v. TREZE.
Thomas, m. : Tomas, Tonzaas (met zovl.
lange a), soms Tom ; — verkl. Tolnaske, Tomaaske, 7ómke of TozlzJneke. =-- Zie Idioticon
i. v. THoMAAS.

Timotheus, m. : (ongewoon) Tielnote( j )uus
of Tiemotee (naar fr. Tinnotlice).
Tobias, m. : Tobie( j )as of Tobie( j )as, Tobie
(als fr.);— verk l. Tobiejaske of Tobiejaske,
T obietse of Tobieke.

Triphon, m. : Triefon, soms Triefon (int
fr. on), Triefonk; — verkl. Tricfonkske.
Triphonia, vr. : Triefonie (als fr. Triphonie),
Tonic, e; — verkl. Triefonieke of -nietse,
Fonieke of Fonietse, 11^ ietse.

V
Valentina, vr. : Valantiena (al de a's kort),
Valantiena, Valdntiene of Valantiene, Tiena
of Tiene; — verkl, Valan- of Valantienaitse,
Valan- of Valantieneke, Valan- of Valantientse,
Tienaitse, Tientse of Tieneke.
Valentinus, m. : Valan tienuzcs (va met

korte a), Valantienuus, Valantien, Valentijn
(met zovl. lange a), Tienuus; — verkl. Valantienuuske, Valentientse, Valantijntse, Tienuuske.

Valeria, vr. : Valerie( j )a (de 2 a's kort),
(als fr.), Valarie ; — verkl. Vale- of
Valarietse, Vale- of Valarieke.

Valerie

Valerius, m. : Valerie( j )uus, Valère (op zijn

fr.); — verkl. Valerie( j )uuske, Valerke.
VenantiuS, m. : Venansie( j )uus, Venans

(als fr. Vénanee), Vanans, Fenans, Fanans ; —
verkl. Vananske, Fananske.
Veronica, vr. : Veroníeka (korte a), Varonieka,
Vronieka, Fe- of Faronieka, Fronieka ;

—

verkl. Vero- of Varoniekaitse, Vroniekaitse, Feof Faroniekaitse, Froniekaitse.

Victor, m. : Viektor, zelden Viektor of Ficktor, Viektoor of Fiektoor, Vietoor of gewoon
Fietoor, Toor ; — verkl. Viek- of Fiektorke,
Viek- of Fiektoorke, Vie- of Fietoorke, Toorke
en Toke; -- vergr. Torie (*Toran).
)a ( korte a) of
Victoria, vr. : Viektorie(j)a
Vietorie( j )a , Fiektorie( j )a of Fietorie( j ja ,
Torie( j)a, Tore; -- verkl. Viek- of Vietorzes( j)aitse, Fick- of Fietorie( j )aitse, Torie( j )aitse,
gewoon Toreke.

VictOrin,a, vr. : Viektoriena (korte a). Fiektoriena, Vietoriena, Fietoriena, Viektriena of
Fiektriena, Vietriena of Fietriena, T iektoriene
of Viektriene, Fiektoriene of Fiektriene, Vietoriene of gewoon Vietriene, Fietoriene of gewoon
Fietriene, Toriena, Toriene, Triena, Triene ;
— verkl. Viekto-, Fiekto-, Vieto- of Fietorienaitse, Viektrie-, Fiektrie-, Vietrie- of Fiet.rienaitse, Torienaitse, Trienaitse ; Viekto-, Fiekto-,
Vieto- of Fietorieneke, Viektrie-, Fiektrie-, Vietrie- of Fietrieneke, ofwel, iplv. -trieneke.
-trientse ( V'ektorientse, Fiektorientse, enz. ),
Torieneke of Torientse, Trieneke of Trientse,

VINCENTIUS -- 3 6 4 --

Zog,

Vincentius, m. : Viensensie( j )uus of Viesensie( j )uus, Viensent, gewoon Viesent, Sent ; —
verkl. Viesentse of Viesenteke, Sentse of Senteke;
vergr. Sentie (*Sentan). Zie DOMPEN en

---

SENTE-VIESENT

in Idioticon.

Virginia, vr. : Viergienie( j )a (met fr. g en
korte a) of Vierzienie( j )a of Verzienie( j )a,
Viergienie (met fr. g), gewoon Vier- of Ver- of
Varzanie, Vierze, Veerze (sch. e), Nie ;

verkl. Vierzienietse of -nieke. Vierzanietse of
-nieke, Ver- of Varzanietse of -nieke, Vierzeke,
Veerzeke, Nietse of Nieke.

Vital, m. : Vietal of Fietal, Tal ; — verkl.
Vie- of Fietalke, Talke; — vergr. Tallie (*Tallan).

Xaveria, vr. : Ieksaverie(j)a (de twee a's
kort) of Eksaverie(j )a, zelden Ksaverie(j )a,
gewoon Saverie(j )a, Verie(j )a ; — verkl. Saverie(j)aitse, Verie(j)aitse.

Xaverius, m. : Ieksaverie(j)uus of Eksaverie(j )uus, zelden Ksaverie(j )uus, Ieksaveer,
Eksaveer of Ksaveer, gewoon Saverie(j )uus,
zeer gewoon Saveer, Veer; -= verkl. Saverie( j )uuske, Saveerke, Veerke.

W
Walterus, m. : Walteruus, Walter (zelden
Walter) ; — verki. Walterke.
Wilfridus, m. : Wielfrieduus, Wielfried ;
— verkl. Wielfriedse.
Wilhelmus, m. Zie GUILLELMUS.
Wilhelmina, vr. : Wielelmiena (korte a) of
Wielanaiena, Wielelmiene of Wielentiene, Miena
Miene; -- verkl. Wielel- of Wiel.emienaitse,
Wielelmieneke of Wielemieneke, Wielelmien tse
of Wielemientse, Mienaitse, Mieneke of Mientse.

of

Z
Zebedeus, m. : (uit de H. Schrift) Zeba- of
Sebade(j )uus;

niet als doopnaam. Zie 't woord

in Idioticon.

Zenobia, vr. : Ze- of Zanobieja, gewoon Ze- of
Zanobie (als fr.); -- verkl. Ze- of Zanobietse, Zeof Zanobieke, Bietse of Bieke.
Zeno, m. : Zeno; — verkl. Zenootse.
Zog, vr. : Zo(w)ee ; — verkl. Zoweetse of
Zoweke.

Plaatsnamen.

Aanmerking. Deze geographische lijst bevat al de

bij het eigenlijke Zuid-Oostvlaandersche volk
bekende namen van gemeenten, steden, landen.
Ik heb er bijgevoegd al de namen van wijken,
gehuchten, velden, meerschen, enz. van mijn
geboortedorp Zegelsen ; ik had eerst het plan
opgevat dit te doen voor al de gemeenten der
Zwalmstreek, doch ik heb dit opzet moeten
laten varen (zie de nota i. v. ZEGELSEM). Ook
de afleidingen en enkele taalkundige of folkloristische wetenswaardigheden staan hier opgeteekend. De algemeen gebruikte en bekende
plaatsnarren zijn met vetjes gedrukt.

A
Aalst (zovl. lange a), o. 't Land van Aalst;

— de Kostume' van 't Land van Aalst, fr. les
Coutunzes du gays d'Alost. — Spotnaam : de
Drouiers (Draaiers) van Aalst; zie DRAAIERE
in Idioticon. Ook : d' Andzuimboeren (Ajuinboeren) of de Dzuimboeren, d' Andzuins of de
Dzuins van Aalst, vooral voor de bewoners van

de omstreek van Aalst, van het zoogenaamde
(An)dzuinland : men kweekt er veel ajuin ; zie
ANDZUIN en ANDZUINBOER in Idioticon.
— Afl. Aalsteneere, m., inwoner van Aalst ;
— Aalsters(hh), bn. : d'Aalstersche tale ;
d'Aalstersche Drouiers (zie boven) ; ook zelfst. :
'iz Aalstersche, vr., vrouw van Aalst; Aalsters,
0., taal der Aalsteneers; op zijn Aalsters, naar
Aalstersche manier.
Aarsclaot, o. Zie ARSCHOT.
,A at (zovl. lange a), o. Ath. KIL.: Aet.
Affrieka (klemt. op af, ka met korte a), o.
Afrika.
— Afl. Afriekaandere (klemt. op kaan; ook
-kondere), In., Afrikaan (als vr. bloemennaam
bekend ; zie Afriekane, vr., in Idioticon) ; —
Affriekaans(ch) (klemt. op de laatste lettergr.),
bn. : in Affriekaansche rooskes, o, mv., Tagetessoorten, vooral T. patula L. en T. erecta L. ;
het zijn echter geen Afrikaansche (wèl Mexil.aansche) bloemen ; verkeerd meent men dat
Keizer Karel V ze uit Afrika heeft ingevoerd ;
vgl. Volk en Taal, II, 99.
Afrika, o. Zie AFFRIEKA.

Aigem, o. Aigenz lzgt te(g)en de gemeente
Bust.

— Afl. Az ems(ck), bn. : d' Aigenzsche boeren;
zelfst. gebruikt : Azgeinschen, m., inwoner van
Aigem ; Azgenzsclze, vr., vrouw van Aigem ; op

zijn Azg enzs.

Aine, o. Zie EINE.
Ainhovene (uitspr. ainovana), o. Zie ANHO-

vENE.

Aker s o. Zie AKERE.
Akere, o. Fr. Deux-Acrelz. De eind-e valt dik-

wijls in de uitspr. weg. Der zijn . twie Akers :
Groot Akere, Klain Akere.

Alderheligen (uitspr. -lagan), o. Zeer gewoon
voor Nederzwalm-Hermelgem, Die van Alderhelegen, de inwoners van Alderhelegen. De kermis wordt gevierd op Allerheiligen. Ileermelgem
was vroeger een afzonderlijke parochie niet eigen
patroon. Het kerkje werd verkocht, de parochie
afgeschaft en het beeld van den patroon naar de
kerk van Nederzwalm overgevoerd. Daarom zegt
het volk lachende : T' Alderhelegen staan al
d' hailegen, en der es nog eenen bzj ekommen !
Zie ALDERHELEGEN in Idioticon.

Amerika, o. Zie AMERIEKA.
Amerieka (klemt. op me, ma en ka met
korte a), o. Amerika.
— Afl. Ameriekaandere (klemt. op kaan ;
of -kondere), m., Amerikaan (dat men niet gebruikt) ; — Atneriekaans(ch) (klemt. op de
laatste lettergr.), bn. : Aineriekaansche lezt(g)ens ; ook zelfst. : 'n Anzeriekaansche, vr.,
vrouw uit Amerika ; 4merz'ekaaizs, o., taal uit

A1144EDZIJJI;
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Amerika ; op zijn Ameriekaans, naar Amerikaansche manier.
Amoedzijje (klemt. op dzij), o. ; daarnaast
Amoedzijs. Fr. Anzougies. Anzoedzijje ligt bove
Ronse. Die van Anzoedzijs, de inwoners van
Amougies.

Amoedzijs, o. Zi e AMOEDZIJJE.
Amougies,o. Zie AMOEDZIJJF.
Amsterdam (klemt. op Am,
Amsterdam es ' n groote stad.

niet op dam), o.

Angee (klemt. op gee en sch. e; an op zijn
fr.), o. Fr. Enghien. 't Zijn die van Angee, het
zijn de inwoners van Enghien.
Anhovene (uitspr. an- of ainovana), o. De
eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. St. MariaAudenhove. Ainhoven, da' ligt op nezn berg.
Vgl. SENTE-GOOREKS, SENTE-GOORENS.

— Afl. An- of Ainhovens(ch), bn. : d' Ainhovensche keerels; ook zelfst. : nen An- of Ainhovenschen, in., inwoner van Audenhove ; 'n Anof Ainhovensche, vr., vrouw van Audenhove ;
d' An- of Ainhovensche, mv. ; An- of Ainhovens,
o., taal van Audenhove; op zijn An- of Ainhovens, naar Audenhoofsche manier.

Anorde (klemt. op an), o. Zeer gewoon. Daar-

naast AUWENORDE, zelden AUWENORDE. Audenaarde. De mort (markt) t' Anorde. 't Stadhuis
van Anord' es schoone. Die van Anorde, de
menschen van die stad. Eene van Anorde zal
konzznen, een mensch van Audenaarde. — Spotnaam. De Kiekefretters van Anorde, ook Kiekens
(of Kiekins) ; zie KIEKEN in Idioticon ; de Booneklakkers van Anorde, zie BOONEKLAKKERE in
Idioticon ; de Vlabakkers, soms de Leeggangers
van Anorde.

Afl. Anor(d)s(ch), bn., soms Auwenor(d)s(ch) , zelden Audenor(d)s(ch) : d' A-

nor(d)sche Kiekefretters of Kiekens of Booneklakkers of Vlabakkers of Leeggangers, zie

boven; d'Anor(d)sche mort (markt) ; ook zelfst. :
nen Anor(d)schen, m. (Aldenardist is geen volkswoord) ; 'n Anor(d)sche, vr. ; 't Anor(d)s, o., de
taal van Audenaarde ; op zijn Anor(d)s, naar
Audenaardsche manier, gebruik, zeden, enz. ; mv.
d' Anor(d)sche of die van Anorde, m. of vr.,
mannen of vrouwen van Audenaarde. Vgl. OUDENAARDE in

Idioticon.

Anseghem,o. Zie ANZEGEM.
Anseraeil. Zie ANSERUL.
Anserul (klemt. op rul), o. Fr. Anserceil.
Antwerpen, o. De Schelde t' Antwerpen es
stijf breed.

— Afl. Antwerpeneere, m., Antwerpenaar ;
zie het w. in Idioticon; -- Antwerps(hh), bn. ;
ook zelfst. : 'n Antwerpsche, vr., vrouw nit Antwerpen; 't Antwerps, o., de Antwerpsche taal ;
op zijn Antwerps, naar Antwerpsche manier.
Anzegem, o. Anseghem (de nog gebruikelijke
schrij fwijze).
— Afl. Anzegems(ch), -bn. ; ook zelfst, : nen
Anzegenzschen, m., inwoner van Anzegem ;
'n Anzegemsche, vr., vrouw van Anzegem ;

AZIEJA

't Anzeg ereas, o., taal van Anzegem ; op zijn
Anzegems, naar Anzegemsche manier d'Anzeg elnsche, in. of vr. mv., inwoners of inwoonsters
van dit dorp.

Appelterre (klemt. op ap), o. Den toebak
van Appelterre. Die van Appelterre, de inwoners van dit dorp.
— Afl. Appelters(ch), bn. Appelterschen
toebak ; ook zelfst. : nen Appelterschen, m., man
van Appelterre ; 'n Appeltersche, vr. ; d'Appeitersche, mv. ; 't Appelters, o., Appeltersch
dialect ; op zijn Appelters.
Arabiecn (klemt. op bie), o. Arabië.
— Afl. Araab (uitspr. als fr. Arabe), m. ; zie
Idioticon.

Aranje (uitspr. aroonja met korte a en klemt.
op room, o. Oranje. Als plaatsnaam niet bekend
bij 't volk. Zie Idioticon : ARANJE, BANK, WIEPE.
Ardenen (klemt. op de), mv. Ardennen.
— Afl. Ardeens(ch), bn,: Ardeensche per(de)n,
koeén, enz.;. Ardeens ras.

Arlon (uitspr. op zijn fr.), o. Niet gewoon.

Aroonj e,O. Zie ARANJE.
Arschot, o. Aarschot.

Asper, o. Zi e ASPERS.
Aspere, o. Asper. De eind-e valt dikwijls in

de uitspr. weg. Asper es op Overschelde. Eene
van Aspere, man of vrouw van Asper. Die van
Aspere, de inwoners van Asper. — Raadselvraag.
Asper en Z,engenz, 't kerkske te zlJullein, 't kapelleke ten Ast zij' waterpas : keunde dat
schrijve mee' drij letters ? De vrager bedoelt
't woordje dat. Zie GAVERE in Idioticon.
— Afl. Aspers(ch), bn. Ook zelfst. : nen Asperschen, m. ; 'n Aspersche, vr. ; d' Aspersche,

mv.; 't Aspers, o. ; op zijn Aspers.

Assenede, O. Zie ASSENEE.
Assenee (klemt. op as), o. Assenede.

Ath, O. Zie AAT.
AudenhoveO. Zie ANHOVENE.
Audenorde, Auwenorde,o. Zie ANORDE.
AuwVea em, o. Auweghem. Meester Sies van
Auwegem. Eene van Auwegem. Die van Auwegem.
-- Afl. Auwegems(ch), bn. ; ook zelfst. : nen
Auwegemschen , m. ; man van Auwegem ;
'n Auwegenzsche, vr. ; d' Auze►egemsche, mv. ;
't Auwegeins, o. ; op zijn Auwegevis.

Avelgem (uitspr. met zovl. lange a), o. Avelghem. Avelgem ligt op de Schelde.
— Afl. Avelgems(ch), bn. ; ook zelfst. : nen
Avelgeznschen, m. ; 'n Anelgemsche, vr. ; d' Avelgelnseke, mv. 't Avelg ems, o. ; op zijn Avelgems.
Aygent, 0. Zie AIG-EM.
Azic, o. Zie AZIEJA.

Azieja (de Ie a als ndl. a en met den klemt. ;
de laatste kort), soms Azie(j)en, o. Azië. Een
schoolwoord.

BA AIGEM

— Afl. Berchems(ch), bn. ; ook zelfst. : de
Berchemsche (of die vain Berchem), mv., de
menschen van Berchem ; new Berchenzschen, m. ;
'112 Berchemsche, vr. ; hie spreekt Berchems, o. ;
' t gaat hier op zijm Berchems.

B
Baaigem (uitspr. boui-), o. Bouigem te(g)e
Gavere. Niet algemeen bekend.

Bergen, o. Fr. Mons.
Beveren, 0. Beveren bij Oudenaarde.
-- Afl. b'evers(ch), bn. ; spr. : 't es Beversche
mate, het is een goede, juiste maat, te Beveren
gebruikte men langen tijd geijkte pintglazen ;
ook zelfst. : de Beversche, mv. ; nem Beverschen,
ID. ;' Beversche, vr. ; 't Bevers ; op zzjin Bevers.

Baasrode, o. Zie BANSTROO.
Baastroo (uitspr. met zovl. lange a en sch. o),
0. Baasrode. De naam komt voor in een knierijdersdeuntje. Zie HUTTEKO in idiot/con.
0. __e BABELE.
Babel,zi
Babele (ndl. lange a), o. Babylonië. Gebruikt
in : den torre (soms tore') vain Babele (daarnaast
gewoner Babieloonje = Babylonië), naam eener
plant. Zie TORRE in /diotico/z. Ook wel met
zinspeling op babbele (gepraat) : 't Es hier den
torre vain Babele, bier wordt veel en onzinnig
gebabbeld.
Babieloonje (klemt. op loon, ba met korte a),

Beveren, o. Bièvène (bij Enghien).
Beverloo (met sch. o), o. '1 Kamp yam Beverloo.

o. __e BEVEREN.
Bièvène,zi
Blaas Boekele (zovl. lange a), o. St. Blazius-

.

0.

-

Boekel. Daarnaast, gewoon, BOEKELE (zie aid.).
Te Blaas-Boekele gaan ze beevor(de)n (ter
bedevaart gaan) te(g)en de blazen (zinspeling op
den naam van den heiligen1J/azins).
Blankenberge (uitspr. blanka/nberga), o. Min
of meer bekend bij 't volk.
Blaziejuus Boekele, o. St. Blazius-Boekele.

Zie BABBELE.

Balegem (zovl. lange a), o. Baleghem. Ze
•
trekke steen te Balegenz.
Afl. Balegems(ch), bn. : Balegemsche steen
ook zelfst. : nem Baleg emschen, m. ; in Balegenzsche, yr..; de • Balegenzsche, mv. ; 't Bakgems, o. ; op zijin .Balegems.
-

-

Boekele, o. St. Blazius-Boekel. Het tweede
Boekele heet Nils-Boekele (zie aid.).
Afl. Boekels(ch), bn. ; ook zelfst. : de Boekelsche, mv. ; nenz Boekeischen, m. ; Boekelsche, vr. ; 't Boekels, O. ; op zijm Boekels.

O. __e BATAVIEJA.
Batavia,zi
Batavieja (de le en laatste a kort, •ta met

ndl. lange a en den klemt.), o. Batavia. In (uitspr.
inz) Batavia, zeer verspreid uithangbord.
Bavegem (zovl. lange a), o. Baveghem.
Spotzegsel. De kerk van Bavegem is zeer klein
en heeft geen pielanten (pilaren) : doronz moeten

Boelaarde (zovl. lange a), Boelare, gewoon
Boelorde, o. Neder-Boelare.
— Afl. Boelaar(d)s(ch) of Boelor(d)s(ch), bn. ;
ook zelfst. nem Boelaarschen of Boelorschen, m.;
Boelaarsche of -lorsche, vr. ; de Boelaarsche
of -lorsche, mv. ; 't Boelaars of Boelors, o. ; op
zijm Boelaars of -lors.
boergoon(da)n, klemt.
Boergoonden
op goon), 0. De streek is onbekend, de wijn —
wèl. Zie Idiot/con.
't woord is m.
Boom (sch. o), o. Boom es verre van Anorde.
— Afl. Booms(ch), bn. : Boomsche kareel-

z' in de kerke te Bavegenz vijf centienze' geen
(geven) om te(g)en ne pielant te nzezt(g)e zitten !.

Bazek (ba met korte a en zek met den klemt.),
0. Fr. Bas/des. Boer "'jest es nor Bazek om kalk.
— Afl. Bazeks(ch), bn. : Bazeksche kalk.
Basècles, 0. Zie BAZEK. •
Beerlegem, gewoner Beerelgem (sch. e), o.
Beirlegem.
— Afl. Beerle-, Beerel_q-ems(ch), bn. ; ook
zelfst. : Beerle-, Beerelgemschen, m. ; Beerle-,
BeerelgemSche , vr. ; de Beerle- of Beerelgemsche, mv. ; 't Beerle-, Beerelgenzs, o..; op

steenen.

Bordeaux ( uitspr. bordo, klemt. op do ), o.
De plaatsnaam is bewaard in den wijnnaam (m.):

zijnz Beerle-, _Beerelgems.

-

(naar fr. Beige), mv. Belzen ; zelden Belg (mv.

Belgen).

Belzie, o. Ons Belzie en es mor klaine. Zie
BELZELAND.

Belziek, o. of soms m. 't Belziek es verwoest.

dem Bordo es goeé wijn.
Borsbeke (uitspr. bosbeka), o. Niet algemeen
bekend. Er zijn er die Busbeke zeggen.
.

o. __e BELZELAND.
Belgeland, Belgie,zi
;'
Belzeland (de z beantwoordt aan d
daarnaast gewoon Belziek (klemt. op ziek, fr.
Belgique), o. (sonis m.), soms Belzie (klemt. op
bel), o., zeer zelden Belgie (klemt. op bel) en
Belgeland. België. — Een inwoner is een Bets

Zie BELZELAND.
Berchem, o. Berchem bij Oudenaarde. 't Es
eenen (of eene) yam Perchem,
Vievan onzem Belziek !

BOTELARE
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Bosbeke, 0. Zie BORSBEKE.

• Borst (uitspr. bost), o. Bost is de gebruikelijke

naam voor Rooborst. — Spotrijmpje. En ek
za(g)e, alle da(g)en, ne stuiver en de kost,
achter de kerke te Bost !
— Afl. Posteneere, m., mv. -7 s: inwoner van
Rooborst ; — Bosteneers(ciz), bn. : hie spreekt
Bosteneers ; op zijm Bosteneers, naar de manier
-

van doen van de Rooborstenaars.
Bost O. Zie BORST, ROOBORST.
Botelare (bo met zachtlange o en la met zovl.
lange a), o. Bottelare.

B OUIGEM
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— Afl. Botelaars(ch), bn. ; ook zelfst. : neen
Botelaarschen, m. ; 'nz Botelaarsche, vr. ; de
Botelaarsche, mv. ; 't Botelaars, o. ; op zijtra
Botelaars.

Bouigem, 0. Zie BAAIGEM.

Bovekortier, o. Eig. Bovenkwartier, parochie
van Eeverbeke (zie ald.). 't Bovekortier paalt
an Opbrakele.

Braband (de eerste lettergreep met zovl. lange

a en den klemt.), o. Brabant. — De slotletter is
veeleer d dan t, te oordeelen naar de afleiding
Brabandere. In Idioticon met t gespeld.
— Afl. Brabandere, m. ; mv. -ers ; Wdb. ; —
Braban(d)s(ch), bn. : Braban(d)sche manieren ;
ook zelfst. : 'vi Braban(d)sche, vrouw (of ook
koe) uit Brabant ; 't Braban(d)s, o., de taal van
Brabant; ook : de streek van Brabant; ons broere
weunt in 't Braban(d)s , op zijin Braban(d)s,
naar Brabantsche manier of gewoonte. Vgl. Idiot.

Brabant, o. Zi e BR AB AND.
Braivelde, O. Zie BREIVELDE.
Brakel, o. Zi e BRAKELE.
Brakele, o. De eind-e valt dikwijls in de

uitspr. weg. Daarnaast, soms, NEDERBRAKEL(E),
NEERBRAKEL(E). Nederbrakel. — Spotnamen.
De Scliijtheeren, of d'Ilongerlijers, of de Paretnzakers vain Brakele. Der zijn twie Brakels,
1Veerbrakel en Opbrakele (de naburige Walen
zeggen : Bass'- Bracq en Sur-Bracq).
— Afl . Brakeleere, m. ; — Brakels(hh), bn. :
de Brakelsche Schijtheeren, Paretinakers of
Hongerlijers (de Brakeleers zijn nogal fier en
heeten hun dorp stad !) ; Brakelsch' hinne, wel-

bekende soort van hen, te Nederbrakel ontstaan :
ze legt groote eieren ; ook zelfst. : 'in Brakelsche,
vr., vrouw (of hen) van Brakel ; 't Brakels, o., de
Brakelsche taal ; op zijnz Brakels.
Brasschaat (de laatste lettergr. met zovl. lange
a), o. De naam is bekend : 't kamp vain Brasschaat.

Breivelde (uitspr. bra/-), o. Volksnaam voor

Grootenberge. — Spotzegsel. Braiveld' es ne
meespoel; zie SENTE-GOOREKS. - 't Volk zegt
nog : te Braivelde gaan z' houder (hunlieder)
ziele verkoopen, en 't verklaart dat, voor veel
jaren, een tooveres van Braivelde op de markt
te Zottegem verbrand werd.
— Afl. Braivel(d)s(ch), bn. : de Braivel(d)sche
tooveresse , ook zclfst. : nem Braivel(d)schen,
m. ; 'in Braivel(d)sche, vr. ; 't Braivel(d)s(ch),

DEEFTENGE

Brusel, o. Zie Brusele.
Brusele, o. De eind-e valt dikwijis in de

uitspr. weg. Brussel. Spr. Brusel en Gent en
zijn op e'enen dag nie gebouwen (of gemaakt).
Zie GENT in Idioticon.
— API. Bruseleere, Tn.; Bruseïeers zijn ook
appels, die goed op grauwvellengen trekken ; —
Brusels(ch), bn. ; ook zelfst. : 'ns Bruselsche, vr.,
vrouw uit Brussel ; 't Brusels, o., de Brusselsche
taal ; op zijin Britsels.
Bursbeke (uitspr. busbeka), o. Hetz. als Borsbeke (zie ald.).
Burst (uitspr. bust), o. Bust ligt bove Zotte gem. 't Es eerie van Bust, eene vrouw van Burst.
Vgl. BORST.
— Afl. Busteneere, m., inwoner van Burst.

Busbeke, 0. Zie BORSBEKE.

Bust, o. Zie BURST.

C
Vgl K.
Celle (uitspr. Sella), o. Fr. Celles -lez- Tournai.
Champagne (uitspr. Sampain(de)n, zelden
met fr. ch of met fr. gn; klemt. op pain), o. Het
W. - mannelijk — is overgebleven in den naam
van den bekenden wijn. Zie SAMPAINDEN in
Idioticon.

Chanaun, 0. Zie KANNAAN.

Charleroi (uitspr. Sarlera, ra met zovl. lange

a en den klemt ; zelden met fr. ch en ei), o. Veel

Vlomenge' werken al de kant va' Sarlera.

Cherscamm, 0. Zie SCHEERSKAMP.
China, o. Zie SIENA.
Cognac (uitspr. kon- of troonjak, klemt. op

kon). Als plaatsnaam niet bekend; wel als m. nw.

voor den bekenden brandewijn. Zie COGNAC in
Idioticon.
Condé (uitspr. kondee, dee met zachtl. e en
den klemt.), o. Nog gebruikt in kinderrijmpjes :
Peerk(i)es va' Kondee. Welke peren hier bedoeld worden, weet ik niet. Zie ARANJE, BANK,
1VIEPE in Idioticon.

Congo, m. Zie KONGO.
Constantinoole, O. Zie KONSTANTIENOOPLE.

o. ; op zijin Braivel(d)s(ch).

Breskes, o. Breskens. — Op de vragen : IVor
gade (gaat ge) nortoe ? Of wor es hie ? wordt
tergend of lachend geantwoord : Nor Breskes om
flokhauten ! Vgl. Ned. 147db. i. v.

Brugge (uitspr. bru(gg)s), o. Bekende stad.

D
Dainze, 0. Zie DEINZE.
Damas, o. De naam is denkelijk bewaard in

Bragg' es zot; zie 't spotrijm op RONSE.
Afl. _ Briggelenk, m. ; mv. -lengen (niet
Bruggenaar als bij KRAMERS).

11lastblomme en kiastpruiine; zie Idioticon.

Bruinwijk, o. 't Woord, niet de stad, is
bekend in eene sage : Den Hertog va in Bruinswijk. Bij KIL.: Bruynswijck.

Deeftenge (klemt. op Beef en met sch. e), o.
De uitspr. laat toe Diftenge te schrijven. Deftinge. 't Klooster te Deeftenge,

Damme, o. De naam is min of meer bekend.

DEERLIJK
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-- Afl. Deeftengs(ch), bn. ; ook zelfst. : nen
Deeftengschen, m. ; 'n Deeftengsche, vr. ;
't Deeftengs, o., de taal van Deeftenge ; op zijn
Deeftengs.

Deerlijk (uitspr. niet sch. e en gewoonlijk met
ij), o. — Spr. Van Deerlijk zijn (of kommen) ;
zie Idioticon.

Deinze (uitspr. dainza), o. Dainz' es e klei'
steedse (een klein stadje).

E.ELORD

---

Doornijk (uitspr. gewoonlijk met sch. o en
met a . dooraak), o. Ze weunt te Doornak.
— Afl. Doorneks(ch), bn. Doorneksche kalk.
Dottenijs (klemt. op niks), o. Fr. Dottignies.
Dottignies, O. Zie DOTTENIJS.

Duinkerke, o. *Fr. Dunkerque. De naam is
min of meer bekend.

Denderwiendeke (klemt. op mien, de niet
zachtl. e), o. Denderwindeke.

Duitschland (uitspr. duitslant), o. 't Is eene
van Duitsland, een man of vrouw uit dit land.
Afl. Duits(ch), bn. : de Duitsche tale ; nen
Duitsche schopere ( schaper) ; Duitsche ropen
(rapen) ; ook zelfst. : nen Duits(ch) (gewoner
Duitsman, mv., -mans), mv. de Duitsche;
'n Duitsche, vr. ; 't Duits, o. ; op zijn Duits.
Zie Idioticon.

Den Doel, m. (niet o.). Doel (dat men nooit
zonder 't lidw. gebruikt). Den Doel ligt bij Kiel-

Duram (klemt. op du), o. Durham. Dat es ras
van Durani, een bekend rundras. De plaatsnaam

Denderlee (lee met den klemt. en met sch. e),
o. Denderleeuw.

—

Denderhautem (uitspr. -autem, klemt. op au),
o. Min of meer bekend.

drecht.

Denemarken ( klemt. op de ), o. Een land ;

fr. Danennarc.

Denijs-Boekele

,

o. Gewoner Nijs-Boekele ;

zie aid.

De Pinte. Zie PINTE (DE).
Dergneau, o, Waalsche gemeente. Vgl.

is onbekend bij 't volk.
— Afl. Durams(ch), bn. : Durams(ch) ras ;
ook zelfst. : 'n Duramsche, vr., een koe van dit
ras.
Duren, o. Het volk kent de stad niet ; wel het
spreekw. : Duren es 'n schoone stad. Zie Idiotic.
Dzaponk, m. (naar fr. Japon). Japan. Den
.

DER-

NIEJO.

Dermonde, Derremonde (klemt. op mon), o.
Dendermonde (dat men zelden gebruikt). Vgl.
Fr. Ter monde. Zie HUTTEKO in Idioticon.
— Ail. Der(re)mon(d)s(ch), bn. ; ook zelfst. :
'n Der(re)mon(d)sche, vr., vrouw van Dendermonde; 't Der(re)mon(d)s, o., de taal van Dendermon d e ; op zijn Der(re)mon(d)s; — Der(re)Vzonten,ere, m., Dendermondenaar.
Derniejo (klemt. op jo), o. Fr. Dergneau.
Deuce geren, O. Zi e AKERE.
Dieksmude (klemt. op diek), o. Diksmude ;
-

fr. Dixmude.

Dzaj5onk, fr, le Japon.
Dzava (de eerste a als ndl. lange a en met den

klemt., de 2e kort), o. Java.
l3zeruzalem (klemt. op ru, de a kort), o. Jeruzalem.
Dzielie (klemt. op lie), o. Zie GILLY.
T -•

Edelare, O. Zi e EELAARD.
Eetre (sch. e), o. Eeke Ligt bij Xazarette.
Eekloo (sch. e en o, klemt. op eek), o. Eekloo

Diest, o. De naam is bekend. Bier van Diest.

es ' n klaine stad in 't 1lleetsiesland.
Eelaard (uitspr. eel-ort met zachtl. e, soms
eel-aart met zovl. lange a), o. Daarnaast, min

— Afl. Diesters(ch), bn. ; m. Zie Idioticon,

gewoon, EELAARDE, EELORDE, en op Overschelde

Dienant (klemt. op nant), o. Dinant.

EELARE. - De Wet van Eelord en kan niet
tellen, zie de anekdote in Idioticon s. v. EELAARD.

— Afi. Dieksmuuds(ch), bn. ; zie Idioticon.

Diftenge, O. Zie DEEFTENGE.
Dikkel, o. Zie DIKKELE.
Dikkele, o. Dickele ( gewone schrijfwijze ).

De eind-e valt dikwijls weg. Dikkei en es mor
klaz'ne.

— Afl. Dikkels(clz), bn. ; ook zelfst. gebruikt :
nen Dikkelschen, m. ; 'n Dikkelsche, vr. ; 't bikkels, o. ; o zijn Dikkels; de Dikkelsche (mv.)
kommen af.

Dikkelvenne (klemt. op dik), o. Dickelvenne
(administratieve vorm).
Afl. Dikkelvens(ch), bn. ; ook zelfst. : nen
Dikkelvenschen, m. ; 'n Dikkelvensche, vr. ; de
Dikkelvensche, mv. ; 't Dikkelvens, o. ; zijn
---

Dikkelvens spreken.
Dinant, o. Zie DIENANT.

Vandaar nog het spotzegsel : t' Eelord en keunen
ze niet tellen.
— Afl. Eelor(d)s(ch), bn. ; ook zelfst. : nen
Eelor(d)schen, m.; 'n Eelor(d)sche, vr. ; 't Eelor(d)s(ch), o. ; d' Eelor(d)sche, mv. ; op zijn
Eelor(d)s, op Eelor(d)sche manier, b. v. als

iemand die niet tellen kan. Zie

EELAARDSCH in

Idioticon.

Eelaarde (zoel. lange a), o. Zie EELAARD.
Eelne (zachtl. e), o. Elene. Eelne bove Zottegem.
— Afl. Eelns(ch), bn. ; spotnaam : d' Eelnsche
donzmerikken; ook zelfst. 'n Eelnsche; hie
spreekt Eelns, o. ; dat es op zijn Eelns ; —
Eelneere, m., inwoner van Elene.

Eelord, Eelorde, o. Zie EELAARD.

i%
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Eename (uitspr. Renoma, met sch. e), o. De r
zijn twie Eenomes : Eenoom en Neer-Eenome.
— De feeste t' Eenome, een der grootste jaar-

markten van het zuiden van Oost-Vlaanderen
(op Jo Aug.). — Spr. 't Zal veurbijg aan, c olijk
de feeste t' Eenome. Zie Idioticon.
— Afl. Eenoonzs(ch), bn. : d' Eenoomsche
feeste ; ook zelfst. : nen Eenoomschen, m. ;
'n Eenoomsche, vr. ; d' Eenoonzsche, mv.
't Eenooms, o. ; op zijn Renooms ; vergl.
EENAAMSCH in Idioticon.
Eetekove ( sch. e ), o. Etichove. Eene van
Eetekove hee' de moord gedaan. Zie Idioticon.
— Afl. Eetekoofs(ch), bn. ; ook zelfst. : nen
Eetekoofschen, m. ; 'n Eetekoofsche, vr. ; d'Eetekoofsche, mv. ; 't Eetekoo fs, o. : ze spreekt Eetekoofs, op her Eetekoo fs. Zie Idioticon.
(

Eeverbeke (ee met sch. e en den klemt.), o.

.

Everbeke. Da' wijf ? 't es eene van Eeverbeke.
Zie Idioticon.
— Afl. Eeverbeeks(ch), bn. ; ook zelfst. : ven
Eeverbeekschen, m., daarnaast, zelden, Eeverbekeneere ; 'n Eeverbeeksche, vr. ; d' Eeverbeeksche, mv. ; 'tEeverbeeks, o. : ge klapt Beverbeeks ; op zijn Eeverbeeks. Zie Idioticon.
Egiepten ( klemt. op giep ), o. Daarnaast
Bgiepteland. Egypte. Zie Idioticon.
— Afl. Egiepteneere, m., zie Idioticon.
Eine (uitspr. aina), o. Aine paalt an Anorde,
wor ge den Mindries hit (hebt). — De fietel van
Aine. — Spotnaam. De Wevers van Aine. —
Zie Idioticon.
-- Afl. Ains(ch), bn. ; ook zelfst. : nen Ainschen, m.; 'n Ainsche, vr. ; d' Ainsche, mv. ;
't Ains, o. ; op zijn Ains spreken. Zie Idioticon.

Elene, o. Zie EELNE.
Elsele (klemt. op el, se met zachtl. e), o. Fr.

Ellezelles. Elsele ligt in de Walen.
— Afl. Elseels(ch), bn. ; ook zelfst. : nen
.Elseelschen, in. ; 'n Elseelsche, vr. ; d'Elseelsche,
mv. ; 't Elseels, o. ; op zijn Elseels. Zie Idiotic.
Elst, o. Van Els(t) zijn, spotzegsel. Zie Idioticon. -- Volksrijmpje.
Sente-Plone werdt
Op veel plootse' (plaatsen) vereerd,
/lIor t' Elst
Es den toeloop 't felst (nl. op 9 Februari).
— Afl. Elsteneere, m. ; op zijn Elsteneers,

naar de manier van de inwoners van Elst.
Elzegem, o. Elseghem.
— Afl. Elzegems(ch), bn. ; ook zelfst. : nen
Elzeg emschen, m. ; 'n Elzegeznsche, vr. ; d'Elzegemsche, mv. ; 't Elzegezns, o. ; op zz;'rz Elzegems. Zie Idioticon.
free
Engee (g
_,,
ee met sch. e en den klemt.), o.
Enghien. gl. ANGEE.
-

Engeland, o. Nor Engeland varen. —
't Woord komt ook in kinderdeuntjes. Zie b. v.
BANK in Idioticon.
— Afl. Engels(ch), bn. ; ook zelfst. : 'z-z Engelsche, vr., vrouw uit dit land ; een man uit
Engeland heet Engelsman (mv. -mans) ; Engels

-•--

GALLEMAARDE

spreken, o. ; op zijn Engels gekleed zijn. Zie ook
BOOM, HOEPENTOEP

in Idioticon.

Engelmunster, o. Zie ENGELMUNSTERE.
Engelmunstere, o. De eind-e valt dikwijls
weg. Ingelmunster.

Enghien, o. Zie ANGEE, ENGEE.
Erpe, o. Dorpje bij Aalst.
Ertegem, o. Erwetegem (dat men zelden
gebruikt : klemt. op we).
— .Afl. Ertegems(ch), bn. ; ook zelfst. : nen
Ertegemschen, in. ; 'n Ertegernsche, vr. ; d'Ertegelnsche, mv. ; 't Ertegems, op zijn Ertegenzs, o.
Zie Idioticon.
Erwetegem, O. Zie ERTEGEM.

Escanafles, o, Zie SCHALLAFFE.
Essche, o. Sint-Lievens-Essche (dat men,

onder den vorm Sent(e)-Lievens-Essche of Lievens-Esscize, soms gebruikt). Eene van Essche,
m. of vr., man of vrouw van Essche; die van
Essche, de inwoners van Essche. Te Essche en
omstr. klinkt de korte e als a : 't es eene van
Assche, zegt men tergend in de Zwalmstreek.

Etichove, o. Zi e EETEKOVE.
Euike, soms Enke, o. Ooike.
— Afl. Ezu(i)keneere, m., inwoner van Ooike.
Europa (klemt. op ro, korte a), o. Wdb.
— Afl. Europejaan (jaan met zovl. lange a

en den klemt.), m., Europeaan.

Everbeke, 0. Zie EEVERBEKE.

F
Flobecq, o. Zi e VLOERSBERGE.
Floersberge ( uitspr, floes-). Zie VLOERSBERGE.
Frankrijk, 0. Wdb. Zie Idioticon. — Leve

gelijk God i' Frankrijk, onbekommerd leven.

Wdb.
— Afl. Frans(ch), bn. : zie Idioticon; ook
zelfst. : 'n Fransche, vr., een Fransche vrouw
(daarnaast wel francaise op zijn Fransch) ;
't Frans, o., de Fransche taal ; 't Frans, o.,
Frankrijk (vgl. Braban(d)sch ; misschien wel
onder den invloed van la France); op zij' Frans;
vgl. Idioticon; — een inwoner van Frankrijk
heet Fransman, mv. -mans; 't is ook de naam
van een Vlaming die 's zomers in Frankrijk gaat
werken ; zie Idioticon.

Frasen, O. Zie FRASENE.
Frasene (zovl. lange a), o. De eind-e valt dikwi j 1.s weg. Frasnes-lez-Buissenal.
Friesland,

o. Zie VRIESLAND.

G
Gallemaarde ( uitspr. gal(la)morda ), o. Fr.
Gammerage. Gallenzorde ligt dl in 't Braban(d)s,

GAL(LE)MORDE
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Gal(le)morde, o. Zie GALLEMAARDE.
Gammerage, O. Zie GALLEMAARDE.

Gaver, o. Zi e GAVERE.
Gavere (zovl. lange a), o. De eind-e valt dik-

wijls in de uitspr. weg. Gaver. — Spotnaam.
D' Heere va' Gavere. Zie Idioticon; ald. ook
het waterpasrijmpje (ipiv. Asper bulle zegt men
nog : telsper turre).
— Afl. Gavers(clz), bn. ; ook zelfst. : ne
Gaverschen, in. ; 'n Gaversche, vr. ; de Gaversche, mv. ; 't Gavers, o., de Gaversche taal ;
op zij' Gavers. Zie Idioticon.
Geel (zachtl. e), o. Gheel. 1/a' Geel zijn, zot
zijn.
Geeraardsbergen, o. Niet in gebruik. Zie
GEEZEBERGE, GIEZEBERGE.

HENEGAt.1WEI`7

— Afl. Go: f orden ;^^, (ch), un. ; ook zelfst. : ne
Goeferdeng schen, m.; 'n Goeferden gosche, vr. ;
de Goe ferdeng sche, mv. ; 't Goeferden gs , o . ; o^

Zij Goeferdengs.
'

Goefferdingen, 0. Zie GOEFERDENGE.

Gontro (klemt. op gout), o. Gontrode.

Griekeland, o. Griekenland.
— Afl. Griek, In., Wdb. ; — Grieks(ch), bn.
de Grieksche tale; ook zelfst. : 'n Grieksclze, vr.,
Griekin ; Grieks, o. : Grieks leeren; — vgl.
Idioticon.

Grijzeloke, o. Gijzelbrechtegem. De rondleurders va' Grijzeloke;

Grootenberge (u it spr. grootamberga, met
sch. o), O. Zie 't gewoner BRAIVELDE.

Geezeberge (sch. e), o. Zie 't gewoner GIEZEBERGE.

H

Gent, 0. De bekende stad. — Spotnaam. De
-

Stropdra(g)ers va' Gent. — Spr. Brusel en
Gent en zijn op Benen dag me' ,sr ebauwen (of
gemaakt). — Tergspelletje. Iemand Gent toonen
(of toc(g )en, of late zien). Gent es bot. Zie 't spotrijm op RONSE. - Zie Idioticon i, v. GENT.
— Afl. Gen(t)s(clz), bn. : de Gen(t)sche
Stropdra(g)ers, spotnaam der Gentenaars naar

een bekende historische sage ; ook zelfst. :
'n Gentsche, vr., een Gentsche vrouw ; Gents, o.,
dialect van Gent; op zij' Gents; — Genteneere,
m., Gentenaar; vanhier Genteneers(ch), bn. of o. :
op z j'' Genteneers, — Zie Idioticon.
Gentbrugge (uitspr. -bru(gg)a), o. Dorp bij
Gent.
Geuzenhoek, m. Wijk van St. Maria-Hoorebeke, waar de Geuzen (= de Protestanten)
wonen. Zie Idioticon.

Gheel, 0. Zie GEEL.

Giezeberge (klemt. op gie), o. Daarnaast, niet

zoo gewoon, GEEZEBERGE. Geeraardsbergen. Den
eesten, tweerden, derden toog (= jaarmarkt) te

Giezeberge. — Spotnaam : de Mastelleneters va'
Giezeberge. — Zie Idioticon.
— Afl. Giezebergs(ch), bn.: de Giezebergsche
Mastelleneters; ook zelfst. : ne Giezebergschen
(ook Giezebergeneere), M. ; 12 Giezebergsche,
vr. ; de Giezebergsche, mv. ; Giezebergs spreken,
o. ; iet op zij' Giezebergs doen.
'

Gijzelbreclitegem, o. Men zegt wel meer
GRIJZELOKE (zie

ald.).

Gilly (uitspr. Dzielie, soms Zielie, klemt. op
1-ie), o. Waalsche gemeente. dicer as Bene va'
Zegelsem es nor Dzielie getrokken.

Godveerdegem, o. Zie GODVERDEGEM.
Godverdegem (klemt. op de tweede lettergr.),

o. Godveerdegem. Daarnaast, gewoner, uL TVERen, spottend, GODVERDOMMEGEM. Zie

DEGEM

Idioticon.

Godverdommegem, O. Zie GODVERDEGEM.
Goeferdenge, o. Goefferdingen. 't Es eene
va' Goeferdenge.

N. B. — H bestaat nog voor het oog, niet
meer voor het oor.

Haaltert (zovl. lange a ), o. Haaltert es e
groot doorp bij .Aalst.

Haarlem (zovl. lange a), o. Het bn. Haarlemsch, wordt gebruikt in : Haarlemsch olie,
Haarlemmer-olie.
Halkijn (klemt. op kiln), o. Zie HELKIJN.

Halle, o. Bekende bedevaartstad. 'Zie Idioticon
(ook ald. de samenst. ).
Harelbeke (zovl. lange a), o. Harlebeke.
Hautem, o. Sint-Lievens-Hauthem. De jaarmort (jaarmarkt) of feeste t'Hautenz (op i I Nov.).
Zie Idioticon.
Heermelgem (sch. e ) , o . Zie ALDERHELEGEN.
Heerne (sch. e), o. Fr. Herinnes.
Heerzele (uitspr. eezala met sch. e). De eind-e
valt dikwijls weg. Herzele. D' Heere' van Heezele
waren ook Heere' va' Schoose. — Spotnaam.
De 2lfakraangaste' van Heezele, op kermissen
gaan zij met makranen rond.
— Afl. Heezels(ch), bn. : d' Heezelsche Hakraangasten ; ook zelfst. : nen Heezelschen, m.;
'n Heezelsche, vr. ; d' Heezelsche, mv. ; 't Heezels,
o. ; op zijn Heezels. Zie Idioticon.
Heezele, o. Zi e HEERZELE.
Helkijn (klemt. op kijn), o. Daarnaast, gewoon, IIALKIJN. Fr. Helclzin. Halkijn ligt op de
Schelde.

Hemelverdegem (klemt. op ver), o. Henzelverdeg ein es stijf klaine.
— Afl. Hernelverdeg ems(ch), bn. ; ook zelfst. :
nen Ilemelverdegenzschen, m. ; 'n Heznelverdegeinsche , vr. ; d' Henzelverdegemsche , mv. ;
't Hezuelverdegems, o. ; op zijn Hernelverdegems.
Henegauwen, o. Henegouw. Vloesberge ligt
in Henegau w en .
--- Afl. . leneg azuws(ch), bn. ; veelal zelfst. o.,
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't Henegauws, Henegouw : ze zijn nor 't Henegauws getrokken.

Herenthals, o. Als plaatsnaam weinig of niet
bekend. 't Komt voor in een vertelrijmpje. Zie

KASTER

stee'weg (steenweg) ; ook zelfst. : nen Hundelg elnschen, m. ; 'n Hundelgemsche, vr. ; d'Hundelgemsche, mv. ; 't Hundelgems, o. ; op zijn
Hundelgenzs. Zie Idioticon.

Idioticon.

I

Hérinnes, Zié HEERNE.

Herseeuzew (eeuw met sch. e en den klemt.). o.
Fr. Herseaux. Herseeuw paalt a' Moeskroen.
Herlele,

o. Zie HEERZELE.

Hearne, Hearene, o. Heurne ligt

op Over-

schelde.

— Afl. Heurans(ch), bn. : d' Heuransche
meesthen (meerschen); ook zelfst. : nen Heuranschen, m. ; 'n Heuransche, vr. ; d' Heuransche,
mv. ; 't Heurans, o., de taal van Heurne ; op zijn
Heurans.

Hillegem, o. Die van Hillegem heete' Lekkers;
zie LEKKEN en LEKKERE in Idioticon. Over de
spotvertelsels die, in de omstreek, betreffende
Hillegem in omloop zijn, zie Is. TEIRLINCK,
Folklore flamand.
-- Afl. Hillegems(ch), bn. : d' Hillegemsche
Lekkers; ook zelfst. : nen Hillegemschen, m. ;
'n Hillegemsche, vr. ; d' Hillegemsche, mv. ;
't Hillegems, o. ; op zijn Hillegems. Zie Idiot.

Holland, o. Wdb.
— Afl. Hollands(ch), bn. : Hollandsche kaas ;
'n Hollandsche koe; spotnaam : d' Hollandsche
Kaaskoppen; ook zelfst. : 'n Hollandsche, vr.,
vrouw (of ook koe) uit Holland ; 't Hollands, o.,
Hollandsche taal, Hollandsche streek ; op zijn
.Hollands ; — Hollandere, m., inwoner van
Holland; verspreide familienaam : D' Hollander(e) ; verspreid uithangteeken : In den h ollander(e). — Zie Idioticon.
Hoorebeke (sch. o.), o. Sint-Maria-Hoorebeke.

Der zijn twie Hoorebeken : Hoorebeke en SenteKornelas. De Geuzenhoek t' Hoorebeke, wijk

waar de Protestanten wonen.
— Afl. Hoorebeeks(ch), bn. ; ook zelfst. : nen
Hoorebeekschen, m. ; 'n Hoorebeeksche, vr. ;
d' Hoorebeeksche, mv. ; 't Hoorebeeks, o. ; op
zijn Hoorebeeks. Zie Idioticon.
Hootond, Hootont ( sch. o ), o. Wijk van
Ronse.
— Afl. Hooton(d)s%ch) of Hooton(t)s(ch), bn. :
Hooton(d)sche brakken. Zie het tergrijmpje in
Idioticon en vgl. met STRIJPEN.
Hoppe, vr. D' Hoppe es 'n nu (nieuwe) prochie, op de stee'weeg va' Ronse nor Brakele.
Waalsch : la Houppe. Mie her broere weunt op
d' Hoppe.

Hottentot (klemt. op de Ie lettergr. ), m.
Naam van een Afrikaansch volkje. Gebruikt met
gewijzigde beteekenis. Zie Idioticon.
Huise, o. Nog geschreven Huisse. Eene van
Huise, m. of vr. : een inwoner of inwoonster
van dit dorp.
Hundelgem, o. Hundelgem ligt op de bane
nor Gent.
Afl. Hundelgezns(ch), bn.: Hundelgemsche
---^

lederen, o. Fr. J _pres. De dood) van Ieperen ; zie Idioticon.
— Afl. Ieperlenk, m. (mv. -lengen), Ieperling;
— Iepers(ch, , bn. ; ook zelfst, : 'n Iepersche, vr.;
't Zepers, o. ; op zijn Zepers.

Ierland, o. Wdb.
— Afl. Ierlandere, m., Ier; — Ierlands(clz),
bn., Iersch.
Ietaalje (taal met zovl. lange a en den klemt.,
of tool met zachtl. o), o. Italië.
— Afl. Ietaaljaandere of Ietooljoondere
(klemt. op joon), m., Italiaan ; ook rondzwervend
muziekent : nen Ietooljoonder mee nen oorg ele;
— Ietaaljaans(ch) of Ietooljoons(ch) (klemt. op
de laatste lettergr.), bn. : d'Ietaaljaansche tale;
ook zelfst. : 'n Ietaaljaansche of Ietooljoonsche,
vr. ; 't Ietaaljaans of Ietooljoons, o. ; op zijn
Ietaaljaans of Ietooljoons. Zie Idioticon.
letoolje, O. Zie IETAALJE,

Iezegem, o. Iseghem.
Impe, o. Impe, dat es ee(n) van de vier
uitersten. Vgl. SCHEESKAMP, UITBERGEN en
WANZEELE.

Ingebeelde plaatsnamen. De gebruikelijkste

zijn :

Blijenberge ( uitspr. blijanz ) , Bl ijeg em,
Gee(n)1 vvd, Gezzegedraaid (uit spr. ,oadr^^^z^'t^,
-

-

Kneutebeek, Leugegem, Leutegem, Pierland,
Waregem, Wijzegem, Zonderland, Zotteg em.
Zie die namen in Idioticon.
Ingelmunster, O. Zie ENGELMUNSTERE.

Italië, O. Zie IETAALJE.

J
y apan, m. ; J ava, o.; Yer uzalem, o. Zie
-

DZAPONK, DZAVA, DZERUZALEM.

K
Kalken, o. Dorp bij Vetteren.
Kamerijk (ka met zovl. lange a en den klemt.),
o. Wdb. Zegelsent lag in 't bisdom va' Kamerijk.

Kanada (de drie a's kort, klemt. op ka), m.
(evenals fr. le Canada). Dikwijls met lid«. :
der zij' Vloofnsche boeren in de Kanada. Vgl.
Idioticon.
Kannaiin (klemt. op kan en de a's kort), o.

Chanadn.

Kastex, O. Zie KASTERE.

KASTERE
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Kastere, o. De eind-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Caster (in West-Vlaanderen).
Karemont (zovl. lange a en klemt. op mont),
o. Quaremont, een Vlaamsche gemeente. Zie een
rijmpje op HOOTONDSCH in Idioticon.
— Spotrijm van de Ronseneers : Karemont,
bauwt oitë (uwen) mond, past mor op as Ronse
komt ! Zie Volkskunde, I, 266.

Keerzer, O. Zie KEERZERE.
Keerzere (uitspr. keezara met sch. e), o. De

eind-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Bekende
bedevaartplaats (op Edelare). Ons-Lievrauwe va'
Keezere. De Krokedielde va' Keezere. Zie Idiot.

Keezer, Keezere, o. Zie KEERZERE.
Kempen. Als mv. opgevat. De Kempe' li(gg)en
in de provensie Antwerpen en Limburg.
— Afl. Kenzpeneere, m., Kempenaar.

Kerkem, o. Gedeelte van Maarke - Kerkem.
De meiden Tsukkeleere staat op Kerkem.

— Afl. Kerkems(ch), bn. ; ook zelfst. : ne
Kerkemschen, m. ; 'n Kerkemsche, vr. ; de Kerkenmsche, mv.; 't Kerkems, o. ; op zij' Kerkems.
Zie Idioticon.

Kerkhove, o. Kerkhove bij Berchem. Zie
Idioticon.

— Afl. Kerkhoofs(ch), bn. ; ook zelfst. : ne
Kerkhoofschen, m. ; 'n Kerkhoofsche, vr. ; de
Kerkhoofsche, mv. ; 't Kerkhoofs, o. ; op zij'
Kerkhoofs.

Kerkske, o. Kerksken. Kerkske, dat es 'n uur
en half van Aalst.

Keulen, o. Stadsnaam. Keulen op de Rijn.
De tooveresse' kommen dikkels bijeen in de
Kelder te Keulen.
Kieldrecht, o. De ma/skies va' Kieldrecht,

in het welbekende volkslied ; fig. — luie meisjes.
— Afl. Aïeldrech(t)s(c), bn. ; zie Idioticon.

Kommen,

o. Komen ; fr. Comines. Zie KUR-

TRIf K,

Kongo (klemt. op kon), m. Veelal met het
lidwoord ; de Kongo, fr. le Congo.
Konstantienople (klemt. op no), o. Fr. Constantinople.

Kortrijk, o. Niet in gebruik; zie KURTRIJK.
Kruyshautem (klemt. op de 2° lettergr.), o.
Cruyshautem (administratieve vorm).

Kurtrijk, o. Kortrijk. Kurtrijk en ligt nie'
verre va' Iileenen. Illeene' ligt nogal verre va'
Kommen en dichte bij Kurtrijk. Zie Idioticon.
Kurtrijk hee ne zin ; zie 't spotrijm op RONSE,
— Afl. Kiirtrijkeneere, m. ; — Kurtrijks(ch),
bn. ; ook zelfst. : 'n Kurtrijksche, vr., een vrouw
van Kortrijk ; •'t Kurtrijks, o. ; 't Kurtrijks
verschilt nogal van ons Zegelsemsche tale ; op
zij' Kurtrijks.
--

L
Laatham, o. Zie LATEM.
Laken (zovl. lange a), o. 't Palais van de
Keunenk te Laken.

Landskauter, 0. Zie LANDSKAUTERE.
Landskautere (uitspr. lan(d)s-), o. De eind-e
valt dikwijls weg. Lan(d)skauter ligt te(g)en
Oosterzeele.

Lanskauter(e), O. Zie LANDSKAUTERE.
Lapland, o. De naam, niet de streek, is bekend.
-- Al. Laplandere, m. ; zie Idioticon.

Latem (zovl. lange a), o. Sin t-Maria-Laathem .
Afl. Latems(ch), bn. ; ook zelfst. : Latemschen, m. ; 'n Latemsche, vr. : Pier es mee
'n Latemsche getrauwd ; de Latemsche, mv. ;
't Latems, o; op zij' Latems.
--

Lede, Ledeberg, O. Zie LEE, LEEBERG.
Lee (zachtl. e), o. Lede bij Aalst.
Leeberg (zachtl. e), o. Ledeberg bij Gent.
T' Se(c)elsem ester e g'hucht Ledeberg, mor
't volk zegt geweunelijk Lieberg; zie beneden
ZEGELSEM.

Leeuwergem, o. Zie LEEVERGEM.
Leevergem (lee met sch. e), o. Leeuwergem.

Leevergem — paddeges (g ers, gras) ; zie SENTEGOOREKS. - Spotnaam. De Rotzakken of Vortzakke' va' Leevergenz.
— Afl. Leevergems (ch), bn. : de Leevergemsche Rotzakken (of Vortzakken) ; ook zelfst. :
ne Leevergenzschen, m. ; 'n Leevergemsche, vr. ;
de Leevergemsche, mv. ; 't Leevergems, o. ; op
zij' Leevergems.

Lessen, o. Stad op den Dender ; fr. Lessines.
Ze trekke steenen te Lessen.
— Afl. Lessens(ch), bn. : Lessensche katsiesteenen; ook zelfst. : ne Lessenschen, m., een
inwoner van Lessen ; 'n Lessensche, vr. ; de Lessensche, mv.; 't Lessens, o. ; op zij' Lessens.
Lettelengen (klemt. op let), o. Fransch : PetitEnghien. Lettel = luttel, klein ; Engan =
.

hier Enghien.

Letterhautem, o. Letterhautem ligt bove
Zottegem.

Leugegem, o. Zie LEUPEGEM.
Leupegem, o. Dorp bij Oudenaarde. Schert-

send heet men de gemeente nog Leugegem en
Leutegem ; zie die woorden in Idioticon.
— Afl. Leupegeins(ch), bn. : 'n.Leupegemsche
boerinne ; ook zelfst. ne Leupegemschen, m. ;
'n Leupegemsche, vr.; de Leupegenzsche, mv. ;
't Leupegems, o. ; op zij' Leupegems.

Leus, o. Leuze, stad in Henegouw.

Leutegem, o. Zi e LEUPEGEM.
Leuven, o. Leuven es bijkanst g' heel afgebrand onder den eurleuge. Der kwamp n on
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boer va' Leuven, aanvang van een bekend volks-

lied.
— Afl. Leuveneere, m. ; — Leuvens(ch), bn. ;
ook zelfst. : 'n Leuvensche, vr., eene vrouw van
Leuven ; 't Leuvens, o. : de taal van Leuven ;
soort van schuimend bier (in deze bet. m.) ; op
zij' Leuvens. — Zie Idioticon.
,

Leuze. Zie LEUS.

Lieberg (klemt. op berg), o. Zie LEDEBERG

en ZEGELSEM.

Liedekerke, o. Zie LIEKERKE.
Liekerke, o. Liedekerke.
Lielo (klemt. op lie), o. Lillo. 't Foort va'
Lielo.

Mailegem, o. Z ie MEILEGEM.
Maldegem, o. Maldege,n bove Gent.

Ma-Lierde, o. Zi e MALLIERDE.
Mallierde (klemt. op lier), o. Verdraaiing van
Maria-Lierde dat 't volk niet gebruikt. Zie MAin Idioticon.
— Afl. 111allier(d)s(ch), bn. ; ook zelfst. :
ne Mallier(d)schen, m. ; 'nz 111allier(d)sche, vr. ;
de illallier(d)sche, mv. ; 't 111allier(d)s, o. ; op zij'
Mallier(d) s. Zie Idioticon.
LIERDE

Maria-Audenhove, Maria-Anhovene (uitspr.
marieja-, rie met den bijtoon, an- met den
hoofdt.), o. Zie

ANHOVENE

('t gewone woord).

Maria-Hoorebeke (uitspr. Jlariéj-, bij toon

Lier, o. Stad. De nornzalschole va' Lier.
— Afl. Liereneere, m., Lierenaar.
Lierde, o. Der zijn twie Lierden : SenteLiartens-Lierde en Jlallierde; zie ald.
Lievens-Essche, Lievens-Hautem, o. Zie
ESSCHE, HAUTEM.

Lillo, o. Zie LIELO.
Limburg, o. Provincie.

Limburgs.

Loewieze-Marie, o. Zi e MARIE-LOEWIEZE.
Lokeren, 0. Hie komt va' Lokeren ; zie Idiot.
— Afl. Lokereere, m. ; — Lokers(clz), bn. :
de Lokersche bleekerijen ; ook zelfst. : 'n Lokersche, vr. ; 't Lokers, o. ; op zij' Lokers.
Lombaardijen (uitspr. loin- of loonzbordijan,
klemt. op dij), o. Lombardië. Niet gewoon.
— AH. Lombaards(ch) (uitspr. lom- of loombors), bn. : Lomborsch hinne, Loomborschen
hare, Lomborsche noten; ook zelfst. : 'n Lomof Loolnborsche, vr., een Lombaardsche hen, of
een lompgebouwde vrouw. Zie Idioticon.
Lombordijen, Loombordijen (zachtl. o), o.

Zie LOMBAARDIJEN.
Londen (uitspr. lon(dajn), o. Hoofdstad van
Engeland.
LowleZe-Marie, o. Zi e MARIE-LOEWIEZE.
Luik, o. Stad en provincie. Ze komt uit
't Land va' Luik. Dem biskop va' Luik.
— Afl. Luikeneere, m. ; — Luiks(ch), bn. :
Luiksche schellenk, Luiksche smeerel, Luiksche
snol; ook zelfst. : 'n Luiksche, vr. ; 't Luiks, o.,

het Waalsch van Luik.
Luuksemburg, 0. Stad, provincie en groothertogdom.
Luxemburg, o. Zi e LUUKSEMBURG.

(

uitspr. Jilorka), o.

op rie, (h)oo met den hoofdt. en sch. o), o. Soms
gebruikt naast 't gewone HOOREBEKE (zie ald.).
Maria-Latem (uitspr. Marieja-, bijtoon op
rie, la- met den hoofdt. en .net zovl. lange a), o.
Zie LATEM.
Maria-Lierde (uitspr.ll1 rrizja- nie met den
bijtoon, lier met den hoofdt.), o. Zie 't gewone
,

MALLIERDE.

— Afl. Limburg s(ch), bn. ; ook zelfst. : ne
Lintburgschen , zelden Lilnburgeneere , m.;
'n Limburgsclze, vr. ; 't Limburgs, o. : ze spreekt

Haarka

MEERE

—

Zie MORKE.

Maderre (klemt. op der), m. Maderawijn. De

naam van het eiland is hier onbekend. Zie Idiot.

Marie-Loewieze, Marie-Lowieze (hoofdt. op

wie), o. Daarnaast

NUKERKE (naar de nieuwe
kerk), LO(E)WIEZE - MARIE. Parochie tusschen
Sehoorisse en Ronse. Eene va' Marie-Lowieze,
een man of vrouw van die parochie. Zie Idiotic.

Martens-Lierde (hoofdt. op lier), o. St. Martens-Lierde. Z' es getrazzwd mee eene va' 111artens-Lierde.

Mater o. Zie MATERE.
Matere (zovl. lange a), o. De eind-e valt dikwijls weg. Mater. Sent- Onelberge va' Matere.
Spotnaam : de Dikkoppen of de Dikke hoppen
of d' Oolekor(d)s (Oolijkaards) va' flatere. Zie
Idioticon.
— Afl. 111aters(ch), bn. : de Matersche Dikkoppen of Dikke Koppen of Oolekor(d)s ; ook
zelfst. : zie Materschen, m. ; 11z Matersche, vr. ;
de Matersche, mv. ; 't _Haters, o. ; op zij' flaters.
'

Mechelen, o. Bekende stad. Den er(t)sbiskop
va' Mechelen.
— Ai. Mecheleere, m., Mechelaar ; soort van
zoeten appel; Mechelsche koe ; — illechels(ch),
bn.: de groote Mechelsche hattekishzuus, 'm Mechelsche koe ; ook zelfst. : 'vn Mechelsche, vr.,
vrouw uit Mechelen ; soort van koe. — Zie Idiot.
Meenen (sch. e), o. Stad in Nest-Vlaanderen.
Spr. Aleenen en ligt nie' verre va' Iiurtrijk, of :
Meene ligt verre va' Iionnmen en dichte bij
Izcrtrijk, of : Meene ligt verre va' Waregem,
of : Meenen em Meesen (zie ald.) li(gg)en dichte
bijeen. Sies zal beur(g)emeester va' Meene zijn,

hij zal niet tot burgemeester van zijn gemeente
benoemd worden. Zie Idioticon.
Meerbeke (sch. e), o. Dorp bij Ninove.
Meere (sch. e), 0. Meire. — Spotnaam. De
Papeters va' Meere. Zie Idioticon. Te Meere
bollen (of spelen) ze veur ne kom pap, zegt
het volk (aldus te Zottegem) : men bedoelt er
door dat de inwoners van Meere arme duvels zijn.

MEERELBEKE
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— Afl. llleers(clz) bn. : de Illeersehe Papeters. Zie Idioticon.
,

Meerelbeke (sch. e), o. Meirelbeke.
-- Afl. 1lleerelbeeks(ch), bn. ; ook zelfst. : ne
i1leerelbeekschen, m.; 'in llleerelbeeksche, vr. ;
de _lleerelbeeksche, mv. ; 't 1lleerelbeeks, o. op
zij' llleerelbeeks.
Meesen (sch. e), o. Fr. lllessines. Ziehier MEENEN, en in Idioticon MEESEN.
;

Meetses , Meetsiesland, o. Meetjesland ; de
dorre landstreek rond Eekloo. Pessennzer va'
-

Zegelsent kweekteg e bieén, en hie zond zijn
koorven in dc zomer nor 't illeetsiesland. Zie
MEETSESLAND in Idioticon.
— Afl. Illeetses- of illeetsieslandere, m. Zie
Idioticon.
Meksieko (klemt. op inek), o. Mexico (stad en
landstreek). I-let land heet nog de Illeksiek (klemt.
op sick, naar fr. le lllexique).
— Afl. illeksiekaan (kaan met zovl. lange a

en den klemt.), m. : inwoner van dat land ; ook :
vrijwilliger die met Keizer Maximiliaan in 1864
naar Mexico is getrokken.
Melden (uitspr. mel(da)n), o. Gemeente tusschen Audenaarde en Ronse. De Walen heeten
ze Althol. — Spotzegsel. D' ombeschoomderiks
(onbeschaamderiken) hen (hebben) te i1lel/de)n
in de grendel van de kerke gebeten !
Melle, o. De blonzkweekers va' Melle.

Melsen., o. Zi e MELSENE.
Melsene, o. De eind-e valt dikwijls in , de

uitspr. weg. lllelsene, da' ligt al de kante' van
Oosterzeele. — Spotrijm. illelsene, — zoo scherp
as 'n elsene, — zoo scherp as e vliem, — 'k en
iie (lieb) nooit gee' scherper gezien !
Messelare (klemt. op mes en met zovl. lange a),
0. Alespelare ligt nor de kant van Derinonde.

Meulebeke, 0. Sint-Jans-Molenbeek ; ook gemeente hij Tielt.

Meulestee, 0. Meulestede bij Gent.
Meulens, m. mv. De molens van de streek
hebben een bijzonderen naam. De bekendste
meulens zijn :
de llleu len tem Blauword ( = Blauwaard ),
afgebroken windmolen op St. Kornelis-Hoorebeke ;
't Illeuleke te Boembeke, watermolen tegen de
statie te Roozebeke;
de 1l' ezelen tem Bos :ch) te Rijst, windmolen
op Schoorisse ;
de .2Ilulen temt Bosseneere, windmolen op
-

-

Eetekove ,
de Meulen tem Broeke, molen op Maria-

Audenh ove ;
den Eekemeulen, windmolen op Maria-Lierde;
de Heulen t' Elst, windmolen op Elst ;
de 1lleulen t' Frans(ch)kauter(e), windmolen
op St. Denijs-Boekele;
de Heulen te Groenstrate, windmolen op
Mater;

MEUNKZWALME

----

de Jleulen t' Haike (= Heike), windmolen op
St. Maria-Audenhove ;
de Heulen ten Honde, watermolen op Nederbrakel ;
de Meulen t' H oogkanter(eA, windmolen op
St. Maria-Hoorebeke ;
de llleulen ten Hootond, windmolen op een
hoogte bij Ronse;
de Heiden te Koekomere (= *Koekamere,
Waalsch Cocanzbre), windmolen op Schoorisse.
de Kruisens (of Kruisies), mv., twee windmolens te Ronse ; 't gehucht heet in 't Waalsch
-

la Cruche.

't Menleke, watermolen te Opbrakel;
de Nonnemeulen, watermolen te Leupegem;
't llleuleke te Perlenk (soms Berlenk ; klemtoon

op -lenk), watermolen tusschen St. KornelisHoorebeke en Elst ;
de jieulen t(e) Plankeveld, windmolen op
St. Kornelis-Hoorebeke ;
de Meulen t(e) Roozebeke, windmolen op
Roozebeke;
de Meulen te Roovost (= *Roovorst), windmolen op Zegelsem ; soms nog Raaskesnzeulen

geheeten;
de 111eulen t' Sente Gooreks (of Goorens),
windmolen op St. Gooriks-Audenhove ;
de Meulen t' Schorre, afgebroken windmolen
op Nederbrakei ;
de lllezzlen t' Slete, windmolen op Nukerke;
de Meulen t' Spijte, windmolen op Elst ;
de Meulen t' Sukkeleere (of t' Tsukkeleere),
een bijna in de vallei staande windmolen op Kerkem ; as d'ander meulens al drouien, tsukkelt
-

-

hie nog ons te beginnen;
de Meulen t' Tomveld, windmolen te Zegel-

•
sem ;
den Twiemeulen (''Tweemolen ), watermolen
te Audenaarde ;
de illeulen te Vele, windmolen op Elst : 't volk
beweert dat er in die streek molens genoeg zijn
en deze, de laatst opgebouwde, er dus te vele is ;
de !heulen t' Zavele, afgebroken windmolen
op Mater.
o. Een der
Meilegem ( uitspr.
kleinste gemeenten van het zuiden van OostVlaanderen.
— Afl. Mailegems(ch), bn. ; ook zelfst. : ne
11ailegenzschen, m. ; 'm illailegemsche, vr. ; de
ÍlIaileg emsche, mv. ; 't lllailegems, o. ; op zij'
7

Mailegezns.

Meire, Meirelbeke,

O. Zie MEERE, MEEREL-

BEKE.

Meunkzwalm, o. Zie MEUNKZWALME.
Meunkzwalme, o. De eind-e valt dikwijls in

de uitspr. weg. Daarnaast gewoner

ZWALME.

Der zijn twie Zwalnzs : llleunkzwaline en Alderhelegen of 1Veerzwalzne. De Aleunkbos ljt bij
1Vleunkzwalzne.
-- Afl. (llleunk)zwalfns(ch), bn. ; ook zelfst. :
ne (llleunk)zwalmschen, in. ; 'nz (kfeunk)-

MEXICO

-

-

zwal7nsche, vr. ; de (Meunk)zwalmsche, mv. ;
't (illeunk)zwalms, o.; op zij' (Meunk)zwalms.
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Nazareth, O. Zie NAZERETTE.
Nazerette (uitspr. na met zovl. lange a en den

Mexico, o. Zie MEKZIEKO.

klemt.), o, Nazareth. Zie Idioticon. — Spr. Zoo

Michelbeke, o. Zi e MIECHELBEKE.
Miechelbeke (uitspr. nzie(ch)al--), o. Michel-

de grond van dit dorp is heideachtig en zeer
mager.

beke. -- Spotnaam. De Ponkers (— geldspaarders, vrekken) va' Íllie(ch)elbeke. Zie Idioticon.
Afl. lllie(ch)elbeeks(ch), bn. : de Mie(ch)elbeeksche Ponkers , ook zelfst. : ne Mie(ch)elbcekschen, m.; 'nz k[ie(ch)elbeeksche, vr. ; de
Mie(ch)elbeeksche, mv. ; 't k[ie(ch)elbeeks, o. ;
op zij' Mie(ch)elbeeks.

Modderodde (klemt. op rod), vr. Altijd met
het lidw. de : de Modderodde (Waalsch .^llontde-Rhodes) es 't hoogste punt tsussen Opbrakel
en Vtoesberge. Zie Idioticon.
Moerbeke, o. Moerbeke bij Geeraardsbergen.
Moeskroen (klemt. op kroen), o. Fr. Mouscron. Moeskroen es Frans.
— Afl. • illoeskroens(ch), bn. ; ook zelfst. : ne
Moeskroenschen, m.; 'zn Moeskroensche, vr. ; de
Moeskroensche, mv. ; 't lloeskroens, o. ; op zij'
Moeskroens.

Molenbeek, O. Zie MEULEBEKE.
Molens, m. mv. Zie MEULENS.
Mons, o. Bergen.

Mooregem (sch. o), o. 't Ligt te(g)en Anorde.
— Afl. Mooregems(ch), bn. ; ook zelfst. : ne
lilooregemschen, m. ; 'na Mooregemsche, vr. ; de
Mooregemsclze, mv. ; 't 1llooregenas, o. ; op zij'
1llooregems.

Mooreland (sch. o), daarnaast Mooriejaland
(klemt. op moo), o. Het Land der Mooren of der
Negers. De Keunenk va' Mooriejaland of
't lllooreland, een der Drie-Koningen.
-- Afl. Moor of Jlooriejaan (jaan met den
klemt. en met zovl. lange a), m. Verspreid uithangbord : In de Illooriejaan (geschreven Mooriaan). Zie Idioticon (MOOR, MOORIALAND).

Moortzeele (sch. o en e), o. Moortzeele bij
Oosterzeele,

Mouscron, o. Zi e MOESKROEN.
Morke, o. Maarke. Morke, dat es 'n gemeente;
de Morke, dat es 'm beke.
— AH. yllorks(ch), bn. : de Morksche boeren ;
ook zelfst. : ne Morkschen of Morkeneere, m.;
'm Morksche, vr., de Morksche, mv. ; 't Morks,
o. ; op zij' Morks.
Mullem,

0.

Mullem ligt op Overschelde.

Munkzwalm, o. Zi e MEU NKZWALME.
Muitte, o. ilWunte bove' Gavere.

N
Namen (zovl. lange a), o. Niet gewoon. Men
zegt meer Namur (op zijn fr., als Nammuur).
Stad en provincie.
Nammuur, Namur (op zijn fr.), o. Zie NAMEN.

ma(ff)er as de doo(d) van Nazerette, zeer mager

Nederboelare ; Nederbrakel(e) ; Nederee-

name ; Nederhasselt ; Nederzwalm(e). Zie op
NEER-.

Neerboelare, o. ; daarnaast Neerboelaarde
(uitspr. gewoonlijk -lord?), en, gewoon, Boelaarde (-lor da), soms Boelare. Zie KOELA ARDE.
Neerbrakele, O. Zie 't gewone BRAKELE.
Neereename (uitspr. nolna, 2e ee scherpl.), o.

Nedereename.

Neereenome, o. Zi e NEEREENAME.
Neerhasselt, o. Nederhasselt. Min bekend dan
Ophasselt.

Neerzwalme, o. Zie 't gewone

ALDERHE-

LEGEN.

Nienove (klemt. op nie), o. Ninove. — Spotnaam. De Worteleters van Nienove. Bij KIL. :
Wien hove.
— Afl. Nienoofs(ch), bn. : de Nienoofsche
Worteleters (zie de sage in Idiotic.) ; ook zelfst. :
nen Nlenoofschen, m., ook (modern) Nienovietere, m.; 'n Nienoofsche, vr. ; de Nienoofsche,
mv. ; 't Nienoofs, o. : ge spreekt Nienoofs ; op
zijn Nienoofs.
Niepoort (nie met den klemt., poort met sch.
o), o. Nieuwpoort.
Nievelle (klemt. op vel), o. Soms (aangeleerd)
Nijvele. Fr. Nivelles.

Nieuwpoort, o. 't Gewone woord is NIEPOORT.

Nijs-Boekel, o. Zie NIJS-BOEKELE.
Nijs-Boekele (gewoonlijk klemt. op boe), o.

De slot-e valt dikwijls in de uitspr. weg. Der
rijn twie Boekels : Blaas-Boekel en Nijs-Boehele. -- Spotnaam. De Mains(ch)e' van NijsBoekele, omdat de inwoners, al sprekend, veel
't woord mains(ch) bezigen : ja, mains ! 't en
doe', mains ; wel, mains toch ! enz. Te NijsBoekel zijn de klain hinders ook al mains(ch)en !
Afl. Nijs-Boekels(ch), bn. ; ook zelfst. :
nen Nijs-Boekelschen, m. ; 'n Nijs-Boekelsche,
vr. ; de Nijs-Boekelsche, mv. ; 't Nijs-Boekels, o.;
op zijn Nijs-Boekels.
--

Nt vel (e), o. Zie NIEVELLE.
Nokere, o. 't Ligt te(g)e Kruishautenn. Som-

megte inains(ch)en hen (hebben) hoore sprake
van de silted van Nokere, een soort van profeet,
die den slag van Brugskiesveld (?) heeft voorspeld. Hier was 'is ijzerie of 'n glazie bru(gg)e,
zai naij' vader zaleger.
Normandiecn (klemt. op die), o. Normandië.

De naam is bekend, de streek weinig of niet.
— Afl. Normank, Norremank (klemt. op
mank), m., eig. een inwoner van die streek ;
gewoon : een Normandisch paard. Zie Idioticon.

NUIKERKE
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Nuikerke (klemt. op nui ), o. Nukerke tus-

schen Audenaarde en Ronse. Niet te verwarren
met Nukerke; zie ald.
— Afl. Nuikerks(ch), bn. : de Nuikerksche
Wevers ; ook zelfst. : nen Nuikerkschen, m. ;
'n Nuikerksche, vr. ; de Nuikerksche, mv. ;
't Nuzkerks, o. : 't Nuikerks en verschilt nie'
vele van 't Zegelselns; op zijn Nuikerks.

Nukerke (klemt. op nu), o. Dezelfde parochie
als Loewieze-Marie of Marie-Loewieze . der staat
'n nu (nieuwe) kerke. Vgl. NUIKERKE.

0
Oebrechtegem (klemt. op brech ), o. W oubrechtegem.
Oelter, o. Zie OELTERE.
Oeltere, o. Oultre. De slot-e valt dikwijls in de
uitspr. weg. Oelter ligt bij Nienove.
Ogy, o. Zie OODZIJJE.
Olieveten (klemt. op ve), o. (?). Bekend in de
uitdr. : 't Hofke van Oliveten, waar Jezus den
lijdensbeker dronk. Zie Idioticon.
Olsen, o. Zie OLSENE.
Olsene, o. De eind-e valt dikwijls in de uitspr.
weg. Olsene bij Deinze.
Onkerzeele (sch. e), o. Dorp bij Geeraardsbergen. — Spotzegsel. Als 't slecht weder is, zegt
men : 't es effenaf were gelijk t' Onkerzeele,
omdat (le menschen van die gemeente veel het w.
effenaf gebruiken.
Oodzijje (klemt. op zij), o. Waalsch : Ogy.
Ooike, 0. Zie EUIKE.
Oombergen (sch. o), o. Spotnaam : de Ges-

buiken (= Gersbuiken of Grasbuiken) van Oombergen, naar 't spotrijmpje : t' Oomberge' li(gg)en
ze mee houlderen (hunlieder) buik in 't ges, as

OYCKE

— Afl. Oostenrijkere, m. ; -- Oostenrijks(ch),
bn. ; ook zelfst. : (soms) nen Oostenrijkschen,
m. ; 'n Oo stenrijksche, vr. ; d' Oostenrijksche,
mv. ; 't Oostenrijks, o. Vgl. Idioticon.

Oosterzeele (sch. o en e), o. T' Oosterzeele
weunen de pijlmakers. Zie Idioticon.
-- Afl. Oosterzeels(ch), bn. : d' Oosterzeelsche
pijlmakers; ook zelfst. : zien Oosterzeelschen, m.;
'n Oosterzeelsche, vr. ; d' Oosterzeelsche, mv. ;
't Oosterzeels, o.
Oostviaanderen (zovl. lange a) of -vlonderen,
o. De provincie van dien naam.
— Afl. Oostvlaandereere (of -vlon-), m., zeldener Oostvlomenk, m.; — Oostvlaanders(ch)
of -vlonders(ch), bn. : d' Oostvlondersche tale ;
ook zelfst. : nen Oostvlaanderschen (of vlon ),
m., vgl. boven Oostvlaandereere; 'n Oostvlaandersche (of -vion-), vr.; 't Oostvlaanders (of
-vlon-), o., de streek of de taal van Oostvlaanderen ; op zijn Oostvlaanders (of -vlon-). Zeldener : Oostvlaalnsch (uitspr. "looms met zachtl. o).
Opbrakel, o. Zi e OPBRAKELE.
Opbrakele (zovl. lange a), o. De slot-e valt
dikwijls weg. Sente Martie (Sint Marten) staat
-

.

t' Opbrakele,
— Afl. Opbrakeleere, m. ; — Opbrakels(ch),
bn. ; ook zelfst. : 'n Opbrakelsche, vr. ; 't Opbrakels, o. ; op zijn Opbrakels.

Ophasselt, o. 't Ligt op de bane nor Nienove.
— Afl. Ophasselts(ch), bas. : d' Ophasseltsche
keeremesse; ook zelfst. : nen Ophasseltschen, m.;
'n Ophasseltsche, vr. ; d' Ophasseltsche, mv.;
't Ophasselts, 0. ; op zijn Ophasselts.

Oranje, o. Zi e ARANJE.
Orroir, O. Zie ORROO.
Orroo (roo met sch. o en den klemt.), o.
Waalsch : Orroir. De Kluizemberg likt op
Orroo.

't keerenzes es. Zie SENTE-GOOREKS.

Oudenaarde,O. Zie ANORDE.

— Afl. Oolnbergs(ch), bn. : d' Oonzbergsche
Grsbuiken; ook zelfst. : nen Oombergschen, m. ;
'n Oonzbergsche, vr. ; d' Oornbergsche, mv. ;
't Oombergs, o. ; op zijn Oombergs.
Oordegem (sch. o.), o. Oordegem ligt nor de
kant va' Wetteren.
Oorlejans (oor met den klemt. en zachtl. o), o.

Oultre, O. Zi e OELTERE.

Orleans. — Als stofnaam, m. Zie Idioticon.
Oostakker (sch. o), O. Zie OOSTAKKERE.
Oostakkere (sch. o), o. De slot-e valt dikwijls
in de uitspr. weg. Bedevaartsplaats : Ons-Lievrauwe van Oostakkere.

(sch. o, klemt. op enda), o. De bekende zeestad.
— Afl. Oostendeneere, m. ; — Oostends(ch),
bn. ; ook zelfst. : 'n Oostendsche, vr., vrouw van
Oostende ; 't Oostends, o. ; op zijn Oostends.
Oostenrijk (oos met sch. o en den klemt.), o.
't Bekende land. Verspreide uithangteekens :
Oostende

In 't Huis van Oostenrijk ; in den Keizer
(uitspr. de Keizer) van Oostenrijk. — Vgl. Idiot.

-

Overboelaarde (zovl. lange a), gewoon Overboelorde, soms Overboelare, 0. Der zijn twie

Boelorden, Neerboelorde of Boelorde, en Overboelorde.
— Afl. Overboelor(d) s(ch), bn. ; ook zelfst.
nen Overboelor(d)schen , m. ; 'n Overboelor(d)sche, vr. ; d' Overboelor(d)sche, mv. ;
't Overboelor(d)s, o, ; op zijn Overboelor(d)s.
Overmeere (klemt. op o, mee met sch. e), o.

Overmeire.

Overschelde, vr. (?). De streek langs den linkeroever der Schelde. Zie Idioticon.
— Afl. Overschel(d)s(ch) , bn. : Overschel/d)sche brakken; Overschel(d)sche sliederieslij Overschel(d)schen uitepatuit ; Overschel(d)sche Papeters; ook zelfst. : nen Overschel(d)schen, m. ; 'n Overschel(d)sche, vr. ;
d' Overschel(d)sche, mv. ; 't Overschel(d)s, o. ;
op zijn Overschel(d)s. Zie Idioticon.

Oycke, O. Zie EUIKE.

,
^

8

PAMEL.
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Afl. Portie-, Portagees (gees met zachtl. e
en den klemt.), m. Vgl. Idioticon.
--

P
Pamel, o. Zi e PAMELE.
Pamele (uitspr. pomala), o. De eind-e valt dik-

wijls in de ,uitspr. weg. Pamel, parochie van
Audenaarde. De schoone kerke van Ons-Lievrauwe va' Pomele. De gemeente Pomele bij
Nienove 'n es abij (bijna) nie' gekend. Zie Idiot.

Parek (uitspr. parak met zovl. lange a), o.
Zie PARIK.
Parijs (korte a, klemt. op rijs), o. De bekende
wereldstad. Jaintse (— Jantje) va' Parijs, de
held eener wijdverspreide volksvertelling. Zie
Idioticon.

PRUISELAND. Werke veer de keunenk va' Pruisen,

nutteloos werk doen. Zie Idioticon.
— Afl. Pruis, m., daarnaast, soms, Pruiseneere en Pruiseschen; — Pruises(ch), bn. ; ook
zelfst. : ne Pruiseschen, m. ; 'm Pruisesche, vr. ;
de Pruisesche, mv. ; 't Pruises, o. : 't gaat er
Pruises of op zij' Pruises, 't gaat er bont. Zie
Idioticon.

Q
Quaremont o. Zie
,

Parik (uitspr. parak met zovl. lange a), o.
Parikke (meestal geschreven Paricke). Parek
ligt op de bane va' Giezeberge.
— Afl. Pareks(ch), bn. : de Pareksche boeren;
ook zelfst. ne Parekschen, m. ; 'm Pareksche,
vr. ; de Pareksche, mv. ; 't Pareks(ch), o. : 't Pareks trekt al 'ni beets' op de tale va' Giezeberge;
op zip' Pareks.

Pauwlatem (uitspr. -latam, la met zovl. lange

a en den klemt.), o. Pauwlatem es g'heel klaine.
Zie Idioticon.
— Afl. Pauwlateyns(ch), bn. ; ook zelfst. : ne
Pauwlatemschen, m. ; 'in Pauwlatemsche, vr. ;
de Pauwlatemsche, mv. ; 't Pauwlatenns, o. ; op
ryZj' Pauwlatems.. Zie Idioticon.

Petegem, 0. Petegem bij Audenaarde. 't Volk
van ons kanten en kent Petegem bij Dainze
niet. Zie Idioticon.
— Afl. Petegems(ch), bn. ; ook zelfst. : ne
Petegemschen, m. ; 'm Petegemsche, vr. ; de
Petegernsche, mv. ; 't Petegems, o. ; op zij' Petegems. Vgl. Idioticon.
Petit Enghien. Zie LETTELENGEN.
Piekardiecn (klemt. op die), o. Pikardië. 1(n)
-

Piekardieën (geschreven : In Pikardié(n) ), verspreid uithangbord. Vgl. Idioticon.

Pikardié n, o. Zie PIEKARDIEËN.
Pinte (de), vr. (?). Fr. : la Pinte. De Pinte
ligt e paar ure' va' Gent.

Polen, o. Landnaam.
soms Polonees (klemt. op
mees), m., naar 't fr. Polonais, Polak (dat men
niet gebruikt) : zoo zat as ne Polanees. Zie Idiot.
-- Afl. Polanees,

Pollare (zovl. lange a), o. Pollare 'n es nie'
verre van Nienove.

Pomel(e),

Pruiseland, o. Zie PRUISEN.
Pruisen, o. Landnaam. Daarnaast

o.

Zi e PAMELE.

Poperenge (klemt. op po), o. Kleine stad in
West-Vlaanderen. Rond Poperenge kweekera ze
veel hoppe.

Portegaal, o. Zie PORTLIGA AL.
Portugaal (uitspr. portu- of Aorta-, por ge-

woonlijk met den klemt., gaal met zovl. lange a),
o. Zie Idioticon.

KAREMONT

en HOOTOND

in Idioticon.

R
Rijsel, o. Zi e RIJSELE.
Rijsele, o. De eind-e valt dikwijls in de

uitspr. we g . Stad ; fr. Lille. Der zijn der nog al
vele va' L"eg elsem die al de kante' va' Rijsel zij'
gaan) wennen.
— Afl. Rijseleere, m., Rijselaar ; ook : soort
van aardappel ; daarnaast Rijselsche, m. mv. : dat
zij' schoone pato(dd)ers ; zijn 't Rijseleers (of
Rijselsche) ? ; — Rijsels(ch), bn. : de Rijselsche
bane ; ook zelfst., zie boven.
Roebee (bee met zachts. e en den klemt.), o.
Naar fr. Roubaix; zie ald.

Roeselare (roe met den klemt., la met zovl.
lange a), o. Stad in West-Vl. Bij KIL. : Roesselaer.

Rome, o. Zie ROOMEN.
Ronse, o. Stad; fr. Renaix. --- De fietel va'

Ronse, de vermaarde St. Hermesommegang. Zie
FIETELE in Idioticon. -- Te Ronse verkoopen de
bakkers fietenaaruls ; zie dit woord in Idioticon.
— Spotnamen. De Slekkentrekkers va' Ronse :
als de processie of fietele va' Sent Hermes (den

patroon van de stad) terug op de Groote Markt is
gekomen, gaan de deelnemers die zeer talrijk zijn,
rond het plein; dat gebeurt zeer, zeer langzaam
en de toezieners zeggen al lachende : de Rouseneers zijn an 't slekken-trekken ; vandaar de
spotnaam. De Vlie( )evangers va' Ronse, nl. de
luiaards. De Zotte' va' Ronse : de zinneloozen

gaan in St. Hermeskerk ter bedevaart en hun
naam wordt aldaar in een boek opgeschreven ;
vandaar ook de zegswijs : óp dem boek (of zottenzboek) te Ronse staan, zinneloos zijn. Tot iemand
die van Ronse terugkeert, zegt men schertsend :
hett' on (hebt ge u) oei dem boek late zetten ? —
Spotrijm. Brugg' es zot, Gent es bot, Kurtrijk
hee ne zin, Rons' hee' van den duvel in; Biekorf,
III, 252. — Als men tot iemand zegt : ge zij'
zot, of zwijgt, zot, of iets dergelijks, antwoordt
men : die zot zijn, hen (hebben) te Rons' in de
grendel van de kerkdeure gebeten ! — Vgl.
Idioticon ; hier MEIDEN.

ROOBORST

— Afl. Ronseneere, m.; — Ronses(ch), bn. :
,de Ronsesche ( soms Ronseneersche) Zotten of
Vlie(g)evangers of Slekkentrekkers ; ook zelfst. :
'n Ronsesche, vr. ; 't Ronses, o., 't dialect van
Ronse : Ronses en es g een Anors (Audenaardsch) ;
op zij' Ronses, soms op zij' Ronseneers. Vgl.
Idioticon.

Rooborst (uitspr. roobost, roo met sch. o en
den klemt.), o. Zie 't gewoner BOST.
Roobost, O. Zie ROOBORST.
Roomen (sch. o), o. Rome.

De Paus va'
Roomen. Zie nog geijkte uitdrukkingen in Idiot.
— Afl. Roomen, ww. ;
Rooms(ch), bn. ; —
Romain, m., Romein. Zie Idioticon.

Roozebeke (roo met sch. o en den klemt.), o.
Ons-Lievrauwke va' Roozebeke. 't Meuleke te
Boembeke ligt op Roozebeke.
— Afl. Roozebeeks(ch), bn. ; ook zelfst. : ne
Roozebeekschen, m., een inwoner van Roozebeke;
'n Roozebeeksche, vr. ; 't Roozebeeks, o. ; op zij'
Roozebeeks.
Roubaix ( uitspr. roebee, klemt. op bee), o.
Tieste weunt te Roebee bij Rijsele.

Ruien, o. Ruien bij Berchem.
— Afl. Ruiens(ch), bn. ; ook zelfst. : ne Ruienschen (soms Ruieneere), m., inwoner van Ruien;
'n Ruiensche, vr.; de Ruiensche, mv ; 't Ruiens,
o.; op zij' Ruiens.

Ruiselee (klemt. op rui, lee met zachtl. e), o.
Ruiselede. De verbeterengschole te Ruiselee.
Rupelmonde, o. Op de Schelde.
Rusenaken (klemt. op ru, na met zovl. lange a),
o. Waalsch : Russeignies.
Russeignies, 0. Zie RUSENAKEN.

Ruusland, o. Rusland.
— Afl. Ruus, m., Rus ; — Rusas(ch), bn. :
de Rusasche tale; ook zelfst. : 'n Rusasche, vr.,
een vrouw uit Rusland ; 't Rusas, o., de taal der
Russen ; op zzj' Rusas. Zie Idioticon.
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kamp es ee(n) van de vier uiterste. Vgl. IMPE,
UITBERGEN, WANZEELE. - Te Scheeskanzp
verhongeren de lnusschen in den torvenoekst

(tarwenoogst), omdat de akkers er zoo mager zijn
en zeer weinig graan voortbrengen. Of erger nog:
te Scheeskamp moeten de znusschen op houder

(hunlieder) kniens (kniëen) zitten om an de
torve (tarwe) te Braken, zoo klein en nietig zijn
er de halmen !
Scheeskamp, o. Zi e SCHEERSKAMP.
Scheldego (klemt. op schel), o. Schelderode.
Schellebelle (klemt. op bel; soms op schel), o.
Dorp bij Wetteren. De pottekes (of pottekies)mort (— markt) te Schellebelle; men verkoopt
er steenen potjes als kinderspeelgoed.
Schendelbeke, o. Schendelbeke — 'n uurke
va' Giezeberge.

Scherpenheuvel, o. Zi e SCHERPENHEUVELE.
Scherpenheuvele (klemt. op scherp of op

heu), o. De slot-e verdwijnt dikwijls in de uitspr.
Ons-Lievrauwke va' Scherpenheuvele.

Schiedam, o. De naam der Hollandsche stad
is schier onbekend; niet de naam — alsdan m. —
van de bekende jenever. Zie Idioticon.
Soh00risse, o. Zi e SCHOORSE.
Schoorse (uitspr. schoosa met sch. o), o.
Schoorisse ; Waalsch : Escornaix. — Spotnaam.
De Mains(ch)e' van Oes : zij zeggen oes iplv.
ons ; zie dit w. in Idioticon.
— Afl. Schooseneere, m. ; — Schoosas(ch),
bn. : ne Schoosasche pachtere ; ook zelfst. :
'n Schoosasche, vr.; 't Schoosas, o., de taal van
Schoorse ; op zij' Schoosas spreken.
Schotland, o. Landstreek.
— Afl. Schotlandere, m. — Of schots(ch),
ongemanierd, hiertoe behoort ? Zie Idioticon ;
FRANCK-VAN WIJK ; VERCOULLIE.

Seevergem, Segelsem, Selzate, Semnterzake,
o. Zie op Z-.

Sent Aman(d)s berg (klemt. op man(ds), o.
-

-

Dorp bij Gent.

S
Sampainden, daarnaast Sambainje, o. De
streek ( nl. Champagne) is onbekend ; wel de
naam van den wijn — alsdan m. Zie Idioticon en
hier CHAMPAGNE.
Santbergen, 0. Zie ZANTBERGEN.

Sarlardenge, o. Zi e Z kARLINGE.
Sarlera, O. Zi e CHARLEROI.
Saveuije, o. Savooie, landschap. De streek is
onbekend ; de naam is overgebleven als naam
eener koolsoort. Zie sAVEU(J)E in Idioticon.
Schaarbeke (met zovl. lange a), o. Schaarbeek,
gehucht van Aalst ; ook : voorstad van Brussel.
Schallafe (klemt. op laf), o. Waalsch : Escana. ffles. Schallaffe ligt op de Schelde.

Scheerskamp (uitspr. schees- met sch. e en den
klemt.), o. Cherscamp. — Spotzegsels. Schees-

Sent Antelenks (klemt. op ant), o. Sint-Ante-

links.

Sente-Blaziejuus-Boekele (klemt. op bla en
met zovl. lange a), o. Zie BOEKELE.
Sent Denijs (klemt. op Hijs), o. St. Génois in
West-Vlaanderen.
Sent-Denijs-Boekele (klemt. op nijs), o. Zie
-

NIJS-BOEKELE.

Sent-Denijs- Westrem ( klemt. op Hijs), o.
Dorp bij Gent.

Sent Ernelle (klemt. op nel), o. Metathesis
van Sente-Renelle (= Renildis). Fr. Saintes.
Bekende bedevaart in Brabant.
Sente-Gooreks of Sente-Goorens (klemt. op
goo en met sch. o), o. St. Gooriks-Audenhove.
Fr. Audenhove-St. GE(ry. — Spotrijm. SenteGooreks -- krouinest (kraainest); te Strijpen es
-

't alderbest; Zottegem — vergulde stoel; Bras=
velde — mespoei ; Leevergem — paddeges;
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(gehoord te Zottegem).
Sent - Hubert (uitspr. Hubert op zijn fr., klemt.
op bert), o. Die van ne razegen hond gebeten es,
Kaa' nor Sent-Hubert ; hie werdt er gebrand
mee' de sleutel va' Sent-Hubert.
Sente-Korneles (uitspr. -nelas, ne met den

SPOONJE.

Spa (uitspr. met ndl. lange a), o. Bekende stad.
Spiere, o. Fr. Espierres. De Spiere, dat es

klemt.), o. Sint-Kornelis-Hoorebeke. Vgl. HooREBEKE.

ook 'n vaart en 'n riviere.
Steenhuize (steen met sch. e en den klemt.), o.
Steenhuize 'n t íWijnhuize maken een gemeente
Steenhuize- Wijnhuize.
Spoonden ( uitspr. spoon(da)n) , o. Zie

— Afl. Sente-Korneels(ch), bn. : Senksen es
de groote Sente-Korneelsche keeremesse; ook
zelfst. ne Sente-Korneelschen, m.; 'n SenteKorneelsche, vr. ; de Sente-Korneelsche, mv. ;
op zij' Sente-Korneels, o., naar de manier van de
inwoners van Sente-Kornelas.
Sente-Lievens-Essche (klemt. op lie, of soms
op es), 0. Zie ESSCHE.

SPOONJE.

Spoonje (zachts. o), o. Daarnaast Spoon/de)n.
Spanje. Werke veur de Keunenk va' Spoonje.
Zie Idioticon. — De naam komt in kinderrijmen ;
zie AROONJE,
Afl. Spoonjord , m., Spanjaard ; —
Spoons(ch), bn. : Spoonsche tale, Spoonsche
sorze; Spoons Naut; Spoonsche moerbazen, vr.
mv. ; ook zelfst. : 'n Spoonsche, vr., een vrouw
uit Spanje; 't Spoons, o., de Spaansche taal ; op
zij' Spoons. — Zie Idioticon.
Stok (de), m. Wijk van Ronse; Waalsch :
l'Eto (of l'Etau). Vgl. de verspreide familienaam

Sente-Lievens-Hantem (klemt. op lie, of
soms op liau), o. Zie HAUTEM.
Sente - Mariej a - Audenho ve, Sente - MarieAndenhove, o. zie ANHOVENE.
Sente -Marieja- Hoorebeke, Sente - MarieHoorebeke (klemt. op hoo en met sch. 0), o.
Zie HOOREBEKE.

Sente-Mariej a-Latem, Sente-Marie-Latem

met zovl. lange a en den klemt. ), o. Zie

LATEM.

VAN DER STOCK.

Sente-Marieja-Lierde (klemt. op lier), o. Zie

Strijpen, o. Klein dorp bij Zottegem. Te
Strijpen es 't alderbest ; zie SENTE-GOOREKS.
— Spotnaam : de illains(ch)en (of de Zielen) va'
Strijpen; 't schijnt dat de inwoners, al sprekend,
veel mains toch en snij' zielke toch in hun rede
gebruiken. — 'n Stetnine gelijk die van de
paster va' Strijpen, een zeer zware, grove stem :

MALLIERDE.

Sente-Nieklaas (met zovl. lange a), o. Zie

't gewoner

SENTE-NIEKLOUS.

Sente-Nieklou(i)s (klous met speciale zovl.
ou

en den klemt.), o. Sint-Niklaas.

Sent - Sauveur (uitspr. sent zonder t, San-

't volk vertelt dat er te Strijpen een pastoor was,
die zoo luid kon zingen dat de beelden van de
heiligen naar beneden daverden !
— Afl. Strijpens(ch), soms Strijps(ch), bn. :
de Strijp ensche boeren ; die van Zottegem tergen
die van Strijpen, zeggende : Strijp ensche brak-

veur gewoonlijk op zijn fr. en veur met den

klemt.), 0. •Waalsch dorp bij Ronse ; naar fr.
Saint-Sauveur.

Sent - Truien (klenst. op trui), o. St. Truiden.
Seveneeken, o. Zie ZEVENEEKEN.
Sichem. Zie SIECHEM.
Siechem, o. Sichem. Siechem es de stasie veur

ken, luize' mee' zakken, vleuë' mee hoopen, ze
kommen ze nor Zottegem verkoopen ! Vgl.
HOOTOND, KAREMONT ; tergnaam : de Strijpensche lllains(ch)en of Zielen (zie boven) ; ook
zelfst. : ne Strzjbenschen, soms Strijpeneere, m. ;
'n Strijpensche, vr. ; de Strijpensche, soms
Strijpeneers, mv. ; 't Strijpens, o. ; op zij'
Strijp ens.

Scherpenheuvele.
Siena ( klemt. op sie, na met korte a ), o.
China. Vgl. Idioticon.
— Afl. Sienees, m. ; mv. Sienezen; fr. Chinois;
— Sienees(ch), bn. : de Sieneesche tale ; ook
zelfst. : 'n Sieneesche, vr. ; 't Sienees, o., de
Chineesche taal; op zij' Sienees. Vgl. Idioticon.

Sienoui (klemt. op noui), o. Sinaai, in 't Land
van Waas.
o. Zi e SIENA, SIENOUI.
Sint(e)-. Zie op SENT(E)-.

Sina s Sinaai,

Skallaffe, O. Zie SCHALLAFFE.
Slai^te,

O. Zie SLEINE.

Sleidinge, O. Zie SLEINE.
Sleine (uitspr. Slaina), o. Sleidinge.
Slienderbosch, m. Zie Idioticon.

STROOMEN

Smeerhebbe (klemt. op smeer en met sch. e), o.
Klein dorp boven Steenhuize.
Smetlee (lee met zachte e en zonder den
klemt.), o. Smetlede.
Somergeln, Sotteg ern, o. Zie op zo-.
Spaanje (uitspr. woonja met zachtl. o), o. Zie

t' Oombere e' li(gg)en ze mee houlderen (hunlieder) buik in 't ges (gers), as 't Keeremes es

(Za
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Stroomen, Rivieren, Beken. De bekendste
zijn :
de Schelde, altijd vr. ;
de Maas (zovl. lange a), vr. ; niet, zooals men
't verwachten zou : zllaze;
de Laie (= Leie), vr. ;
de Zwal(le)me, m. ; deze rivier doorloopt het
gansche Zuid-Oostvlaandersch dialectgebied ;
de Morke (= Maarke), vr. ; ze bevindt zich
gansch in ons dialectgebied;
de Perlenkbeke, soms Berlenk (klemt. op
lenk), vr. : ze begint te Zegelsem en loopt in
den Zwalme te Alderhelegen (_ Nederzwalm) ;
-

SULSIICE
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ook vroeger de Steenbeke (uitspr. steeen- met
sch. e) geheeten ; VANDER MAELEN, DIct. g éog r.
Fl. Or. schrijft Palinbeke;
de Krombeke, tusschen Schoorisse en Zegelsom; ze loopt in de lllorke;
de Ronne, vr., bij Ronse ;
den IJzer(e), m., in West-Vlaanderen, welbekend sedert den wereldoorlog ;
de Spiere, vr.; fr. l'Espierre ;
de Samber(e), vr. ;
den Dendere, m. ; de Senne (niet Zenne), vr. ;
de Dijle, vr. ; de Rupel(e), m. ; den Demer(e),
m.; de Nete, vr., de groote en de kleine ; de
Durme, vr.; de laatste zijn ook bij name bekend ;
de Rijn, m., in Duitschland ; de Sijne (fr.
Seine) in Frankrijk.

Sulsike, o. Zi e ZULZEK.
Swevegem, Swevezeele, o. Zie op ZWE -.

Synghem, O. Zie ZENGEM.

T
Teemsche (zachtl. e), o. Temsche; fr. Tamise.
Sent Omelberge staat te Mater en te Teemsche,

zij wordt er nl. vereerd.
Temsche, O. Zie TEEMSCHE.
Ternat (klemt. op nat), o. Ternat ligt op
c'ijzerie bane nor Brusele.

Thielt, Thienen, Thoerout, o. Zie TIELT,
TIENEN, TOERHAUT.
Tiegem, o. Bekende bedevaart van Sint-Arnoldus.
Tielt, o. Thielt. KIL.. Tielt.
Tienen, 0. Thienen ; fr. Tirlemont. KIL. :
Tienen.
Toerhaut, o. Thoerout. KIL. : Toerhout.

Tollebeek, ook Tollebeke, o. Thollembeek in
Brabant.

Tongeren, o. De naam is bekend.
Tournay, O. Zie DOORNEK.

Turkije, Turnhout, o. Zie TUUR -.
Tuurkij j en (klemt. op kij), o. Turkije.
— Afl. Tuurk, m. : de grooten Tuurk, het
hoofd van dit land ; — Tuurks(ch), bn. : de
Tuurksche reliez ie ; Tuurkschem baiord ;
Tuurksche torve, vr. ; Tiuurks(ch) kooren, o. ;
ook zelfst. : 'n Tuurksche, vr., vrouw uit Turkije ;
't Tuurks, o., de Turksche taal; op zijn Tuurks.
— Zie Idioticon.
Tuurnhaut, o. Turnhout, — Pierke van
Tuurnhaut, naam van een buitengewoon groot
mensch, geboren te Tuurnhaut; voor een zeven-

tigtal jaar of meer liep hij 't land af en vertoonde
zich overal voor geld.

U
Uitbergen, o. Uitbergen is ee(n) van de vier
uiterste ; d' ander zijla Impe, Scheeskamp en
Wanzeele : het zijn vier kleine, ellendige gemeentekes tusschen Aalst en Wetteren.

Uutverdegem (klemt. op ver), o. Volksnaam
van Godverdegem (zie ald. ).

V
Velzik (uitspr. -zik of -zak), o. Velsicke (de
gewone schrijfwijze). Velzak ligt te(g)e Zottegem,
Zie Idioticon.
— Afl. Velzeks(ch), bn. ; ook zelfst. : ne Velzekschen, soms ne Velzikkeneere, m. ; 'n Velzeksche, vr. ; de Velzeksche, mv. ; 't Velzeks(ch),
o., de taal van dit dorp; op zij' Velzeks(ch).
Veurne, o. Fr. Furnes. De boter uit 't Veurnambacht. Den Ommegank va' Veurne.

Viane, O. Zie VIEJANE.
Viej ane (klemt. op ja en met zovl. lange a),
o. Viane bij Geeraardsbergen.

Vielvoorde (klemt. op viel, sch. o), o. Vilvoorde.

Vilvoorde, O. Zie VIELVOORDE.

Vlaanderen (uitspr. met zovl. lange a, ook
gewoon Vlondaran), o. ; mv. -ders, soms -deren.
Der zijn twie Vlaanders : Oost- Vlaanderen en
West- Vlaanderen. 'k Ben uit de Vlonderen.
Afl. Vlaan- of Vlondereere, m., inwoner
—

uit Vlaanderen ( nl. uit Oost- of West-Vl. ) :
Brabanders en Antwerpeneers zij' Vloinengen
(soms Vlarnengen met zovl. lange a), mor 't en
zij' geen Vlaandereers ; 't volk spreekt ook van
Oostvlondereers en LVestvlondereers. — Hetzelfde verschil bestaat tusschen Vlaanders(ch) of
Vlonders(ch) en Vlaamsch of gewoner Vloorns(ch)
(met zachts, o) : de Zuidooslvlondersche tale; al
de Vlomenge spreken de Vloomsche tale ; te
Giezeberge spreken de rnains(ch)e Vlooms, mor
't trekt stijf op 't Braban(d)s en 't en es gee'
Vlonders nie meer.
Vlierzeele (uitspr. bewoon Vliezeele, zee met
sch. e en zonder den klemt.), o. Vlierzele.
Vlierzele, O. Zie VLIERZLELE.
Vliezeele, O. Zie VLIERZEELE.

Vloersberge (uitspr. vlees- met klemt. ), o.
Vloersberge ; Waalsch : Flobecq.
— Afl. Vloesbergs(ch), bn. ; ook zeifst. : ne
Vloesbergschen, m. ; 'n Vloesbergsche, vr. ; de
Vloesbergsche, mv. ; 't Vloesbergs, o., het
Waalsch van Vloersberge ; op zij' Vloesbergs.
Vloesberge, o. Zi e VLOERSBERGE.
Vlonderen, o. Z ie VLAANDEREN.
Volkegem, o. Klein dorp bij Audenaarde.

VOLLLZEEI,B
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-- Afl. Volkegems(ch), bn. ; ook zelfst. : ne
Volkegemschen, m.; 'n Volkegenzsche, vr. ; de
Volkeg emsche, mv. ; 't Volkegems, o. ; op zij'

ZAARLINGE

---

Vollezeele (sch. e, klemt. op vol), o. Dorp in

— Afl. Waregems(ch), bn. : 't es Waregemsche waarhied, 't is een leugen ; 't es Waregems waar; of langer : Wareóoenasche ware kost
'n eurdse (oordje) dierder as ander ware ! Vgl.
Volk en Taal, V, i6.

Vurste (uitspr. vusta), .o.

Waterloo (wa met zovi. lange a en den klemt.,
loo met sch. o), o. De slag va' Waterloo.

Volke rem s.

Brabant.

Vuste ligt te(g)e

Gavere.

Waterpont (zovi, lange a). o. Zie WATRIE-

Vuste, o. Zie VURSTE.
Vriesland, o. Friesland.
-- Afl. Vries, m., Fries ; — Vries(ch), bn. ;
ook zelfst. : 'n Vriesche, vr., vrouw uit Friesland ; 't Vries, o., de Friesche taal ; op zij'
Vries.

W
Waak (uitspr. met zovi. lange a), o. Wodecq,
een Waalsch dorp. Waak es 'n goe halv' ure
va' Vloesberge. -- 't Woord is ontstaan uit
* Woicq < Wodecq (oi zonder den naklank wa
uitgesproken) .
Waas (zovi. lange a), o. 't Land va' Waas. —
Kaartspelrijm. Aas, aas, -- in 't Land va'
Waas, — wor dan (= dat) de maiskies loopen
-- mee vorte kaas te koope ! Zie Idioticon i. v.
AAS, ONDERSTAAN.

Waasmunster, 0. Zie WAASMUNSTERE.
Waasmunstere (zovl. lange a), o. De eind-e
valt dikwijls weg. De naam alleen is bekend.

Waleland (zovl. lange a), o. Walenland. Daarnaast, gewoon, de Walen, m. mv. : hie es mee'
g'heel zijn famielde nor de Walen ; in de Walen
trekken ze kolen.
— Afl. Wale, m. ; Walinne, vr, ; mv. Walen.
Men zegt 'n Wale, niet ne Waal of ne Wale —
juist alsof het woord grammaticaal vr. ware.
G'het (hebt) 'n Wale gekust, tot een vrouw die

een puist op de lippen heeft. Tot een man heet
het : g'het 'n Walinne gekust ! — Waals(ch),
bn. : Waalsche manieren ; ook zelfst. : 't Waals,
o., de Waalsche taal; op zij' Waals. -- Tergrijin
van de kinderen aan den Scheldekant, als 'n Wale
met zijn schip voorbijvaart : Wale, Wale, ronke !
— zeven an 'n tronke,— zeven an 'n keten : —
Wale 'n krijt geen teten ! Of : Wale, Wale,
ronke ! -- zeven an 'n tronke, — zeven an den
herd (= ndl. haard). -- Wale 'n es geem pijpe
toebak werd! Vgl. Volk en Taal, III, 138.

Wannegem, o. Dorpje bij Kruishautem.

PONT.

Watriepont (wa met zovi. lange a en den
klemt.), o. Daarnaast soms WATERPONT. Waalsch
Wattripont, niet ver van Ronse.
Wattripont, o. Zi e WATERPONT.
Waver, o. Zie WAVERE.
Wanere (wa met ndl. lange a en den klemt.), o.
Stad in Brabant.
[Wenen (sch. e), o. Hoofdstad van Oostenrijk.
Welden (uitspr. Wel(da)n), o. Dorp bij Nederzwalm.
— Afl. Wel(de)ns(ch), bn. : de Wel(de)nsche
boerinnen; ook zelfst. : ne Wel(de)nschen, m. ;
'n Wel(de)nsche, vr. ; de Wel(de)nsche, mv, ;
't Wei(de)nsch, o. ; op zit'' Wel(de)ns.
Werviek (klemt. op wer), o. Wervicq in 't fr. :
:

toebak va' Werviek.
— A fl . Wervieks(ch), bn. : Wervieksche snuf;
ook zelfst. : ne Werviekschen, soms Werviekeneere, m. ; 'n Wervieksche, vr. ; de Wervieksche,
mv. ; 't Wervieks, o. ; op zij' Wervieks.

Wetteren, o. De poerfabrieke' va' Wetteren,
Wichelen, o. Zie WIECHELEN.
Wiechelen, o. Wichelen.
Willebroek, o. De vaart va' Willebroek.

Wijlegem, o. Parochie (wijk) van St. DenijsBoekel ; bekende bedevaartplaats.
Wijnhuize, o.

— Afl. Wortegems(ch), bn, : hie es getrauwd
mee e Wortegems maiske ; ook zelfst. : ne Wortegemschen, m. ; 'n Wortegemsche, vr. ; de Wortegemsche, mv. ; 't Wortegems, o. ; op zij' Wortegems.

Woubrechtegem (uitspr. wou of woe, klemt.
op brech), 0. Weinig gebruikt. Zie 't gewone
OEBRECHTEGEM.

E g'huchte va' Wannegem heet Lee (zachtl. e),
dorom ze(gg)en ze nog : Wannegem-Lee.

Z

Wanzeele (zee met sch. e en zonder den klemt.),
o. Klein dorp bij Lede. Wanzeel' es ee(n) van de
vier uiterste — d'helle !

Waregem (zovi. lange a), o. De per(d)ekoersen

te Waregem. Ge zij' va' Waregem, zegt men tot
een leugenaar. Of : da' komt va' Waregem, mor
't es te Leugegem (ingebeelde plaatsnaam) gebeurd ! Of : 't es te Waregem gebeurd en te
Leugegem verteld!

Zie STEENHUIZE.

Wodecq, *Woicq, o. Zi e WAAK.
Woebreehtegem, O. Zi e WOUBRECHTEGEM.
Wortegem, o. Dorp bij Audenaarde.

Zaarlenge, O. Zie Z,AARLINGE.
Zaarlinge (uitspr. met zovl. lange a ; -lenga),

o. Sarlardinge.

— Afl. Zaarlengs(ch), bn.; ook zelfst. : ne
Zaarlengschen, m. ; 'n Zaarlengsche, vr. ; de
Zaarlengsche, mv. ; 't Zaarlengs, o. ;
zij'
Zaarlengs.

ZANTBERGEN
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Zantbergen, o. Santbergen. Zantbergen en
liegt nie' verre va' Giezeberge.

Zaponk (de), m. Zie DZAPONK.
Zeeland (sch. e), o. Hollandsche provincie.
— Afl. Zeelandere, m. ; — Zeelands(ch), bn. ;
ook zelfst. : 'n Zeelandsche, vr., vrouw uit Zeeland ; 't Zeelands, o., het dialect van Zeeland ;
ze was erekleed op her Zeelands.
Zeëlsem, O. Zi e ZEGELS :M.
Zeevergem (sch. e), o. Seeverghem.
,,

Zegelsem (uitspr. ze(g)alsenz), o. Segelsem (de
administratieve vorm).
— Afl. Ze(gelsems(ch), bn. : de Ze(g)elsemsche boeren ; ook zelfst. : ne Ze(g)elsemschen,
m. ; 'n Ze(g)elsemsche, vr. ; de Ze(g)elsemsche,
mv. ; 't Ze(g)elsems, o. ; op zij' Ze(g)elsems.
— Ik som hier alphabetisch op al de plaatsnamen (die mij bekend zijn) van mijn geboortedorp Zegelsein; ik had eerst gedacht zulks te
kunnen doen voor al de gemeenten van de
Zw alm streek ; doch ik zag algauw in dat het veel
opzoekingen zou geëischt en de tijd me zou
ontbroken hebben. De gebruikelijkste en bekendste plaatsnamen zijn met vetter letter gedrukt. De ouder graphic van de niet meer bekende namen is bewaard gebleven.
het Akkerke(n), o. ; in Landboeck (van voor
een paar eeuwen, arch. van Zegelsem) : Ackerken.
het Amansvelt, o. : Landb.; niet meer bij name
bekend.
den Auster Cautere, m. : Landb.; niet meer
bekend.
de Babroecken, mv. : Landb. ; later de Bambroecken ; niet meer bekend.
de Bambroecken, mv. ; zie Babroecken.
het Baveld, o. ; zie BOVELD.
den Beellenbergh, m. : Landb. ; in : de Weeden ten Beellenberghen; .niet meer bekend.
den Beerch, m. ; zie BERG.
de Beerckt, vr. : Landb. ; in : de Weeden de
Beerckt; niet meer bekend.
den Berg, m. ; in Landb. : den Beerch ; behoort hier toe ook : t Velt ten Berghe (Landb.) ?
het Berkensveld, o. ; in Landb. : Groot Berckensvelt en Cleen Berckensvelt.
Berlenkbeke (klemt. op lenk), vr. Soms gehoord
iplv. 't gewone Perlenkbeke (zie ald.).
den Biesmee(r)s(ch), m. : weide gelegen links
van de Laierworde.
den Blenderik (= Blinderik), m. : ligt op
Lieberg; aldus in Etat ind. (18 i o) ( 1 ) ; thans niet
meer bekend ?
het Blijck, o. ; zie BLUCK.
het Bluck, o. ; of het Blijck ; Landb. ; niet
meer bekend.
het Boeckensvelt, o. Landb. Niet meer bekend.
den Boembos(ch), m. Hij lag in de Sectie C.
Thans niet meer bekend. Aldus op het kadasterplan.
het Boesvelt, o. Landb.: tBoesvelt. Thans niet
meer bekend.
(1) Mat indicatif de la contribution foneière de la
commune de Seyelsem, anno 1810.

den Boeterdaele, m. Zie BOTERDAELE,
den Boogaert, m. • Landb. Niet meer bekend.
den Bos(ch), m. Was eig. de Ros(ch)bos(ch),
zie ald. Thans heet men dein Bos de landen waar
dit bosch stond. Men zegt nog soms : 't Bosveld.
Men vindt in Landb. ook : den wilden Bos.
Bosch) ter Heist, m. Naar de volksopvatting
Bos(ch)-te-Rijst (waarvan de Walen Bois-de-Riz
hebben gemaakt). Er bij ligt het Ter-Heistveld.
-

-

Zie TER HEIST.

Bos(ch)-te-Rijst, m. Zie BOSCH-TER-HEIST.
het Bos(ch)veld, o. In Landb.: Bosschevelt.
den Boterdale, m. Lag in de Sectie A. Landb.:
den Boeterdaele. Etat ind. (1810) : Boterdale.
Bij 't volk niet meer bekend.
het Boveld, o. ; in Etat ind.: Baveld ; in
Landb. : tBavelt.

Braems meers, m. : Landb. ; niet meer bekend.
de Bremt of Brempt, vr. : De Brempt ligt
te(g)en Elst.

de Broeken, mv. : nor Opbrakel toe zijn de
.

Broeken.

het Bruulke, o. ; verkl. van bruul, m.;
't Bruulke lag te(g)en 't huis va' mijn auwers
en nie' verre van de kerke.
het Burreke, o. : een der groote wijken van
't dorp ; Landb. : het Burreken.
den Dale (zovl. lange a), m. of o.(?). Aldus in
Elat. ind. (1810).

Dekkauter(e), m. (?) ; zie HEKKAUTER(E).
het Destelstik, 0. ; zie DIEPSTIK.
het Diepstik, o. ; . — het Diepstuk (zie STIK in
Idioticon), een in een laagte gelegen stuk land ;
't Diepstk ligt nor Sente - Kornelas toe ; het
Destelstik en het Ka-stik zijn hier ook ieverst
te zoeken.

het Diepstuk, het Diste/stuk, o. ; zie DIEPSTIK,
DESTELSTIK.

Dijckebroecken, mv. : Landb. ; thans niet meer
bekend.
het Dolleveld, o. ; thans onbekend.
de Doolstrate, vr., een holle straat ; d'Hoolstrate ?

den Doorekauter 'e) (sch. o), m. ; eig. Doorenkauter; Landb.: Doorecautere.
den Dries ter Meeren, m. : Landb. ; niet
meer in gebruik.
het Duvelskassijtse, o., dim. van Duvelskassije, vr.
het Eedeveld : 1700, het Opper-Hinneveld
( voordezen het Eedeveld ), mededeeling van
JAN BROECKAERT ( 1 ) ; zal wel t zelfde zijn als
het Heddenveid (zie ald.).
ter Ellen, o. ; •Landb.: Weede ter Ellen ;
1Íleers ter Ellen ; Veldeken ter Ellen ; zie ter
'

HELLE.

den Euverkautere (= geschreven Overkouter),
m. ; kouter boven of over het dorp gelegen ; op
't kadasterplan : Heuvercauter.
de Froonenbos(ch) of soms Froomenbos(ch)
m. ; voor de bet. zie vroonte bij SCH. ; frone,
vrone, vroone bij KIL. ; vroon bij VERCOULLIE.
(1) J. BROECKA ERT, die met DE POTTER, de geschiedenis van vele Oostvlaandersche gemeenten schreef,
had eenige nota's over Zegelsem verzameld en was zoo
goed me die, voor zijn dood, te overhandigen.

ZEGELSEM

—

de Gastenhoek, m., gehucht op den Hundelgemschen Steenweg, tegen Elst ; op 't kadasterplan : Golenhoek en Goslenlioek, verkeerde
namen nooit door 't volk gebezigd.
de Gieregord (= Gierigaard), m. : is de naam
van de Sectie C ; de Sectie A is het centrum der
gemeente, de Sectie B heet de Lai- of Laierworde

.

de Gietsmeers(ch) (uitspr. -mees met sch. e),
m. ; de Steeinbeke begint aan de Gietsnees.
de Gietsnees, m. Zie GIETSMEERSCH.
het Goed ten Heddenvelde, O. ; zie HEDDENVELD ; niet racer bekend bij 't volk.
het Goed ter Roost, o. ; zie ROOST.
de Golenhoek of Goslenhoek, m. ; niet bekend
bij 't volk : verminking op 't kadasterplan van
Gastenhoek (zie ald.).
de Groenstrate, vr. : ze loopt van den Iloonznest (= Hondsnest) naar d'Hoogstrate.
het Groot Vlijerken, o. ; zie VLIERKE(N).
den Haaghoek, m. ; zie }IOOFHOEK.
het Haileveld, o. ; zie HEILEVELD.
het Ilallestraatje (uitspr. -strootsa met zachtl.
o), o. Men spreekt nog van dit Hallestrootse,
maar men kent het niet meer.
ten Hane; zie VELDEKEN TEN HANE.
d'Hautstrate, vr. ; den Hautstratekauter, m.;
zie HOUTSTRATE.
d'Hauwstrate, vr. ; den Hauwstratekautere.
Zie HOUTSTRATE.

het Heddenveld, 0. ; op Zegelsem lag tGoed
ten Ileddenvelde dat een leen van Pamel (bij.
1509 toebehoorde aan
misschien` hetzelfde als
het Eedeveld of Opper-Hinneveld (in 1700 ;
meded. van J. BROECKAERT) ; in 1580 : Leen te
Hooborch geheeten tGoed ten Heddenvelde aan
JACOB DE CLERCQ ( meded. J. BROECKAERT ).
den Heereweeg 1 ) ( = Heireweg ), m. : den
Heereweeg (de twee e's zijn scherp) is de groote
steenweg van Audenaarde op Geeraardsbergen,
die door Zegelsem loopt ; d'herbergen de Zog,

Audenaarde) was en in

JAN DE WANNEMAKER ;

(

de Kroone en 't Vaarke lagen op den Heere-

weeg.
het Heileveld (uitspr. ailavelt; thans gewoner
ijlavelt), o. ; op 't kadasterplan Ileyleveld ;
Landb. spreekt van teyleveldeken.
het Heyleveldeken, o. ; zie HEILEVELD.
Heist, vr. Lie BOS(CH)-TER-HEIST ; TER-HEISTVELD.

d'Hekkautere, m. : op d'Hekkautere, zegt
't volk ; men zou moeten zeggen : den Hekkautere
(doch vgl. den familienaam D'Haese, niet Den
Haese); op 't kadasterplan : Hechaut ( foutief
als vele graphieën op dit plan, opgemaakt door
den vlaamschonkundigen geometer GERARD) ;
men heeft ook d' en Hekkauter(e) als een eenheid
opgevat : Landb. Deckcautere ; Etat ind. (1810)
Deckkauter.

d'Helle, vr. ; in : Weeden en Meerschen ter
Hellen ; en in Landb. : Weede ter Ellen; Meers
ter Ellen ; Veldeken ter Ellen ; d'Helle lag in
(1) Een 1erive', u die wydt moet zyn veertig voeten,
ende in de keel en ten minsten tsestig voeten n. Costumen van de twee S'tf,den ende Landen van Aelst (naar
een decreet van 12 Hei 1618).
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een diepte en er tegen heeft men nog den Hellebos(ch), 't Hellebosveld, ,o. en 't Hellestrootse.
den Hellebos!ch), m.; zie HELLE.
't Hellebos'ch)veld, o. ; zie HELLE ; reeds in
Landb. : Hellebosvelt.

het Hellestraatje (uitspr. -strootsa met zachtl.
o), o. ; het is een klein straatje; vgl. HELLE.
den Heuvercauter, m. ; zie EUVERKAUTERE.
het Hinneveld, o. ; kon niet ver van het
Heddenveld (zie ald.) liggen; ook EEDEVELD en
OPPER-HINNEVELD ; de naam is bij het volk niet
meer bekend ; Landb.: Invelt.
d'Hoeve, vr., of den Hove, m. ; thans zegt het
volk Hoofhoek (uitspr. óvoek), m., ofschoon men
op het plan en ook wel elders de graphic Haaghoek verkiest ; een deel van den Hoofhoek ligt op
St. Kornelis-Hoorebeke.
het Hofkardeniers, 0. ; zie KARNIERS.
het Hockenveld, o. ; aldus op de kadastrale
verzamelingskaart ; zie KOKKENVELD ; bij 't volk
niet bekend.
den Hondsnest (uitspr. eons-nest met zachtl. o),
m. ; het grootste deel van den Hoon(d)snest ligt
op St. Kornelis-Hoorebeke, tegen den Meulen
tem Breerndries.

Hooborch, m. (?) : Leen te Hooborch (een leen
van Pamel) ; zie HEDDENVELDE.
den Hoofhoek, m. ; zie d'HOEVE.
het Hoofkardeniers (sch. o), o. Zie KARNIERS.
d'Hoogstrate, vr. : een hooggelegen, wel bewoonde straat of wijk.
het Hoogkarniers of Hooch Kerniers, o. Zie
KARNIERS.

Hoogvorst, m. (?) : op Zegelsem lag de heerlijkheid Hoogvorst; in 1421 : heerscepe tHooverde;
ze behoorde aan den heer van Rokegem (op
St. Maria-Hoorebeke) en had eenen meier ; in
1 433 : Hoovorst (meded. van J. BROECKAERT) ;
niet meer bij 't volk bekend ; is het thans de
Roovorst? In . Landb. vindt men : het Hoovosten.
den Hoon(d;snest, m. ; zie HONDSNEb1.
Hooverde ; zie HOOGVORST.
Hoovorst; zie HOOGVORST.
het Hoovosten, o.; zie HOOGVORST.
het Hosveld : 't Hosveld (uitspr. osfelt) ligt
in de Sectie C. Niet meer algemeen bekend.
d'Houtstrate (uitspr. auwstrata met zovl.
lange a), vr. ; men schrijft ook Hauwstrate;
daar ligt den Hauwstratekautere.
den Hove, m. ; zie d'HOEVE.
den Hul, m. : 't gehucht ligt op eenen hul, d. i.
heuvel (zie Idioticon).
den Hundelgemschen Stee(n)weeg, m.: be i-zint
te Zegelsem, op den Heereweeg, en loopt, over
Hundelgem, naar Gent.
het I, jleveld, o. ; zie HEILEVELD.
den Yftermeers, m. ; Landb. : niet meer
bekend.
het Invelt, 0. ; zie HINNEVELD.
ioos menichten; Landb.: Te, joos rnenichten;

later : Te _ joosmineken. Niet meer bekend.
.00smineken, 0. (?) ; zie JOOS MENICHTEN.
de Kaasdale, vr. ; zie KRAASDALE.
de Kaibeke, vr. ; zie KEIBEKE.
de Kalen, nm. mv. ; zie KEIEN.
het Kaiveld, o. ; zie KEIVELD.
het Kammeland, o. ; daarnaast 't Kammeveld
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en 't Kammensveld ; aldaar had de abdij van
Lobbes eenige goederen.
het Kammensveld, het Kammeveld, o. ; zie
KAMMELAND.

de Kanakendries of beter de Kanakkendries,
zie KANNAKKENDRIES.
de Kannakkendries (de 2 a's kort, klemt. op
nak), m. : gehucht van Zegelsem; op mijn dorp
was een rederijkersmaatschappij De Konstminnende Iveraers, die voor kenspreuk had :
« Meer uyt iver als intrest
Waere liefde aen een kiest,
't Wit geloov' is altijd best. »
Zij speelde -- van 2 Sept. tot 21 Oct. 1704 —
achtmaal op den « Kanakendries » de tragi-komedie Drahonzira, gevolgd van ballet : zie hierover
E. VAN DER STRAETEN, le Thédtre villageois
en Elandre, p. 212.
het Kardeniers, o. ; zie KARNIERS.
het Karniers (uitspr. karnies, klemt. op nies),
o. ; daarnaast Hof- of Hoofkarnies; dit laatste
schijnt een verminking te zijn van Hoogkarnies
(in Etat ind., 1810 : Hooi karniers; in Landb. :
Hooch Kerniers) ; naast dit hooger gelegen Karniers bestond het Nederkarniers (Etat ind.) of
m. ;

Neer Kerniers (Landti.).

het Karnies, 0. ; zie KARNIERS.
het Ka stik, o.; eig. het Kwaad Stik (.^- Stuk) ;
het lag in het Diep-stik (zie ald.) ; dit Ka-stik
heette vroeger het Quaed Bunderlant, zooals
blijkt uit een geschreven afstand van dit stuk
land aan de parochie van Zegelsem door den
Hr VAN DER HAEGHE, pastoor van Pamele-bijAudenaarde (anno 16 73).
de Kattendries, m. ; hij lag tegen den Rosbos
(zie ah. ).
de Ka velden, o. mv. : eig. de Kwade velden,
of misschien de Keivelden (zie kae bij KIL.) ;
aldus in Landb.
. de° Keeremelkstrate, vr. ; ze loopt naast het
kerkhof tot aan den Heereweeg; zie KEEREMELK
in Idioticon.
het Keerken lapt, 0.; Landb. ; is KERKELAND.
den Keerrnputte, m.; Landb.; niet meer bekend.
de Keibeke (uitspr. kai-), vr. Zie STEENBEKE.
de Keien (uitspr. kaian), m. mv. : zoo noemt
men een klein dal, waarin een beekje de Kas- of
Steenbeke (zie ald.) loopt en waar men eenige
akkers en weiden aantreft; Landb. : Keivelt en
-

Keyweede; Etat. ind. 0810) : Keyweeden.
het Keiveld (uitspr. kai-), o. ; de Keyweede, vr. ;
de Keyweeden„ vr. mv . ; zie de KEIEN.

het Kerkeland, o. ; niet meer bekend ; zie
KEERKEN LANT.

de Kerkstrate, vr. ; straat die van de kerk naar
Sint-Kornelis en Maria-Hoorebeke loopt.
het Kerniers ; zie KARNIERS.
het Ke'r)stijneveid, O. ; zie KORTIJNEVELD.
den Kielbos, m. : Landb. ; niet meer bekend.
het Kindervelt, o. ; Landb. ; niet meer bekend.
de Coesteert bosch, ni.; in Landb.; zie KOE-

STERBOSCH.

de Koesterbos(ch), m. ; verminking van Coesteert-bosch (in Landb.), daarnaast, met letterverspringing, Koetserbos, en soms Kosterbos.
de Koetserbos(ch), m. ; zie KOESTERBOS(CH.)
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het Kokke(n)veld, o.; niet meer bekend; op
eene kadastrale kaart leest men Kockenveld, op
de verzamelingskaart Hockenveld.
de Konk, m.; 't wil zeggen : de diepte (zie 't w.
in Idioticon) ; de Koek ligt beneden d'Hoogstrate : het is eigenlijk het Neerveld (zie ald).
het Cortaineveld, o. ; zie KORTIJNEVELD.
het Kortijneveld (klemt. op tij), o. ; in Etat
ind. staat Isestijneveld, de juiste benaming. is
eig. ^Ii'erstijneveld ; op de verzamelingskaart :
Cortaineveld.

den Kosterbos(ch), o. ; zie KOESTERBOS(CH).
de Kraasdale, vr.; op het kad. plan verkeerd :
Kaasdale; in Landb. : De Craesdaele; in Etat
ind. (1810) : Kraesdale; ook het volk zegt : de
Kraasdale (met zovi. lange a).
de Krombeke, vr. : zij scheidt Zegelsem van
Schoorisse ; in Landb. : De Crombeecke.
Kruislochtenk, m. ; zie KRU ISLOCHTINK.
Kruislochtink (uitspr. -enk), m. Altijd zonder
lidw. : op Kruislochtenk ester 'n Kruisstrate
zie LOCHTINK in Idioticon.
de Kruisstrate, vr. ; zie KRUISLOCHTENK.
het Kruisveld, o. ; Landb. : Cruvsveldecken ;
in Etat ind. (18 I0), verkeerd : Kruitveld.
het Kruitveld, o. ; zie KRUISVELD.
het Kwaad stik, o.; het Quaetbunderlant, o.
Zie KA-STIK.
den Quameers, m. ; Landb.: niet meer bekend.
de Laserwaarde, worde ; Laiwaarde, worde,
vr. ; zie LEI-.
-

-

-

Lapduit, o.; Etat ind,. (1810) : Landuit,
naast Stede te land uit; Landb. : Stede te lande
uyt. Niet meer bekend.
't Langakker, o. (niet m.) : de tienden van
Langakker behoorden aan de pastorijen van
Nederbrakel en Schoorisse en brachten 3 pond
parisis op.
de Langemeersch, m. ; zie LANGHEN MEERS.
de Langhen Meers, m. : Landb.; in Etat ind.
(181o) : Langemeersch of Langewee; thans niet
meer bekend.
het Langeveld, o., tegen het Toonveld. In
Etat ind.: Langeveld; in Landb. Langhevelt.
de Langewee, vr. ; Etat. ind. 0810); daarnaast Langemeersch.
Ledeberg, m. Altijd gebruikt zonder lidw.
Men zegt Leeberg, en gewoner, Lieberg (klemt.
op berg). De Kotereere was 'n herberg op Lieberg. Lieberg es e groo' g'huchte.

Leeberg, m. ; zie LEDEBERG.
de Leierwaarde (uitspr. laiarwaarda met zovi.

lange a, of gewoner -worda), vr. Daarnaast soms
Laiwaarde of wonde. Op de Laierworde bezat
de abdij van Lobbes eenige goederen ; daar lag
ook het Goed van Mittelingen (zie ald.).
de Leiwaarde (uitspr. laiwaarda met zovi.
lange a, of laiworda), vr. Zie LEIERWAARDE.
Lieberg, 0. ; zie LEDEBERG.
het Lindevelt, o.; Landb.; niet meer bekend.
Lompe(n), vr. (?) ; Landb. : Veldeken te Lompen. Niet meer bekend.
de Maandaard (uitspr. met zovl. lange a's;
of mondort), m. De 1jondord lag in de Seksie C.
Niet meer algemeen bekend.
de Maandord, M. ; zie MAANDAARD.
de Maierije, vr. ; zie MEIERIJE.
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de Meere (sch. e), vr. Zie DRIES TER MEEREN.
de Meers ter Ellen; Landb. In Etat ind.
(i 8 i o) : Weeden en Meerschen ter Hellen. Zie
HELLE.

de Meiertje (uitspr. inas-, klemt. op rij), vr.,
een boschje ( vroeger) en akkerland, zuidwaarts
van den Heereweeg.
de Meistraat, vr. ; aldus verkeerd op 't plan
voor Weistraat (zie ald.).
ter Menichten, Mineken; zie joos.
Mittelingen (uitspr. -engen), o. 't Goed te (of
van) Mittelengen lag op de Laierworde en is
nog een hoeve sedert veel jaren bewoond door de
ROMAN'S ; bij 't volk is deze naam onbekend.
de Moeninxbercli, m. ; zie MOENSBERG.
de Moensberg, m. ; aldus in Etat ind (i 8 i o) ;
in Landb. beter : Moeninxberch (— dus Monniksberg). Thans niet meer bekend.
de Mondord, m. ; zie MAANDAARD.
het Nederkarniers, o. ; zie KARNIERS.
het Nederveld, o. ; zie NEER VELD.
het Neerkouterken, o. Aldus in Etat ind.
0810):: het lag bij 't Heerveld.
het Neer - Kerniers, O. Zie KARNIERS.
het Neerveld, o. ; het volk zegt meer den
Konk (zie ald.). Reeds in Landb. : Neervelt.
den Nekkersdries, m. ; hij lag tegen den VEEWEETEKAUTERE. Etat ind. (1810) : Nekkersdries; Landb. Neckersdries. Thans niet meer
bekend.
het Nekkersveld, o.; aldus in Etat ind. 0810);
in Landb.: zVeckersvelt. Thans niet meer bekend.
Het Nekkersveld lag tegen de Nekkersweede.
het Nekkersveldeke, o. ; in Landb. : Cleen
Neckersveldeken ; niet meer bekend.
de Nekkerswee(de`, vr. Ze lag tegen het Tomveld. Aldus in Etat ind. (i 8 i o). In Landb. :
Neckersweeden, mv.

den Nienoofsche Pontweeg (sch. e), m. Zie
PONT WEEG.
het Opper-Hinneveld, o. ; zie HINNEVELD.
den Overkouter, m.; zie EUVERKAUTERE.
den Pacht, m. ; aldus in Landb. Niet meer
bekend.
de Papenbroecken, o. mv. Aldus in Landb.
Thans niet meer bekend.
de Perlenkbeke (klemt. op lenk), vr. : de voornaamste beek van Zegelsem ; ze neemt haren
oorsprong in de Laierworde en loopt in den
Zwalme te Alderhelegen ; sommige schrijvers
heeten ze de Berlenkbeke, de Watermolenbeek
(het volk zou zeggen Watermeulebeke), anderen
de Palingbeek (het volk zou zeggen Palenkbeke) ;
doch de klemt. op lenk wijst op romaanschen
oorsprong ? 't Meuleke te Perlenk staat er op.
Ziehier MEULENS.
het Perdeveld, 0. ; zie PERREVELD.
het Perreveld, o. 't Kan Per(d)eveld zijn, te
oordeelen naar de uitspraak. In Landb. : Perrnvelt.

de Plaatse (uitspr. plootsa met zachtl, o), vr.
Eig. de dorpsplaats ; ook al de huizen van den
omtrek. De Plootse vormde het grootste deel der
Sectie A.
Pierlo (klemt, op pier), m. Naam van een stuk
land beneden Lieberg.
de Planterije, vr. Er waren twee Planterijen
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op Zegelsem ; de 1e in de Sectie B en de andere
in de Sectie C.
de Plootse, vr. ; zie PLAATSE.
den Nienoo fschen Pontweeg ( 1 1, m. Hij liep,
zoo 't schijnt, naar Ninove en begon op Lieberg.
de Priesterdries, m. ; aldus in Landb.: an
den Priesten dries ; niet meer bekend.
de Raesbroeken, o. mv. ; aldus in Etat ind.
(181o) ; niet meer bekend.
de Raaskes - of Raaskiesmeulen, m. Gewoner :
de Meulen te Roovost ; zie MEULENS.
het Raesveld, o. .Aldus in Etat ind. 0810).
In 168o (meded. van J. BROECKAERT) : Roesvelt. Vgl. ROOS(T)VELD.
het Rijstevelt, 0.; zie TER-HEISTVELD ; BOSCHTER-HEIST ; TER-HEIST.
het Roer, o. De Rosbos en 't Ros lagen in het
Roer. De naam is niet meer algemeen bekend.
de Roosmees(ch)en (sch. o), m. mv. Zie ROOST.

MEERSCHEN.

het Roosveld (sch. o), o. Zal wel het Roostveld
zijn ; zie ald. ; vgl. met Raasveld.
het Goed ter Roost, o. Dat Goed lag tegen
Opbrakel en behoorde voor de Fr. Revolutie aan
de abdij van Maagdendale ; later aan zekeren
LE MOROIS, <K aide-de-camp » van Napoleon I.
Zie Etat ind. (181 o).
de Roostmeerschen (uitspr. roosrnees(ch);n
met sch. o), m. mv. ; ze lagen evenals het Roos(t)veld en 't Goed ter Roost in de Sectie C.
het Roostveld (uitspr. roos- met sch. o), o. Zie
ROOSVELD, RA ASVELD, ROOST.

het Ros\ch), o. Het Ros(ch) lag tegen den
thans verdwenen Ros(ch)bos(ch). Men schrijft
dikwijls Tros (met aanhechting van 't lidw.) ; in
Landb. : Troos.
de Ros(ch)bos(ch), m. : thans teenemaal uit-

geroeid.
het Schijtbosselke, o. : een klein boschje
nevens de Steembeke.
het Schreebaarveld, o. Aldus op 't plan. In
Etat ind. ( 18 i o) : Schreborreveld. Niet algemeen
bekend.
het Schreborreveld, 0. Zie SCHREEBAARVELD.
de Slaitsiere, vr. : zie SLEITSIERE.
de Sleitsiere (uitspr. slaitsiera, klemt. op sie),
vr. 't Woord schijnt van romaanschen oorsprong
te zijn, en blijft voor mij onverklaard.
de Sletsiere, vr. Soms, naast Slaitsiere.
te Slincken, m. (?) ; in Landb. ; niet meer
bekend.
de Smesstrate, vr. ; straat en tevens gehucht
(een deel ligt op Eist).
de Stede te land uit, vr. ; in Landb. : Stede te
lande uyt. Zie LANDUIT.
de Steenbeke (uitspr. steeen- met sch. e), vr. ;
bij 't volk ook de Kaibeke; ze loopt in de Perlenkbeke aan de Doolstrate.
de Steenbosch (uitspr. steembos met sch. e), m.
Men zegt meer de Vallaie, ook de Kaien ; zie
aldaar.

(1) Poort-weg of Pont-weg was u geenen rechten
weg » , en u moet wydt zyn twintig voeten, ende in de
keeren dertig voeten «. Cost. v. de twee Steden ende
Londe van Acist. Zegelsem behoorde tot het Laud van
Aalst,
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de Steenbosselkens, o. Aldus in Landb. Niet
meer bekend.
het Steen landt, o. In Landb. Niet meer
bekend.
Stevin Lochtinck, m. In Landb. Niet meer
bekend.
de Streckt, vr. Aldus in Landb. In 168o :
Stricht ( meded. van J. BROECKAERT). Niet
meer bekend.
de Stricht, vr. Zie STRECKT.

• Te Joos Menichten, Te 7oosmineken. Zie
Joos.
Te Lompen, Zie LOMPE(N).
Ten Beellenberghe, Zie BEELLENBERGH.
Ten Berghe. Zie BERG.
Ten Hane, Zie VELDEKEN TEN HANE.
Ten Heddenvelde. Zie HEDDENVELDE.
Ter Ellen. Zie ELLEN.

Ter Hellen. Zie HELLE.
Ter Heist. 't Komt voor in Bos(ch)-ter-Heist
(zie ald.) en in Ter-Heistveld (zie ald.). Men
moet, naar mijne meening, Heist en niet Rijst
schrijven : de plaats is heide en geen rijstveld.
het Ter Heistveld, o. Het Ter-Heistveld ligt
tegen den Bos-ter-Heist. Het kadasterplan
schrijft Treysveld en Landb. Rystevelt.
-

Ter Meeren. Zie DRIES TER MEEREN.
Ter Roost. Zie ROOST en GOED TER ROOST.
Te Slincken. Zie SLINCKEN.
het Thomvelt. Zie TOMVELD.
den Tomberg, m. Zie TOMVELD.
het Tomveld, o. Er staat een windmolen : de

meulen t' Tomveld. In de I 7° eeuw bestond hier,
nl. op den Tomberg, een korenmolen : « Den
Cooren-Wintmeulen den Tomberg wordt ghesedt
op VI ponden parisis ». Aldus in het boek der
Thienden éN Chensen.

het Treysveld, o. Zie TER-HEISTVELD (waarvan het een verkeerde spelling is).
het Troos, o. Zie TROS.
.het Tros, o. Is eig. 't Ros, bij den Rosbos. In
Landb.: Het Trees. Nog het Roer geheeten. Zie
ROS(CH)BOS(CH), ROER.
het Vaarke(n), o. Was, voor een vijftigtal jaar,
de naam eener herberg op den Heereweeg. Volgens Landb. een plaatsnaam : het Vaercken.
de Vallaie, vr. Zie VALLEIE.
de Vallaie (uitspr. -laid met den klemt.), vr.
Zie STEENBOS(CH).
de Veeweeden, de Groote Veeweeden, vr. mv.
de Veeweetekautere, rn. Deze kouter vormde
eerst veeweiden ; in Etat ind. (181o) : Veeweeden; in Landb. : Groote Veeweeden. Thans
zegt men Veeweete- (sch, e) of Veewettekautere ;
hij ligt in de Sectie A.
de Veewettekautere, m. Zie VEEWEEDEKAUTERE.

het .Velt ten Berghe, o. Zie BERG.
het Veldeken ten Hane, het Veldeken te
Lompen, het Veldeken ter Ellen. Zie HANE,
LOMPE(N), ELLEN.

het Vijverveld, o. 't Paalt aan Nederbrakel.
In Landb. : Vijvervelt.
het Vlierkeu, o. In 1680 : t Vlierken (meded.
van J. BROECKAERT) ; in Landb. : tgroot
Vlyerken. Niet meer bekend.
het Volckeren velt, o. Zie VOLCKERVELT.
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het Volckervelt, o. Aldus in 1680 (meded.
van J. BROECKAERT). In Landti. : Volckeren
velt. Niet meer bekend.
het Waellebosvelt, 0. Eig. : Walenboschveld.
Aldus in Landb.
de Wainnaers, mv. (?) Quid ? In Landb. Niet
meer bekend.
het Waistrot (klemt. op wai), o. Aldus zegt
het volk. Velen schrijven Weistraat; moest dit de
echte vorm zijn, dan zou men zeggen : de Walstrate; nu, dat hoort men nooit. Op het kadastraal plan staat, verkeerd : Meistraat. In Landb.
Wautsrotten en, later, Waitsrot, graphieën die
met de volksuitspraak overeenkomen. 't Woord
blijkt me onverklaarbaar. 't Waistrot ligt in de
Sectie C.
Waitsrot, Wautsrotten. Zie WAISTROT.
het Walenboschveld, O. Zie WAELLEBOSVELT.
de Weede ter Ellen, de Weeden ter Hellen.
Zie ELLE(N), HELLE.

de Weeden ten Beellenberghe, vr. mv. Zie
BEELLENBERGH.

de Weeden de Beerckt, vr. mv. Zie BEERCKT.
de Weistraat, Weistrate, vr. Zie WAISTROT.
de Wilden Bos, m. Zie Bos(cti).
het Wilt Veldeken, o. Aldus in Landb. Niet
meer bekend.
de Seghelsem Meers, m. Zie ZEGELSEMSCHE
MEES.

de Zegelsemsche Mees (= meersch), m. Hij
ligt tegen Nederbrakel en werd in 1835 aan dit
dorp afgestaan. In Landb. : Seghelsem Meers.
de Zoeten, m. Zie ZOETIL.
de Zoetie (klemt. op zoe), in. Een stuk bouwland in de Sectie A. Daar stond vroeger het huis
van zekeren SOETENS ; het is thans afgebroken.
Mijn vader wist nog te spreken van ilfeetse Zoetie.
het Somervelt, o. Aldus in 1680 (mededeeling
van J. BROECKAERT). Niemand weet nog iets
van dit Zomerveld.
de Zuremeersch, m. Aldus in Etat incl.
(1810) ; in Landb.: den Suyeren Meers. Niemand kent nog den Zure Mees.
Zele, o. Dorp bij Dendermonde. — Spotnaam
de Zeeldrouiers (= zeeldraaiers) va' Zele ; te
Zele zijn er veel menschen die hun brood verdienen met zeelen te draaien.
Afl. Zeels(clz), bn. : de Zeelsche Zeeldrouiers ; ook zelfst. : 'n Zeelsche, vr., vrouw
van Zele; 't Zeels(ch), o. ; op zij' Zeels(hh) ; —
Zeleneeere, m., Zelenaar.
Ze/zate (zovl. lange a), o. Selzate.
Zemmerzake (klemt. op zeen, za met zovl.
lange a), o. Semmerzake.
--

Zengem, 0. Zie 7INGEM.
Zeveneeken (met sch. e), o. Seveneeken.
Zielie (klemt. op lie), o. Gilly. Der zij' veel
Vlomengen nor Zielie gaa' wennen.
Zingem (uitspr. zengem), o. Synghem. —
Spotnamen. De Wannemakers of Wannelappers
va' Zengem : de inwoners loopen het land af met
wannen. Ook : de Schutrekkers va' Zengem,
omdat zij de schepen in de Schelde voorttrekken.
— Afl. Zengems(ch), bn. : de Zengemsche
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Wannemakers, of Wannelappers, of Schietrekkers; ook zelfst. : ne Zengemschen, m.;
'n Zengemsche, vr. ; de Zengemsche, mv.;
't Zengems, o. ; op zij' Zengems.

Zomergern, o. Somergem.
Zonnegem, o. Klein geineenteke naar Aalst
toe.
Zottegem, 0. Sottegem. — Spr. Zottegem —
vergulde stoel ,! Zie SENTE-GOOREKS. - Wil
men iemand verwijten dat hij zot is, dan zegt
men dat hie va' Zottegem es. Maar de inwoners
van Zottegem antwoorden daarop al lachende :
dat en es hier gee' Zottegem, 't es Wijzegels.
— Spotnamen. De Schoemakers, of de Pekkers,
of Bene van de 365 (nl. schoenmakers) va' Zottegem : op dit dorp zijn veel schoenmakers. Ook :
de Paretmakers, of Schijtheeren, of Theedrenkers (naar hun bleek bier) va' Zottegem.
— Afl. Zottegems(ch), bn. : de Zottegemsche
Schoemakers of Pekkers of Paretmakers of
Schijtheeren of Theedrenkers ; Zottegemschen
thee, het bleek bier van Zottegem ; ook zelfst. :
ne Zottegemschen, m. ; 'n Zottegemsche, vr. ;
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ZWITSERLAND
o., de Zottegemsche taal; op zij'

Zulte, o. Zulte ligt boven Kruishautem.
. Zulzek (uitspr. -zak of -zek), o. Sulsicke. De
Walen heeten 't dorpje : Sousque.
Zwalme, m. Munkzwalm. Er zijn twie
Zwalms . 1lMeunkzwalme, Neerzwalme. — Ook
naam van de rivier, die mijn dialectgebied door_
loopt.
— Afl. Zwalms(ch), bn. ; ook zelfst. : ne
Zwalmschen, m. ; 'n Zwalmsche, vr. ; de
Zwalmsche, mv. ; 't Zwalms, o. ; op zij'
Zwalms.

Zwevegem, o. Swevegem.
Zwevezeele (zee met sch. e), o. Swevezeele.

Zwijnaarde (uitspr. Zwijnorda), o. Swijnaarde.

Zwitserland, o. Wdb.
Zwitsere, m. ; — Zwitsers(ch), bn. ; ook
zelfst. : 'n Zwitsersche, vr., vrouw uit Zwitserland.

Narede.

Met dit derde deel (1) is het Zuid- Oostvlaandersch Idioticon voltooid. Ik bedoel nl. den eigenlijken woordenschat. Het drukken heeft lang, al
te lang geduurd : mijn werk werd bekroond door
de Kon. Vl. Academie in 1903 en niet voor het
einde van 1922 had ik het genoegen de laatste
aflevering te zien verschijnen.
Voor de gebruikers van mijn Idioticon zullen
de volgende na-bemerkingen nuttig zijn.
I. Tot leidraad bij de samenstelling van dit
Idioticon heb ik genomen het bekende werk van
BOEKENOOGEN, De Zaansche Volkstaal. Niet
slaafs heb ik evenwel den door hem gebaanden
weg gevolgd ; hier en daar ben ik een ander
wegeltje ingegaan ; doch, voor 't algemeen, heb
ik de werkwijze en het systeem van BOEKENDOGEN aangenomen.
Voor ieder woord der dialectische lijst geef ik :
10 Als hoofdvorm den dialectischen vorm;
20 Tusschen haakjes, de uitspraak : indien
't noodzakelijk bleek, en zij min of meer verschilt van die in 't algemeen beschaafd Nederlandsch ;
30 De woordsoort ;
40 Een korte omschrijving of verklaring van
het woord ;
50 Een of meer voorbeelden, in zovl. dialect,
ter opheldering van de beteekenis van het woord.
2.

Hoofdvorm.

10 Ik gebruik als hoofdwoord den dialectvorm

indien deze eerre afwijking van eenig belang vertoont. Als regel neem ik aan den vorm in pausa
(nl. voor een stemrust).
Dus : viere, trolnmele, niet vier, trommel.
En : avend, duvele, erde, perd, weeg, niet :
avond, duivel, aarde, paard, weg ; doch deze
laatste vormen vindt men insgelijks in de woor(1) Een vierde deel zal eerlang het licht zien : nl.
de Klank- en Vormleer. Men vergelijke deze Narede
met de Inleiding van dat vierde deel.

denlijst met verwijzing naar de aangenomen hoofdvormen ; ik meende aldus te moeten doen om de
bruikbaarheid van mijn Idioticon te bevorderen(1).
20 Doch wordt, naar een algemeenen regel, een
klank van een zelfde groep Nederlandsche woorden, in 't Zuid-Oostvlaandersch altijd op gelijke
wijze veranderd, dan behoud ik dien ndl. klank
in den hoofdvorm.
Dus : kaarte, gierigaard, bouwen, houden,
kletsen (of kleitsen), schaamte, rage, enz., en
niet : korte, gierigord (noch gieragort), bauwen,
hauwen, klaitsen, schoomte, rope.
En, bij analogie, b. v. aanvijl, namen, niet
oomvijl, nomen. Het spreekt echter vanzelf dat

ook die dialectische vormen in de lijst zijn opgenomen met verwijzing naar den hoofdvorm,
waar 't dialectwoord werd behandeld.
Men lette nog op 't volgende : bestaan in
't zovl. dialect twee vormen -- een die afwijkt
van den nederlandschen en een niet-afwijkenden
— dan verkies ik, evenals BOEKENOOGEN, den
niet-afwijkenden tot hoofdvorm. Een enkel voorbeeld. Ofschoon het volk van Zegelsem •— mijn
geboortedorp dat ik, niet zonder reden (2), als
centrum van dit zovl. dialect heb beschouwd
bijna altijd an (met gerekte korte a nl.), evenals
kan, man, uitspreekt, toch hoort men wel in de
omstreek aan (met speciale zovl. lange a), en
daarom heb ik als hoofdvorm aan, d. i. den vorm
der algemeene ndl. taal, aangenomen.
30 Voor sommige vormen heb ik geaarzeld ( 3 )
en er was reden toe. Hebben of hen ? Geven of
geen ? Breen, leen, of breeden, leeden, of breiden,
leiden ? Doch zulke aarzelingwekkende gevallen
zijn niet talrijk en daar de twee of drie vormen,
-

(1) En om de kosten van uitgave te verminderen
heb ik het grootste deel der afleidingen en samenstellingen alphabetisch onderaan de aangenomen
hoofdvormen aangegeven en niet in de eigenlijke
woordenlijst van het Idioticon.
(2) Zie nog de Inleiding op de Klank- en Vormleer,
in 't vierde deel van mijn werk.
(3) En al wie aan dialectologie meedoet, weet hoe
vaak hoeft geaarzeld te worden!
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die mij in 't verkiezen van den hoofdterm deden
aarzelen, in de lijst toch voorkomen, zal de bruikbaarheid van 't Idioticon er niet door lijden ; zie
b. v. leeden (als hoofdvorm), leen en leiden (beide
laatste met verwijzing naar leeden).
4e Wat de hoofdvormen betreft, kunnen dus
de volgende gevallen voorkomen :
a) De dialectvorm = de Nederlandsche vorm :
bloed, dief.

b) De dialectvorm = de Nederlandsche vorm
met min of meer gewichtige wijziging.
En hier heeft men twee ondergevallen :
* De wijziging bestaat voor een heele groep
ndl. woorden en wel naar een bepaalden regel ( 1 ).
Ik behoud dan als hoofdvorm den ndl. vorm : ndl.
rapen, schaap (als hoofdvormen), zovl. ropen,
schoop (met verwijzing naar de aangenomen
hoofdtermen) ; ndl. ei, mei (als hoofdvormen),
zovl. ai, mai (met verwijzing) ; ndl. draaien,
maaien (als hoofdvormen), zovl. drouien, mooien
(met verwijzing).
** De wijziging is een op zichzelf staande
wijziging, een buitengewone, en behoort uitsluitend tot het onderzochte woord ; dan achtte ik
mij verplicht als hoofdterm den dialectvorm op
te geven. B. v. zovl. duvele en nuut (als hoofdvormen), ndl. duivel en nieuw (met verwijzing).
c) De dialectvorm is een heel ander woord dan
het Nederlandsche : seem (ndl. honig ), palulle
(ned. vod), reeke (ndl. rijf ). Zulke vormen
moesten ongetwijfeld als hoofdvormen aangenomen worden.
d) De Nederlandsche vorm is onbekend of
-

ongebruikt in 't zovl. laken (ww. ), nopen,
vlinder. Meestal de Idiotica laten deze laatste

vormen weg. Ik vermeld ze, naar den wensch
door Dr. IYr GHELDERE en Dr. TE WINKEL
uitgedrukt op 't Ned. Congres te Brussel —
enkel de stamwoorden en niet de afgeleide en
samengestelde (dat zou te veel ruimte gevergd
hebben) alhoewel vermeld blijft : « ook niet de
afl. en samenst. »
3. Uitspraak.
De uitspraak ( 2 ), min of meer juist ( 3 ) aangeduid
tusschen haakjes, is die van het woord voor
een stemrust : heukeling (uitspr. eukelank).
Het volgende moet dienaangaande aangemerkt
w orden :
(1) Die regel zal in de Klank- en Vormleer aangegeven en onderzocht worden.
(2) Als zij vair de ndl. verschilt ; zoo ook doet BoEKEN00GEN.

(3) Dikwijls was ik gedwongen mij bij 't approximatieve te bepalen, omdat speciale letterteekens in
de drukkerij ontbraken.
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10 Vocalen en diihthongen.

Zooals men 't wel denken kan, is de zovl. uitspraak van klinkers en tweeklanken niet altijd in
overeenstemming met die in 't beschaafd ndl.
De gewichtigste afwijkingen zijn :
a) De lange a (ndl. maak), de scherplange e
(ndl. steen) en de scherplange o (ndl. boom) worden, in 't zovl., op gansch eigenaardige wijs uitgesproken. Men zie de beschrijving van die klanken in de Klank- en Vormleer. Toch heb ik
daarvoor geen nieuwe, wel de gewone teekens
van de algemeene taal gebruikt nl. :
a (open lettergr.), aa (gesloten lettergr.) voor
zovl. lange a ;
ee en oo voor zovl. scherplange e en o.
Doch telkens zeg ik, tusschen haakjes, dat die
teekens niet de klanken van 't beschaafd ndl.,
wel die van 't zovl. dialect verbeelden.
Ik handelde aldus om hooge, typographische
kosten (1) te vermijden en ook, vooral, om de
bruikbaarheid van mijn Idioticon te bevorderen.
b) Beantwoordt een vocaal van zovl. dialect
aan een vocaal van 't algemeen ndl., heeft hij in nl.
phonetisch dezelfde kleur, doch niet denzelfden
duur, zijn beide qualitatief gelijk en quantitatief ongelijk, zoo gebruik ik de gewone ndl.
letterteekens. B. v. : de vocalen a, e, 1, o, u van
zovl. man, gespe, zin, mol, dunne worden in mijn
dialect gerekt (2) (of aangehouden) ; de klankkleur
blijft evenwel in ndl. en zovl. dezelfde. Zoodat
deze zovl. gerekte klanken, phonetisch, zeer
verschillend zijn van de zovl. lange klanken
a, e, ie, o, u.
Omgekeerd : de lange ndl. klanken (aa, ee, ie,
eu, oe, oo, uu U?, ij) in : gebaat, ze steelt, ziekte,
deurke, ge voelt, verloort, muurke, gestuikt,
kijkt, worden in de er aan beantwoordende zovl.
,

verkort uitgesproken.
Toch schrijf ik die zovl. gerekte en verkorte
klanken met de gebruikelijke ndl. letterteekens,
om aldus het werk van den taalkundige die mijn
Idioticon wil raadplegen ( 3 ), te vergemakkelijken.
Ten andere houdt insgelijks de ndl. spelling met
soortgelijke phonetische verschijnsels geen rekening : want ook het beschaafd ndl. heeft er zulke
— vooral verkorting van lange klanken.
(1) Zie 't verbeeldingssysteem (lat ik van zin was
toe te passen, in de Klank- ene Vormleer ; ook het
aldaar toegepaste. Door geld- en papiernood gedwongen, moest ik het eerste laten varen.
(2) Gerekt heeft hier een eanigszins speciale beteekenis. Zie hierover Klank- en Vormleer.
(3) Een Idioticon, bestaat vooral om geraadpleegd
te worden ten bate van de algemeene ndl. taal : het
bevordert de kennis van de taal en biedt haar bouwmaterialen aan. Toch meen ik ook dat een diale'
vaak verdient bestudeerd te worden om het dialect
zelf.
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c) Daar ndl. ou altijd in 't zovl. au klinkt --au omgekeerd wordt door de Noordnederlanders
altijd ou uitgesproken — heb ik beide diphthongen door hetzelfde teeken au voorgesteld (in de
uitspraak en de voorbeelden nl.) (1) : dauw, bauwen (niet bouwen).
. a), b) en c) gelden ook voor de aangegeven
voorbeelden (zie beneden).
d) Voor den doffen klank heb ik het gebruikelijke teeken a gebezigd : eemara ( 2 ).
20

Consonanten.

De uitspraak der zovl. consonanten is bijna
teenemaal in overeenkomst met die van het algeineen ndl. Bijna, zeg ik ; want, om maar een enkel
voorbeeld ( 3 ) aan te halen t gevolgd van d wordt
in ndl. dd (uitspr. d),. doch in zovl. tt (uitspr. t) ,
en ndl. dd beantwoordt aan zovl. tt. Dus : ontdekken wordt ndl. onddekken (ondekken), doch
zovl. onttekken (ontekken) ; ndl. handdoek is
zovl. anttoek. Die uitspraakverschillen worden
tusschen haakjes aangetoond. Toch heb ik gemeend de gewone nederl. spelling te moeten
behouden ( 4 ).
2. Bij 't verbeelden der uitspraak tusschen
parenthesis heb ik de sandhiwetten toegepast :
hoofdwoord afbustelen : « uitspr. avbusta
lan », enz.,
Ook de wijziging (in de uitspr.) der medeklinkers door assimilatie, procope, paragoge (of
ander grammatische figuren), zijn, waar 't nuttig
of noodzakelijk bleek, aangewezen : hoofdvorm
gierigheid : « uitspr. gierachiet » ( 5 ) ; hoofdvorm
hespe « uitspr. espa » ; hoofdvorm inzien:
« uitspr. i' zien » ; hoofdvorm onpaar : « uitspr.
ohípaar met zovl. lange a » ; enz.
3. a blijft evenals in 't ndl. verbeeld door ng :
vangen; of door n (voor k) ; danken.
4. k verbeeldt de stemlooze en ook de stem. hebbende gutturale explosief (zie VERCOULLIE,
Sjb blz. so) : ndl. k : ik moet ; en k (de fr. g
van gent) : ik ben. Aldus overigens ook in 't ndl.
I.

4. Woordsoort en omschrijving.
Om de woordsoort aan te wijzen heb ik, na de
uitspraak, de gebruikelijke ndl. verkortingen gebezigd (zie de lijst der verkortingen na deze
Narede) .
(1) Niet in de hoofdvormen : om de opzoekingen van
de personen die 't zovl. niet kennen en ook niet
moeten aanleeren te vergemakkelijken.
(2) Ook soms, om alle misverstand in de uitspraak
te voorkomen, in sommige voorbeelden : notaras
(ndl. notaris).
(3) Zie daarover meer in Klank- en Vormleer, G'oosenantisine.
(4) OPPRELL ook, blz. 17.
(5) Ook in 't ndl. gierigheid geschreven, doch gieracheit (met geaspireerde lc) uitgesproken,
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En over het aangeven van de beteekenis de
hoofdtermen, nl. de omschrijving, heb ik enkel te
zeggen dat ik getracht heb klaar en kort te zijn.

5. Voorbeelden in zovl. dialect.
Een woordenboek zonder voorbeelden is een
geraamte zonder levend vleesch.
Aangaande de ' voorbeelden in 't Idioticon gelieve men het volgende wel in acht te nemen :
De voor 't zovl. dialect zeer kenschetsende
en talrijke wijzigingen door assimilatie, syncope,
apocope, paragoge en ander grammatische figuren
aan vocalen of consonanten toegebracht, zijn in
die voorbeelden bewaard ( 1 ). Dus : a' geen, ndl.
aangeven; z' es, ndl. ze (of zij) is; hie waster,
ndl. hij was er ; nie' braan, ndl. niet braden ;
deun boer, ndl. de of den boer; enz.
* 5 Doch de uitspraak door eigenlijke sandhiwerking teweeggebracht wordt, evenals in 't ndl.,
niet verbeeld : d'ure va' mijn dood (niet doot);
dag (niet dach) ; 'k zie (niet 'k sie) ; ieverstdeure
(niet ieverstteure) ; 't was diere (niet waz) ;
'k doe (niet k met speciaal teeken) ; 't volk (niet
't folk) ; 't boekske (niet dboekske) ; enz.
*** H is in 't zovl. verdwenen (wordt niet
aangeblazen). Ik heb ze evenwel inde aangegeven
voorbeelden behouden, om de reeds meermaals
uitgedrukte reden : nl. de bruikbaarheid 3) van
't Idioticon.
**** Ndl. ng (a) (4 in vangen, nk (rak) in bedanken blijft behouden in zovl. en wordt met
dezelfde letterteekens (dus zonder speciaal letterteeken) geschreven. Ndl. ng in auslaut wordt
zovl. nk : lank (ndl. lang), jongelenk tndl. jongeling).

6. Leesteekens.
Eenige zin- of woordteekens heb ik met een

bepaald doel gebezigd.
a) De haakjes ( ), buiten het gewone gebruik,
duiden in een woord aan dat een of meer letters
door velen, echter niet door allen, of niet in alle
gevallen, in de uitspraak worden weggelaten :
ze(gg)en, moor(de)n, mor(ge)n, afgepikkel(d)
kommen, er i(n) zijn, enz. Dus : eenigen zeggen
wel zeggen, moorden, morgen, enz., doch

't grootste getal der Zuidoostvlaanderaars laten
gg, de, ge, enz. weg.
(1) Niet in de hoofdvormen.
(2) Altijd om de bruikbaarheid van 't Idioticon te
bevorderen. Niet aldus in de 'Klank- en Vormleer.
(3) Omdat h vaak nog sandhiwerking heeft : ordechiet (*ordeghied, ndl. aardigheid), huishere (uitspr.
visure). Er voor een speciaal teeken gebruiken, b. v.
de omgekeerde komma als V ERCOLTLLTE in zijn Spr.
soms doet, kon mij niet helpen; evengoed macht en
heb ik la zelf behouden.
(4)Zie over ra de Klank- en Vorrlaleer,
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b) Het uitlatingsteeken ' duidt aan dat een of
meer letters in een woord door allen worden
weggelaten ; het toont ook soms een assimilatieverschijnsel aan. Voorbeelden : a'fnaken (ndl.
aanmaken), da' kind (ndl. dat kind), i' Septembere (ndl. in September), bloe'laten (ndl. bloedlaten), enz.
Soms wordt het uitlatingsteeken niet gebruikt :
Als de klank van 't woord door 't wegvallen
der letters niet gewijzigd wordt en er geen misverstand kan ontstaan : de gevele (in pausa),
doch de gevel en es 't huis niet; buitekoteren ;
buitesmijten; binnespelen; bioomes (ndl. brood-

50 Na een langen klank, met dubbel vocaal in
't ndl. geschreven : gedaa' zijn (ndl. gedaan) ;
bijee' kruipen ; doo' schieten, enz.
c) Het teeken /\ wordt soms (zeer zelden)
de scherpl. e (ee) geplaatst : weeg
w#;eg (ndl.
weg).

mes) ; niewaar ; 'k zal ze vastepakke, manneke;
van de man ; enz.

Staat het kapje boven den laatsten klinker,
dan duidt het een samentrekking aan : geleen
(ndl. geleden)
Soms moet ê als de fransche ê worden uitgesproken : tréten.
d) Het teeken ' op de e (è) geplaatst beteekent dat è op zijn fransch moet uitgesproken
worden : 'k hè, g' hit, z' hè geld. (ndl. heb,

Doch de apostrophe bleek noodzakelijk :
10 Om aan te wijzen dat de klank kort is en
kort moet blijven : da' kind (niet da kind), va'
Gent (niet va Gent); ze za' kommen (niet za) ;
er i' zijn; va' mij, enz. Doch 'k ha (niet ha',
omdat de a in 't zovl. hier lang is).
20 Als de volgende consonant, naar een sandhiwet, door invloed van den weggevallen consonant
wordt gewijzigd : goe' zak, goe' zien (niet goezak,
goe zien, want men spreekt uit goesak, goe sien) ;
't hee' veel geraind (niet hee veel, want men zegt
feel); dee' ze (men zegt sa); ne raa' geen (ndl.
raad geven, uitspr. zovl. cheen); enz.
30 Als door 't niet gebruiken van 't uitlatingsteeken eenig misverstand of aarzeling voor 't begrijpen zou kunnen ontstaan. Ik schrijf dus :
'k moe' moe zijn (ndl. 'k moet moede zijn) ; de
korte' steken (zovl. mv. ; ndl, mv. kaarten), naast
speelt 's korte (enk.) ; llliek' eet (ndl. Mieke eet) ;
de ziekt' es (ndl. de ziekte is); gee' naij (ndl. geef
mij); gee' kind (ndl. geen kind); altij' bij mij
(ndl. altijd) ; de vuileghie' bijeendoen, enz.
40 In het woord wordt meest altijd het uitlatingsteeken gebruikt : bree'makere (eig. breedanakere), g'heel (ndl. geheel), enz. Doch Braken
(ndl. geraken) : geen misverstand is mogelijk.

e) Het klemtoonteeken ' duidt den hoofdtoon
aan : dl.
f) Het (zelden gebruikt) sterretje * duidt aan
dat een vorm in de zovl. spreektaal niet bestaat,
maar dat hij als bestaande vermoed wordt en
zelfs wel gemotiveerd is. B. v. *waskeerse (s. v.
was) ; *weegers (s. v. wee).
g) Ook worden soms gebezigd :
> geworden tot ;
ontstaan uit.
En om deze narede te sluiten — eene bede :
Hier of daar, b. v. in 't verbeelden der uitspraak, zal men misschien op een inconsequentie
stuiten. En eenige drukfouten zullen me voorzeker ontsnapt zijn. Ik verzoek dat de lezer, een
oogenblik maar, overwege den langen tijd die
't drukken van mijn werk heeft gevraagd — de
schuld is vooral aan de ongelukkige tijdsomstandigheden te wijten — en dat ik alleen (want
niemand kon me daarin helpen) het lastige proefverbeteren heb moeten doen. De goedgunstige
lezer en gebruiker van mijn Idioticon zal me
ongetwijfeld absolutie schenken.
Is. TEIRLINCK,
1922.

.

hebt, hebben).

Verkortingen.
A. — Geraadpleegde Werken.

B. = BOEKENOOGEN, G. J. I)e Zaansche Volkstaal. Leiden, 1897.
CL. = CLAES, D. Bivoegsel aan de Bijdrage tot een Hag elandsch Idioticon, enz.
-

Gent, 1904.
CV. = CORNELISSEN, P. J. en VERVLIET, J. B. Idioticon van het Antwerpsclz
Dialect. Gent, 1899.
CV (Aanh ). = Het Aanhangsel aan het Idioticon van CORNELISSEN en VERVLIET.
DB. = DEBO, L. Westvlaamsch Idioticon, 2e uitg. Gent, 1892.
DRAAIER, W. Woordenboekje van het Deventersch Dialed. 's Gravenhage,
DR.
1896.
G. = GALL*E. Woordenboekje van het Geldersch- Overijselsch Dialect. 's Gravenhage,
18 95.
HFFT. = HEEUFFT. Proeve van Bredaasch Taaleigen. Breda, 1836.
J. = Joos, A. Waasch Idioticon, 1900.
J (Bije.. Het Bijvoegsel aan 't Idioticon van Joos.
JONG. = JONGENEEL, J. Een Zuid-Limburgsch Taaleigen. Heerlen, 1884.
KIL. = KILIANUS, C. Etymologicum. Uitg. VAN HASSELT. Trajecti Batavorum, 1 777.
Log., Wdb. = Loquela van G. GEZELLE tot Woordenboek omgewerkt door
J. CRAEYNEST. Zonder jaartal.
Mnl Wdb. = VERDAM, J. en wijlen VERWIJS, E. Middelnederlandsch Woordenboek.
's Gravenhage, 1885 en vvgg.
M., MOL. = MOLEM „ H. Wdb. der Groningsche Volkstaal in de rge eeuw. Winsum,
1887.
Ned. Wdb. = Woordenboek der Nederlandsche Taal.
O. = OPPREL, A. Het Dialect van Oud-Beierland 's Gravenhage, 1896.
OUD. = OUDEMANS, A. C. Bijdrage tot een Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek. Arnhem, 1870.
PLANT. = PLANTIN, CR. Thesaurus theutonicae lingi cie. Antw., 1 573.
R. = RUTTEN, A. Bijdrage tot een Ilasjengouwsch Idioticon. Antw., 1890.
SCH. — SCHUERMANS, L. W. Algemeen Vlaamsch Idioticon. Leuven, 1865-'7o.
SCH (Bije). = SCHUERMANS, L. W. Bijvoegsel. Leuven, 1885.
SN. = SNELLAERT, F. A. Bytdragen tot de kennis van den Tongval en het Taaleigen
van Kortr vk. Gent, 1844.
T. = TUERLINCKX, J. F. Bijdrage tot een Iagelandscli Idioticon. Gent, 1886.
VD. —VAN DALE. Groot Woordenboek der Ned. Taal, 1898 ; en 5e uitg., 1913.
VDW.
VAN DE WATER, A. De Volkstaal in het Oosten van de Bommelerwaard.
Utrecht, 1904.
VT. = Volk en Taal, Jaarg. I-VII., 1888-'94.
WDB. = Zie de ndl. Woordenboeken.
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. - Andere Verkortingen.

aant. :
afl. ..
ags :
ald. .
a. v. :
bedr. :
bet. :
blz. :
bn. .
Brab. :
b. v. :
bw. .
coll. .
deelw. of dw. :
d. i. .
eig. .
eng. :
enk. .
fig. .
fr. .
freq. .

gesl. .
gew. .
hetz. .
imp. .
inf. :
iplv. .
i. v. .

aantoonende
afleiding(en)

angelsaksisch
aldaar
andere vormen
bedrijvend
beteekenis, beteekent
bladzijde
bijvoeglijk naamwoord
Brabant, 'Brabantsch

bij voorbeeld
bijwoord, bijwoordelijk
collectief
deelwoord
dit is
eigenlijk
engelsch
enkelvoud
figuurlijk
fransch
frequentatief
geslacht(en)
gewestelijk
hetzelfde
imperatief
infinitief
in plaats van
in voce

Kl. en Vorml. : Klank en Vormleer
klemtoon
kl. .
koppeling(en)
koppel. :
mannelijk
m..
mnl.^.
middelnederlandsch
meervoud
mv. .
ndial. .
nieuwdialectisch
-

ndl. .
nl.
nndl. .
o. :

-

nederlandsch
namelijk
nieuwnederlandsch
onzijdig (naamwoord)

ofr.
onb. :
onp.
onz. :

pers. :
samenst. :
sch. :
spr. :
st. .
. v. :
teg. .
telw., tw. :
tusschenw. :
t. w. .

uitdr. .
ui tg. .
uitspr. :
verg. .
verkl.
verl. .
vgl. :
vlg. .
Vn. :
vr.

.

vrag. :
vvgg. .
vw. :
vz. .
w. ;
wdb. .
wed. .
w. g. .

ww. .
z. .
zachtl. .
zelfsi. :
zovl. :
zuidn. .
zw. .

oudfransch
onbepaald, onbepalend
onpersoonlijk
onzijdig (werkwoord)
persoon, persoonlijk
samenstelling(en)
scherp, scherplang, scheidbaar
spreekwijs, spreuk
sterk
sub voce
tegenwoordig
telwoord
tusschenwerpsel
te weten
uitdrukking
uitgang
uitspraak, uitspreken
vergelijk, vergelijking
verkleinwoord
verleden
vergelijk
volgende
voornaamwoord
vrouwelijk
vragend
volgende
voegwoord
voorzetsel
wijs, woord
woordenboek(en)
wederkeerig
weinig gebruikt
werkwoord(en), woorden
zie

zachtlange
zelfstandig
zuidoostvlaandersch

zuidnederlandsch
zwak
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